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  چكيده

جمهوري اسالمي از بدو تأسيس با دو مسألة ملّي مواجه شده است كه در اصل از يك 
ذات برخوردار است: جنگ و هسته اي؛ امّا رويكرد به هر دو مسأله نه چون رويكرد غربيان است و 
نه شرقيان، بلكه يك جهان بيني خاص ايدئولوژيك چندوجهي بر هر دو پديده حكمفرماست. مقاله 

دادن ثابت ماندن جهان بيني نظام در مواجهه با هر دو مسأله است كه در عين حال،  در صدد نشان
پيروزي را نه در نتيجة ملموس مادي كه در حفظ عزّت مردم با هر استراتژي واقع گرايانه و 

به جنگ به  رويكرديچگونه  ،گذار جمهوري اسالمي ايرانبنيانعملگرايي مصلحت طلبانه مي بيند. 
همچون كارشناسان حوزه مطالعات امنيتي  جنگ تحميلي به شكل خاص داشتند؟ آياشكل كلي و 

اي مادي و ناشي از اختالفات در حوزه منافع ملي كشورهاي ، امام خميني جنگ را پديدهنظاميو 
، عموم كارشناسان تعريف و نظامي در حوزه مطالعات امنيتيهرچند كردند؟ مختلف ارزيابي مي
گذار جمهوري اسالمي ايران، تحت تاثير بنيان ، اماماهيت و حوزه جنگ دارنديكساني از اهداف، 
جنگ از محتواي  كه در آن ، اصوالً تعريف متفاوتي از جنگ داشتندايدئولوژيكگفتمان اسالمي و 

ها و محتوايي ديني، مذهبي و ايدئولوژيك قرار شود و در چارچوب انديشهصرفاً مادي خارج مي
هدف مقاله  ن يك روي واقعيت است و روي ديگرش تدبير حكيمانه در ختم قائله. اما اي .رفتگمي

به  و دفاع، ارزيابي و تجزيه و تحليل رويكرد متفاوت امام خميني در ارتباط با جنگضمن حاضر 
با بررسي سياست   سپس در ادامه است.عنوان بنيان سياست و تدبير در رهبري جمهوري اسالمي 

ته اي و مذاكرات انجام شده خواهيم ديد كه همين عناصر در سياست خارجي پرفراز و نشيب هس
  .امروز ما با ضعف و قوّت هايي بنا به مصالح و شرايط روز باقي و حاكم است

 
 جانبه،همه دفاع و جنگ طلبي،شهادت ايدئولوژي، تحميلي، جنگ خميني، امام :يديكل واژگان
 .اي هسته

 

  مقدمه

اي فراگير و جنگ پديده ،گيري اولين جوامع انسانياز زمان شكلو ,اي همزاد و همراه انسان بوده استاز منظر تاريخي جنگ پديده
طالعه علمي جنگ و به ). با اين وجود بنا به داليلي تا ابتداي قرن بيستم، ضرورت چنداني براي مClausewitz,1982بوده است( گسترده
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). در واقع در ابتداي قرن بيستم بود كه با اختراع تسليحات مدرن، 1391بنجامين،كن كردن آن صورت نگرفت(خصوص تالش براي ريشه
هاي ها هزينههاي بزرگي رخ داد و اين جنگ، جنگ3»فاشيسم«و  2»نازيسم«هاي همچون و رشد ايدئولوژي 1»گراييملي«گسترش 
در نتيجه به واسطه پيامدهاي گسترده جنگ و به خصوص تلفات گسترده انساني، مطالعه علمي جنگ در ند؛ ي به دنبال داشتاگسترده

  ).Holmqvist-Jonsater and Coker, 2010اي در اين زمينه منتشر شد.(اولويت قرار گرفت و ادبيات علمي گسترده و قابل توجه
: 1388دانند كه بين دو گروه سازمان يافته در جريان است(گريفيتس،زاع و درگيري ميبرخي از اين انديشمندان جنگ را نوعي ن

شوند و اي از مفهوم جنگ حذف مياي و عشيرهيافته همانند جوامع قبيلهجوامع غيرانساني و جوامع انساني غيرسازمان بنابراين).384-385
. در اين تعريف كه تقريباً وجود )War –Definition, 2013(شوديافته ميجنگ به مفهوم علمي آن تنها مختص جوامع انساني سازمان
. ضمن اينكه بيشتر كارشناسان )Keeley,1996: 5رسد(ضروري به نظر مي ،دولتي كه بتواند هدايت و سازماندهي جنگ را بر عهده گيرد

ر اساس رويكرد مادي و در چارچوب عقالنيت هزينه و فايده كنند كه بايد بوبيش جنگ را ناشي از اختالف منافع بين كشورها ارزيابي ميكم
كه كشورهاي  داندمي). اين تعريف جنگ را يكي از ابزارهاي سياست خارجي 53- 70: 1391مورد ارزيابي قرار گيرد(اسكات و ديگران،

كنند. در منشور شدن در برابر اراده خود ميمختلف با توسل به آن يا تهديد به استفاده از آن، كشور يا كشورهاي مقابل را مجبور به تسليم 
، ملل متحد نيز جنگ استفاده از ابزار نظامي و حمله مسلحانه زميني، هوايي و دريايي عليه ساير كشورها تعريف شده است(منشور ملل متحد

  ). 51ماده 
. ردندكمذهبي و ايدئولوژيك تعريف مي گذار جمهوري اسالمي ايران، جنگ را در چارچوببنيان، يو رويكرد در مقابل با چنين ديد

اند كه در نتيجه ايشان رويكرد كامالً متفاوتي در ارتباط با جنگ، ماهيت، داليل، اهداف، نوع دفاع و همه مسائل مربوط به جنگ داشته
  متفاوت از نوع نگاه كارشناسان حوزه امنيتي و نظامي است.

  رويكرد مذهبي و ايدئولوژيك به جنگ و دفاع  - 1
شود كه طي شود و تالش ميبا هدف كسب منافع مادي و تامين منفعت ملي آغاز مياز سوي كشور مهاجم از منظر راهبردي جنگ 

كند با كمترين هزينه و تلفات انساني از منفعت ملي تالش مينيز كشور مدافع در سوي ديگر هاي مادي پرداخت شود.آن كمترين هزينه
البته برخي از كارشناسان در مورد تاثير اختالفات ايدئولوژيك، نقش عوامل فرهنگي و اختالفات مذهبي و  ).Liebe, 2009خود دفاع كند(

الملل، مباحث اين در روابط بين 5»گرايياثبات«و  4»خردگرا«هاي اند. با اين وجود به دليل تسلط نظريهداشته يهايقومي در جنگ بحث
).به عنوان نمونه نظريه جنگ 503_556: 1383ل قرار داشته است(بيليسو اسميت، الملدر حاشيه روابط بين عمدتاً يچنين
اي بر روي عواملي همچون فرهنگ و تمدن گرايانه بودن، تاكيد گستردهرغم واقعاي است كه علينظريه 6»ساموئل هانتينگتون«هايتمدن

  ).45-81: 1383گرفته است(هانتينگتون، گرا قرارپردازان واقعدارد كه در گذشته كمتر مورد توجه ساير نظريه
هاي جنگ تحميلي نبرد بين انديشه اسالمي و قرآني و نيروهاي مخالفيست كه داراي انديشه ،امام خمينيدر ديدگاه در مقابل 
اري جنگ پيامبر با در واقع در جهان بيني بنيانگذار نظام جمهوري اسالمي داراالسالم و دارالكفر برآمده از وضعيّت اضطركفرآميز هستند. 

