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 (العاليمدظله)رهبری معظم مقام اندیشه در دفاعي فرهنگ هایمؤلفه و اصول

  

 
 1مولویمحمد                    

       2مهدی مولوی                                                                                                                         

 چکیده
ای دیرینه دارد و برخاسته از فرهنگ اصیل و فاعی در تمدن ایرانی اسالمی ریشهفرهنگ د

های فرهنگ دفاعی در هر ملتی را همان شده در درون آن ملت است. باتوجه به اینکه مؤلفهنهادینه
ها به غنی کردن توان با شناسایی آن مؤلفهدهد، میهای اصلی تمدن هر ملت تشکیل میمؤلفه

های فرهنگ دفاعی در آن کمک کرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اصول و مؤلفه هرچه بیشتر
اندیشه مقام معظم رهبری است. بنابراین، این پژوهش درصدد است تا به این سؤال پاسخ دهد که 

ند؟ نتایجی که از اهای فرهنگ دفاعی از دیدگاه مقام معظم رهبری کدامترین اصول و مؤلفهمهم
استکبارستیزی و دفاع از  اند از:ها عبارتدهد که این مؤلفهنشان می ،آمد پژوهش حاضر به دست

آمیز، افزایش بصیرت و طلبی و همزیستی مسالمتمظلومان، همکاری دفاعی و بازدارندگی، صلح
گری، تقویت هویت و انسجام ملی، اعتماد و شناسی، استقالل ملی، مبارزه با اباحهشیاری، دشمنوه

د علم و مداری، تولیق وعده الهی، فرهنگ ایثار و شهادت، والیت محوری و والیتاطمینان به صد
 -توصیفی در این مقاله، استفاده و دفاع مردمی. روش تحقیق مورد دانش، داشتن روحیه بسیجی

 تحلیلی است.
 

 فرهنگ، دفاع، فرهنگ دفاعی، مقام معظم رهبری. :هاواژه کلید
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 مقدمه
 همآن شدهشناخته هایحوزه از فراتر مفهومی به باید کنیم،می دفاع از صحبت وقتی اساساً
 هایعرصه و ابعاد تواندمی دفاع بلکه نیست، فیزیکی و نظامی دفاع فقط دفاع یعنی کنیم؛ نگاه

 ما نگاه کنیم،می صحبت دفاعی فرهنگ مورد در وقتی جهت، همین به. باشد داشته مختلف
 در «نبایدها» و «بایدها» از چارچوبی را فرهنگ اگر. است نآ مختلف هایعرصه و ابعاد به

 بطن در موجود، مبانی به توجه با که است موضوعاتی از ترسیمی دفاعی فرهنگ بگیریم، نظر
 دارند.  وجود جامعه
 به هاکشور دفاعی سیستم که است کرد، این توجه بدان باید که مهمی نکته ،راستا ینهم در

 گذشت با که فرهنگ این چراکه دارد، قرار هاآن راهبردی فرهنگ ثیرتأ تحت مختلف انحای
 همین به و است پذیرفته تغییر و گرفتهشکل مختلف هایچالش و تهدیدات با مواجهه و زمان
 . باشد داشته سیاقی و سبک چه باید ملی دفاع که کندمی تعیین دلیل

 شرایط با متناسب که دارد هدیرین ایریشه اسالمی -ایرانی فرهنگ در دفاعی فرهنگ
 دفاعی فرهنگ و قوی هویت. است داشته بروز و ظهور ما ملت در دفاعی روحیه سخت
 و فراز پر تاریخ در اسالمی انقالب شده باعث که است بوده مهمی عوامل از یکی دارریشه
 .شود خواهآزادی هایملت افتخار و مباهات مایه و بماند محفوظ خود نشیب

 سیاسی راهکار اگر مثالً  طلبد؛می را خود خاص ابزار کار،راه نوع اساس بر عی،دفا فرهنگ
 دفاع سیاسی فرهنگ را آن نتیجه در که گیردمی کار به را سیاسی ابراز و عوامل قطعاً  باشد،

 اما نامند؛می دفاع اقتصادی فرهنگ را آن باشد، اقتصادی استفاده، مورد ابزار اگر و گویندمی
 مطلب این بنابراین. است انسان ها،صحنه ۀهم در اصلی مولد و محرک که داشت توجه باید

 آن درون در شدهنهادینه و اصیل فرهنگ از برخاسته ملتی هر دفاعی فرهنگ که دهدمی نشان
 هر فرهنگ اصلی هایمؤلفه همان را ملتی هر بین در دفاعی فرهنگ هایمؤلفه و است ملت
 .دهدمی تشکیل ملت

 و فرهنگ که گرددمی بر موضوع این به جهاد و دفاع فرهنگ فرهنگ، هایمقوله اهمیت
 رقیب، امنیت، همچون مفاهیمی و شودمی محسوب راهبردی فرهنگ از جزئی دفاعی مفاهیم
 نیز ایران کشور برای اساس این بر د.کننمی پیدا معنا چارچوب همین در نیز دشمن یا متحد

 جنگ به سخت جنگ از ایران اسالمی جمهوری نظام با مقابله در غرب رویه تغییر با زمانهم
 و مناسب دفاعی انتخاب مردم، بین در اسالمی ایدئولوژی ضد تفکرات القای بر مبتنی نرم
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-ظرفیت تقویت بر تأکید ملی، هایظرفیت از گیریبهره با که دفاعی است؛ ضروری متناسب

 فرهنگ مقوله به ایخامنه اهللآیت اسالمی قالبان رهبر ایجابی نگاه به توجه و فرهنگی های
 (1: 1831 ،و همکاران نژادقهرمانی). بود خواهد پذیرامکان

 هاییمؤلفه مختلف، هایعرصه در بنیادین یهاشاخصه ریتغی و اسالمی جمهوری پیروزی با
 نینهمچ و شهادت ،جهاد ،دشمن با مبارزه و استکبارستیزی مظلوم، از دفاع سازش، همچون

 در رفتهرفته و داشته وجود ایران سیاسی فرهنگ بطن در که گرفت شکل دیگری هایمؤلفه
 . است شدهنهادینه نیز کشور دفاعی فرهنگ

 دفاعی فرهنگ هایمؤلفه و هاشاخصه ترینمهم تا هستند درصدد نگارندگان نوشتار این در
 این در که هاییالسؤ ترینمهم راینبناب. دهند قرار تحلیل مورد رهبری معظم مقام منظر از را

 و چیست؟ دفاعی فرهنگ و دفاع از منظور :از است عبارت ،شودمی داده پاسخ هاآن به پژوهش
  اند؟ماکد رهبری معظم مقام بیانات در دفاعی فرهنگ فرهنگی هایمؤلفه ترینمهم

 

 پژوهش سابقه -1
 نشان رهبری معظم مقام دیدگاه از دفاعی فرهنگ ۀزمین در شدهانجام مطالعات و آثار بررسی

 در که مطالعات از اندکی تعداد همین در و نشدهانجام زیادی مطالعات زمینه این در که دهندمی
 مورد نظام هایعرصه همه در را فرهنگی هایمؤلفه کامل صورتبه ،است شدهانجام زمینه این

 اند.نداده قرار بررسی
 در برخی و کالن حوزه در برخی فرهنگی، حوزه در رخیب سیاسی، حوزه در موارد برخی در
 هاحوزه تمام کامل صورتبه هاپژوهش این از کدامهیچ لذا و هداد قرار بررسی مورد خرد حوزه

 شدهانجام هایپژوهش ترینمهم از برخی .اندنداده قرار بررسی مورد را مختلف هایعرصه و
 :است شدهبیان اینجا در
 مقام دیدگاه از فرهنگی هایمؤلفه و اصول که دادند نشان( 1831) همکاران و نژادقهرمانی -

 . است ایرانی اسالمی جمهوری راهبردی فرهنگ از متأثر رهبری معظم
 اهللآیت و )ره(خمینی امام کالم در فرهنگی هایمؤلفه و هاشاخص( 1838) محمدی میر -

 اقتصاد نگاه از بیشتر ایشان. ندکمی انبی راهبردی و کالن مقوالت ا از منظرر ایخامنه
 که دهدمی نشان و پردازدمی هامؤلفه این تحلیل و بررسی به جهادی مدیریت و مقاومتی

 در سبقت شهادت، به عشق: از اندعبارت )ره(خمینی امام دیدگاه از فرهنگ هایمؤلفه و عناصر
 از پرهیز فریبنده، دنیای ظواهر از یگردانروی خدا، به قلبی ایمان شهادت، برای مبارزه میدان
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 بیان ایشان. مبارزه راه در بزرگ خسارت تحمل ،آخر مورد و نفسانی هواهای و حیوانی شهوات
 اصلی عنصر نگیرند، قرار زندگی در ما سرمشق شاخص، هایویژگی این اگر که کنندمی

 و محرک انسان نفقدا صورت در و داشت نخواهیم است، محرک و مولد انسان که را فرهنگ
 .داشت نخواهد سودی فرهنگی ابزارهای و کارهاراه مبارز،

 از متأثر دفاعی، هایمؤلفه و ابعاد از بخشی که دهدمی نشان خود ۀمقال در( 1831) احمدیان -
 اند،داشته ایخامنه اهللآیت بیانات از که تحلیلی با وی .است ایشان فرهنگی هایگیریجهت
 باشند مؤلفه این از تواندمی پژوهش و تحقیق و سیاسی هایهمکاری علم، هک است داده نشان

 در صحیح اندیشه و فرهنگ ایجاد اینکه یعنی. شودمی محسوب جهاد نوعی مردم برای و
 . ستا خدا راه در جهاد این ؛است جهاد نوعی جامعه

 که دهدمی اننش( 1838) )ره(خمینی امام دفاعی هایاندیشه تبیین همایش هاییافته -
 نصرت: از اندعبارت( ره)خمینی امام نظر از دفاعی و فرهنگی هایمؤلفه و هاشاخص ترینمهم

 تجاوز برابر در دفاع ناپذیری، ذلت ها،ملت بیداری جهت تکلیف محرومان، از حمایت الهی،
 و اداتح اصل مردم، قدرت بر تکیه طلبی،استقالل منکر، از نهی و معروف به امر دشمن،
 . استکبار مقابله با و ستیزیظلم و برادری

