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  بهترين روش آمادگي دفاعي در برابر تهديدات دشمن

  زيبا متانت  –محمود رئوفي 

  جهرم  –فارس 

   چكيده

رويكرد . امروزه ثابت ماندن و دفاع نكردن مساوي مرگ است . دفاع ، حكايت هميشگي زندگي انسانهاست    

بذر غفلت و بي خبري ، در عناصر  دفاع ، براي قدرتهاي جهاني قابل تحمل نيست و مي خواهند با پاشيدن

تهديد ، تطميع و . جامعه ، تمامي سدهاي استواري كه در برابر هجوم غارتگرانه غرب مي ايستند ، برچيده شود 

دشمن خناس مي . قلدري مستكبران ، مسابقه اي بدون خط پايان است كه ديرزماني است شروع شده است 

اومت و مصونيت سازي ، تهي شود و شيرازه مستحكم امنيت ملي خواهد ، قالب ريزي همه ملتها ، جهت مق

و همه . تجزيه شود تا مردمي بسازد بي دفاع و از خود بيگانه ، كه تمامي دروازه ها را به روي خصم بازگذارند 

آنچه به جامعه انساني ، استقالل محكم مي بخشد محو شود ، و همه كشورهاي جهان به شكل حيوانهاي رام و 

  . كننده ، به بازاركاالي خويش بدل سازد  مصرف

قطعاً ملت مسلمان ما ، انزجار و خشم و نفرت خود را عليه استكبار جهاني با دفاع از حريم ارزشهاي الهي و 

تبعيت از اهل بيت و اولي االمر و تقدس بخشيدن به پدافندهاي فرهنگي ، سياسي ، و پاسداري از خون شهداء و 

بنابراين ضرورت پرداختن به سياستهاي دفاعي در برابر . ، استمرار خواهند بخشيد  دست آوردهاي انقالب

زيرا در اشكال گوناگون ، . تهاجماتي كه سيستم امنيت ملي را به مخاطره مي اندازد ، امري غير قابل انكار است 

  . موجب سست شدن پايه هاي حكومت سياه و ننگين دو كانون جهاني خواهد شد 
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  مقدمه 

قدرتي كه چشم ديدن ديگر . تمام تالش غرب ، با هدف برقراري سلطه بر ممالك اسالمي صورت مي گيرد    

ممالك را ، در پهنه شوكت و اقتدار ندارد و با هزاران توطئه، در پي حذف مسلمانان ، از ليست انسانهاي كره 

  . جنگ تمام عيار كند  و  مي خواهد آنان را در گير چالش هاي سخت و در نهايت ،. خاكي  است 

  .بايد بدانيم كه امروز دشمن قصد دارد جوانان ما را به سوي فساد در انواع و اقسام خودش بكشاند و آلوده كند 

  ! دشمن امروز تالش مي كند ما را نسبت به انقالب و دين بي تفاوت كند  -

   !دشمن مي خواهد بين ما و مركزيت حكومت و مسؤولين فاصله بيندازد  -

  ! دشمن مي خواهد كارائي نظام اسالمي را زير سؤال ببرد  -

  ! دشمن مي خواهد ما را نسبت به روحانيت ، بدبين كند  -

  ! دشمن مي خواهد شعارهاي اصلي انقالب را بي رنگ كند  -

  .دشمن مي خواهد وحدت ما را بشكند و بين ما اختالف بيندازد و بدين گونه ما را ضعيف كند  -

  ! مي خواهد اوباش را بار ديگر بر سرما حاكم كند دشمن  -

  ! دشمن همه تالش خود را متمركز كرده است كه نيروهاي حزب الهي را به دام بيندازد - 

  ! دشمن مي خواهد با شناسايي نقاط ضعف مسلمين ، ضربه خود را بر آنها وارد كند  -

و با عشق و ايثار از انقالب و دستاوردهاي اسالم دشمن مي خواهد كه سرمايه اصلي نظام كه جوانان هستند  -

  ! دفاع مي كنند به تباهي بكشد 

به راستي چه بايد كرد ؟ تا ريزه خوارخوان ديگران نبوده و با نفي نظام سلطه و نگرش استكباري و عدم حال 

  :را در اين خطه اسالمي نضج دهيم گرايش به دو كانون مسلط جهاني و شعار استقالل طلبي ، 

 . فرهنگ سازي و زمينه سازي : انجماد زدايي  .1

 . حركت به سمت رويكردهاي دفاعي  .2

 . تثبيت وضعيت آمادگي براي دفاع  .3
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  چگونه بايد انجام شود ؟ 

  بايد تدابير دفاعي انديشيد  -

 بايد القاء شود كه دفاع امري ضروري است و به فوريت به آن عمل گردد  -

 : ريزي در جامعه نهادينه شود و همچنين بايد بينشي گسترده همراه با برنامه  -

 انتقال و گسترش اين بينش در بين عموم  -

 شناخت موانع و چالشها بر سر راه تدابير دفاعي  -

 . ارائه راهكارها ، براي دور كردن جامعه انساني از جرثومه عقب ماندگي و شكست  -

اه از فتنه آفريني دست بر نمي دارد لذا دفاع ؛ الزمه صالح و فالح جامعه و مبارزه با دشمني است كه هيچ گ

  :بايسته  است كه 

  . از انسان در رشد تسليحات دفاعي توجه شود به رسالت خطير ، عظيم ، حساس و سرنوشت س - 1