كفّار حجاز كه شامل اليگارشي ستمگر خاندان اشرافي مكّه بودند، به عنوان الگوي سياسي بويژه در سياست خارجي محور تفكّر و تصميم 
ار گيري سياسي است. از منظر رهبر انقالب، جهان غرب به منزلة جهان كفر و باطل و توطئه گر بر عليه دنياي اسالم در پشت صدّام قر

گرفته و از حمالت او بر عليه دنياي حق پشتيباني به عمل مي آورند، صدامي كه خود نبايد در صدر عراق با جمعيّت اكثرأ شيعه قرار مي 
  موضوع است: تاكيدكننده همينكنند كه به خوبي در ارتباط با جنگ به مسائلي اشاره مي ي خودهادر بخشي از صحبتخميني امام گرفت. 

دانيد كه اين جنگ بين ايران و بعثيان عراق جنگ بين اسالم و كفر و قرآن كريم و الحاد است. از اين جهت بر همه شما و ميشما "
ما مسلمانان جهان الزم است كه از اسالم عزيز و قرآن كريم دفاع كنيم و اين خيانتكاران را به جهنم بفرستيم. شما برادران ارتشي و 

وكشورهاي اسالمي بپا خيزيد. خداوند با  هاي بزرگ و كوچك نهراسيد و براي دفاع از اسالمسلح... از شيطانغيرارتشي و همه قواي م
   .)1359، سال دفاع مقدس 8( گام به گام با امام خميني (ره) در "شماست

  دانستند:امام همچنين جنگ تحميلي را فرصتي براي نشان دادن عظمت و شكوه اسالم مي
، شكوه و عظمت ايمان و اسالم را در پهناور جهان منتشر نمود.  شما در جنگ تحميلي نشان داديد كه با اين جنگ تحميلي"

  ).157: 16امام خميني،ج( .توان اسالم را فاتح جهان نمود.مديريت صحيح و خوب مي
                                                            

. Nationalism١ 
. Nazism ٢ 
. Fascism ٣ 

Rationalism.  ٤  
٥.Positivism  
٦.Samuel Hantington   
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گر گفتمان ه به خوبي نشاننمودند كزمينه تبيين داليل، ماهيت و اهداف جنگ مسائلي را مطرح ميدر خميني امام  ضمن اينكه
توان توضيحات ايشان در مورد ابعاد اسالمي و ايدئولوژي ايشان است. در واقع بدون درك رويكرد اسالمي و ايدئولوژيك امام خميني، نمي

و دفاع  گرايي در جنگمختلف جنگ و دفاع در زمينه داليل، ماهيت و اهداف را درك نمود. امام خميني حتي زماني كه صحبت از ملي
كردند، معنا و برداشت خاصي از آن داشتند كه با رويكرد اسالمي و ايدئولوژيك ايشان همخواني و همراهي داشت. به همين دليل در مي

  گيرد.هاي امام خميني در مورد ابعاد مختلف جنگ و دفاع به شكل مجزا مورد بررسي قرار ميادامه ديدگاه
  ماهيت جنگ  1- 1

جنگ تحميلي جنگ بين اسالم و كفر  ايشان جنگ تحميلي ماهيتي كاملي ديني و ايدئولوژيك داشت. به تعبير از نظر امام خميني
ان بود. در اين جنگ دو جبهه كامالً متضاد در برابر هم قرار گرفته بودند. از يك سو ايران اسالمي قرار داشت كه مهد اسالم انقالبي و ايم

و اسرائيل قرار داشتند كه هدف اصلي آنها نابودسازي اسالم انقالبي بود. امام خميني در ارتباط با  است و از سوي ديگر حزب بعث، آمريكا
  داشتند:همين موضوع بيان 

دانيم... شما پردازند را مسلمان نميكنند و به قتل عام مسلمانان ميما كساني را كه از اصول اسالم و قرآن كريم انحراف حاصل مي"
(امام "كنيد و صدام براي نابودي اسالم، االن اسالم به تمامه در مقابل كفر واقع شده استي حفظ اسالم داريد جنگ ميبرا –رزمندگان  –

  ).197: 15و  13خميني، ج
  .)229:15(امام خميني، ج "ايم.انقالبي و ما در مقابل ظلم ايستاده _اين جنگ، جنگ اعتقاد است، جنگ ارزشهاي اعتقادي"

. بنابراين از ردندكو از جهاد دفاعي صحبت مي ادنددخميني در تبيين جنگ تحميلي به آن ماهيتي دفاعي ميضمن اينكه امام 
دهد و جز دفاع، جنگ ايران براي خدا قيام كرده است، براي خدا ادامه مي"جنگ ايران در برابر عراق جهاد دفاعي بود:خميني  ديدگاه امام

بنابراين به باور امام خميني جنگ تحميلي از نظر ماهيت جنگي بين نيروي خير . )68: 16خميني، ج (امام"ابتدائي با هيچ كس نخواهد كرد
  و شر، اسالم وكفر، حق و باطل، قرآن و الحاد است كه براي ايران صرفاً جنبه جهاد دفاعي را دارد.

  اهداف جنگ . 2,1
ولوژيك ايشان ئكه به خوبي رويكرد مذهبي و ايد ردندكميامام خميني در زمينه تعريف و تبيين اهداف جنگ به مواردي اشاره 

ترين توان مهم، با اين وجود مينمودنداي را براي جنگ تحميلي ذكر كند. البته ايشان اهداف متنوع و گستردهنسبت به جنگ را تائيد مي
ي و گسترش اسالم انقالبي، تقويت نظام اسالمي در اهداف و همچنين پيامدهاي جنگ عراق عليه ايران را در ايجاد زمينه براي بيداري اسالم

ترين اهداف يكي از مهمخميني ها و دفاع از كشور ارزيابي نمود. از نظر امامداخل و نشان دادان صالبت و توان مديريتي اسالم در عرصه بحران
خواهي ين موضوع زمينه را براي گسترش اسالمدفاع مقدس،معرفي و شناساندن اسالم واقعي به مردم منطقه و جهانست كه به باور ايشان ا

  كند:در منطقه و حتي در سطح جهان مهيا مي
اعالي  هايملت بزرگ ايران به پيروي از اولياي عظيم الشأن اسالم، اين دفاع مقدس را آغاز نموده و در انجام آن و رسيدن به هدف"

هاي بزرگي در راه طور شايسته انجام داده است و بحمداهللا تعالي قدمي بوده بهقرآني جان و مال را داوطلبانه فدا كرده و آنچه وظيفه اله
  ).497: 19برداشته است.(امام خميني، ج –صلي اهللا عليه و آله و سلم  –شناساندن اسالم الهي و محمدي 

ايي و بيداري اسالمي در سطح گرزمينه را براي رشد اسالم ،ضمن اينكه به باور امام خميني همين كارآمدي اسالم در عرصه نبرد
ديگر در شرايطي كه يكي از اهداف دشمنان در جنگ نابودسازي اسالم انقالبي بود، نه تنها اين هدف محقق  يمنطقه مهيا نمود. به تعبير