 به «رهبری معظم مقام دیدگاه از نرم جنگ» عنوان تحت پژوهشی در( 1830)جزایری -
 . پردازدمی رهبری معظم مقام دیدگاه از نرم جنگ و فرهنگی تهاجم هایمؤلفه بررسی

 
 تحقیق نظری چارچوب و مفاهیم -2

  تحقیق مفاهیم. 2-1
 رویکرد که هاییواژهاست؛  محوری واژه بحث پژوهش، در ایپایه و اساسی هایمحور جمله از

 بررسی موضوع با رابطه در. است بررسی و تبیین قابل هاآن روی بر گرفتن قرار با بحث اصلی
 این به وضعیت نیز رهبری معظم مقام بیانات و فکری مبانی در دفاعی فرهنگ هایمؤلفه
 باشد داشته را مطالب معنایی تحلیل توانایی اول ۀمرحل در باید ندهنویس ،عبارتی به است. شکل

 با رابطه در مطرح هایواژه. باشد موفق موضوع تبیین و سازیقالب در بتواند روند ادامه در تا

 :است بررسی قابل زیر شکل به حاضر موضوع

 

 



  229 .................................................................................................. (العالیمدظله)رهبری معظم مقام اندیشه در دفاعی فرهنگ هایمؤلفه و اصول
 

 

 
 فرهنگ. 2-1-1

 و آداب ها،ارزش باورها، از ایموعهمج مثابهبه و است بشر همزاد که است ایپدیده فرهنگ
 و ترینمهم فرهنگ. شودمی بحث فرهنگ از اجتماعی علوم هایشاخه تمام در و است رسوم
 طریق از جامعه یک مختلف عناصر کهچرا است؛ جامعه هویت حفظ برای وسیله تریناصلی
 .خورندمی پیوند همبه فرهنگی هایرگه بستر
 تریننادقیق حال عین در و ترینگسترده از« فرهنگ» نیز شناسیجامعه اصطالح در

 زیستن برای را طبیعی محیط کهاین برای بشر. دارد وجود اجتماعی علوم در که است مفاهیمی
کرده  تالش هاقرن کند، استفاده دارد وجود او اطراف در که هایینعمت و منابع از وکند  آماده

 و هاتجربه این حاصل او. دکن فراهم را خود آسایش وسایل تا زدهدست اکتشاف و اختراع به و
 دادن، تغییر با را میراث این خود سهم به نیز آنان و سپرده فرزندانش به را خود هایمهارت
 . سپارندمی بعد نسل به افزودن و کاستن

 آن برای را متنوعی تعاریف و نامندمی« فرهنگ» را میراث این اجتماعی علوم دانشمندان
 اکتسابی -عقیدتی و رفتاری هایویژگی مجموعه عنوانبه« فرهنگ» بنابراین،. اندداشته بیان

 (83: 1811 کوئن،). است خاص ۀجامع یک اعضای
 

 دفاع. 2-1-2
 ،«کردن دور دیگران از یا خود از را آزاری و بدی» معنی به لغوی نظر از دفاع لغت، فرهنگ در
 انسان در دفاع .است آمده «کردن حفظ دشمن ستبردد از را خود حقوق و ناموس و وطن»

 از دفاع به خطر احساس مواقع در دارد حق انسانی هر و است عقالنی و فطری ذاتی، امری
 گفته اقداماتی مجموعه به دفاع بنابراین. بپردازد خود اعتقادات و سرزمین ناموس، مال، جان،

 که خطراتی برابر در خود نسرزمی ادات واعتق حیات، از حراست و حفظ برای انسان که شودمی
 . دهدمی انجام کند،می تهدید را او

 انسانی، روح ماهیت چراکه است؛ مهاجم یا مهاجمان با مقابله یا کردن دفع معنای به دفاع
 مانع کند،می سلب را انسان آزادی که عاملی یا نیرو هر و دهدمی قرار اساسی اصل را آزادی
 است طبیعی و مشروع و ذاتی حق دفاع، حق. است انسانی روح آزادی تحقق جهت در بزرگی

 حتی اصل این. است نگرفته قرار انکار یا و تردید مورد تاریخ، از ایدوره هیچ در وجودش که
 خودآگاه حالت در و است شدهشناخته رسمیت به مشروع دفاع عنوان تحت المللبین حقوق در
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 از مسلمانان کردن حمایت»: ندکنمی تعریف گونهاین را فاعد )ره(خمینی امام شود.می انجام
 ناموس و مال و جان از حراست و امنیت حفظ و اسالمی کشور قلمرو سرزمین، اسالم، کیان
 (32 -39: 1831 آخوندی،) «داخلی و خارجی دشمنان تهاجم برابر در خود

 

 دفاعي فرهنگ . 2-1-3
 آن، وسیع معنای در و مکتبی معیارهای و موازین اساس بر خطر دفع هنر یعنی دفاعی فرهنگ

 از بهینه استفاده و معین استراتژی و مشخص هایسیاست اجرای کردن، دفاع خوب هنر یعنی
 در. باشد جامعه بر حاکم هایارزش بر مبتنی و شایسته دفاع سبب که معنوی و مادی ابزار

-می محسوب دفاع فرهنگ بارز و عینی مصداق منکر از نهی و معروف به امر اسالمی معارف

 کسانی توسط معین استراتژی و مشخص هایسیاست اجرای یعنی دفاع فرهنگ بنابراین. شود
 برای مناسب معنوی و مادی ابزارهای از عقالنی استفاده با را کردن دفاع خوب هنر که

 (99: 1813 مطهرنیا،). اندآموخته ادیم و معنوی دستاوردهای همان از مراقبت و حفاظت
 

 پژوهش نظری مباني. 2-2

 «راهبردی و دفاعی فرهنگ» مفهوم 1333 سال در «اسنایدر جک» بار اولین تاریخی منظر از
 کار به شوروی و آمریکا ایهسته هایدکترین گسترش تفسیر برای چارچوبی عنوانبه را

 و هاانگاره ،مفاهیم تمام»: از بود عبارت دفاعی و راهبردی فرهنگ از وی تعریف. گرفت
 راه از ملی استراتژیک جامعه اعضای که مستمر رفتار هایمدل و مشروط اساسی هایجواب
 «.اندکرده احصا تقلید یا آموزش و تعلیم

 و است کرده عبور نزدیک تاریخ فرازهای از سختی هایگذرگاه درون از ما دفاعی فرهنگ
 در جهاد نورانی جاده درون از ،هانفسادبهاعتم ها،خودباوری ها،مقاومت ها،شکیبایی درون از

 درون از ویرانگر، فشارهای درون از سخت، هایمحاصره درون از ها،شهادت پذیرش ،خدا راه
 نزدیک تاریخ سخت رخدادهای این درون از ما جامعه فرهنگی بلوغ ،هامصیبت و هارنج تحمل
 یک وقتی ما است؛ گرفته مهسرچش اسالم از جامعه این هویت و شخصیت .است گرفتهشکل
 همه به قرآن که گونههمان بشماریم کوچک را بزرگ هایقدرت که هستیم بزرگ ملت

 منشأ و صاحب خدا، غیر عنوانبه شما که هاییقدرت آن ،کندمی بیان را عبارت این هاانسان
 از یکی .ندارند را مگس یک آفرینش قدرت شوند جمع هاآن همه اگر دانیدمی حرکت و قدرت
 منطق بر قدرت و عظمت حقیقت درک مسلمان ملت یک دفاعی فرهنگ هایجنبه ترینمهم
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 فرهنگ چون نگریممی جهان به نگاهی چنین مردمک از و هاآموزه این با ما و است اسالم
 گونههمان هاانسان و است اطراف محیط از او ادراک و بینیجهان است، جامعه یک نگرش

 (1831 سالمی،). اندیشندمی که کنندمی عمل
 مثال عنوانبه دارد؛ مختلفی مفهوم و معنا مختلف هایعرصه و هاحوزه در دفاعی فرهنگ

 ما که است این معنایش یک کرد؛ تبیین توانمی معنا دو در را سیاسی حوزه در دفاعی فرهنگ
 برای مشترکی جریان یک تواندمی دین و کنیم دفاع ملی منافع قلمرو از سیاسی حوزه در باید
 منافع مسیر در گروهی، و شخصی منافع به عمل جایبه که کند ایجاد سیاسی هایگروه ۀهم

 اصول بر چون ولی باشند، داشته هم هاییسلیقه اختالف است ممکن چهاگر. کنند حرکت ملی
 را امکان این دفاعی فرهنگ ،دیدگاه این با. کنند دفاع هاآن از حاضرند دارند، نظراتفاق واحدی
 این و شوند منسجم ملی منافع حوزه در هم کنار در سیاسی هایگروه تا کند،می فراهم

 باالیی سیاسی فرهنگ سطح از ما اگر و دهد تشکیل را ما سیاسی فرهنگ زیرساخت موضوع
 .باشیم داشته سیاسی ةحوز در تریمناسب الگوپردازی توانیممی قاعدتاً باشیم، برخوردار

 نقطه هر در هاآن که سیاست اهل حریت و طلبیشجاعت روح به گرددمیبر معنا ندومی 
 دفاعی فرهنگ ،هنر ةحوز در بخواهیم اگر. دارند را نظام از دفاع برای آمادگی مکانی و زمانی

 برای فرهنگی محصوالت ساختن یعنی انقالب، تراز در و مقاوم هنرمند یعنی کنیم؛ تعریف را
 فرهنگ از صیانت مملکت، این فرهنگ از صیانت برای مملکت، این دهایدستاور از صیانت

 از و باشیم داشته خاطر تعلق فرهنگ این به اگر. ایرانی -اسالمی فرهنگ نام به ملی و بومی
 فرهنگ شودمی معنایش این و ایمکرده ایستادگی مهاجم فرهنگ مقابل در کنیم، صیانت آن

 (1831 ی،اسماعیل). فرهنگ حوزه در دفاعی
 

 ( العاليمدظله)رهبری معظم مقام منظر از دفاعي فرهنگ و فرهنگ جایگاه -3
 مفهوم بر یگذر باید ابتدا ،دکر تبیین رهبری دیدگاه از را دفاعی فرهنگ بتوان کهاین برای