  . بشناسانيم و با همه توان و استعداد به ميدان بياييم  ، شگردهاي دشمن خناس را بشناسيم - 2

ل توطئه هاي دشمن ايجاد كنيم ؛ تا چشمه جوشان دين و معنويت در مقاب» مصونيت سازي « نوعي  - 3

را كه ساليان متمادي در چنبره هاي استعماري و استكباري، مجال ظهور نمي يافت،تجلي داده و هاله هاي 

  . ظلماني ظاللت را ، از آن بزداييم 

ا معيارها و موازين فرهنگ اتخاذ شيوه هاي نو جهت حفظ استقالل و نگهداري ميهن از تجاوز بيگانگان ب- 4

  . اسالم 

  

  تحليلي بر تدابير ديني دفاع در جامعه 

  دفاع باتمسك به مرواريدهاي قرآن  -1

 – 13/ طارق (  » .براستي گرايش قرآن ، سخني است كه حق را از باطل جدا مي كند و هرگز شوخي نيست «

. ، گفتار وزين پروردگار است » كتاب اهللا « ون واحده راز دستيابي به بهترين استراتژي دفاع ، پيروي از قان)   14
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كه عطر آيات و سورش ، هر بنده دلباخته و آگاه را به دفاع ؛ آن قانون عمومي عالم حيات در برابر افراد زور گو و 

اي اهل ايمان از خدا « گرداند چنانچه آمده است  ها و قارون ها ، منبعث مينمرودخود كامه و فرعون ها و 

حق جهاد و « ) 78/حج (» بترسيد و به خدا توسل جوييد و در راه او جهاد كنيد باشد كه رستگار شويد 

تا بدين گونه ؛ صفحه زمين » او شما را برگزيده و حرجي در دين بر شما نيست . فداكاري را در راه خدا ادا كنيد 

ن و استعمارو استثمار در آن از بين از آلودگي پاك گردد و سلطه جويي و كشور گشايي و غصب حقوق ديگرا

چرا كه ؛ در مقابل گردنكشان ظالم ، از هر تدبيري كوبنده تر ، ابزار و ادوات دفاعي ، در دست انسان با . برود 

  . ايمان است 

  

  تولي به اهل بيت نماد تجارب دفاعي  - 2

رسول خداست و كسانيكه با ) ص(محمد » « محمد رسول اهللا و الذين معه اشداء علي الكفار رحماء بينهم «      

  )  29/ فتح ( » .او هستند، در برابر كفار سرسخت و سازش ناپذير و در ميان خود مهربانند

. مصائب عظيم حاصل از مقاصد شوم استكباري ما را به ضرورت جدي پرداختن به فرهنگ دفاع فرا مي خواند 

زيرا آنان . ساني و مبناي ارتقاي حركتهاي حيات بخش است ، منشأ ارتباطات ان) ع(تبعيت و معيت از اهل بيت 

نجات يابد و هر كه تخلف كند و عقب بماند، هالك  كشتي نجات بخشي هستند كه هر آنكس ، در آن سوار شود،

ستارگان  درخشاني كه راهگشا و راهنماي مردم در تيره راه هاي سرگرداني وحيرت اند، واليت عترت، . گردد

دشمنان آگاه و داناي اسالم با درايت و تجربه سالها تالش در عرصه فعاليتهاي . نجات آفرين است ايمن ساز و و

آنان به خوبي دريافته اند . را بزرگترين مشكل سلطه گري خود دانسته اند » ) ع(تولي به اهل بيت «استعماري 

خارج كند  و مسلمانان را به سربلندي  كه رمز و راز عزت مسلمانان و تنها نيرويي كه مي تواند آنان را از صحنه

بهتر را » كالم « پس اگر .  است ) ع(در مقابل تهديدات و ستم متجاوزان دعوت كند ؛ اكسير وجودي اهل بيت 

و يا هر حقيقت ديگر در آمادگي دفاعي منظور نماييم ، پيشاهنگ ، جامع و مكمل آن تولي به » حكمت الهي « 

  .است ) ع(اهل بيت عصمت و طهارت 
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  واليت محوريت دفاع  - 3

اطاعت . واليت پذيري ، ارزشمندترين عامل و پشتوانه اجرايي در تقدس بخشيدن به آرمانهاي يك ملت است   

شهد اطاعت از واليت و . از رهبري ، قوي ترين دشمنان اسالم و قرآن را به عقب نشيني و احترام وادار مي كند

در واقع درك اطاعت ، يقين ما را در اجراي . هاي ديني را تثبيت  مي كندرهبري ، پايداري و ماندگاري ارزش

سير سالم جامعه به سوي حق تعالي و انتخاب بهترين   اين حركت جذاب نشانة. فرامين چندين برابر مي كند

  . پروسه در دفاع ملي است 

رهبري يك نظام به منزله رشته « : د جود رهبر را اين چنين بيان مي كنضرورت و 146در خطبه ) ع(امام علي 

اي است كه مهره ها را جمع و نظام مي بخشد و با گسسته شدن رشته ، تمامي مهره ها پراكنده مي شوند و چه 

  » . متحد نشوند بسا كه ديگر هرگز كنار هم جمع و

محرك اصلي و  زيرا. مورد حمله و هجوم همه جانبه بوده است » رهبري و زعامت اسالمي « لذا در طول تاريخ  