  : داشتندخواهي در منطقه مهيا گشت. در همين زمينه امام خميني بيان بلكه عمالً زمينه براي گسترش اسالم ،نشد
خواهى افريقا از جنگ هشت ساله ماست، عالقه به اسالم شناسى ايم. صداى اسالممان را در جنگ به جهان صادر نمودهانقالبما "

  )283-5: 21امام خميني، جمردم در امريكا و اروپا و آسيا و افريقا يعنى در كل جهان از جنگ هشت ساله ماست(
جنگ زمينه را براي انسجام داخلي و كنار  خميني داخلي داشت. به باور امامپيامدهاي مهمي نيز در عرصه  تحميلي همچنين جنگ

رفتن اختالفات مهيا نمود و با نشان دادن كارآمدي اسالم در دفاع از دين و وطن، زمينه را براي تقويت حكومت ديني و گفتمان اسالمي 
كه در اثر جنگ بين همه قشرهاي مردم پيدا شد و آن سجامي آن ان": داشتندهدف بيان  اينفراهم كرد. امام خميني با توجه به تحقق 

معناي روحاني و معنوي كه در خود سربازان ارتش و ژاندارمري و سپاه پاسداران به نمايش گذاشته شد و آن روح تعاوني كه در همه ملت از 
: 16(امام خميني، ج"ران است با همه مسائل جداستاي كه در ايزن و مرد در سرتاسر كشور تحقق پيدا كرد، به دنيا فهماند كه اين مسأله

و  نمودندبه شكل آشكار به مسئله حفظ حكومت ديني در داخل اشاره  و پايان جنگ، ).امام خميني حتي در زمينه پذيريش قطعنامه19
  :كردندنامه معرفي عترين داليل پذيرش قطحفظ حكومت اسالمي را يكي از مهم
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كنم، و به اميد خداوند در آينده روشن خواهد شد و با توجه به نظر ه از ذكر آن فعلًا خوددارى مىبه واسطه حوادث و عواملى ك"
تمامى كارشناسان سياسى و نظامى سطح باالى كشور، كه من به تعهد و دلسوزى و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش بس 

 )93- 98: 21(امام خميني، ج"دانمانقالب و نظام مىموافقت نمودم؛ و در مقطع كنونى آن را به مصلحت 

  طلبيشهادت . 3,1
چنداني در برآوردهاي راهبردي نداشت و رهبران كشورها چندان توجهي به افكار عمومي در زمينه  در گذشته تلفات انساني نقش

هاي اول و دوم جهاني و به خصوص وجود پس از جنگ نمود. با اينميزان تلفات نداشتند و گاها حتي تلفات بيشتر زمينه اتحاد را مهياتر مي
پس از جنگ ويتنام، افكار عمومي نسبت به اين موضوع حساس شد كه در نتيجه اين امر مسئله ميزان تلفات انساني وارد برآوردهاي 

ضعف  طتبديل به يكي از نقااز اين موضوع ناشي از نگاه مادي در اين حوزه است. همين موضوع  ي). البته بخش1391راهبردي گشت(بولي،
هاي آمريكا در افغانستان و عراق و همچين در توان به خوبي در جنگكشورهاي غربي در زمينه نظامي شده است. اين حساسيت را مي

  ). Tira, July 2010( هاي اسرائيل با حزب اهللا و نيروهاي حماس و جهاد مشاهده نمودجنگ
، ايشان فاع، درست برخالف چنين منطق ابزاري و با توجه با رويكرد مذهبي و ايدئولوژيكدجنگ و اما در نگاه امام خميني به 

ترين گام در راستاي خدمت به اسالم و قرآن است. شود، بلكه عاليطلبي در راه دفاع از اسالم و وطن نه تنها هزينه محسوب نميشهادت
  فرمايند: ايشان مي
شهادت بايد بترسند. ما و شاگردان مكتب توحيد از   ه روز جزا، آنها بايد بترسند از موت، آنها از آنهايي كه به خدا اعتقاد ندارند و ب"

دانند كسى كه فقط اينها يقيناً از عوالم غيب و از فلسفه شهادت بيخبرند و نمى"...)182- 184: 7امام خميني، جلد ("شهادت نمي هراسيم
اى ق اخالص و بندگى نهاده است حوادث زمان به جاودانگى و بقا و جايگاه رفيع آن لطمهبراى رضاى خدا به جهاد رفته است و سر در طب

مان فاصله طوالنى را بايد بپيماييم و در گذر زمان و تاريخ انقالب و آيندگان آن را سازد. و ما براى درك كامل ارزش و راه شهيدانوارد نمى
كند و دانيم و ملت ما هم شهادت را به جان و دل قبول ميشهادت را يك فوز عظيم مي ما"...)93-21:98.( امام خميني، ج"جستجو نماييم

از شهادت باكي نيست، اولياي ما هم شهيد شدند يا مسموم شدند يا مقتول، اولياي ما هم  از جنگ نخواهيم هراسيد و مرد جنگ هستيم
هاي ما اليق نيست شهادت دُّر ي اسالم هر چه بدهيم كم داديم و جانبعضي از آنها در حبس و بعضي از آنها در تبعيد به سر بردند، برا

 .)1387( دفاع مقدس و شهدا در كالم امام راحل و مقام معظم رهبري، "دهندگرانبهايي است كه بعد از جنگ به هر كس نمي

  گرايي در جنگملي. 4,1
شود. از منظر محسوب مي 8»قدرت ملي«هاي ترين شاخصيكي از مهم 7»ناسيوناليسم«گرايي يا در ادبيات علوم سياسي ملي

شود.  ناسيوناليسم تدافعي معموالً در بندي ميتقسيم 10»ناسيوناليسم تهاجمي« و  9»ناسيوناليسم تدافعي«سياسي ناسيوناليسم به دو گونه 
اي از ناسيوناليسم تدافعي در عرصه اقتصادي نمونه 11»دافعيمركانتليسم ت«شود. راستاي دموكراسي و توسعه اقتصادي ملي به كار گرفته مي

و جنگوجود دارد. سياست تهاجمي  ، نژادپرستيدر عرصه اقتصادي است. اما در ناسيوناليسم تهاجمي گرايش به سياست خارجي تهاجمي
د. نشوي از ناسيوناليسم تهاجمي محسوب ميهايد، نمونهدنكه مبتني بر نازيسم و فاشيسم بو ،آلمان و ايتاليا در زمان هيتلر و موسوليني

شود، ناسيوناليسم تهاجمي عمالً باعث ايجاد دوستي و تالش براي رشد و توسعه ميبنابراين در شرايطي كه ناسيوناليسم تدافعي باعث وطن
اي داشته ه مثبت و سازندهتواند جنب). در نتيجه ناسيوناليسم هم مي989_1021: 1383گردد(هاليدي، اختالف، نژادپرستي و جنگ مي

  ). 1385ون، سكيبراي جنگ و درگيري باشد(ن يتواند عاملباشد و هم اينكه مي
داشته  و دفاع گرايي چه جايگاهي در تفكر امام خميني به خصوص در ارتباط با جنگشود اينكه مليسوالي كه در اينجا مطرح مي

نهضت اسالمي مبتني بر انديشه وحدت اسالمي و نگرش امت مدارانه به مسائل جهان  است؟ واقعيت آنست كه تفكر امام خميني از آغاز
نهادند كه در قالب يك ايدئولوژي در برابر اسالم گرايانه ارج مياسالم بوده است. ايشان تا هنگامي به قوميت، حب وطن و احساسات پاك ملي