 جمهوری منظر از که است موضوعاتی از «گفرهن». باشیم داشته ایشان دیدگاه از فرهنگ
 کیلتش را اسالمی نظام زیربنای که ایگونهبه دارد؛ فراوانی اهمیت آن رانگذابنیان و المیاس

 . دهدمی
 تگیبرجس انقالب معظم رهبر و (ره)خمینی امام فکری نظام در فرهنگ مبنا همین بر
  :دنفرمایمی فرهنگ اصالت و اهمیت مورد در رهبری معظم مقام .دارد یخاص

 (1818 رهبری، معظم مقام) «.است جامعه آن هویت اساس امعهج کی گفرهن»
 و صبر ای ایستادگی و تحرک یا ودیخم و ودرک به را ملت کی که عـاملی» و
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 احساس یا دیگران مقابل در ذلت اظهار یا حوصلگیبی و گریپرخاش ای لهحوص
 و اریبیک به ای دیتولی الیتفع و تحرک به ای دیگران لمقاب در عزت و غرور

 ( 1811 رهبری، معظم مقام) «.است ملی گهنفر ،کندمی کتحری خمودی

 نشان آنان نزد را فرهنگ اهجایگ اهمیت کهآن برعالوه رهبری معظم مقام سخنان در تأمل
 مسئوالن بیشتر توجه لزوم و فرهنگ مورد در آنان یاساس و دیج هایدغدغه دمؤی دهد،می
 و فرهنگ موقعیت مورد در ایشان. است کشور در فرهنگی ریزیبرنامه و فرهنگی وضعیت به

 :فرمایندمی سیاست و اقتصاد با آن نسبت
 و حاشیه سیاست و اقتصاد بلکه نیست؛ سیاست و اقتصاد ذیل و یهاشح فرهنگ،»

 (13/03/1832 رهبری، معظم مقام بیانات) «.هستند فرهنگ ذیل

  کرد؛ تفسیر طریق چند به توانمی را رهبری معظم مقام بیانات نیز تفکر و تأمل با
 هر اصل و گذشته زیرا دارد؛ بیشتری اهمیت سیاست و اقتصاد به نسبت فرهنگ کهاین (اول

 . ملت آن سیاست و اقتصاد با نه شودمی شناخته هاآن فرهنگ با ملتی
 . است افتخار مایه همچنان ،ضعیف سیاست و اقتصاد یک کنار در سالم فرهنگ کهاین (دوم

 و فرهنگ نداشت، وجود قوت این به سیاست و اقتصاد که هم یمقد زمان در حتی کهاینسوم( 
 . دارد سیاستو  اقتصاد از تریقوی پیشینه فرهنگ و داشت وجود فرهنگی تمدن
 بر ایجاد از پس دو آن هرچند گیرد،نمی شکل سیاست و اقتصاد فرهنگ، نبود در (چهارم

 ،روازاین. دارند نقش ،آیدمی پیش فرهنگ عرصه در که تحوالتی در و گذارندمی اثر فرهنگ
 . آورد رو فرهنگ ۀعرص به باید آفرین، آرامش و گشاراه یاستس و کوفاش اقتصاد تنداش برای

. است فرهنگی هایگذاریسیاست رهبری، معظم مقام اصلی هایدغدغه از یکی همچنین
 :فرمایندمی زمینه این در ایشان

 واقعاً و بپردازند آن به باید خیلی تدول فرهنگی مسئوالن که کارهایی ازجمله»
 و امعهج عمومی فرهنگ به که است این نکنند، فروگذار آن در را دقیقه یک

 همه و کنید کمک باید شما. دبدهن یارزش جهت فرهنگی، وسایل و اابزاره
 ...دبدهی جهت یارزش جهت در کشور فرهنگی اتتحرک به که دبکنی را تالشتان

 ایستیرودرب اردچ گ،فرهن زمینه در المیاس و انقالبی ایهگیریجهت مالحظه با
 دولت، هیئت اعضای و جمهوررئیس داردی در انقالب معظم رهبر اتبیان) .«نشوید

09/01/1819) 

 و هاگیریجهت ،ایاهلل خامنهآیت مهم هایدغدغه از یکی که دهدمی نشان بیان این
 نهادهای و کشور فرهنگی ارگزارانک ادامب کهاین یعنی است؛ فرهنگی هایگذاریسیاست
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 تفریط و افراط دچار و پذیرند تأثیر آنان بدآیند و آیندخوش و مندش هایدهیجهت از فرهنگی
 .دشون
 تواننمی راحتیبه است، گسترده بسیار رهبری معظم مقام فکری منظومه کهاین به توجه با

 سیر به توجه با توانمی اما. کرد بیان اینجا در پاراگراف یک قالب در را ایشان دفاعی اندیشه
 .یافت دست اندیشه این به حدودی تا ایشان تفکر در موضوعی هایمؤلفه بررسی و تفکرات

 دفاعی اندیشه سیمای ایشان، نظرات و آراء بیانات، بررسی و کالم یابیریشه با طورکلیبه
 :کرد جووجست ذیل مبنایی موارد در توانمی را رهبری معظم مقام
 اسالم؛ دفاعی اندیشه مبانی. الف
 ؛(ره)خمینی امام دفاعی اندیشه مبانی. ب
 جمهوری اساسی قانون و عملی تجربه شامل) رهبری معظم مقام دفاعی اندیشه مبانی. ج

 .(ایران اسالمی
 دانندمی الزم بسیار ایران اسالمی جامعه برای را دفاعی تفکر و فرهنگ رهبری معظم مقام

 :فرمایندمی باره این درو 
 دفاع که است حقیقت این اول مرتبه در بکنم، مطرح خواهممی امروزه آنچه»

. نیست زنده کند دفاع خود از نتواند که ملتی هر. است زنده ملتی هویت از جزئی
 زنده درواقع نکند، آماده را خود و نباشد خود از دفاع فکر به که هم ملتی هر

 معظم مقام) «.نیست زنده معنا یک به نکند، درک را دفاع که هم ملتی هر. نیست
 (23/01/1891 رهبری،

 ایشان اندیشه که است امر این به توجه ایخامنه اهللآیت اندیشه بررسی در مهم نکته اما
 و عناصر میان در و بوده )ره(خمینی امام هایاندیشه تجلی دفاعی، مقوله در خصوصاً 

 و علم توسعه خداباوری، همچون مواردی ایشان، و )ره( ماما گفتمان مشترک هایمؤلفه
 پایداری، و مقاومت ستیزی،دشمن شناسی،دشمن ای،حرفه هایتوانمندی ارتقای فناوری،
 (1831 ،و همکاران نژادقهرمانی). دارد قرار تأکید مورد اخالص و توکل و ایثار و شهادت

 

  رهبری ممعظ مقام دیدگاه از فرهنگ هایمؤلفه و اصول -4
 تگیبرجس جنبه دو میان این در که دکر طرح توانمی فمختل هایجنبه از را گفرهن اهمیت

  دارد؛ تریبیش
 ؛دارد جامعه یک موجودیت و هویت در فرهنگ که اهیجایگ یک(

 . دکن ایفا جوامع تعالی و رفتپیش در تواندمی فرهنگ که ینقش (دو
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 فرهنگ، جایگاه و اهمیت بر دتأکی با مختلف هایمناسبت در اسالمی انقالب معظم رهبر
 هایارزش ویتتق باوری،دین اعی،اجتم انضباط کاری، وجدان ملی، خودباوری گرایی،قانون
 اعی،اجتم اونتع المی،اس و ایرانی دگیزن بکس و رفمص ویالگ امعه،ج در انتدی و الهی

 ذکر کشور فرهنگی هایریگیجهت و هاشاخص از هایینمونه را ازدواج و انوادهخ کیلتش
 و فارسی زبان و ایرانی خلقیات جامعه، اخالقی و دینی هایضرورت کشور، تقاللاس و دهکر

 .انددهکر ذکر کشور فرهنگی قرمزهای خط از بخشی را ملی خودباوری
 و خواندمی جامعه اجتماعی خلقیات همان را فرهنگ تعبیری به اسالمی انقالب رهبر

 اما شود،می هم رفتارها شامل زیادی موارد در فرهنگ مقوله که است تدرس»: دنفرمایمی
 ایقحق و اتواقعی از انیانس هر تلقی و برداشت عقیده، از است عبارت فرهنگ ریشه و اساس

 و اعیاجتم خلقیات از نمونه دچن دهبن ...ملی و اجتماعی خلقیات و فردی اتخلقی نیز و المع
 غرور اراده، و عزم مثالً. کنممی عرض ااینج در است، کنندهتعیین ملت کی برای که را ملی
 و همکاری نشاط، انضباط، سازندگی، و عمل و اقدام بر قدرت احساس ایی،توان اساحس ملی،

 و خوانندمی جامعه عمومی رفتار و ذهن به دهندهشکل عامل را فرهنگ ایشان .«مشارکت
 : فرمایندمی

 گیریتصمیم و یدناندیش. است جامعه نآ فرهنگ اساس بر جامعه، حرکت»
بیانات مقام معظم ) «.است حاکم آن ذهن بر که است فرهنگی اساس بر جامعه،

 (13/03/1833، فرهنگی انقالب عالی شورای اعضای دیدار دررهبری 

 : از است عبارت رهبری معظم مقام نگاه از فرهنگ هایمؤلفه و اصول ترینمهم از برخی
 فرهنگی؛ فعالیت زمینه و رکن ترینمهم عنوانبه انانس پذیریتربیت 

 اسالمی؛ حکومت وظیفه عنوانبه فرهنگی مدیریت و مهندسی ضرورت 

 اسالم؛ به اتکا پناه در فرهنگی صیانت 

 فرهنگی؛ هایفعالیت در بندیاولویت و گذاریهدف لزوم و فرهنگ اهمیت 

 باوری؛ندی آموزش و ترویج ضرورت و اسالم دین جایگاه و اهمیت  

 فرهنگی؛ هایفعالیت در تفریط و افراط از پرهیز 

 دشمن؛ فرهنگی راهبرد ترینمهم نرم جنگ 

 اجتماعی؛ انضباط مداری،قانون گرایی،قانون 

 آزادی؛ تأمین  

 زن؛ و خانواده جایگاه و اهمیت 



  221 .................................................................................................. (العالیمدظله)رهبری معظم مقام اندیشه در دفاعی فرهنگ هایمؤلفه و اصول
 

