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Active resistance strategy in Ayatollah Khamenei's political style 

 

Review: Ayatollah Khamenei's active style strategy is a practical political solution in order to break the 

foundation and fundamentally shape the structuralism of the ruling system in the domestic and international 

arena. Because his formulated policy, the negation of domination and domination based on dignity, wisdom, 

expediency and anti-exploitation, oppression, humiliation, tyranny, is formulated against one-sidedness. Active 

resistance is a practical strategy in search of strengthening resistance in economic, political, scientific, and 

military dimensions in the face of threatening crises, to have resilience, especially to restore and rebuild 

economic and defense structures, and to emphasize the advantages of internal power, prudent rational 

management, and self-belief. has it. The main question of this research is how can the active resistance against 

the rule system in Ayatollah Khamenei's thought be explained? In the findings section, by emphasizing the 

internal strength of defense, by benefiting from the rule of negation of mustache, internal reliance and 

introversion of production and export products, it emphasizes the unity and relations of Muslim neighbors and 

defense strengthening. This article is descriptive-qualitative in terms of method and examines the type of 

transformative thought and behavior. Keywords: practical strategy, active resistance, political style, mustache 

negation, neorealism 
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 576-591،صص1401سال پنجم،شماره ششم، شهریورپژوهشی( جامعه شناسی سیاسی ایران، _ماهنامه علمی )مقاله علمی

 

 یا خامنه هللا تیآ سبک سیاسیدر  فعال تمقاوم راهبرد

 حاجی رحیم فرهاد زاده

 مرتضی محمودی

 محمدرضا حاتمی

 :دهیچک

 نیادیی بن و شیک  دهیی   یشیاووده شیکن   بیه منویور  به عنوان یک راهکار سیاسیی عمییی    هلل خامنه ایراهبرد سبک فعال آیت 

نفی سیطه گری و سیطه پذیری است. زیرا سیاست تدوینی ایشان،  در عرصه داخیی و بین اومییی نوام حاکم  ییدرساختارگرا

 شده یبند صورت ییگرا جانبه کیعییه  استبداد، استخفاف، استضعاف، استثمار، با تیضدو  مصیحت، بر پایه عزت، حکمت

 درمقابی   ، عیمیی، نویامی  درابعیاد اتتصیادی و سیاسیی    مقاومیت  یساز مقاوم یدرجستجو راهبرد عمیی فعال مقاومت .است

 و یوبازسیاز  میتیرم  را دفیاعی ، یاتتصیاد  یساختارها ها، شاخص ، بویژهباشد داشته را یآور تاب توان ز،یدآمیتهد یبحرانها

دربرابر نویام  مقاومت فعال  این پژوهش یاصی سئوال. تاکید دارد یباور خود مدّبرانه، ییعقال تیریمد ،یداخی توان یتهایبرمز

 بیا بهیره منیدی    ،یدفیاع  یداخی توان بر دیتاک با ها افتهی بخش در است؟ نییتب تاب  چگونه یا خامنههلل ا تیآ شهیدراند سیطه

همسیایگان و   مسییمانان  و روابط اتحادبر ،یصادرات محصوالت ییبرونگرا و دیتوو ییودرونگرا یداخی اتکا  ،یسب ینف ازتاعده

 میورد  را نیآفیر  تحولو رفتار  شهیاندنوعی و است کیفی - یفیتوص نوع ازروش  وحاظ به مقاوه نیا. دداردیتاک یدفاع تیتقو

 . دهد یترارم یبررس

  نوواتع گرایی  ، یسب ینف سبک سیاسی، ،مقاومت فعال، عمیی راهبرد ، :دواژهیکل
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 : مسئله انیب مقدمه و

سیب    نیمواجه شد، به همی  یبا خطر اساس یخواهان جهان ادهیاهداف و مطامع مستکبران و ز یانقالب اسالم یروزیپس از پ

حمییه   م،تحیری  تیرور،  همچیون  …آن شدند تا با انواع اتدامات، ابزارها، راهبردها و یدشمنان همواره به صورت مستمر در پ

شوند، اما با وطف همیه جانبیه خداونید متعیال،      یانقالب اسالم یده و اوگو شرفتیپ ،یتعاو شد،ر مانع یفشار اتتصاد ،ینوام

 ،یاسیالم  رانیا یو انقالب ریمستمر مردم مؤمن، بص ،یشگیهم تیحضور و حما ،یانقالب اسالم نییامام مانهیحک یها تیهدا

 رانیی ا یاسیالم  یو نویام مقیدج جمهیور    یانقالب اسالم تداردر مقاب ، عزت و ات .و اهداف دشمنان نقش بر آب شد توطئه

و به  یاسالم عجوام ژهیجوامع و به و گریو مؤثر، اوهام بخش دکارآمد  یبه عنوان انقالب یروزافزون شده است و انقالب اسالم

 است. بوده یاسالم بخشیآزاد یخصوص نهضت ها

کار عمیی در عرصیه سیاسیی داخییی و     استراتژی مقاومت فعال که در دهه چهارم انقالب اسالمی)گام دوم( به عنوان یک راه

را از خطیرات همیه جانبیه     کیه کشیور   هشییو  صبر و مقاومت فعالسوی مقام معوم رهبری تئوریزه شده است.  بین اومییی از

مقاومت را عنصری میی دانید    رهبری» .داردمصون نگه توانسته است استکبار جهانی وامپراتوری کفرو نفاق به رهبری آمریکا 

 رهبییریتییاریخ مطییرد کرد) ی یییک تفکییر ویییک راه، بییرای همیشییه  یییک اندیشییه، کییه امییام را درهیئییت یییک مکتیی ، 

12/8/1397khamenei.ir- )متعیدد  ابیزار  بیا  کیه  حاکم«یتطب تک»یهژمون برضد، فعال مقاومت بخش ییرها شهیاند دانش 