به خوبي پيداست كه تمامي باطل پيشگان ، . است » رهبري جبهه حق « بسيج كننده مردم عليه استعمار گران 

مبارزه با رهبري جامعه را در رأس برنامه ها ي خود قرار دهند و تيرهاي زهر آگين خويش را به طرف او نشانه 

  .روند 

ت مردم در مقابل توطئه هاي دشمنان  و با دعوت به حفظ آرامش هنگامي كه رهبري  با تجليل از توان و شجاع

و انسجام و همدلي درميان مردم ، اطمينان قلبي به آنان داده و همواره با رهنمودهاي خويش ، آنان را براي 

  . جلوگيري از تعرض دشمنان دلگرم نگه مي دارد ديگر ملت، مورد مخاطره دشمن قرار نمي گيرد

و دشمن نمي تواند . بر مسند حكومت است، ملت از بهترين تدابير دفاعي برخوردار است » ي والي« تا مديريت 

اما با بي فروغ شدن اختران فروزان ، جامعه به عنوان بازاري براي بيگانگان باز . در تاخت و تاز خود موفق باشد

  . شده و هرج و مرج و آشوب دامنگير آن مي شود
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سنگ آن به دور من مي چرخد و من در . من قطب آسياي سياست هستم« : اند فرموده ) ع(چنانچه امام علي 

جاي خود قرار گرفتم و هر گاه مركز را رها كنم، گردش سنگ سياست متزلزل گردد و سنگ زيرين هم به 

  )119، خطبه البالغه نهج (» . اضطراب مي افتد

  

  پيشرو در فرهنگ دفاع ) ع ( حسين الگوهاي ديني و امام  -4

پژواكي در قله هاي بلند اعصار   و قرون . ديگر از آن هنگام كه فرياد سرخ خون از گلوي عاشورائيان برخاست    

در افتاد كه تا آن سوي مرز ابديت طنين دارد و آن آفتاب كه در كوير ملتهب كربال ، در پس ابرهاي اشك و 

جاسبي . ( عاشقان در كار طلوعي ديگر است  هر روز عاشورا و نه هر لحظه از سينه سوزان. خون ، غروب كرد 

تاريخ در هزار توي گم خويش ، هيچ گاه چنين رنگين كماني از عشق و خون و دفاع را تكرار ) .  21-17: 1377

قيام ايثار گران غلبه كنند و بذر تسليم ستيزي را در  و اين چنين بود كه حاكمان نتوانسته بودند بر. نكرده است 

كدام آزاد مردي است كه قامت . قيامي ، براي ستردن زنگارهاي ظلم و جهل از چهره دين . كنند مردمان بيدار 

ديده باشد و آنگاه به حقيقت پشت كند ؟ شعور گرم  –ايستاده بر بلنداي زيستن  –را ) ع( جاودانه حسين 

با روح باران و » انسان «  مردانگي در سايه سار ايثار و فداكاري ، در ذهن تاريخ همواره جوشيده است چرا كه

شط جاري عشق . نگ ابديت دارد رنگ بي ر. عطر آگاهي دارد ) ع(ايثار حسين . جان آسمان پيوند خورده است 

سربازاني )  44/329: 1404عالمه مجلسي. ( كه مي رود تا امت اسالمي را به صالح و فالح رهنمون گرداند است

خته اند ، براي حفظ مكتب همواره پيكار مي كنند و پروانه وار مي كه چنين درسي را در اين مكتب بزرگ آمو

اين است كه واقعه عاشورا طيف گسترده اي است از حقايق دفاع و وقايع و حماسه .سوزند و قرباني مي شوند 

با . هاي جاويدان و شرح ايثارگري هاي كساني كه با تمام وجود در راه پيشبرد آيين مقدس جانفشاني كردند 

ن اوصاف ، حادثه عاشورا ، به ملت درس مي دهد كه براي حفظ دين بايد فداكاري كرد ، درس مي دهد كه اي

گويد كه در ماجراي دفاع از دين ، بصيرت  ظاهري بسيار آسيب پذير است ، مي جبهه دشمن با همة تواناييهاي

لهذا ضرورت دارد . طل قرار مي گيرد بيش از چيزهاي ديگر براي انسان الزم است و ملت ، بدون آن ، در جبهه با
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انسان به صحنه عاشورا ، نگاه كند ، تا عبرت بگيرد بفهمد در چه حالي و وضعي قرار دارد ، چه چيز او را تهديد 

مي كند و چه چيز الزم است براي  او ، از چه بايد دوري كند ؟ عبرت اينجاست كه بايد بيماري و خطر بزرگ 

اين پيام عاشورا از هر تدبير ديگري براي دفاع از كشور و دين ، براي . آن اجتناب كنيم جامعه را بشناسيم و از 

  .ما بهتر و قوي تر است 

  

  روحانيت نماد دفاع  -5  

علما و روحانيون ، با رسالت خطير خود خواهند توانست به آرمانهاي يك ملت ، عظمت بخشيده و فضاي غبار 

. ديني ، شفاف كنند وصاحبان انديشه هاي غلط و الحادي را تمييز دهند  آلود سلطه گري را با تبيين مباني

نقش هدايتي آنان تأثير عميقي در افكار و اخالق مردم دارد پس اگر مردم از روحانيون دور بمانند ؛  جامعه 

نتواند تا يك مكتب : چه آيت اهللا مطهري مي فرمايد ن چنا. موفق به طي استراتژي هاي ملي دفاع نخواهد شد 