 

 فرهنگی؛ تهاجم با مبارزه برای ریزیبرنامه 

 سالمی؛ا - ایرانی زندگی سبک گذاریپایه ضرورت 

 تشریفاتی؛ کار و صورت ،فرم جایبه اصیل فرهنگی محتوای بر تأکید 

 خودباختگی؛ بر غلبه عامل خودباوری  

 ،خویشتن؛ به بازگشت و فهمی خود خودشناسی 

 ،ملی؛ غیرت و اراده عزم 

 ستیزی؛ظلم 

 گری؛اباحی با مبارزه 

 پذیری؛هسلط و گریسلطه از دور به جهان با تعامل و فرهنگی تبادل ضرورت 

 و نوآوری و خالقیت بر تأکید ،ملی استقاللکاری، وجدان آموزش و تعمیق به توجه 
 زندگی؛ مهارت

 ایرانی؛ - اسالمی هویت گذاریپایه 

 مصرف الگوی اصالح. 
 رهبر انقالب اسالمی دیدگاه از فرهنگی هایمؤلفه ترینمهم از باال در ذکرشده موارد
 دفاعی فرهنگ هایمؤلفه ترینمهم تبیین ما هدف ،هشپژو موضوع به توجه با اما هستند؛

 خواهیم داد.  شرح را هامؤلفه این از یک هر مبسوط صورتبه ادامه درکه  است
 

 ایاهلل خامنهاصلي فرهنگ دفاعي در منظومه فکری آیت هایلفهمؤ -5

 نگفره حوزه در رهبری معظم مقام از مکتوب غیر و مکتوب بیانات تمام تحلیل و بررسی
 : از اندعبارت دفاعی فرهنگ هایمؤلفه ترینمهم که دهدمی نشان دفاعی
 مظلومان؛ از دفاع و استکبارستیزی 

 شیاری؛وه و بصیرت افزایش 

 شناسی؛دشمن 

 ملی؛ استقالل 

 گری؛اباحه با مبارزه 

 ملی؛ انسجام و هویت تقویت 

 ی؛اله وعده صدق به اطمینان و اعتماد 

 شهادت؛ و ایثار فرهنگ 
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 مداری؛ والیت و محوری یتوال 

 بازدارندگی؛ و دفاعی همکاری 

 دانش؛ و علم تولید  

 آمیز؛مسالمت همزیستی و طلبیلحص 

 ؛بسیجی روحیه 

 جانبههمه دفاع و مردمی دفاع. 

 
ایخامنه اهللآیت فکری منظومه در دفاعی فرهنگ هایمؤلفه: 1 شماره شکل  
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 مظلومان از دفاع و استکبارستیزی. 5-1
 به. است اسالمی انقالب در ستمگران با مقابله و مظلومان از دفاعبه معنای  ستکبارستیزیا

 روحیه نیازمند این و دانندمی خود برای افتخار را ضعفا از دفاع هاانسان ،فطری صورت
 که است عملی و رفتار نیز استکبارستیزی حوزه در معنایش دفاعی فرهنگ لذا است؛ مستحکم

 و آرمان از ایران ملت شودمی باعث چیزی چه. ایمپرداخته آن به همواره اسالمی انقالب در ما
 از دفاع معنایش که ایران مردم در دفاع فرهنگ و روحیه بودن باال کند؟ دفاع فلسطین ملت

 . شودمی مظلومان
 در اسالمی جمهوری نگرش در که دفاعی فرهنگ اساسی هایشاخصه از یکی بنابراین

. است مظلوم از دفاع و ستمگری و ظلم نفی موضوع بوده، تأثیرگذار نیز صلح و جنگ ۀمقول

 تنها را عدالت موضوع، این به اشاره ضمن بقره، ەسور 233 آیه در کریم قرآن در متعال خداوند
 را ظلم به اندک ولو گرایش، هرگونه و داندمی آدمی در ستمگری و ظلم هرگونه نفی سایه در

 و ظلم اهل نباید خود تنهانه شخص که معناست بدان این. کندمی نهی آن زا و شماردمی قبیح
 .باشد داشته ستمگران و ظالمان به گرایش نباید حتی بلکه باشد، ستم
 در باید باشند، ستیزظلم و خواهعدالت باید که گونههمان هاانسان الهی، هایآموزه اساس بر

 و ستم با مقابله به بلکه نگذراند، دست روی رب دست شود،می روا ستم وی به که شرایطی
 (1830 پورحسن،). برخیزند ستمگران

 معظم مقام. دارد ایویژه اهجایگ ستیزیظلم ،اسالمی انقالب معظم رهبر فکری منظومه در
 هاآرمان برای فشانیجان و هاسختی مقابل در تادگیایس و ستیزیظلم اهمیت ةدربار رهبری

  :فرمایندمی
 طول در همچنین و هاملت میان در ملت کی عزت و ربلندیس لیاص لعام»

 تعاون و ادیاقتص علمی، مختلف هایعرصه در ملت آن تالش و دتمجاه خ،تاری
 اعدف دوران... است فشانیجان برای آمادگی عرصه در ترمهم همه از و اجتماعی

 جوانان و نایرا ملت تادگیایس بارز نمونه سالههشت پرماجرای جنگ و دسمق
 معظم رهبر اتبیان).« است تکباراس و کفر جبهه اب ابلهمق و هاآرمان رس بر کشور

 (09/01/1838 دس،مق دفاع عملیاتی مناطق زائران عظیم اجتماع در انقالب

 در تأثیرگذار و مهم دینی مفاهیم از یکی مثابهبه را موضوع این اسالمی انقالب رهبر
 ان نیزدر مورد اهمیت نفی ظلم و دفاع از مظلوم و دانسته اسالمی جمهوری دفاعی فرهنگ

 فرمایند:می
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است،  شدهنوشته انقالب پرچم روی بر انقالب این در که شعارهایی تریناصلی»
است،  دینی قواعد و اصول و دین مبانی به بودن است، پایبند بودن اسالمی شعار

 هم است؛ آن عالم ظلومانم از است، دفاع استکبار با است، ستیزه ستیزیسلطه
و  (08/1813 /11 مقام معظم رهبری،) «.مظلومان همه از صادقانه و صریح دفاع

 کنار استکباری هایدرتق دل میل رخاط به را عدالت و قح از دفاع زهرگ ما»
 (1810/ 11/ 11 مقام معظم رهبری،) «.نگذاشتیم

ناب محمدی)ص( و اسالم های رمانها و آکه دفاع از مظلوم یکی از ارزشبا توجه به این
همگان در برابر ظلم به افراد و سخنان معصومان)ع( است، لذا  برگرفته از آیات قرآن کریم

گناه مسئول هستند. همچنین تحلیل بیانات فوق از امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری بی
ها کوتاه آمد و ستیزی آنموجه در مقابل ظالمان و ظلهیچدهد که نباید بهاین مهم را نشان می

المؤمنین همیشه باید از حق مظلوم دفاع کرد. در اینجا شاید مناسب باشد به آن سخن از امیر
کس باشد باید از حق مظلوم مظلوم هرکس باشد و ظالم هر»فرمایند: اشاره کرد که ایشان می

 «.در مقابل ظالم دفاع کرد و شرط اسالم نیاز نیست
 

 شیاریوه و رتبصی افزایش. 5-2
 نوعی دارای ظاهری و قلبی عبادت طریق از اشویژه ارتباط و خدا به ایمان سایه در مؤمن
 و کندمی گیریتصمیم روشن طوربه حوادث و امور مقابل در که شودمی خدادادی درک و فهم

 اربرخورد شنو حق گوش و تیزبین چشمانی از و یابد،می خالصی شیطانی مکرهای و هاحیله از
 نجات فکری خطرهای و هاانحراف از را خود هم تیزبینی و بصیرت این سایه در و شودمی
 هدایت عزت و سعادت به آمیزش حکمت هایسفارش و هاتوصیه با را دیگران هم و دهدمی
 شیاریوه و بصیرت ایمان، اهل هاینشانه از یکی روایی، و قرآنی منابع در رو،ازاین. کندمی

 (1813 همکار، )شکرانلو و. ستا شدهبیان
های اساسی در ها و شاخصهعنوان یکی از مؤلفهاین اساس، بصیرت و هوشیاری بهبر

توان شناخت دقیق و شود. بصیرت را میفرهنگ دفاعی جمهوری اسالمی ایران مطرح می
یی دانست هامنظور جلوگیری از افتادن در دامها بهها و مکانها، زمانقلبی انسان از موقعیت

 (22: 1813 . )قربانی مقدم،شودکه سبب انحراف و زیان وی می
 فرمایند: اهمیت و جایگاه این شاخصه از فرهنگ دفاعی می ةای درباراهلل خامنهآیت

نماست. در یک بیابان انسان اگر نما و قطببصیرت نورافکن است. بصیرت قبله»
یکجایی هم برسد؛ لکن  به اًنما حرکت کند، ممکن است تصادفبدون قطب
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احتمالش ضعیف است. احتمال بیشتری وجود دارد که از سرگردانی و حیرت دچار 
خصوص وقتی دشمن جلوی انسان نما الزم است. بهمشکالتی زیادی شود. قطب

ساز و برگ در محاصره دشمن بینید بیوقت شما مینما نبود، یکاست. اگر قطب
نما و آید. پس بصیرت قطبنمیری از دست شما بروقت دیگر کااید. آنقرارگرفته

بصیرت راه را به ما  ؛گر استت. در یک فضای تاریک، بصیرت روشننورافکن اس
 (.01/1813/ 01 )مقام معظم رهبری،.« دهدنشان می

کند شناسی نیز نمود پیدا میجایگاه بصیرت و هوشیاری در فرهنگ دفاعی در مقوله دشمن
شود. ازآنجاکه مرکز ثقل هجوم دشمن در های مهم مطرح میضرورت عنوان یکی ازو به