 نیی ا درمقابی   نیابرابر  یدرجیداو  فعیال  مقاومیت  ویذا  ،اسیت  افتهی گسترش یاستکبارجهان توسط ایآس غرب درمنطقه خشونت

 ،یعبیر  ،یغربی »سیم یبراویو دیگیری و«مقاومیت  محور»یکی شهیدواند گفتمانتقاب   و تضاد. است داکردهیپ معناومفهوم یهژمون

 تنهیا  ،ضیرورت  کیی  عنوان به «فعال مقاومت»  شود، یم مشاهده وضود به درمنطقه تنخشوابزار با کایآمر یرهبر به «ییفسَ

 بیا  برخیورد  میپیارادا  درچارچوب .است دهیرس ظهور به حاکم یتفکرهژومون ضد بر محورمقاومت بخشِ تیوهو نینو جیوه

تُرهِبیونَ بِیه     ِیی وَ اَعِدّوا وَهُم مَا استَطَعتُم مِن تُوَّةٍ وَ مِن رِباطِ اوخَ:»هیآو « یسب ینف»یاسالم اتیآ نص از متخیص ،سیطه شهیاند

 واژه ازدو «کیربال » میپیارادا  از برگرفتیه  آن تیواهم وشاکیه شده، زهیتئور «یا خامنه هللا تیآ» یسو از که« عَدُوَّ اهللِ وَ عَدُوَّکُم

 تیضد با1«فعال مقاومت»گفتمان عنوان به و شده نیتدو «کربال ارض وک  عاشورا ومی ک »شعار با «تیحر و منااوذوه هاتیه»

 یتطبی  تیک  نویام  وغیی  از مسیمانان عالج و بخش شفا نسخهمقاومت فعال  است، دهیرس ظهور به مواوم شهیاند با ییارویورو

 توانسیته  یا رسیانه  یگانیدا اپروپ بیا  اسیالم  جهیان  درمنطقیه  ینفیو   عنصرو سست عوام  با همراه ریتزو زورو اربابان ،است

 .دینما یمستوو سیطه تحت یدرکشورها را خود یپوشاو تدرت یهژمون

ن راهبیرد مقاومیت فعیال    ییی دنبال تب بررسی کتابخانه ای ومطاوعه آثارموجود به و تحیییی -با روش توصیفی ما دراین پژوهش

در تاوی  مقاومیت   دو حوزه دفاعی و اتتصادی هستیم، نگارندگان بر این باورند که راهبرد سیاست دفیاعی   بویژهابعاد کیی در

تاب  خامنه ای تغییراتی هلل فعال در دهه چهارم با سه دهه اول انقالب از نور تهاجمی و تدافعی )افند و پدافند( در سبک آیت ا

 هستیم . فعال تممقاو برای فهم موضوع تغییرات موجود در تاو  راهبردی نوین تبیینکه ما به دنبال کنکاش در ،توجه یافته

چگونیه   یخامنیه ا  هللا تیآ یاسیراهبرد مقاومت فعال در سبک س میپرداز یم یپژوهش به موضوع اصی نی: در ایسئوال اصل

 است ؟

 شده است؟ حیچگونه تشر یخامنه اهلل ا تیسبک آ در و... یاتتصاد ،یدفاع ی: مقاومت فعال در بخشهایسئوال فرع

با تبیین چارچوب نویام بیا تقوییت دفیاعی، اتتصیادی      اهم توجه به این مقووه به این دوی  است، که رهبری  :موضوع  اهمیت

دتیق از مفهوم مقاومت فعال تاکید دارد. این شیوه به خاطر شعارهای استقالل طیبانیه   درک به منافع میی، با وتوجه بانگاه بومی

                                                                                                                                                                                     
1- Active Resistance Power 



 

578 
 

رد
هب

را
 

وم
قا

م
 ت

ل
فعا

 
ر 

د
ی

اس
سی

ک 
سب

یآ 
ا ت

 هلل
نه

ام
خ

ا 
 ی

 
و با سیاستهای دفاعی تطابق دارد، به دوی  تجربه عمییی و   ،کرده و همسو با منافع میی جمهوری اسالمی اخیرا بیشتر نمود پیدا

 مییی بیویژه   دفیاع انیوع  این اسیتراتژی را بخشیهای    ،، به همین سب  می شودبازدارندگی دربخش نوامی دارای موفقیت بوده

 اتتصادی تسری داد .

غفیت و بی توجهی به راهبرد مقاومت فعال سب  هیدرفت منیابع و معطی  مانیدن طرحهیای راهبیردی در        :تحقیق ضرورت

داشیت.  را به دنبال خواهید  بخشهای دفاعی، و اتتصادی کشور، و همچنین رکود بخش صادرات و رونق کا ب بخش واردات 

بی توجهی عیمی به راهبرد مقاومت فعال، نادیده گرفتن دغدغه های رهبری سب  درک واتع بینانه از موتعیت کنیونی کشیور   

نسبت به راهبرد مقاومت فعال در بخشیهای دفیاعی واتتصیادی بیه وجیود میی        یخواهد شد، و ترائت های متفاوت ومتعارض

 آورد.

 خامنه ای است .هلل اوگوی مقاومت فعال در سبک آیت اهدف اصیی این پژوهش، تبیین  :اهداف

 :تحقیقپیشینه  -1

 مفهیوم یافته های انجام شده دراین حوزه به سه بخش دسته بندی شده است. اول، پژوهش هایی که از دیدگاه نویری بیه    

است، ودر ک  بصورت انتقادی  به مفهوم مقاوت پرداختهبوده و دوم، پژوهشهایی که غاوباً غیرغربی . کمک می کندمقامت 

مفهیوم مقاومیت را میورد تجزییه و تحییی  تیرار داده       به موضوع پرداخته است. سوم پژوهشهایی که از دریچه ایدئوووژی 

     عبارتند از:که چندین اثر دراین مورد مطاوعه شده برخی  ،اتیو روا اتیبرآ دیتاک .است

فعال را بر  اوگوی مقاومت «نوریه مقاوت و نوریه های غربی روابط بین اومی » درکتاب (1394،کنگاوری یقادر ،روح اهلل) 