) ابزار دفاعي ( به هدفهاي خود تقدس و تقد مي بخشد ؛ در افراد حس فداكاري بوجود نخواهد آمد و در نتيجه 

استعمارگران دائماً مراجع ديني را مورد حمالت مختلف خود . ) 99: 1379مكارم شيرازي (ضمانت اجرايي ندارد 

ند فعاليتهاي فكري آنان را در سوق دادن جامعه به سوي قرار مي دهند تا با توهين به مقام مقدس روحانيت بتوان

بر همين اساس است كه دشمن كمر همت به شكستن اين سد محكم بسته است و به .  رشد و تعالي دفع كنند 

  .منظور منزوي ساختن اين قشر بيدار ازحربه هاي گوناگون بهره مي جويد 

  

  گذري بر راهبردهاي علمي ، فرهنگي دفاع :فصل دوم 

  حفظ استقالل فرهنگي  -1

كامالً طبيعي است كه تكيه كردن به فرهنگ ديگران ، زاينده توسعه و آزادي نخواهد بود؛ چرا كه ممالك    

پيشرفته ، در يك سو و كشورهاي عقب مانده ، حاشيه نشين و وابسته در سوي ديگر واقع مي شوند و با رنگ و 
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سعه و تحول جوامع تحت نظارت و تابعيت قواعد نظام سرمايه داري قرار ساختمان تو سرمايه دار،نيرنگهاي قطب 

بدان معني كه تمامي تحول و تحرك جامعه به سوي رشد و توسعه ، از ناحيه نظام سرمايه داري .  مي گيرد

 نهايت آمال هر ملتي ،. استقالل ، براي هر ملت و جامعه اي شيرين و مقدس است   واژة) 102كاپالن ، . (است

چرا كه يك ملت وابسته ، هدف ، تحرك ، . اين است كه تمام جديت خود را به كار گيرد تا به استقالل برسد 

فعاليت  و توان رشد و تكامل را ندارد و هميشه در سردرگمي و حيران به سر مي رود  و نمي تواند بدون تأثير 

اگر زيربناي . ه سوي موفقيت پيدا كند پذيري از سلطه ديگران و با تكيه بر حاكميت فرهنگ كشورش راه ب

گامي اساسي به سوي تعالي . حركت و پايه دفاع را در فرهنگ مستقل و فارغ از سلطه بيگانگان ، جستجو كنيم 

مردم فرزند فرهنگ خويش هستند و ارزش هر كس همان « : مي فرمايد ) ع ( چنانچه امام علي . برداشته ايم 

عالمه مجلسي (» . ه از دانش سخن بگوييد تا قدر و منزلت شما شناخته  شود علم و كمال اوست ، پس هموار

1404 :204(  

با تقويت و « استعمارگران . فرصت را به مستكبران و فرهنگ استكباري جهت حاكميت و موفقيت نسپاريم  

از ميراثهاي  اين خود يكي. يك جامعه كاسته شود » ايجاد خرده فرهنگها در صددند به شدت از ميزان قدرت 

تنازعات داخلي و « و سرگرم كردن ملتها به . شوم استعمارگران است جهت دور نگهداشتن ملتها از خط دفاع 

تا با وجود اين نوسانات ، به چنان ) 1379سازمان تحقيقات خود كفايي ، (، »تزلزل حاكميت ملي دركشورها 

  .هاي تعالي ، از هم فرو پاشد اوضاعي برسند كه تمامي ساخت يك مجموعه ، جهت گشايش در

  

  تعامل انديشه ها  - 2

روح . ايجاد حركت و شور و هيجان دفاعي ، در برخورد انديشه ها و تعامل صاحبان انديشه با يكديگر است 

نوعي رقابت علمي و استداللي كه فرايندي مطلوب را در دفاع ملي . انسان ، تشنه چنين مباحثي است  كاوشگر

در صورتي كه افراد مقهور از اين امر گردند ، زمينه براي انحطاط و شكست فراهم مي آيد و در . موجب مي شود 

  . آن وقت است كه ديگر از حق جز پوسته اي كمرنگ ، چيزي باقي نخواهد ماند 
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بايد شيوه اي عملي جهت تحت الشعاع قرار دادن دفاع ملي با فراهم كردن زمينه مناسب براي طرح تعامل و 

ل انديشه ها به منظور تعيين قابليت ها و اصالت ها ، در جامعه ، تثبيت و كارا و مؤثر نمود، تا كانون هاي متقاب

  . قدرت مند  توطئه گري سلطه گران جهاني را از بين ببريم 

  

  صدور فرهنگ اسالم  - 3

توجه به مرزهاي  اسالم ديني جهان شمول و جاودانه است كه ؛ جامعه بشري را مخاطب خويش مي داند و بدون

سرزميني و تفاوتها ، در همگان يك هاله قدرت الهي ايجاد مي كند و به رويكردهاي پيكارجويانه ، قدرت بي حد 

و حصر اعطا مي كند ؛ صفوف و طبقات مختلف را در قبال طبقات انگل، متشكل و متحد مي سازد و استثمار 

شته و به مظلوم روحيه مقاومت در مقابل ظالم اعطا مي كند و شده را در مقابل استثمارگر به ستيز و مبارزه وادا

توجه به تهديدات استعمارگرانه ، توجه به جرياني . با خوي استكباري و رفتار سلطه طلبانه غرب مبارزه مي كند 