کوشند، با ایجاد عرصه تخاصم و درگیری، افکار عمومی و نخبگان هستند و در این راستا می
آمیز، به افکار عمومی و نخبگان کشور القا کنند که راهی را که فضایی خاکستری و ابهام

هاست، بنابراین د، نادرست و برخالف منافع واقعی آنکننپیمایند و بر آن ایستادگی میمی
ضروری است که مردم و نخبگان با بصیرت و هوشیاری کامل در چارچوب فرهنگ دفاعی، 

: 1838 )لطفی مرزناکی و همکاران،. کاری دشمن نیفتندند تا در دام فریبت را رصد کنتحوال
92) 
 

 استقالل ملي . 5-3
 خارجی هایدولت و بیگانه به تگیوابس از رهایی و ملی جانبههمه تقاللاس حفظ بپذیریم اگر

 مرداندولت و انحاکم وظیفه این است؛ المیاس تدول هایرسالت و وظایف ترینمهم از یکی
 هایزمینه ویژه هایسیاست الاعم و اذاتخ و جانبههمه ایراهبرده طراحی قطری از که است

 را ملی تقاللاس اصل که یاستیس و فعالیت هرگونه زمینه این در. سازند فراهم را آن تحقق
 مخصوصاً  انهبیگ هایدولت به تگیوابس انیمب و عیفتض را خودبسندگی هایپایه و مخدوش

 پذیریآسیب و هویتی، فرهنگی بحران ازیبسترس موجب د،کن دتشدی را اصممتخ هایدولت
 (110: 1838 میرمحمدی،). دش دخواه ملی تقاللاس

 هرگونه اسالمی انقالب رهبر و خمینی)ره( امام گفتمان و دیشهان پهرس در رمنظ این از
 ملی، هایسیاست ترسیم و کشور سرنوشت تعیین در اجانب مداخله و خارجیان به وابستگی

 و بحران عوامل بیگانگان، برابر در حقارت و نفسعزت عفض و ناتوانی، احساس و خودباختگی
 مردهش اقتصادی خودکفایی و فرهنگی استقالل از بازدارنده و( فرهنگی ناتوی) فرهنگی یبآس
 .است مطرود و شودمی
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. است حال و گذشته هایوابستگی نفی معنای به ایران اسالمی جمهوری در استقالل
 ساختارهای ساختن واژگون در سعی کلمه واقعی معنای به خود تأسیس بدو در اسالمی انقالب
 همه در که استقالل این حفظ جهت در را تالشش ۀهم نیز اکنونهم و داشت گذشته موجود
 در خودی توان به توجه منظر این از. است داده قرار ،است اقتصادی و فرهنگی سیاسی، جهات

 هایعرصه در موفقیت به دستیابی و امنیت استقالل، صیانت لوازم از فعلی، جهانی وضعیت
 انقالب فرزانه رهبر ،روازاین (1833 ی،الریجان منصوری). است دولتمردان سیاسی مختلف

 :فرمایندمیاسالمی 
 و آمریکا شویم متمرکز داخلی توان بر و کنیم فعال را داخلی هایظرفیت اگر»

 و داشت نخواهد غیرنظامی و نظامی از اعم را غلطی هیچ توانایی دیگر هایقدرت
 رهبری معظم مقام اتبیان) .«کنند گیرزمین فشار با را ایران ملت توانست نخواهد

 (28/02/1838 ایالم، مردم دیدار در
 حفظ باعث ملی هایاستعداد و هاداشته به ایمان و خداوند به اتکا امروز ،اساس همین بر

 فرهنگی بسترسازی پژوهشی، و علمی توسعه نظامی، قوای تقویت اقتصادی، تحول استقالل،
 .است ملی منافع حفظ مسیر در ملی خودباوری پرورش نهایت در و جامعهون در
 

 گریمبارزه با اباحي. 5-4
 تالش فرهنگی، عرصه در انقالب رهبر هایدغدغه و دفاعی فرهنگ هایمؤلفه از دیگر یکی

 به را آن ان،پنه و دهخزن حرکت دلیل به که است گریاباحی و بندوباریبی ترویج برای دشمن
 نابود و ستس را جامعه یک یارزش و گیفرهن بنیان و ایهپ که است کرده تشبیه نهموریا

 (33: 1838 میرمحمدی،). کندمی
 و هاپایبندی تضعیف روحی، مرزهای و ایمانی مرزهای تنشکس اسالمی انقالب معظم رهبر
 دنکر دارخدشه هنجاری، و فکری هایپایه دنکر سست جامعه، اعتقادی و دینی تقیدات

 فساد به تشویق و جامعه در اخالق خالف هایجریان ترویج ایرانی، یلاص باورهای و اعتقادات
 و هاشیوه ترینمهم از را هاخانواده درون در ویژهبه پنهان و دهخزن هایحرکت و رانیشهوت و
جامعه  و کشور گیردامن نگیرید، صورت الزم مراقبت اگر که دانندگری میاباحه ایهمداپی

 فرمایند:باره میایشان دراین شود.می
-اباحی ئلهمس کند،می تبلیغ کشور در جدی طوربه مندش که از مسائلی کیی»

 و تقیدات و هاپایبندی یعنی عملی، و اعتقادی گریاباحی. است گری
 و عازم مشخصی هدف سمت به خود حرکت در را انسان یک که هاییگاهتکیه
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 جدی دبای را این. کردنلنگ و رگردانس را او گرفتن و او از کند،می مصمم
 و اعتقادی و فکری هایپایه جان به ایموریانه لمث دشمن دبگیرید... نگذاری

 داریم وظیفه همه .است مهم این د؛کن رخنه دچار را هاآن و دبیفت مردم ایمانی
 در انقالب رهبر )بیانات «.کنیم ظحف را انخودم روحی ایمرزه و انیایم ایمرزه
 شماری و مذهبی هایهیئت ،نشریات ،هانکانو ،هاتشکل اعضای از جمعی دیدار

 (1830 دانشجویی، نخبگان از
 

 آمیزطلبي و همزیستي مسالمتصلح. 5-5
 حل و وگوگفت تعامل، به ملت یک توجه بیانگر که است ارزشی طلبی،جنگ از دوری

 تاس واقعیت این دهندةنشان ایران، اخیر سدة چند تاریخ بررسی. است هااختالف آمیزمسالمت
 همواره الملل،بین حقوق و کشورها ارضی تمامیت به احترام ضمن که است کشوری ایران، که
مقام معظم رهبری  (13: 1831 )عسگری و همکار،. است کرده تأکید خشونت، از دوری بر

 فرمایند: طلبی میدرباره صلح و صلح
 را قدرتی هیچ را، کشوری هیچ هرگز ما اسالمی، جمهوری نظام تشکیل آغاز از»
 از بتوانیم، که آنجا تا و کرد نخواهیم و نکردیم تشویق جنگ و رویارویی به

 خود جایبه این-کنیممی جلوگیری تصادفی یا شدهحساب رویارویی هرگونه
 کار پیشرفت که کسانیآن اما هستیم؛ طلبصلح ملت یک ما -است محفوظ

 خواهندمی معمول هایییزورگو با نظامی، تحکم با نظامی، حضور با را خودشان
 معظم مقام) «.کنند حس را مقتدر ملت یک خودشان مقابل در باید کنند، تأمین

  (01/01/1830 رهبری،

 کنند؛در جایی دیگر اشاره می
 بیرونی و درونی هایسازندگی به توانمی آرامش و صلح در که معتقدیم ما»

 تحمیل ما بر را جنگ هاآن ـ نبودیم هم اول از ـ نیستیم طلبجنگ ما. پرداخت
 دنیا در که کسانی البته .کنیممی دفاع خودمان از که هستیم ملتی ما. کردند

 کهاین از بزنند، حرف اسالمی جمهوری علیه بهانه بدون یا و بهانه هر با منتظرند
 جمهوری که کنندمی غلط نباطاست ،کنیممی تشویق بیشتر آمادگی به را مردم ما

 به ما. نیست گونهاین خیر،! ندارد صلح به ایعالقه و است طلبجنگ اسالمی
 در صلح وجود به که ایمداده نشان و نیستیم طلبجنگ که ایمکرده ثابت دنیا
مقام معظم بیانات ) «.مندیمعالقه دل صمیم از ـعالم ۀهم ـبلکه منطقه ۀهم

 (09/01/1891 نمونه، بسیجیان از کثیری جمع بیعت مراسم در رهبری
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طلب است، نشان از که ایران یک کشور صلحآید؛ اینگونه که از بیانات ایشان برمیهمان
این نیست که بنیه دفاعی خود را تقویت نکند و آن را نادیده بگیرد، چراکه صلح و دفاع هر دو 

شود. در حال دیگری ایجاد نمی ،گیرند و مکمل هم هستند و بدون یکیار میدر یک راستا قر
 م است که پیامی جز صلح ندارد.برنامه برجا نیز حاضر نمونه این صلح جهانی

 

 شناسيدشمن. 5-6
 هر دولتمردان برای مزیتی تواندمی آن از برخورداری که است هاییویژگی از شناسیدشمن

 و بینش نیازمند است، ملت یک هوشیاری هاینشانه از که یشناسدشمن. باشد کشوری
 وجود با که است داده نشان خوبی به اخیر دهه سه خالل در ایران بزرگ ملت. است بصیرت

 و پُرمعنا حضور بوده، ضروری هاآن وجود که هاییعرصه در همواره کمبودها، و مشکالت
 (20: 1830 )عسگری و همکار،. است داشته گسترده مشارکتی
شمار هترین مباحث در موضوع دفع تهدیدها و دفاع از یک ملت بشناسی از محوریدشمن

فقدان آگاهی و بصیرت  ول تاریخ در اثر غفلت از دشمنان،هایی که در طبسا ملتآید. چهمی
موقع و صحیح های بیگانگان و اتخاذ مواضع بهالزم سیاسی و اجتماعی در شناخت توطئه

ان و خواص آن جامعه به سرنوشتی هالکت بار افتادند. امیر مؤمنان علی)ع( در توسط نخبگ
که در برابر دشمنش  کسی :من نام عن عدوه انبهته المکاید»فرمایند: باره میکالم خود دراین
 )روزنامه کیهان،.« کندهای غافلگیرانه دشمن او را از خواب بیدار میحیلهبه خواب رود، 