ضد اوگوی ضد دووت و ضد هژمونی درمنطقه غرب آسیا از سوی رهبری اصیی ترین جدال استراتژیک عییه غرب و فراینیده  

را شیک  داده اسیت تیمیداد میی     اب  گفتمان مسیط غربی که امروزه شاکیه نوام جهانی ق، این اندیشه در ممی داندهای غربی 

، و مقاومیت تنهیا   هاومت درتقابی  و تضیاد بیود   نیروهای مق به گونه اجتناب ناپذیری با ینوام استکبار، در چنین شرایطی دکن

ابعاد مقاومت  به ووی، اثر به نوریه مقاومت فعال پرداختهدراین . استکباری درخاورمیانه تیقی شده است ضدنیروهای  گزینه ی

خامنه ای را میورد   اهللدر سبک آیت  را خته نشده است، ما در این پژوهش جنبه های مقاومت فعال در ابعاد مختیفاردفعال پ

 بررسی ترار می دهیم .

به مقاومت در اسالم پرداخته   یجابیو ا یسیب از دو روش « ؛ نوریه واوگومقاوت دراسالم»کتاب در (1399اصغر، افتخاری،)

سیبی را به دنبال خواهید داشیت. ایشیان مقاومیت را بیه      « بازدارندگی»بر محور است، ایجابی به معنای تقویت ازدرون جامعه 

واکاوی می نماید، دراین کتاب با اتکا بیه مفیاهیم    را شیوه سکوالری و مذهبی بیان می کند ومقاومت درووای پارادایم شریعت

، اسیت   وریه را طراحی و استخراج کیرده ن 63اوگو، 12مورد سیاست مقاومت و 125 ،ورد راهبرد مقاومت را طراحیم 9ترآنی

و . اسیت بیشتر آنها در واتع تقویت کننده جبهه سکوالر  باشد. دارای مدل استدالل عیمی و عمیی می هااین راهبرداز هر کدام 

       کرده اند.     تاکید توجهفعال وریه مقاومت اندیشمندان مسیمان کمتر به ن  ،که بیان می دارد

از  انقیالب  بیه گیام دوم  « خامنیه ای  هللا گفتمان مقاومت در عرصه بین اومی  در اندیشه آیت»(در مقاله:1399لکزایی، رضا،( 

تا از این راه بر مسییمانان مسییط شیوند،     ،هدف دشمنان اسالم اختالف افکنی بین شیعه و سنی است، نگاه رهبری می پردازد

و ، امام را در هیئت یک مکت ، یک اندیشه، یک تفکر برای همیشیه مطیرد میی کنید     ،رهبری مقاومت را عنصری می داند که

رییق زور،  طبر غرب و آمریکا را هدف تیرار داده وویی آنهیا از     هدکترین امام خمینی مقاومت را با تمام توان شاهرگهای سیطر

.در این اثر ارکان مقاومت و موانع مقاومت طبق آیات و روایات یع، و تشویق، اغوا، اتناع به دنبال شکستن مقاومت هستند تطم

  اسالمی تشریح شده است .
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جمهیوری   هخارجی سیاسیت  ، «مفهوم شناسی راهبرد مقاومت فعال »در مقاوه ای،(1400انصاری، بارده ورضاجاودانی مقدم )

و نگاه ایران خالف جریان موجود است، وذا دردهه چهیارم انقیالب    ،رویکردی انتقادآمیز به نوم بین اومی  داردایران،  اسالمی

. در این مقاوه سیاسیت ج .ا. اییران   معطوف شدهتهاجمی و تدافعی در تاو  مقاومت فعال جهانی  ایران به نوم موجوددیدگاه 

دنبیال شیده   ، پیاده سازی راهبرد مقاومت فعال در سیاست خیارجی  ربآمریکا و غجنگ تحمییی عبوراز فشارحداکثری بعد از

 تبعیض نژادی اسیت .  حرکتی ضد امپریاویسم وضد نسبت به نوم موجود است،. مورد دیگر عدم تعهد وبی طرفی مثبت است

 دراین مقاوه فقط جنبه سیاست خارجی مد نور است و کمتر به مووفه های درونی پرداخته شده است .

از آمیوزه هیای    برگرفتیه سبک سیاسی آییت اهلل خامنیه ای در مقاومیت    است که،  نیپژوهش ا نیدرا هافرضیه  :تحقیق یافتها

تقویت توان دفاعی استوار اسیت. زییرا ایین اتیدامات بیرای تقوییت        و ایرانی، نفی سبی ، واتع گرایی، موازنه مثبت –اسالمی 

تحوالت منطقه ای از راهبرد تدافعی به تهاجمی تاکید دارنید. و تنهیا راه    محور مقاومت درمقاب  اندیشه های اوهادی، تکفیری،

     می دانند. غیبه بر دشمن صبر وایستادگی دفاعی با تاکید بر درون گرایی تووید و برون گرایی صادرات 

   :تعریف مفاهیم -2   

ستادگی تحم ، دفاع، جنگییدن  یاستقامت، ا :»ترجمه شده است. از نور وغوی  ((Resistanceبان انگییسیزمقاومت به  -1-2

 ( 80: 1399هستند. )افتخاری، مقاومت... از جمیه معانی 

ایستادگی تاثیرگذار در محیط منطقه ای است. یک عنصر سیاسیی بیرای صیدمه زدن بیه      ،با توجه گفتمان دینیمقاومت فعال: 

کیرده   یرای شکست مهاجم از تب  برنامیه رییزی معقیوو   اگر عنصر مدافع، بکه طرحی را سازماندهی می کند،  بازیگر همطراز

 .نوعی مقاومت فعال صورت گرفته است ،توطئه مهاجم را تب  ازحصول به اهداف ناکام گذارد باشد و

در مقاومت فعال مهاجم احتمال دارد ضربه و آسی  هایی وارد کند، ووی به دوی  آمادگی مدافع در برنامه ریزی خود ناکام می 

 شود. مانند فشارحداکثری رئیس جمهور سابق آمریکا )ترامپ( نمونه مقاومت فعال درسبک رهبری است .    