قرار نداده است(قوميت،  يخاص يا برتري ها آمده و براي هيچ گروهي ويژگيايشان معتقد بودند كه اسالم براي رفع تبعيضقرار نگرفته باشد.
  ). به تعبير ايشان:1385مليت و انديشه فراملي از ديدگاه امام خميني، 

                                                            
٧.Nationalism   

. National Power ٨ 
٩.Offensive Nationalism  

١٠.Defensive Nationalism   
Mercantilism ive Defens. ١١ 
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براي هيچ گروهي ويژگي خاصي قرار نداده و تقوا و تعهد به اسالم، تنها كرامت ها را محكوم نموده و اسالم بزرگ تمام تبعيض"
ها است و در پناه اسالم و جمهوري اسالمي حق اداره امور داخلي و محلي و رفع هرگونه تبعيض فرهنگي و اقتصادي و سياسي متعلق انسان

  ). 56: 11( امام خميني، ج "به تمام قشرهاي ملت است
 هوم جنگ و دفاعگستردگي مف - 2

ز نظر امام خميني حتي زماني كه عمالً جنگ نظامي وجود ندارد، جنگ اصلي كه از نظر ايشان همان جنگ فرهنگيست در جريان ا
نمودند. در عرصه نظامي ها صحبت مي. امام خميني در مقابل اين گستردگي مفهوم جنگ، از گستردگي دفاع در تمامي عرصهباشدمي

 فرهنگيتري نيز دارد و آن دفاع سياسي، اقتصادي و است. ضمن اينكه دفاع بعد گسترده يجانبه مردممعناي دفاع همه بهدفاع گستردگي 
. علت اين موضوع در آنست كه بدون پشتوانه سياسي، اقصادي، باشدميتر از دفاع در عرصه نظامي است كه به نظر ايشان گاها حتي مهم

ضمن اينكه شكست در عرصه دفاع فرهنگي، سياسي و اقتصادي در نهايت انجامي جز شكست ندارد. جنگ سر ،فرهنگي و به خصوص مردمي
جانبه از ديد ايشان جانبه و سپس دفاع همهبر اين اساس در ادامه ابتدا مفهوم جنگ همهكند. هويت و موجوديت اسالمي را تهديد مواجه مي

  گيرد.مورد بررسي قرار مي
  12»جانبهجنگ همه«گستردگي مفهوم جنگ:  .1,2

وبيش داراي معناي روشني است. در اين ادبيات جنگ استفاده از كم و نظامي گونه كه گفته شد، جنگ در مطالعات امنيتيهمان
). Vasquez and Henehan, 2011: 250(شودمعنا ميابزار نظامي توسط يك يا چند كشور عليه ساير كشورها با هدف كسب منافع ملي 

درگير شوند و از ابزارهاي نظامي دو يا چند كشور شود كه به شكلي نيروهاي نظامي بنابراين اصطالح جنگ تنها زماني به كار برده مي
 Kier andمفهوم جنگ تغيير نموده است(اين اي استفاده شود. البته طي چند سال گذشته به دليل بروز تحوالتي در عرصه امنيتي تا اندازه

Krebs, 2011: 314هاي تروريستي و الملل، همچون گروهگيري بازيگران جديدي در عرصه روابط بين). به عنوان نمونه با توجه به شكل
). Coker, 2009: 211يافته مشغول هستند، به همين شكل انواع جديدي از جنگ ايجاد شده است(هاي سازمانهايي كه به جنايتسازمان

شود صحبت مي 15»هوشمندانه«و همچنين  14»نرم«و  13»سخت«از عناصر  ،سازي مفهوم قدرترصه تعريف و روشنضمن اينكه امروزه در ع
)Nye, 2004: 36باشد()كه به شكلي نشانگر گسترش مفهوم جنگ ميHolmqvist-Jonsater and Coker: 2010: 180 And:Bially 

Mattern, 2005: 586(يگران جديد امنيتيگيري بازرغم شكل). با اين وجود و عليFrank, 2007(جنگ و نظامي، ، در مطالعات امنيتي
). البته اين بدان معنا نيست كه Wesley K, 2003: 182شود كه لوزماً با استفاده از ابزار نظامي همراه است(همچنان به شكلي تعريف مي

به اهميت نقش متغييرهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي در عرصه نظامي واقف نيستند، بلكه مسئله  و نظامي كارشناسان حوزه امنيتي
در عرصه مطالعات هرچند رود كه توسل به نيروي نظامي شده باشد.به واقع اينست كه مفهوم جنگ اختصاصاً براي شرايطي به كار مي

گيري، ماهيت، اهداف و نتايج جنگ  سياسي، اقتصادي و فرهنگي در شكلاي در زمينه نقش متغييرهاي مباحث گسترده و نظامي امنيتي
  ؛ با اين حال در اين ادبيات جنگ از نظر مفهومي با توسل به ابزار نظامي همراه است.)1372 ،وجود دارد(دويرتي، فالتزگراف

ارزيابي  بين دوطرف كوچكي از جنگ تري از جنگ داشتند و جنگ نظامي را تنها بخشدر مقابل امام خميني تعريف بسيار گسترده
جنگ گستردگي خاصي دارد و  ؛گيردتنها در عرصه نظامي شكل نمي ،كردند. به باور ايشان، جنگ بين دو كشور و يا دو نيروي مخالفمي

هاي ن نيرويتر آن است. امام خميني با چنين رويكردي جنگ تحميلي را بخش كوچكي از جنگ بيبخش نظامي تنها شكل آشكارتر و عيان
بارها اشاره نمودند كه جنگ ايشان نمودند. ارزيابي مي ،ناميدندمتخاصم كه ايشان آنها را نيروي الحاد، كفر و شيطاني با ايران اسالمي مي

آوري هاي خود ياديكي از سخنراني و طي كردندياد مي» تهاجم فرهنگي«از آن تحت عنوان  در جريان است كههاي فرهنگي اصلي در حوزه
آيد و به اين ترتيب، شيوه جنگ غرب عليه اسالم را پيش بيني آيد، بلكه با قلم به ميدان ميكه آمريكا با زور سرنيزه به ميدان نمي نمودند
  كه نبايد از قدرت نظامي دشمن ترسيد: نمودنددر تذكري خاطر نشان  امام خميني. نمودند

ترساند وابستگى فرهنگى است، ترسيم، آن چيزي كه ما را مىا از دخالت نظامى نمىترسيم، معزيزان من ما از حصر اقتصادى نمى"
هاى ترسيم. اين ملت مظلوم ايران است كه همواره مورد حمله جهانخواران بوده است؛ و استكبار از همه كمينگاهما از دانشگاه استعمارى مى

  ).21(امام خميني، ج"ستسياسى و نظامى و فرهنگى و اقتصادى خود به ما حمله كرده ا
  :دارندبيان مي )1390ترابي، ( 17»جنگ نرم«و 16»وابستگي فرهنگي«در مورد خميني امام 

                                                            
Comprehensive War .١٢ 

١٣.Hard Power  
١٤.Soft Power   
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. Cultural Dependence ١٦ 
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االسف تأثير بزرگى در كشورها و كشور عزيزمان گذاشت و آثار آن باز تا حد زيادى به جا مانده، بيگانه ها كه معاز جمله نقشه"
 ).1390(جنگ نرم در انديشه و كالم امام خميني (ره)، "زده نمودن آنان استزده و شرقغربنمودن كشورهاى استعمارزده از خويش و 

  . تدبير سياسي مهم تر از پيروزي نظامي3,2
آنچه براي امام خميني اهميّت بنيادين داشت، متوّجه كردن جهانيان بر ارادة خدشه ناپذير امّت اسالمي در ايستادگي بر مواضع 

أ كسب نتيجة نظامي اعم از پيروزي و تصّرف خاك ديگري و شكست مطلق دشمن، بلكه صدور ارزشهاي انقالبي برآمده از خود بود و نه لزوم
اسالم ناب محمّدي به طرقي غير از نظامي از راه قلب هاي مردمان مظلوم و ستمديده تحت حاكميّت مستبدان مناسب و مداوم است. 