13/01/1819 ) 
 بیان داشتند:  در دیدار با مردم قم1833در سال  نین رهبر انقالب اسالمیهمچ

 است، دشمن مخالف دینی مردمی مستقل نظام حاکمیت با که هرکسی»
، راندوزان، زورگویان، وابستگانزگران، سودجویان، ورزان، غارتطمع .است
ند، بینمی شخصی زیان دین فرهنگ حاکمیت از که کسانی و فساد به دنمایل

 جوانان میان در کاذب توهمات توخالی، ایجاد و رنگین شعارهای اند و بادشمن
 خود یاهخواسته به هم زیادی حد توجه، تابی و شناخت بی و بصیرتبی

 این همیشگی به اشاره این دارد، و ادامه و نایستاده باز حرکت از و رسیده
 وقتی دشمن ت، زیرااس مبارزه همین گرو در ملت یک عزت دارد، که مبارزه

 قوای تمام با وقتآن کرده پیدا عده و نیرو کاذب و واهی فضاسازی یک با دید
 باید گام اولین در کند، لذانمی دریغ هم حرکتی هیچ از و کندمی حمله خود
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 دشمن، تمایالت شناخت به دشمن حرکات از نمود نگریداشت، آینده درایت
رهبری در )بیانات مقام معظم .« نمود جهتو شناسی است،دشمن نقطه اولین که

 (1833دیدار با مردم قم، 
 

محور را  چهارتوان به این نتیجه رسید که دشمن شده در باال میبا توجه به مطالب گفته
 دهد؛هدف قرار می

 اقتصادی لحاظ از کشور داشتننگه عقب -1

 توان گفت همۀ. حتی میکند معرفی کفایتبی و ناکارآمد را مکتب و دولت خواهدمی زیرا
 است. امر همین بر گواه خود نیز اقتصادی هایتحریم در دشمن هایتالش

 علمي داشتننگه عقب -2

 علم هایدروازه به توانیدمی وقتی شما و هست ما مهد در علم کند کهمی القا گونهاین دشمن
 و علم قدر ما آموختید هم اگر و بیاموزید علم ما اساتید نزد در و ما دانشگاه در که یابید راه

 .است دانشجویان علمی شکوفایی عدم خواستار دشمن .دانیممی را دانش و اندوزیعلم
 به تعللی و توقف (دانشجویان به خطاب) هاآن علم حرکت در که شود موجب نباید چیزهیچ

 برسد. اهدافش به او بگذارید نباید. خواهدمی را این آید، دشمن وجود
 ملي انسجام و اتحاد زدن برهم -3

 دیگر برابر در خواهدنمی و است اشملی فرهنگ هایتوانمندی خواستار که ملتی هر
 در خود هایتوانایی بر ببازد، باید را خویش هویت و آورده فرود سر تسلیم بستهدست هافرهنگ

 چالش و مواجهه أتجر آن یاری با تا ببرد را باال جامعه آفرینش قدرت و بیفزاید هازمینه همۀ
 شناختی با و داشته باشد هوشمندانه را خود فرهنگی ساختار منفی و مثبت هایپدیده با

 به بخشیدن غنا جهت در را هاالزم، آن هایصافی از با گذراندن و گرفته بهره آن از کنجکاوانه
 کند.  جذب فرهنگ ملی

 

 . تقویت هویت و انسجام ملي5-7
یکی از عناصر تأثیرگذار بر مفهوم ، عبارتیحائز اهمیت است. به یتقویت هویت و انسجام مل

تواند تمامیت ارزی و زیرا هر ملت زمانی می ع، عنصر هویت و یکپارچگی ملی است؛دفا
های خود را حفظ کند که دارای هویت ملی متمایز و مشخص باشد که معرف مردمش ارزش

این عنصر  .کندغیرخودی را مشخص می فاصل بین خودی و است و حدّ المللدر نظام بین
جمهوری اسالمی ایران نیز با را خواهد داشت. موجبات همبستگی و انسجام ملی در کشور 
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های آن در قانون اساسی، شود که عناصر و مؤلفههویت اسالمی و ایرانی خود شناخته می
 عنوان سندی فرادستی انعکاس یافته است.به

 یابیدست نهایتاً و الگو این به عملی یابیدست و اجرا نگیرد، شکل هویت این که زمانی تا
 سر بر موجود مشکالت بنابراین، ازجمله. بود خواهد غیرممکن امری ایرانی -اسالمی تمدنی به
 ایرانی هویت و تمدن رهبری معظم بود. مقام خواهد هویت مسئله اسالمی، ایران پیشرفتِ راه
 دهندهتشکیل عنصر دو این که ندهست قائل و سنجیده الماس و ایران مؤلفه دو اساس بر را

 «غرب بودن دیگر» توسعه، نماد جایبه پیشرفت اصطالح بر تأکید و هستند ایرانی هویت
 فرمایند:ایشان در این مورد می است. هویت این به نسبت

 بداند باید بشناسد، را خودش هدف و هویت باید است، هویت جوان، عمده نیاز»
 جوان هویت خواهدمی دشمن. کند تالش و کار خواهدمی چه برای و کیست
 یک تو بگوید او به. کند تیره را فضا ببرد، بین از را او اهداف. بگیرد او از را ایرانی
 معظم رهبر)بیانات  «.بگیرم بال زیر را تو تا بیا من پیشِ محدودی، و حقیر موجود
 (12/02/1810 جوانان، با دیدار در انقالب

ترین سیاست اسالمی مهم است و شاید بشود گفت اساسی این موضوع بسیار برای ایرانِ
های گوناگون به بهانه «ایجاد تفرقه میان اقوام»و  «نفی یکپارچگی ملی» نیز دشمنان ایران

تر از ملت راحتاین افکنی بین تفرقه ن اقوام مختلف فراوانی وجود دارد ودر ایرا کهچرا؛ است
ملت ایران از همان ابتدا پاسخ کوبنده به آن افرادی که قصد همچنین  اما ست.ا هاسایر ملت

 اند و همیشه اتحاد،وقت فریب این دشمنان را نخوردهداده است و هیچ ،کاری را داشتند
 اند.همبستگی و یکپارچگی خود را حفظ کرده

 

 . اعتماد و اطمینان به صدق وعده الهي5-8
است.  الهی ةوعد به اعتماد و خدا به ایمان ،کندمی پایدار دشمن ۀتوطئ مقابل در را ما آنچه

ها از ارزش و اهمیت بسیار تک انسانای است که برای هر جامعه و تکنفس مقولهاعتمادبه
خود  دهد، ازنفس دیدگاهی است که به افراد و جامعه اجازه میزیادی برخوردار است. اعتمادبه

کند. زمانی چراکه انسان را به توکل و اعتماد به خدا هدایت می ازند؛تصویری مثبت و واقعی بس
که توکل در فضای روح و روان ما حاکم گردید و او با آگاهی و ایمان کامل، امور زندگی خود 

راه  نفس قدرتمندی را در خود احساس خواهد کرد و به این واسطه،را به خدا سپرده، اعتمادبه
 (90-91: 1830 )عسگری و همکار، .موفقیت را خواهد پیمود
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رو خداوند در سوره توکل به خداوند است. ازاین ،نفسهای اعتمادبهترین مؤلفهیکی از مهم
 امر و این «کندخداوند برای او کفایت می ،هر کس به خداوند توکل کند»فرماید: عمران میآل

توان گفت بنابراین می .های فرهنگ دینی استترین بحثاین موضوع از مهم دهدنشان می
کنندگان عنوان یک مؤلفه خدامحوری در بحث فرهنگ دفاعی بسیار اهمیت دارد؛ زیرا توکلبه

سپارند. توکل به خدا در بسیاری از دانند و خود را به خدا میبه خدا، خداوند را حافظ خود می
باره اسالمی دراین شده است، تا جایی که رهبر انقالبعنوان رمز پیروزی معرفیموارد به

 فرمایند: می
چه کسی بیشتر از این ملت، نصرت  «ولینصرن اهلل من ینصره»ما عقیده داریم »

های خطر واردشده است؟ پس نصرت الهی امری دین خدا کرده و در میدان
 (12/01/1839 ،)مقام معظم رهبری «.طبیعی  و بدیهی است

 و ایران مردم حرکت حاصل را، اسالمی یبیدار آمدن پدید اسالمی، انقالب معظم رهبر
 صحنه در شدن وارد با که داد نشان ایران اسالمی انقالب. دانندمی اسالمی انقالب پیروزی
 نماز در رهبری معظم مقام. شد پیروز هم هاابرقدرت بر توانمی الهی ایمان و دشمنان با مبارزه
 اسالمی انقالب تجربه که کنندمی شارها نکته این به صریحاً  ،1813 سال بهمنپانزدهم  جمعه
 .دارد را خواهانهآزادی و اسالمی حرکت هر با انطباق الهی، قابلیت نصرت به اتکاء در ایران

 خدا دین نصرت راه در کشور این کهاین دلیل به شد، ایران ملت حال شامل الهی نصرت
 حرکت این نفس اوالً است؛ شدن فراگیر حال در اسالمی بیداری که هم اآلن .کرد حرکت
 بکنند عمل الهی هایهدف و خدا جهت در اگر دوماً؛ ،است الهی اسالمی، نصرت بیداری
 شود.می هاآن نصیب نهایی پیروزی

 

 تولید علم و دانش . 5-9
 موضوع به اسالم در. است دانش و علم تولید اهمیت فرهنگ دفاعی، هایمؤلفه از یکی دیگر

 هایواژه مرتبه 1100 از بیش قرآن در که ایگونهاست؛ به شده دیزیا توجه تعلّم و تعلیم
 فرهنگ و تمدن در علم کسب ارزش. است رفته کاربه اندیشه و عقل، معرفت با مرتبط