و تهدیدات دنییای کفیر، کیه از آییات و رواییات       سختی ها، فشارهامقاومت در برابر  :مقاومت فعال از نظر اصطالحی( 2-2

 .جبران می کند ،اتدام فرمایشی دشمن را در شرایط نامتوازن به ظاهر تدرت برترمادی را و .ت می گیردأنش

و اگر اشیخاص  » در چارچوب کیی مقاومت یک مفهوم مشموویت دار برای همه افراد بشرالزم و ضرور ی است، از نور اسالم

جیزای  ظیاوم و  وظیم مقاومت نکنند سرنوشت آنها همان سرنوشیت   دووتها در مقاب  هر نوع ستم خواهیو همچنین میت ها، 

 (  khamenei.ir 21/7/1397رهبری«)ظاوم است.

خورد، حاص  نگاه خاص هنرمند به  که در آثار کسی به چشم می، طریقه، شیوه، سبک وحدتی است : طرز،تعریف سبک 3-2

زبان را در سبک خیود   ،احساج نو و فرد به زبان نو، تفکر وذا .شود متجیی می یخاصو بیان جهان درون و برون، که به شیوه 

 . هنری سبک خود را تنویم می کندو هنرمندی براساج موتعیت سیاسی، اجتماعی و متفکرکند، هر وحاظ می

انتخابی به دفاع از خود و دیگران می پردازد. دفاع بیردو   ،بصورت فطری، ه ای است کهونانسان به گفطرت  :مفهوم دفاع 4-2

از مهمترین عنصرآن محسوب میی شیود، کیه ییک      دردفاع غیرعام ، پدافند عام  یکی ،ودفاع غیر عام  نوع است دفاع عام 

راهبردی در مراکز حیاتی وحساج اتدامات تامینی را  زیرساختهای مهم میت برای برتراری امنیت دفاعی و حفاظت از منابع و

 .تا از آسی  پذیری، تهاجم متجاوزان در امان باشد ،به طریقی سازماندهی می کند

بیه منویور از کیار انیداختن      ،دفاع عام ، دفاع درمقاب  دشمن با بکارگیری سالد ها، تجهیزات جنگی و تکنیک های رزمیی » 

 ( 66: 1393)سیفیو، «نابودی آن است. و ماشین جنگی دشمن

دفاع یا پدافند در مقاب  دشمن به دو صورت انجام می شود. روش اول بصورت تهر آمیز و با استفاده از تجهیزات جنگی 

نیرنگ و سایر پناهگاها، استتار، اختفا، فری  و  است، روش دوم بدون تجهیزات جنگی بیکه با استفاده از عوارض طبیعی،
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عصاریان، و )« که او را در برابر تهدیدات و صدمات ناشی از سالد های دشمن و انفجارات حفظ نماید.مواردی 

 (94: 1387حسنی،

و می توان از خسارتهای حیاتی به تاسیسات مهم، نوامی و غیر نوامی و که مستیزم تجهیزات نوامی نیست  در دفاع غیر عام  

تاریخی موجود پدافند عام  نمی تواند تنها اهداف امنیتی حساج کشوررا  توجه به تجاربکند. تیفات انسانی جیوگیری 

دفاع غیر عام  نیاز به در معرض خطر هستند.  ا در حین حمیه نوامی تمام تاسیسات حیاتی واستراتژی،رمحافوت نماید. زی

ایجاد برنامه مدون تخصصی با استفاده از نیروهای متدین و تا با اعتماد به نفس  است، راهبردیتدوین برنامه های استراتژیک 

 بومی به ایجاد بازدارندگی در مقاب  تدرت دشمن دست باالیی درتهاجم و خنثی سازی داشته باشد.  

 : چارچوب نظری -3

ت ژئوپیتییک اییران و تهدییدهای    یّی و موتع ،نوام آنارشی موجود حساج خاورمیانه وساختار ةدخاوت تدرتهای جهان درمنطق 

. ایین  از تیدافعی بیه تهیاجمی محسیوج اسیت      آیت اهلل خامنه ایمنطقه ای درساوهای اخیر یک نوع تغییر ماهیت در سیاست 

   وضعیت کنونی منطبق است.   روش طبق نوریه نوواتع گرایی در ساختار امنیتی در

سیاختار،   ت،یی تیدرت، امن  یندهایاست، وبر جنبه فرا گرانیرفتار باز ییاومی  عام  اص نید که ساختار نوام بنک یم انیبواوتز: 

.) تاکیید دارد  یجهیان  یاسی یس سیتم یس  یی درتحی عیو توز ییتوانا )کارکردها(تیبه اصول نوم دهنده، ماه یدارد. و دیوبقا تاک

 ،تیامن ،یتفکر درباره تدرت نسبمرج دووت را وادار به  کنند که هرج و یم انیب یینوواتع گرا( 256: 1398سازمندو همکاران،

، تا از این طریق می شودو بیرونی  ایجاد توازن درونی ،تشکی  اتحاد وائتالف باعث ، وکند یاومی  م نیبقا در نوام بو رتابت 

مییی و   ةکنث واوتز معتقد است: مشخصه اصیی نوام بین اومی  آنارشی اسیت و هییا اراد   امنیت و بقای خود را تامین نمایند.

رفتاری که کشورها از سوی نوام به آن واداشته می شوند ایجاد توازن است نه دنبیال  »جمعی برای اجرای توانین وجود ندارد، 

از سوی دیگر در نوریه موازنه تدرت اکثریت کشورها به دنبال برتری و تعادل توا توجه دارنید.   waltz,1979.125،6)«)روی.