النيّتي است كه بتواند استحكام و توسعة آرمان هاي نظام را تضمين نمايد. از اين رو، هنگامي سياستي چنين منطبق بر منطق انساني و عق
كه آيت اهللا هاشمي رفسنجاني، رئيس وقت مجلس شوراي اسالمي و مدير سياسي جنگ از امام خميني مي خواهد كه با توّجه به وضعّيت  

ام و حمايت هاي بي وقفه از صدّام و مشكالت داخلي از طوالني شدن جنگ بغرنج پيش آمده و صف آرايي كشورهاي متعدد در برابر نظ
صرفنظر نموده و با امضاي قطعنامة شوراي امنيّت، توپ را در زمين عراق بيندازد تا آرمان ها از مسير ديگري پيگيري گردد، با عنايت به 

مي گيرد تا راه بر آيندگان معلوم گردد و به صورت يك استراتژي تدبير سياسي رهبر عالي قدر اين امر با جمالتي كليدي مورد پذيرش قرار 
  در مانيفست نظام درآيد.

  جمالت كليدي بنيانگذار نظام جمهوري اسالمي در هنگام پذيرش قطعنامه و رضايت به پايان جنگ نابرابر از اين قرار است:
حمت و رضاي او از هر آنچه گفتم گذشتم؛ و اگرآبرويي اما تصميم امروز فقط براي تشخيص مصلحت بود؛ و تنها به اميد ر..  « 

داشته ام با خدا معامله كرده ام . عزيزانم، شما مي دانيد كه تالش كرده ام كه راحتي خود را بر رضايت حق و راحتي شما مقدم ندارم . 
 خداوندا، تو مي داني كه ما سر سازش باكفر را نداريم .

معظم  يو خانواده ها نيو مفقود رانيحال شما زنان و مردان، خوشا به حال جانبازان و اسخوشا به حال شما ملت، خوشا به  - 
 ام... دهيو بدا به حال من كه هنوز مانده ام و جام زهرآلود قطعنامه را سركش دانيشه

 ...دميجرعه را نوش نياو ا تيرضا يو برا ميخدا يبه رضا يراض ياز زهر كشنده تر است ول ميمساله برا نيقبول ا ميگو يمن باز م - 

كه گرفته  يميتصم نيمسووالن، مورد اعتماد من هستند. آنها را از ا .ستميكار جنگ و مسووالن آن ن انيمن در جر ديگمان نكن- 
  »سخت و ناگوار بوده است. زيآنان ن يكه برا دياند شماتت نكن

تصميم امروز فقط براي «وطئه ها و تبليغات و فتنه ها موج مي زند: در تمام اين عبارات، مديرّيت و تدبير بااليي براي خنثي كردن ت
، جمالتي حاوي »اگرآبرويي داشته ام با خدا معامله كرده ام« »ديكه گرفته اند شماتت نكن يميتصم نيآنها را از ا«، »تشخيص مصلحت

ا براي حفظ نظام به شمار مي رود. اين جمالت ناظر بر استراتژي نظام هستند كه راه را براي رهبر جانشين هموار مي كند و ميراثي گرانبه
لزوم تغيير تاكتيك و حتي استراتژي براي حفظ نظام و تصميمات عاقالنه در شرايط دشوار هجمه امواج سنگين مي باشد. اما انّخاذ اين 

مجمع  سيرئ اسي صورت پذيرفته است.تصميم به مفهوم تحميل بر امام و اجبار نبوده است، بلكه تنها بر مبناي يك ندبير و تعقل سي
جام «كه داشتند جمله  يامام با آن هوش«معتقد است كه  رانيا ياز سو 598درباره قبول قطعنامه طي مصاحبه اي مصلحت نظام  صيتشخ

در اين مصاحبه از  18»نشد كه بنوشند. ليتحم شانيبر ا يعني م،يكه بنوش ميانتخاب كرد يعنيكار بردند، ه را درست ب »مينوشيزهر را م
زيركي در وارد نشدن به جنگ مستقيم و تمام عيار با آمريكا و ناكام گذاشتن صدّام در اين نقشه سخن به ميان مي آيد كه خود نشانگر 

ي رفسنجان ياهللا هاشم تيآوجود يك سلسله اي از تصميمات مبتني بر مصلحت و تدبير در طول دورة جنگ بوده است. در اين مصاحبه، 
 يكردند در موارد يكه فكر نم دنديد يزيانعطاف ما را در چ بعد« مي داند و مي گويد: رانيا يدر اثبات صلح طلب را جنگ يتح واقعف

همه  يبرا اي تيكه امن ميو گفت ميامّا نكرد ميكن جاديمشكل ا گرانيد يدر تنگه هرمز برا ميتوانست يم طيدر آن  شرا .ميانعطاف نشان بده
نداشت  يلزوم. ميرياز جاها بگ يليها در خ ييكايآمر زا يشتريآن موقع انتقام ب ميتوانست يم. ميزد يحد حرف م نيتا ا .چكسيه يبرا اي

خودمان را نشان  يهم صلح دوست. ميكه كرد يباالخره با آن رفتار حركت منطق. كردند يم تيامام هم مسائل را هدا .ميكار شو نيوارد ا
پس ادامة يك مسير  19».بود نجايا يواقع حفت .ميديرس ،ميديرس يم ديكه با يو هم به آن نقطه ا ميكرد يحق خود پافشار يهم رو ميداد

خطّي با پيروزي يا شكست در آن خط و مسير، منطبق بر منطق نظام نمي باشد. منطق نظام، اتّخاذ تدابير و مصالح براي مردم است و در 
تصميمات سرنوشت ساز نشان از حكمت و عزّت است و تشخيص اين نقطه با رهبر نظام و با مشورت بزرگان صورت الزم يك نقطة عطف و 

 است.