سالم است كه هدف اصلي خود را در عرصه ي بين الملل، مقابله با حركت بيدار گرانه اسالم و نابودي و براندازي ا

قرار داده است ؛ زيرا در نزد جهانخواران گناهي باالتر از اين كه ملتي از اسالم و حاكميت آن سخن بگويد و 

اگر اسالم نباشد ، هيچ روند ديگري . مسلمانان را به ايستادگي در مقابل ستم متجاوزان دعوت كند، وجود ندارد

كند و اركان قدرت و سلطه غرب را به لرزه درآورد، وجود  كه بتواند با انديشه هاي استعماري سياه و سرخ مبارزه

اسالم يك نظام ديني است و در پي آن است كه عنصر دين و معنويت را كه غرب، ساليان سال است، بدان .ندارد 

طبيعي است كه . پشت كرده  است ، و از آن فاصله دارد، به متن زندگي مردم و حيات اجتماعي انسانها بازگرداند

يك حكومت ديني پيشرفته و يك جامعه دين ساالر پيشرو، با اصول و مباني نظام سلطه غرب تعارض دارد  وجود

نگاهي به رسوبات اخير استعمارگران ، همگي با هدف از بين .  و غرب نمي تواند چنين نظامي را تحمل كند

حث از دشمني غرب با جامعه به همين دليل ب. بردن جامعه پيشرفته ديني و مبتني برارزشهاي اسالمي است 

اسالمي، بحث از دشمني است كه با تمام قوا وظرفيت هاي خود به ميدان آمده و در پي نابودي نظام ديني و 

  . اصالتهاي آن مي باشد
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  استقامت و تحكيم قدرت دفاعي  -4

  )4/ فتح ( » هوالذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزداد و ايمانا مع ايمانهم « 

پرچم استقامت ، قدرت و قوت . روز شفابخش ترين دارو براي بشريت در برابر قدرتهاي زورگو ، استقامت است ام

آنكه اراده اي پايدار و ثابت دارد در برابر توطئه ها و .، بزرگي و برتري ، امنيت روحي و معنوي به همراه دارد 

عقيده اي استوار و آهنين و عزمي پوالدين ، از و با روح پي گيري و اراده و . تهديدات دشمن در نمي ماند 

، همراه با حركت در مسير حق ، مقاومت به ب نمي نشيند و در مقابل استكبارمواضع صحيح خود ، يك قدم عق

  . خرج مي دهد و كوههاي موانع را مرتفع مي گرداند 

قاي اين عامل مهم هم ايمن است و زيرا فرد مؤمن در ل. اين رويكرد ؛ بيانگر ايمني بخش بودن انسان مي باشد 

مؤمن كسي است كه به انسان امنيت : » هو الذي ال اله اال هو الملك القدوس السالم المؤمن « هم ايمني بخش 

  )  23/حشر . ( بدهد و او را در امان خود حفظ كند 

  حركت جهادي در توليد علم ونوآوري  - 5

تداعي بخش هنر توزيع و اعمال ابزار دفاعي در مقابل  حركت جهادي در فضاي ترويج ، توليد ونوآوري ،

امروز فتح سنگرهاي علمي نيازمند جهاد علمي است و جهاد هم خواهان ايثارگري و « . تهديدات دشمن است

. تا همه نيروهاي انساني را به حركت و پويايي وا دارد ) 17/4/1383مقام معظم رهبري ،( » فداكاري است 

. نگاه به يك خيزش اجتماعي تبديل خواهد شد كه به پيش نيازهاي آن توجه شود نهضت نرم افزاري آ

البته . كنجكاوي شجاعانه ، نوگرايي و  شكوفايي ، حلقه كامل كننده اقتدار ملي در نهضت خدمت گزاري است 

نكته   شايد اين همان . اين پديده ، موضوعي است كه تصميم گيري درباره آن نيازمند روش حساب شده است 

ما نمي توانيم آرام حركت كنيم ، بلكه :  ندهوشمندانه فرمودحضرت آيت اهللا خامنه اي اي است كه رهبر انقالب 

پيشرفتهاي بزرگ  بايد با تالش جدي تر و با نهايت شتاب ، اما حساب شده ، از تمامي ظرفيتها براي دستيابي به

 . استفاده كنيم 
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  اسي دفاع در جامعه گذري بر راهكارهاي سي: فصل سوم 

ايثار ،   ». ملتي كه قدردان بزرگان خويش نباشد ، بزرگ نمي شود« ترويج فرهنگ ايثار و شهادت  -1     

 جوشش پايدار و حماسه اي ماندگار، برآمده از ايمان و عشق و معرفت و بصيرت، فراسوي اميد و روشني و افق

هاي گوناگون موجب خيزش و جنبش حركتهاي اسالم كه در طول سده  هاي دور وفاداري و پايداري است

و به نوعي . خواهانه و انقالبي بسيار شده و آرمانهاي اصيل دين را از گزند تغيير و انحراف مصون نگاه داشته است

و ضعف و سستي را از ميان  مي كند و به جامعه ظرفيت روحي مي بخشد مقاومت و پويايي جامعه را تضمين 

  .را به دفاع دعوت  مي كند و همگان  مي برد

منظور اعتالء كلمه حق ، حقانيت ايدئولوژي تبليغي خود و  ،پيكارگر با ايمان و آگاهي كه بهرزم جوي راه حق 