 به مسلمانان پایبندی درباره غرب دنیای. باشد همراه معنویت با که است هنگامی اسالمی
 و اخالق از جدای را علم هاغربی. کندمی متهم تحجّر به را آنان و است حساس معنویت
 امور که داندمی ارزش با و مفید را علمی ایران، اسالمی جمهوری بردند؛ اما پیش معنویت
 باشد. شده لحاظ آن در اخالقی
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 اهداف به کشور در رسیدن مهمی بسیار و اساسی نقش علم رهبری، معظم مقام دیدگاه از
 که است فناوری و علم طریق از فقط ایشان، نگاه از. رددا ملی اقتدار خصوصهب اشاصلی
 عزت به درنتیجه و کرده پیشرفت سیاسی و اقتصادی لحاظ از تواندمی ما ملت و کشور

 : برسد المللیبین و اقتصادی، سیاسی
 هم نفسکند، اعتمادبهمى ایجاد هم نظامى کند، قدرتمى ایجاد هم ثروت علم،»

 کرد خواهم تأکید بارها بازهم و گویممى ام، بازهمگفته بارها من. کندمى ایجاد
 در )بیانات.« است علمى قدرت در عزیز ملت شما ةآیند اقتدار زیربناى و پایه که

 دانشجویى، هاىتشکل نمایندگان و برگزیده دانشجویان از جمعى دیدار
21/03/1811) 

 با سلطه نظام و است قدرت ابزار علم که است نکته این بر ایویژه تأکید ایشان، بیانات در
 همین به. است داده قرار خود استعمار و نفوذ تحت را خود، کشورها مزیت همین از استفاده

 کشورهای علمی پیشرفت از جلوگیری دیگر طرف از و علمی انحصارطلبی طرفی از هم دلیل
 همین به .تاس گرسلطه کشورهای اصلی و مهم هایاستراتژی سوم، از جهان و سلطه تحت
 باید دانشگاهی، و جوان نسل خصوصهب و ایران ملت که دارند تأکید انقالب معظم رهبر خاطر

 به کشور تا دهند، انجام گونه جهاد تالشی فناوری و علم در پیشرفت به رسیدن راه در
 یابد. دست حقیقی اقتدار و کامل استقالل

 

 فرهنگ ایثار و شهادت . 5-11
های فرهنگ دفاعی، داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین داشتن لفهترین مؤیکی از مهم

 ایثارگری که است نمادین معانی از ایمجموعه شهادت و ایثار روحیه عاشورایی است. فرهنگ
 به را افراد رفتار و هانگرش آن، شدن نهادینه با و آوردمی وجود به افراد در را شهادت به میل و

 . داد خواهد سوق انایثارگر رفتارهای سمت
 سطوح تمامی در تحول و تغییر موجب است، شهادت و ایثار ثمرة خود که اسالمی انقالب

 خود فرهنگی دستاوردهای تقویت و حفظ راه در ملتی اطالعات، اگر عصر این در گردید. جامعه
 در شدن غرق و یار به وصال بماند. شوق مصون تهدیدها مقابل در تواندنگذارد، نمی پیش قدم

در  )ع(هست. حضرت علی و بوده الهی اولیای آرزوی ترینبزرگ همواره ،دوست حضرت
 د: نفرمایالبالغه مینهج

زندگی ابدی  بندند و به قیامت اعتقاد دارند ونیروهای نظامی به دنیا دل نمی»
بینند. همچنین خداوند نیز دری از درهای بهشت را به خود را در شهادت می
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گشاید. دین اسالم و مذهب شیعه یعنی همان فرهنگ ان مینام جهادگر
کند. سیاسی شیعه، نقش بسیار مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ایفا می

مصداق بارز فرهنگ ایثار و شهادت در دین اسالم و مذهب شیعه حادثه 
ست که در کربال برای امام حسین)ع( اتفاق افتاد. قیام امام حسین در ا عاشورا

شود که از ز عاشورا و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باعث میرو
 )گلپرست و همکار،.« وبرق و جاذبه دنیا کاسته شودبستگی افراد به زرقدل

1831) 

 و ندهست اسالم بقای و پایداری محورهای تریناساسی و ترینمهم هادت، ازش و ایثار
این . است شهادت و ایثار فرهنگ ت،اس یاسالم نظام و الماس بقای باعث آنچه نوعیبه

 به توجه .باشیم تهداش ایویژه توجه آن به باید ما که بوده وراعاش فرهنگ از فرهنگ، برگرفته
امروز، نیازمند  جامعه. است دشمنان برابر در ورکش شدن بیمه هادت، رازش و ایثار فرهنگ

 عهده بر را صدیان وظیفه مهمیمت زمینه، همه این در و تاس شهادت و ایثار فرهنگ ترشگس
 (2: 1831 )قربانی،. دارند

  :دنفرمایمی شهادت و ایثار فرهنگ خصوص در ایخامنهاهللآیت
است،  الهی انبیاء راه ۀادام که را( ع)حسین راه آگاهانه اسالمی، انقالب پاسدار»

 را الکرب کفنگلگون شهیدان و( ع)حسین خون فروغ راه، این در و کندمی انتخاب
 سراسری سمینار به رهبر انقالب اسالمی پیام).« دهدمی قرار خویش راه چراغ
 (1892 سپاه،

 :فرمودند (ص)اهللرسول محمد 23 لشکر بسیجیان و فرماندهان جمع در سخنرانی در ایشان
 هایدرس از چه؛ درس و چه درس و شجاعت درس است، جدا عاشورا هایدرس»

 جمع دربیانات رهبر انقالب اسالمی ) «.است عاشورا هایعبرت تر؛مهم عاشورا
 (29/02/1839لشکر،  بسیجیان و فرماندهان

برای اینکه روحیه شهادت تقویت شود، باید ایمان افراد قوی شود؛ چون ایمان فرد که قوی 
شود مرگ را پایان زندگی نداند و بداند که با شهید شدن زندگی ابدی فرد شود، باعث می

طلبی و ایمان د و بخش اصلی زندگی انسان آخرت است. همین روحیه شهادتشوشروع می
قلبی و قوی مردم ایران باعث شده است که کشورهای مستبد جرأت حمله به کشور ما را 

دانند با حمله به ایران مردم عزیزمان با تمام قوا و توان خویش در مقابل نداشته باشند چون می
 ها نخواهند شد.هستند و هرگز تسلیم آن ها ایستاده و تشنه شهادتآن

 



 2191، بهار و تابستان 2، سال اول، شماره «ی انقالب اسالمیجستارها»فصلنامه دو........ ...................................................................  201

 

 

 

 مداری و والیت محوری. والیت5-11
( ع)بیت اهل مکتب است؛ زیرا برخوردار واالیی جایگاه از شیعه مداری دروالیت و والیت

 والیت وادی به که هرکس و است آن واقعی نماینده تنها و( ص)محمدی ناب اسالم نمایانگر
برد.  خواهد بیشتری بهره معنوی هایچشمه این است، از استوارتر ریمداوالیت در و ترنزدیک

 ها است.وحدت و مبارزه با ضد ارزش ،مدارهای والیتهای انسانکه از ویژگیتوجه به این با
 مداری است. والیت ،های فرهنگ دفاعی در اسالمبنابراین یکی از مؤلفه

 معرفی چنین سیاسی نظر از را دینی امعهج کی مداریوالیت شاخصه رهبری معظم مقام
 متصل ولی ییعن یاسالم هجامع زمرک و ورمح آن هب و یکدیگر به آن اجزای همه» ،که کندمی

 سیره از خمینی)ره( امام الگوپذیری «.باشند ائتالف و اتحاد یک دارای درون از و باشند
 رهبری در( ع) حسین امام قیام اهداف نیز و( ع)علی حضرت و( ص)پیامبر حکومت و مبارزاتی
 از مردم رویپی زنی و مبارزه در میلیونی هایتوده هدایت و شاهیستم ظلم علیه نهضت
 فداکاری و صبر، استقامت در معصومان ائمه دادن قرار اسوه و )ره(امام رهنمودهای و هافرمان

 .ساخت بارور و تنومند را ایران اسالمی انقالب ستیزی، نهالدشمن و
 والیت استقرار و اسالم حاکمیت تجلی در غدیر جاودانه رویداد تحلیل با رهبری مظمع اممق

 وانستت که داندمی غدیر فروزنده چشمه از پرتویی را )ره(ینیخم امام تحکومت، والی یمعن هب
 و مردم محوریوالیت ،ایشان نگاه از. کند بازسازی را ایران معنوی و مادی لحاظ از

 اسالمی انقالب پیروزی و پیدایش، شتاب مؤلفه تریناصلی ،)ره(امام هافرمان از پذیریاطاعت
 (13: 1813 )شیداییان،. است

 

 . همکاری دفاعي و بازدارندگي5-12
تواند به مناسبات کشورها چهارچوب دیپلماسی یکی از ابزارهایی است که میهمکاری یا همان 

ین میان شکل مناسبات هر کشور در ها را در مسیری هماهنگ هدایت کند. در اببخشد و آن
شود و در این راستا حوزه مناسبات توسط نهادهای مسئول آن حوزه هدایت می ایهر حوزه

گرفته است. شکل «دیپلماسی دفاعی»هایی است که زیر عنوان دفاعی و امنیتی ازجمله حوزه
ای در حوزه منطقه عنوان یک بازیگر فعال منطقهجمهوری اسالمی ایران به در چنین چارچوبی

بندی ژئوپلیتیک جنگ در منطقه واقف دیپلماسی خود به دلیل شکل خاورمیانه، به اهمیت نوع
صورت فعاالنه شرکت کند. ای بهتحوالت منطقه بوده و تالش کرده است تا در روند
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نقش مکمل برای سیاست ایران به دنبال کسب  توانددیگر بخش دفاعی کشور میعبارتبه
تر باشد تا بتواند در روابط عمل کشور در روابط خارجی و اتخاذ نقش فعاالنه و مستقالنه آزادی

 (11: 1832 )درویشانی،. ل صاحب ابتکار عمل گرددلالمبین
شود و بخشی از ترین مفاهیم کلیدی راهبردی محسوب میهای دفاعی از مهمهمکاری

های که از همکاریای دیگر نیاز است ی با کشورهقدرت ملی است که برای ایجاد روابط خارج
ه شود. بنابراین این بخش دو عنوان یک عمل قدرتمند بهره برددفاعی و دیپلماسی دفاعی به