  .بر موازنه را اتخا  نمایندکشورها تمای  دارند رفتارهای مبتنی 

نگذاشته است و  هینور نیبرا یادیز ریتاث یساز یجهان دهیپد م،یبنگر یساز یدر بعد جهان ییواتع گرانواگر به  گریاز منور د

 یجهیان  هیی نور نیا دگاهیدکنند. از  یشدن توجه م یجهان تیریمد ایو کنترل  یاسیعامالت ستدووتها در عرصه  قشبه ن شتریب

 ینابرابر ،یمنطقه ا یهایریدرگ ست،یز طیبهداشت و مح ،یجهان یخشونت ها ،یاتتصاد ،یتیامن دیتهد دیجد یشدن چاوشها

 یو شیبکه هیا   یفرامی یاجتماع یاست. جنبش ها دهیکشورهارا به چاوش کش تیوحاکم، استقالل منجر شدهرا  یاجتماع یها

کنتیرل   یبیرا  دیی جد نیتوان نیرا به تدو است، تا دووتها نیدووتها نقش داشته و هدف آنها ا تیتدرت و امن فیدرتضع یجهان

 .ندینما متعارف وادار ریغ حاتیواستفاده از تسی

 کیدووت هژومون کی، واعتقاد دارند هستند عالتمند یتیامن یساز درحوزه ها میوتصم انهینخبه گرا یبه اوگوهانوواتع گرایان 

اندیشیه   یهیا یبا تئور)واتع گرایان(دگاهید نیا ،دیتالش نما یاومیی نیدر ساختار ب تیکس  تدرت، ثروت، امن یبرا دیمسیط با

 ط و هماهنگ است.مرتب ،که همان تقویت بنیه دفاعی، موازنه توا، مقابیه با ظیم و یکجانبه گرایی آیت اهلل خامنه ای،

پژوهشگر را  یاست، که به نحو یپژوهش یتهایاز فعاو یا رهیرنج یفیک قیاست، منوور از تحق یفیک یییتحی -یفی: توصروش

پژوهشگر به دنبال  یفیدهد. در روش ک یم یاریاطالعات دست اول  یجمع آور ق،یدر مورد موضوع تحق جهیتا حصول به نت

 یهیا  دهیی پد رایشود، ز یمطاوعه م یرا بصورت کی یو انسان یاست، اموراجتماع قیبا موضوع تحق میواسطه و مستق یاتصال ب

:  1394،  قیت یشود. )حق یبا مجموعه خود مشاهده م یا دهیک  گرا مجموعه از روابط هستند، و هر پد یدگاهیبا د یاجتماع

112،113       ) 

 :خامنه ای هللآیت ا اندیشه فکریسبک  -4
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طیرد کییی اندیشیه    »خیود را بیا    مباحیث مسجد امام حسین )ع(   مشهد ه.ش در1353عیی خامنه ای در سال  آیت اهلل -1-4

با ظرافت، درایت و کیاست به حساج ترین موضوعات مبتالبه جامعه می پیردازد. روحیانی شیجاع فیسیفه      «اسالمی در ترآن

ایشیان محجورییت    .والیت را بر طبق آیات ترآنی تحیی  و تفسیر می نماید از ایمان، توحید، نبوت و ،حاکمیت اوهی درجامعه

برده وسپس ا هان آحاد مردم را برای تشکی  حکومت بر مبنای احکام اسالمی مهیا نمیود، همیین امیر موجی      ترآن را از بین 

 توسط رژیم پهیوی شد.« توسط کمیته ضد خرابکاری »دستگیری وی

بیر  اندیشه اسالمی در ترآن در راستای احیای تفکر ناب اسالمی است، طرحی که خالء فکری مسییمانان را در برا از آنجاییکه 

جهیت ورود بیه    منفذیو  ،و زمینه را برای تقویت و نفو  اسالم در کیان جوامع آزاد اندیش برطرفمکاس  مادی گرایی بشر 

 حوزه اندیشه اسالمی را فراهم آورد . 

ائمه )ع( را برای تشکی  جامعه اسالمی، حکومت عییوی و خصوصییات    سید آینده نگر، با تیز هوشی ویژگی مبارزات سیاسی

رهبیران و  »ون مسیحی می فرماید:یحاکم اسالمی را بیان می کند. در مبحث ایمان استاد تفاوت بین روحانیون مسیمان و رهبانی

وَرَهْبَانِیََّیةً  » کنیار بگذارنید.  ت مسیحی خود را از امورات دنیوی جهیت تیرج از گنیاه    یاندیشمندان مسیمان نباید همانند رهبانی

گوشیه گییری   ، رهبانیتی که آنان از خود درآوردند، ما برآنها ننوشتیم، عاوم اسالمی رهبانییت نیدارد  1«ابْتَدَعُوهَا مَا کَتَبْنَاهَا عَیَیْهِمْ

 تیالش و هید و  اییت و جَ و در ،از دیدگاه ایشان ایمانی مورد تبول است که از روی آگاهی (102 :1394معنا ندارد. )خامنه ای،

 .است بی معنا جدیت مشقت همراه باشد، اسالم بدون عم  و

« وَاعْتَصِمُوا بِاویَّیهِ »می کند،  ه خدا معنا پیدابر هر نوع ظیمی توس  به خدا می داند و با توس  بروحانی مبارز مقاومت را در برا

(  127 :1394ازوطف ومدد خیدا میایوج نگردید.)خامنیه ای،     از هیا تدرتی نهراسید، آن وتتی که راه ها به شما فروبسته ماند

تعهیدات خیود را   و اعتصام نداشته باشیید   ووی اگر ایمان داشته باشید 2«بِهِ عْتَصَمُواْٱوَ ویَّهِاءَامَنُواْ ب وَّذِینَٱفَأَمَّا » سپس می فرماید:

، آبادانی گیبند ( زیرا هدف خدایی، عداوت، امنیت179 :1394درمقاب  خدا عم  نکنید به سوی خدا راه نمی یابید.)خامنه ای، 

 دل انسانها معمورشدن دنیا وآخرت آدمیان است.  