 

                                                            
  خبرگزاری فارس بھ نقل از سایت آیت هللا ھاشمی رفسنجانی:١٨ 

  ١٣٩٣٠٧٠٦٠٠٠٢٧٧=http://www.farsnews.com/newstext.php?nn  :درباره جنگ یرفسنجانیھاشم حیصر یھاصحبت
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  . سياست هسته اي و شباهت به سياست جنگ 3

عناصر پايدار سياست خارجي كشور ما را مي توان با تحليل و تجزية سياست هسته اي و سير تحوّالت آن در طي سال هاي اخير و 
آن به سياست جنگ مشاهده نمود. سياست هسته اي در آغاز با قاطعيّت هرچه تمام تر و بدون گزارش به آژانس  بين المللي انرژي شباهت 

اتمي شروع به كار كرد. سياستي قاطعانه كه حتي با وجود اعتراض سازمان هاي بين المللي از منظر ايدئولوژيك در برابر نظام سلطه و 
تاده بود و حاضر به هيچ عقب نشيني در برابر نظام سلطه نبود. با اين حال، بي آنكه استراتژي هسته اي همانند جنگ امپرياليسم جهاني ايس

تغيير يابد، تاكتيك ها چندباري عوض شدند. در عين حال، اگرچه مذاكراتي با آمريكا رخ داد، ولي همچنان آمريكاستيزي و غرب ستيزي از 
رجي است و هرگز به آمريكاپذيري بدل نشده است، اگرچه بنا به مصالح و ضرورت هايي اين دشمني با عناصر بنيادين نظام سياست خا

  جهان كفر به سود منافع نظام كاهش يافته است.
  . ماهيّت هسته اي1,3

مة هسته اي برنا» اهداف نظامي«برخالف همة اتهاماتي كه غربيان و اسرائيل و چند كشور عربي منطقه خاورميانه مبني بر داشتن 
اين سلسله فعاليّت ها است. با اين حال شباهت اين » صلح آميز بودن«ايران وارد مي كردند، موضع نظام در برابر اين سياست، تأكيد بر 

موضوع به موضوع جنگ آنجايي بيشتر مي شود كه نظام، اين هجمة همه جانبه غرب را كه گاه با همسويي دولت هاي شرق همراه مي شود، 
مقرّرات بين «و » حقوق هسته اي كشور«ساله ميان  13م كردن حقوق هسته اي خود مي پندارد. و اين سرآغاز كشمكشي طوالني محرو

و » حفظ كرامت و عزّت در سياست خارجي«مي باشد. موضع مقامات ايران در دفاع از ايدئولوژي نظام مبتني بر » المللي آزانس انرژي اتمي
است كه نظام آن موضع را پنهان شدن غرب در زير لواي آن براي » حقوق بين الملل«و موضع غرب تأكيد بر » دفاع از حقوق هسته اي«

مطامغ استكباري پنهان مي كرد. در اصل اين تقابل دو رويكرد فكري و جهان بيني بود كه در صورت عدم اّتخاذ تصميم در نقاط مشترك و 
آيت  اميپ لماسي و مذاكره، هزينه هاي سنگين تري بر دوش جهان و بويژه منطقه قرار مي گرفت.اراده اي بر تغيير مسير آن از تخاصم به ديپ

از  شيحضور بكه با  1389فروردين  28در » و عدم اشاعه ياخلع سالح هسته يالمللنيكنفرانس ب« نيبه نخستاهللا خامنه اي، رهبر نظام، 
ه بود، با اين جمالت كليدي پايان مي در تهران آغاز شد يالمللنيو ب يامنطقه يهااز سازمان ندهينما 8و  ريمعاون وز 10خارجه،  ريوز 14

 يجد يديتهد زين يكروبيو سالح م ييايميسالح ش رينظ ،يكشتار جمع يهاانواع سالح گريد ،يابه اعتقاد ما افزون بر سالح هسته«يافت: 
گونه  نيو انباشت ا ديها خطر تولملت گرياز د شياست، ب ييايميكاربرد سالح ش يانكه خود قرب راني. ملت اشونديم يتلق تيبشر هيعل

  مقابله با آن قرار دهد. ريامكانات خود را در مس يو آماده است همه كنديها را حس مسالح
  20».ميدانيهمگان م فهيبزرگ را وظ يبال نيابناء بشر از ا دنيبخش تيمصون يها را حرام، و تالش براسالح نيكاربرد ا ما"

اين پيامي آشكار براي غرب بود كه چهرة رحماني اسالم را به رخ غربيان مي كشيد و ضمن تحريم سالح هاي كشتار جمعي، توليد 
 سالح هاي شيميايي و .. از سوي غربيان و فروش آن به صدّام، ديكتاتور معدوم عراق و كاربرد آن در جنگ ايران و عراق بر عليه رزمندگان

  ايراني را به غربيان يادآوري مي كرد.
در اين پيام، ضمن حمله به سياست هاي هسته اي اسرائيل و سرزدن از پذيرش معاهدة بين المللي ان پي تي، احترام ايران به 

   مقررات بين المللي نيز به غربيان يادآوري مي گردد:
 چيه ناً يقي كهيدر حال كنديم يمعرف يمبارزه با گسترش سالح اتم يبه دروغ خود را مدع نكيجهان ا يطرفه آنكه، تنها مجرم اتم«
 ايدروغ نبود، آ كايآمر يامبارزه با گسترش سالح هسته يصورت نداده است و هرگز صورت نخواهد داد. اگر ادعا ريمس نيدر ا ياقدام جد

 نيفلسط ياشغال شده نيسرزم ،ي.تيان.پ ژهيبه و نهيزم نيدر ا يالمللنيمقررات ب رشياز پذ يتوانست ضمن خودداريم يستيونيصه ميرژ
   21»شده است؟ رهيدر آن ذخ ياهسته يهااز سالح يمبدل سازد كه انبوه يارا به زرادخانه

  در حقيقت اسرائيل با نپذيرفتن برخي تعهدات خود را رندانه از تعهدات و نظارت بين المللي بر برنامه اتمي اش رهانيده است.
با اين حال رهبر نظام جمهوري اسالمي ايران، در رويكردي هوشمندانه به چالش فكري دو رويكرد جمهوري اسالمي و غربي اشاره 
مي كند و يادآوري مي كند كه هسته اي بهانه اي براي غرب است و اگر نبود چنين برنامه اي از سوي جمهوري اسالمي ايران، آنگاه غربيان 

  ه مي كردند و در تقابل با ايدئولوژي نظام ما در مي آمدند: موضوع ديگري را بهان

                                                            
  دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت هللا العظمی خامنھ ای:٢٠ 
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بر طبق  - به فرض محال  يحتّ -  يروز كيهم اگر  ياهسته يمسئله ؛يدشمن يبهانه است برا ياهسته يكه مسئله ميمكرّر گفت«
بحث حقوق بشر، بحث  كايلت آمردو انيسخنگو دياالن مالحظه كن د؛يآيدنبال آن م يگريد يمسئله كيحل بشود، باز  كاينظر آمر

. هركس آورندياسم حقوق بشر را م كشنديخجالت نم هاييكايآمر كنم،يآوردند. من تعجّب م انيبه م را نهايبحث سالح و مانند ا ،يموشك
 يكه در كارنامه يهمه فضاحت نيادّعا را بكنند، با ا نيا دينبا گريد كاياز حقوق بشر را، دولتمردان آمر يادّعا بكند طرفدار ايدر دن يگريد

همان ده  دانند؛ينم اينود رقم، هشتاد رقم آن را مردم دن ديحركت خالف حقوق بشر آنها، شا رقمبشر هست. از صد آنها نسبت به حقوق
بِلَك «شركت  دند،يديعراق را همه م بيزندان ابوغُر دانند،ياست. زندان گوانتانامو را همه م اهيكتاب قطور س كي دانند،يكه م يرقم ستيب

بودن  ستيبه ترور كنندينامدار كه افتخار م يهاستيكمك به ترور دند،يافغانها را د يسعرو يبه كاروانها يحمله دند،يرا همه د» واتر
حقوق بشر و خجالت هم  نديگوياست، باز م دهيرا د نهايا ايدن يهمه دند؛يرا د هاييدروغگو دند،يرا د هايعهدشكن دند،يخودشان را همه د