صداقت انديشه اصالحي و مبارزاتي خويشتن را با خون خود امضاء كرده و گواهي مي دهد و شهيد مي شود ؛ 

. يني ايدئولوژي ديني و پاسدار رسوايي قدرت حاكمه شرك مي گردديعني گواه سازندگي ،خالقيت وحماسه آفر

لذا براي تداوم بخشيدن به راه و پيام آنان جهت حفظ جامعه اسالمي ، الزم است با انواع ) 200: 1382رضواني(

ر طرق و شيوه ها، حافظه تاريخي نسل هاي آينده ، تقويت و بارور گردد و نگذاريم ايده هاي شهيدان تاريخ زي

از . پوشش شعار هاي بي محتوا ، مدفون گردد ، از تحريف نجاتش دهيم و به وارثان حق و حقيقتش بسپاريم 

اين رو براي ياري دادن عملي نظام اسالم و حفظ آمادگي دفاعي ، همت گماشته و مفاهيم گرانقدر و راهبردي 

اين از خودگذشتگي ها ، فضاي جامعه را ويژه اي چون ايثار و شهادت را زنده نگه داريم تا درسهاي نهفته در

معطر و شاداب و سرزنده نگه دارد و روح مقاومت در برابر تمام عوامل ضد تكامل در پرتو چهره واقعي و حقيقي 

از اين روست كه دشمن در صدد است با استفاده از سالح هاي مدرن . دين ، در رگهاي شيعه ايجاد گردد 

ي در بين مردم انگيزه ايثار را كاهش دهد تا حماسه آفريني جهت اصالح اجتماع به تبليغاتي و شانتاژهاي تبليغات

 . و بسترهاي اهريمني و اجتماع ابليس مرام، بتوانند به تباهي ملتها و امتها ادامه دهند فراموشي سپرده شود
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  هويت ملي عرصه گاه دفاع   - 2

، كه تحت هدايت » استراتژي دفاعي  « ايجاد  هويت ملي به معني چه كسي بودن ، عنصري است اساسي در  

مي تواند كشوري را از گمنامي به سوي شهرت و از سستي به قدرت و از پستي به سوي فراز   دين مبين اسالم ،

 .اهرمي بسيار قدرتمند در روح ياري گري به جوامع انساني . و از عجز و ناتواني به سوي نيرومندي سوق دهد

نموده است كه احساسات ملي تا آنجا كه جنبه مثبت داشته باشد و نتيجه اش خدمت به اسالم ، خاطر نشان 

مسلمانان به حكم . از آنجا كه جنبه منفي به خود بگيرد ، ضد انسانيت است . هموطنان باشد، قابل توجه است 

. ( »ن االيمان حب الوطن م« وطن دوستي به اسالم ارج مي نهند و كشور وملت خود را دوست مي دارند، زيرا

  )        74: 1379نگارش باقي نصر آبادي 

كه براساس اين حس، ملتها در برابر سمبل هاي ارزشي از خود . هويت ملي ، اصلي ترين سنتز دفاعي است 

چنانچه و نت معتقد . ، احساس تكليف مي كنند » ما « و در برابر ضمير . واكنشهاي عاطفي نشان مي دهند

به )  Went , 1992 : 330. ( ا و منافع حكومتها در روابط با يكديگر شكل مي گيرد هويت ه: است كه 

همين علت دشمن با بذر اختالف ، قصد شكستن انسجام ملي در مسلمانان را دارد و مي كوشد با مباحث مليت 

  . خواهي ، اساس دفاع  ملي را از هم بپاشد

 

  وحدت پايه دفاع ملي   - 3

و اعتصموا بحبل اهللا « و توحيد كلمه » قولوا ال اله اال اهللا و التفلحوا « ازنده كلمه توحيد نقش بالنده و نيروي س

 كه شالوده و اساس محكم و استوار اديان آسماني است در مجد و عظمت) 103/ آل عمران (» جميعاً و التفرقوا 

  . و عزت جوامع بشري به خوبي نمايان است 

توان ملتها در مبادرت به فعاليتهاي تحكيم كننده پيوند برادري ، سرمايه گذاري استكبار براي از ميان برداشتن 

والتكونوا من المشركين « عظيمي كرده اند ؛ تا آهنگ شوم اختالف و افتراق كه خشت آغازين بناي كفر است  

تت و از هم و ارمغاني جز ويراني و تباهي نداشته  است را ؛ با تش) 33/ روم ( » من الذين فرقوا دينهم 
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آنان به خوبي دريافتند ؛ تنها . گسيختگي مردمان رونق بخشند و بتوانند بساط عيش و عشرت را رونق بخشند 

كه به مسلمانان . نيرويي كه مي تواند آنان را از صحنه خارج كند ؛ آرمان متعالي و پويايي وحدت كلمه است 

اين طيف ، در واقع با تهديد وحدت . را در امان نبينند هشدار مي دهد تا دمي از آفات و تهاجمات دشمن ، خود 

و وفاق ملي درصدند تا اقتدار ، امنيت ، رفاه و آسايش را كه از بهترين ارمغان پديده الهي است ؛ از مردم سلب 

را با چالشها و آسيب هاي جدي و  يرا به حكومت استبدادي تبديل و نظام اسالم» واليي « نموده و حكومت 

ناپذير ، مواجه سازند و بدين گونه ، كانون گرم جامعه را سرد  بي روح و زمينه ريزش عذاب الهي و فساد جبران 

  .، و ناكار آمدي را در جامعه حاكم گردانند 

  