بیار سینگین    تا 3«وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَاوْأَغْیَالَ اوََّتِی کَانَتْ عَیَیْهِمْ »موحد است. هدر مبحث توحید، هدف غایی عوام اوهی جامع

و  ،هایی که برآنان بسته است باز نماید. درطریقه رهایی نفی عبودیت غیر خدا را بییان میی کنید   را از دوش آنان برگیرد و غ  

خداوند تیرآن را بیا تفصیی ، بیا      4اوْکِتابَ مُفَصَّیًا( کُمُیْأَنْزَلَ إِوَ ی)وَ هُوَ اوَّذِ .بر در ترآن می توان به شناخت رسیدبا تمسک و تدّ

( در مبحث 311 :1394بدون اینکه خیطی در مباحثش باشد.)خامنه ای،  ،فرستاده است تبیین بدون اختالط و امتزاج برای شما

از بیانات ایشان استنباط می شود که، زیاده خواهی، جیاه طیبیی و تیدرت طیبیی بشیر سیب  ایجیاد اخیتالف طبقیاتی           توحید

 تیرین چهیره و کرییه    زشت اختالف طبقاتی با .درجوامع شده است. عده ای حاکمند به دستور و عده ای محکومند به اطاعت

ستم بزرگ تاریخ بشر همین است، یعنی انسانها مث   ما از البالی اوراق تاریخ نشان می دهد. واتعاًترین صورتی خودش را به 

 و خدمت گروه های دیگر را بکننید، و از ایین محرومییت رنی      ،ند به اینکه محرومیت بکشندممحکو ای یک عده ،هم نیستند

ببرند، گیه ای هم نداشته باشند، و عده ای هم بایستی برخوردار باشند، بهیره منید باشیند، ویذت و عییش زنیدگی بیرای آنهیا         

 ( 266 :1394باشد.)خامنه ای، 

                                                                                                                                                                                     
  27ترآن کریم سوره حدید آیه - 1
 175نساء آیه  سوره میترآن کر - 2

 157اعراف آیه  سوره میترآن کر - 3

 114انعام آیه  سوره میترآن کر - 4
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 وَتَبَائِی َ  شُیعُوباا  وَجَعَیْینَکُمْ  وَأُنثَی    َکَیرٍ  مِّین  کُمإِنَّا خَیَقْنَ ونَّاجُٱ أَیُّهَایَ»انسانها در برابر خدا یکسان هستند. همه ی از نور اسالم 

 درآیه مالک برتری انسانها تقوا مورد نور است. 1«مْ اکُأَتْقَ ویَّهِٱ عِندَ أَکْرَمَکُمْ إِنَّ اْوِتَعَارَفُو

در فیسفه نبوت انسان فراتر از کس  غرایز فطری دارای عق  است و عق  هم ایستا و محدود به زمیان نیسیت، پییامبران میی     

  یادآوری کنند.  آیند بشر را به میثاق و پیمان فطرت پایبند، و نعمت های فراموش شده را 

یری عق ، اما وتتیی هیوج در کنیارش باشید، نمیی      دین می آید برای هدایت عق  برای دستگآورده اند : آیت اهلل خامنه ای »

تواند درست تضاوت کند، انسان بدون اینکه وحی به سراغ او بیاید به دادش برسد نمی تواند خودش را به سیرمنزل سیعادت   

بشیری را، نییروی خیرد و اندیشیه آدمیی را       و همچنانی که غریزه انسانی ،برساند، وتتی وحی آمد، عق  را سرکوب نمی کند

 (396: 1394)خامنه ای،«دستگیری می کند. و تزکیه ،ویت، تهذی تق

بیا ایین هیدف     انسانها وبرافکندن جه ، فقروظیم، استثمارو اختالف طبقاتی است. یبرابر، هدف اصیی پیامبران تزکیه و تعییم

نوام جاهیی و شیرک آمییز و   برانداختن  ارزنده، مترتی وعاوی پیغمبران مبعوث شدند و در جامعه تدم نهادند، هدف آنها بسیار

 ( 567 :1394عویمی در متن اجتماع است.)خامنه ای،  ایجاد رستاخیز

طبق آیه فوق مگر خداوند 2«األَمْرِ مِنْکمْ یاورَّسُولَ وَأُووِ عُوایاهللَ وَأَطِ عُوایآمَنُوا أَطِ نَیاوَّذِ هَایأَ ای» ایشان در مبحث والیت آورده اند:

عق  حکم می کند اطاعت و پیروی از خیدا، رسیووش و جانشیین    ؟ بالتکییف می گذارد رسوالن را ختمنطام آفرینش بعد از 

            رسول امری واج  و ضروری است.   

ویذا شیروع   و الییت اهتمیام جیدی داشیت،     اسالمی و تحقق تشکی  حاکمیت اسیالمی   خامنه ای به مسئیه حکومت هللآیت ا

 کیر میی   « والیتی انجمن ایاوتی»درجریان طرد 1336درسال « ره»امام خمینی و نواب صفوی سیاسی خود را متاثر ازمبارزاتی 

و بییان میی    ،اسیت  یانقالب اسالم یروزیاز پ شیپ های در سال شانیو تالش ا یداریپا نیمب یاسالم شهیاند یطرد کی .کند 

کی ندارم که اوویین آتیش را دردل مین نیواب     اووین جرته انگیزش انقالب به وسییه نواب درمن به وجود آمد و هیا ش»کند: 

 (khamenei.ir 14/11/1376رهبری روشن کرد .)