همکاری و دیگری  ۀدارد؛ یکی نظارت بر کاربست سیاست دفاعی در عرصبرعهده مهم  وظیفۀ
 شد.های دفاعی در عرصه سیست دفاعی باکننده وجود همکاریکه تضمیناین

نوع خاصی از دیپلماسی  ،نظر در فرهنگ دفاعی جمهوری اسالمی ایران دیپلماسی مورد
نیز عجین شده و با اصولی متفاوت و  «اسالمیت»و  «ایرانیت»دفاعی است که با دو کلیدواژه 

ده است. در های خاص نسبت به دیپلماسی دفاعی دیگر کشورها اشاعه پیداکرگیریجهت
فقیه و نقش محوری آن در مدیریت عالیه امور ایرانی، زعامت ولی-میدیپلماسی دفاعی اسال

این الگو معنای خاصی بخشیده است. سیاست خارجی از سویی و امور دفاعی از سویی دیگر به 
 توان چنین برشمرد:های این الگو را میبنابراین ویژگی

د و برگرفته از نوع نگاه اوالً، دیپلماسی دفاعی کشورمان مبنای اعتقادی و ایدئولوژیک دار 
بینی اسالمی است. بنابراین ترسیم ما به انسان و جهان یعنی نظام معرفتی برخاسته از جهان

 المللی نیز خواه در کالن آن و خواه با خوانش ویژه دفاعی،تهدید و فرصت در محیط بین
 بینی خواهد بود. خروجی همین جهان

های مختلف ای به مناسبتاهلل خامنهالمللی را آیتنثانیاً، اصول علمی کارگزاری دفاعی بی
 المللی را باید بر اساس نگاه رهبری،این اساس بازیگران محیط بین اند. و بردهکرمطرح و ارائه 

د و دیپلماسی دفاعی ناظر بر روابط با کربندی طرف و محارب تقسیمبی به کشورهای دوست،
 وم خواهد بود.های دسته سعلیه تهدید دسته نخست، دو

افزاری در ثالثاً، دیپلماسی دفاعی کارکرد کمکی و تمهیدی داشته و جایگزین قدرت سخت
صورت مکرر بر لزوم ایجاد، حفظ، رهبر انقالب اسالمی به رومقام جهاد دفاعی نیست. ازاین

 چابکی و واکنش قاطع بخش دفاعی در برابر هرگونه تهدید روزرسانی قدرت عمل،تقویت و به
 (231 -232: 1838 )کالنتری،. کنندمی خارجی تأکید
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 . ترویج روحیه بسیجي و دفاع مردمي5-13
صورت که این انقالب یک انقالب مردمی است و در زمان جنگ مردم بهبا توجه به این

شود که یک این باعث می ند و به دفاع از این نظام آمدند،خودجوش و با اختیار خود بسیج شد
ق نسبت به این نظام داشته باشند و برای حراست، حفاظت و بقای این نظام بکوشند. حس تعل

ترین ویژگی انقالب اسالمی ایران است که در فرهنگ دفاعی بنابراین دفاع مردمی مهم
 جمهوری اسالمی ایران نیز انعکاس یافته است. 

 در مردم یکپارچه حضورداشته،  زاییبس همس آن پیروزی در که المیاس انقالب ابعاد از یکی
 سرنگون را شاهیستم نظام توانست مردم همین بر اتکاء با نیز راحل امام. است بوده صحنه

 در همه، از ترمهم و منافقین هایشیطنت و طلبتجزیه هایگروهک برابر در سپس و کند
 فرمایند:ای در این خصوص میخامنهاهللآیت .گردد نائل بزرگ هایپیروزی به تحمیلی جنگ

مردم صاحبان این نظام هستند به چند دلیل: اوالً چون اسالم بیشترین حق را »
دهد و هر دستگاه حاکم را یک دستگاه های اجتماعی به مردم میدر اداره نظام

 دهندگان و به وجودداند. ثانیاً چون مردم تشکیلخدمتگزار برای مردم می
م مبتنی بر یک انقالب بود و آن انقالب را آوردگان این نظام بودند؛ زیرا این نظا

مردم به وجود آوردند. ثالثاً چون دخالت و نظارت مردم، بیشترین تضمین را برای 
 (1: 1838 )گلستانه،.« کندحفظ این نظام از انحراف می

دهد که ملت ایران از دیرباز در مقابله با دشمن متجاوز، با خوبی نشان میتجربه تاریخ به
ای دینی و ملی، مثابه فریضهدفاع از میهن به ،ز خودگذشتگی ایستاده است. به عبارتیروحیه ا

ای چنین خصیصه واسطهواقع، به همواره در ذهنیت و باورهای مردم ایران نقش بسته است. در
کند. این موضوع با توجه به حضور گسترده و است که مقوله مردمی شدن دفاع معنا پیدا می

: 1813 )عسگری،. های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران مطرح گردیدم در جبههمانند مردبی
11-13)  

های فرهنگ دفاعی ارزیابی کردند و در این ای این مقوله را یکی از شاخصاهلل خامنهآیت
 فرمایند:خصوص می

دفاع ما دفاع مردمی بود. امروز هم هرگاه برای نظام اسالمی، خدای ناخواسته، »
انقالب  باز حل آن مشکل، حل مردمی است. نظام مردمی، آید، مشکلی پیش

  (01/01/1832 )مقام معظم رهبری، «.مردمی، دولت مردمی و دفاع مردمی است
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 ی ریگجهینت

 مذهب و اسالم دین پایه بر که است سیاسی نظام یک اسالمی جمهوری کهاین به توجه با
 و مذهب از برخاسته نیز نظام این رهبران و بزرگان نظرات و هادیدگاه لذا است، شده بنا شیعه
 برای زیادی اهمیت شیعه، مذهب و اسالم دین همچنین و است اسالم فقه و دینی هایآموزه
 این بزرگان و رهبران هایگیریتصمیم و نظرات آراء، بنابراین. است قائل او امنیت و انسان
 و دین از برخاسته اسالمی کشورهای رسای با مراوده و صلح جنگ، امنیت، ةحوز در نظام

 ؛است آمده بند سه قالب در پژوهش این نتایج ترینمهم اینجا در. است دینی فرهنگ
 ها،ارزش تبیین در دارند، که دینی و اسالمی بینش اساس بر اسالمی انقالب معظم رهبرالف. 

 هایشاخصه به ایویژه و خاص توجه ،اسالمی جمهوری نظام فرهنگی هایمؤلفه و هنجارها
 مظلومان، از دفاع توکل، طلبی،شهادت شیطان، از دوری توحید، خدامحوری، همچون اسالمی
 رند.دا... و تعاون و همکاری عزت، غیرت، ایثار، روشن، بصیرت

 دفاع و دینی یفرهنگ هویت اسالمی جمهوری نظام گیریشکل اساس کهاین به توجه باب. 
 هایآموزه بر مبتنی که مقدس دفاع هایارزش و فرهنگ نای بر تکیه لذا است؛ مقدس

 کشور فرهنگی مسائل ترینمهم از یکی بنابراین. است اهمیت حائز بسیار است، اسالمی
 مقدس دفاع فرهنگ هایارزش و فرهنگی هویت این تبیین و ترویج ایران، اسالمی جمهوری

 زمانه این در مخصوصاً  که است نهبیگا مهاجم هایفرهنگ مقابل در آن از صیانت همچنین و
 .اندداشته اسالمی -ایرانی اصیل فرهنگ این بردنبین  از جهت در بسیاری هایتالش

 مقام دفاعی اندیشه و فرهنگ تحلیل و بررسی ،پژوهش این نتایج ترینمهم از دیگر یکیپ. 
 رهنگف الخصوصعلی فرهنگی هایمؤلفه ترینمهم استخراج جهت تالش و رهبری معظم
 دفاعی اندیشه بیان رهبری، معظم مقام فکری منظومه پیچیدگی به توجه با اما. است دفاعی
 با .است ایشان تفکرات سیر خط پیگیری ،ملت راه چراغ ولی نیست، راحتی کار ایشان

 ترینمهم ،است شدهانجام ایشان آراء و هاسخنرانی و بیانات روی زمینه این در که مطالعاتی
 افزایش مظلومان، از دفاع و استکبارستیزی: از اندعبارت ایشان دیدگاه از فرهنگی هایمؤلفه

 انسجام و هویت تقویت گری،اباحه با مبارزه ملی، استقالل شناسی،دشمن شیاری،وه و بصیرت
-والیت و محوریوالیت شهادت، و ایثار فرهنگ الهی، وعده صدق به اطمینان و اعتماد ملی،

 آمیز،مسالمت همزیستی و طلبیصلح دانش، و علم تولید بازدارندگی، و فاعید همکاری مداری،
 .جانبههمه دفاع و مردمی دفاع و بسیجی روحیه
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 را اسالمی جمهوری نظام و کشور فرهنگی هایزیرساخت کنیم سعی باید ما بنابراین
 این اجرای با چراکه شوند؛ دادهجای آن قالب در هامؤلفه این تمام که کنیم ریزیپی ایگونهبه

 به کشور فرهنگ وسویسمت و شده ترغنی ما فرهنگ قطعاً ،کشور دفاعی فرهنگ در هامؤلفه
 مدنظر که چیزی ترینمهم و شودمی کشیده است رهبری معظم مقام مدنظر که جهتی همان
 .شد خواهد اجرا فرهنگی مهندسی همان یعنی است ایشان
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Abstract  

Considering that the components of the defense culture in every nation 

constitute the main components of the civilization of each State, by 

identifying those components, it can help to better enrichment of those 

components. The aim of the present study is to investigate the principles 

and components of defense culture in the Supreme Leader's thought. 

Therefore, this research seeks to answer this question, which are the most 

important principles and components of defense culture from the point of 

view of the supreme leader. results of the present study indicates that 

these components are included; strive against arrogance And defending 

oppressed, Cooperation of defense and inhibitory, pacificism  and 

peaceful coexistence, increasing of insight  and awareness, recognizing 

enemy, national independence, fighting against permissiveness, 

Strengthening national identity and solidarity, trust  and faith to the god’s 

permission, the culture of self-sacrifice and martyrdom,  having faith on 

vellayat_e_ faghih, science production, having basiji spirit and defend the 

people, The research method is descriptive-analytic. 
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