  تربيت سياسي جوانان  -4

ضروري است كه جوانان براي ورود به حيات اجتماعي و سياسي، و تقويت بنيه دفاعي  وارد عرصه سياست 

 الزم است، آگاهي هاي الزم سياسي را كسب كنند، و با مسائل مربوط به حيات هدفيچنين  تحققند ؛ براي گرد

تا شايستگي مقام خليفه الهي را بدست آورند و با همكاري ديگر انسانها بتوانند  سياسي و جريانات آن آشنا باشند

كه البته . ي حكومت جهاني را بنيان گذارند اختالفات سلطه گري را از دامن جامعه زدوده و با اتحاد و يكدل

تا بدين طريق افرادي آزاد، داراي روح استقالل . وصول به چنين مقصدي نيازمند به سير و سلوك سياسي دارد

طلبي ، مستقل در فكر و عمل، هدفدار ، منسجم و آشنا به قوانين نجات بخش، و واجد تقواي سياسي، بركنار از 

ستم و استعمار ، تشنج و تشويش ، بركنار از تابعيت هاي كور نينديشيده، فعال در حيات  تعدي و تجاوز ، دشمن

  .پرورش يابد. . . اجتماع ، حامي مظلوم، خصم ظالم ، مبارز در برابر استكبار و قائل به ارزش براي امنيت ملي و 

  

  شناساندن دشمن به جوانان  - 5

و ميراث . ند در برابر او موضع بگيرد و از خود و جامعه دفاع كندجوان بايد دشمن خود را بشناسد تا بتوا     

مذهبي خود را از آفات آنان دور نگه دارد و در موارد لزوم با آنان مبارزه كند تا براي تقويت انسانهاي دربند و 
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حق و ناحق و با همه آنهائي كه در مسير باطلند و در جدال مستمر بين  زمينه سازي جهت رهايي آنها اقدام كند

به اين اجتماع بزرگ بايد ، مفهوم مبارزه با شرك و كفر را . ، در جبهه باطل شركت مي كنند، مبارزه كند

در دل آنها . ومت اهللا را در آنان بوجود آوردو ميل و رغبت نبرد با نيروهاي شيطاني براي استقرار حك آموخت

آنچنان كه در صورت توان و براساس حكم الهي، به دفاع از تمايل به مبارزه با مسرفين و مترفين را بوجود آورد؛ 

و بايد در برابر تبليغات غارتگران انديشه مقاومت كنندو در صحنه جهاني ، از نوشته هاي پنهان  حق اقدام كرد

كسي كه از دشمن غفلت كند ، حيله ها دشمن « : مي فرمايد ) ع(چنانچه امام همام علي . دشمن غافل نگرديد 

  )120:  1379اريسماني و دهشيري . ( » ش خواهد كرد بيدار

  

  انقالب عرصه گاه دفاع    -6

انقالب اسالمي ، يك حركت مردمي منسجم، با هدف محو استبداد و خودكامگي ، به منظور استقرار حاكميت 

الب ، برپايه انق. اهللا صورت گرفت، كه همواره در طول اين دوران مورد شديدترين بغض و عداوت غرب بوده است 

تفكر آزادي از سلطه و نفوذ بيگانگان ، احساس نفرت از غارت بر چپاول منافع و سرمايه هاي ملي، حامل آن شد 

كه توده هاي وسيع از لبه پرتگاه آتش فساد و وابستگي به بيگانه و عقب ماندگي فكري و فرهنگي، و نابودي در 

و بتوانند با جهاد ودفاع ، ايثار و ازخودگذشتگي ، . ان آنها نجات يابند رحم و مزدور بي زير چكمه هاي بيگانگان

و عليرغم همة فشارهاي ساينده ، شيطان بزرگ را در پشت ديواري از تحقير نگاه دارند . در مقابل باطل بايستند 

غرب ايستادگي  ايران تنها پايگاهي است كه در مقابل زورگويي ها و باج خواهي هاي) 354: 1383 ، كرامتي. ( 

بديهي است كه ابرقدرتهاي جنايتكار، رمز پيروزي شگفت انگيز ايران را احساس كرده و خطر عظيم . مي كند

يكپارچگي اجتماع در انقالب ، آنان را به وحشت انداخته بود ، وحشتي كه در آن كوتاه شدن دست جنايتكار 

و كارشناسان آنان زنگ خطر  آشكار استاور گيتي خود را از كشورهاي اسالمي و مظلوم و تحت سلطه، در پهن

  .سقوط امپراطوري جهاني شان را به صدا درآوردند
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پيشگامان جهاني كفر ، حيات انقالب را مرگ خويش و گسترش اين گونه انقالبات را زمينه برچيده شدن بساط 

تفرق ، مزاحمت و به تعبير  با وجود اين، هيچ گاه از فتنه آفريني و. ستمگري  و سلطه گري خويش مي دانند

بنا براين تصور استبداد جهاني از دشمني با انقالب و ملت مسلمان . دست برنمي دارند» صدعن سبيل اهللا « قرآن

  . ايران دست برداشته است ، نشانه اي از كوته فكري است 

  

  چالش در كاربست تدابير دفاعي 

. ثبات دفاعي بر سر راه يك ملت است  د در كاربست توان وبررسي ها حاكي از آن است كه چالشها و موانع متعد