بنابراین ایجاد اندیشه مبارزاتی واحیای تفکرعداوت خواهی اسالمی بویژه آگاهی بخشی جامعه و تنویرافکار جوانان این اعتقاد 

ابعیاد   مقاومیت بیرای احییای ایمیان اندیشیه اسیالمی در      ، که فقط از راه عیم وآگاهی، ایستادگی و را در ایشان استوار ساخت

  رسید. به نتیجه مطیوب « ره»کنار امام خمینی در، مختیف می توان

 :اقدامات بعد از انقالب( 2-4

خامنه ای به عنوان یک بازوی انقالبی درکنار امام در پسیتهای متعیددی ازجمییه شیورای      هللاپیروزی انقالب اسالمی آیت  با 

ریاست جمهوری، حضور در مییدانهای رزم، جانشیینی   مجیس شورای اسالمی، ، ی جمهوری اسالمیبیرحزب انقالبد انقالب،

. ایین  میی تیوان نیام بیرد     1373در سیال  ، تایید مرجعیت ایشان توسط جامعه مدرسین حیوزه عیمییه تیم   1368رهبری درسال

ایران در دویسیت سیال اخییر     است که ایشان معتقند .داردنشان از توانایی سیاسی، عیمی ایشان در عرصه داخیی مسئوویت ها 

بیه ییک   اییران را   ،درجنگ جهانی دوماشغال کشور و ،1919و1907پاریس ،معاهدهبا ترار دادهای ننگین گیستان، ترکمنچای، 

یید بیه   . و بات واستعمار تیاریخی اسیت  هدف انقالب اسالمی پایان دادن به این  وَّ وکرده است، دووت محیی پیرامونی تبدی  

   .جایگاه ممتاز در منطقه از هر حیث دست یابیم

  :سیاسی مدل ساختاری -3-4
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هم گرایی در تفسیر، تکام  استراتژی جهادی یک همگرایی بیه  « ره»امام خمینی ودرمدل اعتقادی و سیاسی آیت اهلل خامنه ای 

تاکید داشتند. دفاع آنها محدود به سیرزمینی خیاص   اعتقادی، ایمانی هر دو به دفاع و مقاومت  عد. با توجه به بُچشم می خورد

بیه عنیوان سیاسیت کییی اسیالمی تیمیداد میی شیود.         « جهاد فی سبی  اهلل»که بنام  ،است« دفاع از کیان اسالمی» نیست، بیکه

رآنیی  خامنه ای دفاع درمقاب  دشیمنان اسیالم برگرفتیه از آییات ت     هللاستراتژی دفاع هوشمند درحیطه اعتقادی در سبک آیت ا

 آییه  مطیع کافران نباش و با آنان به جهاد بزرگ بپیرداز، در تفسییر ایین    1« دهُم بهِ جهاداً کبیرافَال تُطِعِ اوکافرینَ و جَاهِ»  .است

نیه جهیاد    ،اسیت « هوشیمند  جهیاد »مکارم شیرازی بیان می کند، منوور از جهاد، جهاد فکری و فرهنگیی و تبییغیاتی   هللآیت ا

هلل یت اآ  (148: 1387ی، وره در مکه نازل شده و دستور مسیحانه در مکه نازل نشده است.) مکارم شیراززیرا این س ،مسیحانه

چیزی است که خدای متعیال بیه    این آیه چنین می فرماید: از مشرکین اطاعت نکن، اطاعت نکردن از کفارسیردر تفخامنه ای 

زیرا طبق این گفته راهبرد اسالم بر دفاع هوشمند همگونی داشیته   (3/3/1395hamenei.irجهاد کبیره نام برده است.)رهبری،

جهاد هوشمند ترارگییرد، ایین فیسیفه دارای منوومیه      و این دفاع با حاکمیت دینی می تواند به عنوان سیاست اسالمی بر مدار

ت توحیید گراییی در   فکری اسالمی، که طرد آن بر محور توحیدی عجین شده است و در طرد کیی اندیشه اسالمی با محوری

آییت اهلل خامنیه ای   ( آنچه مشهود است هردو بزرگوارkhamenei.ir ،3/3/1395رهبریستیزی تحیی  می شود.) تبال استکبار

( اوگوی رهبیری  52 :1388 )اسدی فر.بر مبنای رهبری اتتضایی مدل دینی را برای جامعه تدوین کرده اند همچون امام خمینی

بر رهبری سخت درتقاب  با اسیتکبار بیه صیورت     برخی موارد اگر چه در ،شده است نرم تاکیدخدمتگذار بر پیش فرض های 

 (257 :1398وایدئوووژیک تاکید می شود.)شفیعی،  نوری

از  درمقابی  ظییم و زور   وذا ابزارهیای خشین وسیخت   ، است توارخامنه ای ایمان توحیدی اس هللآیت اسیاسی سبک بنابر این 

زیرا بیه عنیوان فرمانیده     ،تاکید دارند« سختو جنگ نرم »تدرت مووفه های ایشان برمحسوب می شود، او خصایص ایده آل 

  تاکید دارد.  یانزورگو در مقاب تهاجم  و دفاعی و بازدارندگیبر تقویت  ک  توا،

 : یخامنه اهلل ا تیآ شهیدراند ینماد دفاع -5 

خامنه ای در چهارموضوع، دفاعی)نوامی(، اجتماعی، اتتصادی، سیاسی، فرهنگی تابی  تشیریح    هللسبک دفاعی دراندیشه آیت ا

موضود طرد شیده   همه بیشتر پرداخته شده زیرامد نور بوده و ازاست. به دوی  اهمیت موضوع فقط دوجنبه دفاعی، اتتصادی 

   .به این امر اختصاص دارد

   :و هوشمندنرم وسخت دفاعی  قدرت -1-5

مان است، چراکه این اوگو در ابعاد نوری)تئوریک( و عمییی در برگیرنیده   اسیاسی رهبری مووفه های نرم و سخت تو درسبک

وی تدرت هوشمند را ترکی  هدفمند و خردمندانه  ،در سیاست اسالمی است« دفاع هوشمند«»سخت و تدرت نرم»مووفه های

« جیذب تییوب و افکیار   » و تدرت نرم« ابزار نوامی» ت سختتدر( 43 :1392، و همکاران تدرت سخت و نرم خواند.) رفیع

هوشیمند،   یترکیبی از آن دو به طور همزمان وتوامان به کارگرفته می شود. در پیاده سیازی تیدرت هوشیمند از سیاسیت هیا     

 تحریم هوشمند، تهدید سازی هوشمندانه واشغال وتسخیر فضای  هنی مردم بهره گرفته میشود .