   22»است. يبيعج زيچ نهايمقدار وقاحت در رفتار ا ني! واقعاً اكشندينم
بي آنكه حقوق بشر به عنوان يك ارزش غربي از سوي رهبر نظام مورد سؤال قرار گيرد، بلكه غرب متّهم به استفادة ابزاري از آن 

بايد ديد چگونه مي توان در ميان اين همه طوفان ها و امواج گسترده براي اهداف سياسي و تضعيف جهان اسالم ناب مي گردد. حال 
  طغيانگر بتوان كشتي سنگين نظام را به سالمت از اقيانوس متالطم عبور داد؟

  . تدبير مهم تر از هسته اي صرف2,3 
همانگونه كه جهان شاهد بوده است، در احقاق حقوق هسته اي، تالش هاي بسياري انجام گرفته است. از مداراي خاتمي تا تهاجم 
احمدي نژاد همه در مسيري تحت نظارت رهبري پيش مي رفت تا حد امكان منطق تعادل در سياست خارجي توأم با عزّت و حكمت براي 

. هرچند بيشترين حالت در تهاجمي سنگين و روابطي پرچالش با غرب و سنگيني تحريم هاي اعمال شده كاستن از هزينه ها مراعات گردد
در دورة احمدي نژاد صورت گرفت. اين امر در دورة احمدي نژاد به گونه اي تهاجمي صورت مي گرفت تا جايي كه دكترصادق زيباكالم، 

 »چگونه خواهد شد!؟ يابعد از توافق هسته كايو آمر رانيروابط ا ندهيآ«وضوع با م ياسيدر نشست ساستاد دانشگاه تهران طيّ سخناني 
  چنين مي گويد: 

در سال  نژاديبود، گفت: اما با حضور احمد زيدار مررفتار كج يامسائل هسته رامونيپ 82در سال  يطلبان و خاتماصالح استيس«
تمام اركان قدرت  بارنينخست يبرا 84مطلب كه در سال  نيا يادآوريبا  يواو مي افزايد كه ». ديكوب كايبر فرق آمر ياهسته رقيبا ب يو 84

 يبرا يموضوع به ابزار نيو ا ديكوب كايبر فرق آمر ياهسته رقيبا ب نژاديافتاد، خاطرنشان كرد: احمد انيكشور به دست اصولگرا يدر سه قوا
مسائل  رامونيپ رانيمناقشات ا نكهيبر ا ديدانشگاه تهران با تأك استاداين ». شد ليتبد كايو آمر رانيا ياسيو س يگسترش جنگ فكر

پرونده  يامسائل هسته يبر رو نژادياحمد يهايستادگيواكنش به ا نيغرب در نخست«شد:  ادآوريبه بعد آغاز شد،  84 يهااز سال ياهسته
اروپا و  هياتحاد كا،يآمر يكنگره و سنا ت،يامن يتوسط شورا ييهاميبرد و تحر وركيويندر  تيامن يحكام به شورا يرا از شورا رانيا ياهسته
برشمرد و افزود:  يبانك يهاميتحر نهيدر زم 91و  90 يهارا در سال رانيا هيعل هامياوج تحر يو وضع شد. رانيا ياسالم يجمهور هي... عل
  23».ميطلبكار هست نيهند و چ ،يجنوبژاپن، كره يعني رانينفت ا داريخر ياصل يدالر از كشورها ارديليم 120اكنون هم

با اين حال، اين سياست سخت و سنگين هسته اي براي كاستن از فشار تحريم ها در نقطه اي بايد شيفت مي يافت و با تدبير 
در دولت تدبير و اميد اعالم شد. اين تصميمات يادآور تصميمات شجاعانه پيشواي امّت براي تغيير مسير » نرمش قهرمانانه«رهبري با رمز 

ز طوفان هاي سهمگين اقيانوس متالطم به سالمت اتّخاذ مي شد. مذاكراتي دشوار و پيچيده نشان از صالبت و كشتي نظام براي گذشتن ا
عزم جدّي نظام براي جلّ بحران هسته اي منطبق با عزّت و حكمت نظام در سياست خارجي و داخلي صورت مي گرفت. رهبر معظّم انقالب 

  مسير جديد را براي فهم فلسفة آن تبيين مي كند:  1392آبان  12در  انيآموزان و دانشجودانش داريدر د ياناتيبطي 
 - كي ياصطالح پنج بعالوههمان شش دولت، به -  كايشامل آمر يكنندگان ما را با مجموعهمذاكره يمجموعه نيا دينبا كسچيه«

 كيانقالبند؛  يهاخودمان هستند، بچّه يهابچّه نهاياهستند،  رانيا ياسالم يمأموران دولت جمهور نهايغلط است؛ ا نيكار بداند؛ اسازش
آنها است  يرا كه بر عهده ياست؛ دارند با تالش فراوان آن كار نهايا ي] بر عهدههم هست [كه ي. كار سختدهنديانجام م رندرا دا يتيّمأمور

                                                            
  آثار حضرت آیت هللا العظمی خامنھ ای:دفتر حفظ و نشر ٢٢ 
 جانیمردم آذربا داریدر د اناتیب

  زیو نھم بھمن مردم تبر ستیب امیمناسبت ق بھ
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 يراتياز تعب يبعض اي نيتوه اي فياست مورد تضع ينديفرا كياست و مسئول  يكار كيرا كه مشغول  يمأمور دينبا ني. بنابرادهنديانجام م
 يامذاكره نيا د،يرا هم توجّه داشته باش ني. استيحرفها ن نيقرار داد؛ نه، ا -  نهايكارند، و مانند اسازش نهايكه ا -  شوديم دهيشن يكه گاه

. بنده هم رياست و الغ يافقط در مورد مسائل هسته - شش كشور است  نيهم جزو ا كايكه آمر - با شش كشور  رديگيكه امروز دارد انجام م
 نيندارد؛ منتها گفتم من اعتماد ندارم، خوشب ي] مذاكره در موضوعات خاص اشكالگفتم [كه يدر سخنران مقدّساوّلِ امسال در مشهد 

 .ميكني نم ياهللا ضررمذاكره كنند، بكنند؛ ما هم به اذن خواهنديبه مذاكره، لكن م ستمين

ملّت ما را باال خواهد  يفكر تيّ تجربه ظرف نيا - كه حاال من مختصراً عرض خواهم كرد  - است  رانيملّت ا اريدر اخت ياتجربه كي
 نيرا در مذاكرات با هم يسازيغن قيوقت تعلانجام گرفت، كه آن يسازيغن قيتعل ينهيدر زم 83و  82كه در سال  يابرد؛ مثل تجربه

كه با  ميديلكن به نفع ما تمام شد. چرا؟ چون فهم م،ي. خب ما دو سال عقب افتادرفتيپذ يمدّت كي يبرا ياسالم يجمهور ها،يياروپا
شده بود،  ليتحم ينحوكه البّته به - را  يارياخت قيمطلقاً وجود ندارد. اگر ما آن تعل يغرب ياز طرف شركا يهمكار ديام ،يسازيغن قيتعل

 ينينشذرّه شما عقب كيخب  نديبگو يممكن بود كسان م،يآن روز قبول نكرده بود - ما قبول كردند  نيمسئول م،يلكن ما قبول كرد
ما داشت كه معلوم شد با  يرا برا دهيفا نيا يسازيغن قي. آن تعلشديم يعاد رانيا ياهسته يپرونده شد،يمشكالت حل م يهمه د،يكرديم