  : مهمترين عوامل بازدارنده در ترويج اين فرهنگ با ارزش عبارتند از 

اهل باطل هميشه در مقابل حاميان فرهنگ انساني دفاع : تهاجم فرهنگي برنامه ريزي شده و دراز مدت  –الف 

لذا عدول از ارزشها و ايجاد موانع در سالمت جامعه از . د جبهه گرفته و به آن فرهنگ هجمه مي آورده ان

  . شگردهاي هميشگي استعمارگران  است 

استفاده از ابزارهاي يك مكتب عليه آن ، روشي شناخته شده در طول تاريخ است كه : مذهب عليه مذهب  –ب 

و نمونه بارز آن ايجاد . جاد كرده اند دستگاههاي جبار ، با ايجاد شبهه و ترديد از آن بهره برده اند و فتنه ها اي

  . توسط استمارگران ... فرقه وهابيت و بهائيت و 

اين پديده از موانع مهم بر سر ترويج فرهنگ دفاع است و علت آن جهل و ضعف اعتقاد است : تكليف گريزي  -ج

، ي و عدم آگاهي اجتماعي از خود بيگانگ، تضعيف اقتدار واليت از عوامل بازدارنده در اين مسير و همچنين . 

  .  عدم هماهنگي از حيث زمان با رقيبان

  

   



16 
 

  جمع بندي 

انسان دين باور ، مكلف به اجراي تكاليف الهي در راستاي رسيدن به حق حيات و كسب كماالت معنوي و دفع  -

و قرار  تا از تشتت دسته جمعي مردم و سلطه استكبار جهاني. تجاوز و حفظ ارزشهاي ديني و هويت ملي است

  .  درض هجوم باطل جلوگيري به عمل آورگرفتن حق در مع

  . وعاملي اساسي در فرهنگ مبارزه مي باشد ) ع(اكسير تولي به قرآن و واليت اهل بيت  -

محوريت رهبري ، اصلي ضروري جهت بقاي تعامالت اجتماعي است كه پايداري و ماندگاري ارزشهاي ديني را  -

  فاعي را افزايش مي دهد تثبيت مي كند، و بنيه د

روحانيت به منزله ، ديوار ، قلعه و برجي است كه از نظام توحيدي، صيانت به عمل مي آورد، تا بستر تنسيق و  -

  .اتحاد بر شاكله اجتماع ارتقاء يابد، و فرهنگ مبارزه گسترش پيدا كند 

رك است در جامعه به صدا در مي انقالب آهنگ يكپارچگي اجتماعي را كه ناشي از همدلي و كنش هاي مشت -

  .آورد

ايجاد بستري مناسب براي تربيت سياسي جوانان ، رمز نجات ملت از وابستگي و زير بنايي اساسي براي دفاع ،  -

  .به عنوان مؤلفه اصلي اجتماع،  براي پايداري است

  . فرهنگ با هويت ملي اسالمي ، تأثير شگرفي در گستره فرهنگ دفاع دارد  -

  . هم كردن زمينه مناسب براي طرح آزاد انديشه ها ، توان دفاعي آحاد ملت را تضمين مي كند فرا -

  . اقتدار ملي و قدرت سياسي كشورها ، براي تثبيت ، آمادگي ، جهت دفاع، امري ضروري است  - 

  

  : فهرست منابع و مأخذ 

شيرازي،چاپخانه شيرازي،چاپخانه  كارماله م آيت اهللا مكارم شيرازي،مركز نشر آثارآيت:قرآن مجيد،ترجمه -

  1387، اسوه

 .، شركت انتشارات اسالمي )ترجمه ( جعفر شهيدي ، نهج البالغه  -
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 . 1377جاسبي ، عبداهللا ، اشراق شهادت ،دفتر فرهنگ مقاومت ،  -

 . 1372جعفري اريسماني ، رحمت و دهشيري ، حسن ، دشمن شناسي از ديدگاه قرآن ، انتشارات اسالمي ،  -

 . 1382رضواني ، علي اكبر ، فلسفه شهادت ، انتشارات هجرت ، قم ،  -

مؤسسه فرهنگي :سازمان تحقيقات خود كفايي،نيروي مقاومت بسيج،تهاجم فرهنگي از ديدگاه سياسي،ناشر -

 . 1379آيه، 

 .ق  1404عالمه مجلسي ،محمد باقر ، بحاراالنوار ، چاپ الوفاء ، بيروت ، لبنان ،  -

 . 1380، انتشارات ايتا ، ) واليت و رهبري ( ي پور گيالني ، مسلم ، كوثر واليت قل -

بافت ضرورت در روابط بين (مهدي مظفري ، ارزيابي نظريه هاي روباط بين الملل : كاپالن ، ماركوس ، ترجمه  -

 .، دانشكده علوم سياسي دانشگاه تهران ) الملل 

 . 1383هماي غدير ، : زرگ ، ناشر كرامتي ، محمد تقي ، وسوسه شيطان ب -

 . 1397مكارم شيرازي ، ناصر ، يكصد و پنجاه درس زندگي ، انتشارات نسل جوان ،  -

 . 1382سازمان تبليغات اسالمي ، : مجموعه رهنمودهاي مقام معظم رهبري ، حديث واليت ، ناشر  -

  .  1379م اصيل ، انتشارات لوح محفوظ ، دغدغه اسال ، علي علي ، استاد مطهري حميد ، باقي نصر آبادي ، -

- went," A (1992); Anarchyis states make of it " Internaition 4 ospring . 

 