 يگريطرف مقابل دنبال مطلب د شود؛ياز كارها مشكل حل نم ياريكردن بس ليعقب افتادن كار، با تعطبا  ،يسازيغن قيبا تعل ،ينينشعقب
تا آسمان  ني، زم82با سال  ياسالم يجمهور تيّ را آغاز كردن. امروز وضع يسازيغن ميلذا بعد از آن شروع كرد م،يديرا ما فهم نياست؛ ا

ما،  يمشغول كارند. جوانها وژيفيهزار سانتر ني] امروز چندكه ي[ در حال وژ،يفيسرِ دو، سه سانتر ميزديفرق كرده؛ آن روز ما چانه م
 ياست، ما ضرر انيهم كه امروز در جر ياز مذاكرات نيبردند. بنابرا شيما همّت كردند، كارها را پ نيما، مسئول نيدانشمندان ما، محقّق

انتظار دارد،  رانيرا كه ملّت ا ياجهيمذاكرات آن نت ني[از] ا كنميممن فكر ن ستم؛ين نيكرد. البتّه بنده همچنان كه گفتم خوشب مينخواه
ندارد امّا الزم است ملّت  يراديخواهد كرد؛ ا تيخواهد داد و تقو شيرا افزا رانيملّت ا يتجرب ياست و پشتوانه يالكن تجربه د،يايدست ببه
 ديامّا ملّت با م،يكنيم تيقرص و محكم حما كنند،يكار م كنند،يم تيّ فعّال يپلماسيد يخودمان كه دارند در جبهه نيباشد. ما از مسئول داريب
 ياز رو -  مزدومواجبيب يهايغاتچياز تبل يدشمن و بعض ريبگمواجب يهايغاتچياز تبل ي[تا] بعض افتديدارد م يباشد، بداند چه اتّفاق داريب

حال اگر به شرايط پس از امضاي برجام برسيم، مي بينيم كه تمامي اين پيش بيني ها  24»را گمراه كنند. ينتوانند افكار عموم -  يلوحساده
رار تحقّق يافته است و اين امر ناشي از ارادة باالي نظام جمهوري اسالمي ايران در مسألة هسته اي بود كه در برابر ارادة دولت هاي ديگر ق

  ي گرفت. م
 نيها بود كه در اجنگ اراده يامذاكرات هسته«: چنين مي گويد يامذاكرات هسته ميعضو تدر اين رابطه مجيد تخت روانچي 

ع خود عقب ضو از موا ليمقابل تحم نيرا به طرف اراده خود يمقام معظم رهبر يهايياز راهنما يرويبا استقامت خود و پ رانيجنگ، ملت ا
امضا و تصويب برجام و در تمامي مراحل ابتدا در مذاكره با قدرت هاي بزرگ و در مرحلة بعدي با لحاظ سليقه هاي مختلف  25».نكرد ينينش

سياسي در داخل كشور امري پيچيده بود كه با حكمت و تدبير ممكن شد و اين امر نشانگر پويا و سرزنده بودن حيات سياسي كشور و  
  . شد كه از مختصّات مصلحت يك دولت استنشاط و شور در فضاي نظام مي با

  بحث ونتيجه گيري:
 نشان ساله 8 جنگ طي خصوص به و انقالب از پس و پيش خميني امام اقدامات و هاسياست بيانات، ها،سخنراني تحليل و تجزيه و مطالعه

 اين تحليل و تجزيه و مطالعه. هستند برخوردار دفاع و جنگ به نسبت مشخص رويكردي و  فكري ثبات سير خط  از هاآن همه كه دهدمي
 كار به جهاد بحث راستاي در و ايدئولوژيك و مذهبي چارچوب در را دفاع و جنگ خاص شكل به خميني امام كه هستند آن گرنشان موارد
 دليل همين به. گرفتمي قرار بحث مورد و شدمي درك چارچوبي چنين در دفاع و جنگ با مرتبط مسائل تمامي راستا اين در. بردندمي
  . است گرفته خود به ايدئولوژيك و مذهبي جنبه همگي جنگ، نتايج و اهداف ماهيت، شروع، علل دفاع، و جنگ به نسبت امام رويكرد و نگاه

 ايشان. دارد وجود نظامي و امنيتي ادبيات در كه كردندمي تعريف چيزي آن از ترگسترده بسيار را جهاد و جنگ خميني امام اينكه ضمن
 جنگ كه كردند،مي ارزيابي باطل و حق جبهه و ايمان و كفر الحاد، و قرآن بدي، و نيكي شر، و خير خواسته و اراده دو بين نبرد را جنگ
 شروع عنوان به را آن پايان و تحميلي جنگ شروع شرايط اين تحت خميني امام اينكه ضمن. است آن زدهبيرون و آشكار قسمت تنها نظامي

 بتوان شايد. گرفتندمي نظر در چندبعدي و دارادامه را جنگ اين و دانستندنمي ايران و قرآن اسالم، دشمنان مقابل در دفاع و جنگ پايان و
 بخش اين مطالعه. است شده مطرح قطعنامه قبول با ارتباط در ايشان سخنان از قسمتي در فشرده و خاص شكل به موارد اين تمامي گفت،
  . است دفاع و جنگ به نسبت خميني امام ايدئولوژيك و مذهبي رويكرد گرنشان بخوبي

                                                            
  ١٣٩٢/٠٨/١٢انیآموزان و دانشجودانش داریدر د اناتیب٢٤ 
  روانچی در جمھ رؤسای دانشگاه ھا: سخنرانی تخت٢٥ 
 ١٢٦١٩٤http://etedaal.ir/fa/news/  
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 نتايجش كه بود بزرگ آزموني جنگ ولي بود، مناقشه پر اي مسأله طبعأ نظام، هاي سياست ادامة در جنگ پايان از پس اي هسته سياست
. كند تضمين را عزّت بتواند كه عقالنيّت بر مبتني تدبير و مصلحت و حكمت با توأم سياستي گرفت، قرار استفاده مورد نيز اي هسته براي

 مقام. گردد حفظ اخروي و دنيوي سعادت و عزّت بر مبتني مواضع ولي گيرد، مي صورت ها استراتژي و ها تاكتيك در تغييراتي اگرچه
 بر ها هزينه و فشارها از عزّت، حفظ ضمن كه است كرده مديريّت اي گونه به را اي هسته سياست طوالني فرايند يك در نيز رهبري معظّم
 ديگري زورآزمايي درصدد تا است غربيان روي پيش و ديگر بهانة بشر حقوق رهبري، معظّم مقام بيني پيش طبق. شود كاسته كشور و نظام

  .برآيند مردمي فراگير هاي توده ارادة از برآمده و مردمي نظام اين با
 فكري نظام دو تقابل از ناشي كند، مي ناگزير عليهذا قس و اي هسته و جنگ در را چندوجهي ايدئولوژيك سياسي هاي چالش اين آنچه

 گيري تصميم امروزي، پيچيدة جهان در ولي است، سياست از دين جدايي بر مبتني ديگر و فقه و دين بر مبتني يكي كه است متفاوت
  .كند مي تأمين را عزّت مردم، و كشور بر هزينه از كاستن ضمن آميز مصلحت
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