 ( 39 :1392،  )رفیع .بزارها بیانگر نوعی مهندسی تیفیقی تدرت نرم و تدرت سخت استبهره گیری از این ا

منطق مادی، تدرت را در ابزارها و وسای  مشاهده می کند، دراتم ، درسالد شیمیایی، در سالد میکروبی، در وسای  گوناگون 

کیه میی خواهنید    ، ت دروجود انسانهایی استهمه تدرت نیست بخش عمده تدرپیشرفته مادی، با توجه به این رویکرد اینها 

برای  ،مجاهدت می کندو ارزش واال تالش،  و این تدرت را بکار بیندازند، وتتی مجموعه ای حقانیت دارد، برای حق وآرمان
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 29/4/1382خامنیه ای  هللگیرد، تیدرت واتعیی آنجاسیت.) آییت     می این مجاهدت وجود امکانات وهمه توان خود را به کار 

khamenei.ir) جای دیگر می فرماید: مجموعه که برای حق و ارزش های حقانی تالش میی کنید، از تیدرت بیه شیک        در

مادی از اخیالق بیویی نبیرده     ، استکبار نمی ورزد، انسان ها راتحقیر نمی کند تجاوز نمی کند، تدرتکندحیوانی استفاده نمی 

 ، منطق صاحبان تدرت مادی منطق جنگ  است.ه کارگرفته نمی شونداست، تدرت های مادی برای حق وارزش های حقانی ب

وذا در گفته رهبری این نکته استنباط میشود که مهمترین تدرت، تدرت معنیوی اسیت،    (khamenei.ir 29/4/1382 رهبری)

 .مهوری اسالمی بر پایه آن بنا شده استجکه نوام 

 :ای خامنههلل درسبک آیت ا (قاعده نفی سبیلدفاع مشروع ) – 5

وَوَین  »را بیاز نگیذاره    نیگونه راه نفو  وتسیط کفیار برمسییم   ایاسالم ه عتیخداوند درترآن وشر :«یوتبر یتوو»اص  -1-5

 وتسیط کفار برمؤمنان ومسیمانان باشد، وجود ندارد، پیس  یکه موج  برتر یحکم «الیسَبِ نَیاوْمُؤْمِنِ یعَیَ نَیاویَّهُ وِیْکافِرِ جْعَ َی

وَاَعِدّوا وَهُیم مَااسیتَطَعتُم   : »می( ترآن کر141: 1394یآمی ،یبرمسیمانان مسیط باشد.)جواد اًشرع تواند ینم یا نهیزم ایکافردره

 هدامنی  از تیر  عیوسی به معنای  ایبه نور برسد،  یتوّت نوامممکن است . درنگاه اوّل، دیکن ادیتوّت را ز دیتوانیهرچه م« مِن تُوَّة

تیوت   ایی اسیت،   یاسی یاسیتقاللِ س  ،یاسی یتیوّت س  ازِس نهیزم که«یاسیس ،یفرهنگ ،یعیم ،یتتصادا»شام  توّت ،یتوّت نوام

 (khamenei.ir ،7/2/1394است. یاتیدرمان ح بهداشت و یمجاز یدرفضا

بیا آنانکیه بیه جنیگ      درراه خیدا « وَتاتِیُوا فِی سَبِی ِ اویََّیهِ اوََّیذِینَ یُقیاتِیُونَکُمْ...   » جود دارد.ودر ترآن آیات زیادی در مورد دفاع 

آن مورد تجاوز دشمن واتع شیود کیه اسیاج     یمرزها ای نیهرگاه بالد مسیم «ره»ییامام خم .دیکنجهاد  زندیخ یبرم یودشمن

ممکین، اعیم از بیذل میال      یهیدفیاع ازآن بیه هروسی    نیواج  است بیه همیه مسییم    ردیدرخطر ترارگ یجامعه اسالم اسالم و

 (187: 1392، ینیوجان.)امام خم

 یتیرار می    یسیب  ضکه مسیمانان را درمعر یداده اتدامات فتوا « یسب»یفیوتکی یبرحرمت وضع هانیفق :لیسب یقاعده نف -2-5

امیا درتحقیق    ،و ثابت اسیت  ستایا یبا آنکه مفهوم « یسب»مفهوم  گرید یاز سو دارد ممنوع دانسته. یپ در « یسب»خطر ایدهد 

 قیات یوتطب « یسیب  ینفی »مفیاد تاعیده    (86: 1397،یی)طباطبیا  زمان ومکان اسیت.  طیشرا روتابعهیمتغ ق،یومصاد افتنی تیوعن

 ینفی ». تاعیده  سیت یموجیود مطییوب ن   یمجاز یکه فضا« محتوا»، «ساختار»در یمجاز یفضا یحکمران تیبا وضع قیومصاد

وِیُوْهِرَهُ عَیَی   «»اسالم یروزیآرمان پ تحقق»و «یازعزت وکرامت جامعه اسالم یمسیمانان، پاسدار یاص  استقالل وآزاد « یسب

همیه مناسیبات و روابیط     تاعده در نیا نانهیژرف ب یبه اجرا« ال تَکونَ فِتْنَةٌ... یحَتََّ وَتاتِیُوهُمْ» هادج یوهدف فرجام« اودّینِ کُیَِّهِ

ا استَطَعتُم مِن تُوَّةٍ وَ مِن رِباطِ وَ اَعِدّوا وَهُم مَ:»دیفرما یم  ی  هیآ ریدرتفس یخامنه اهلل ا تی(آ80: 1397،یی)طباطبا .دارد یبستگ

 کیی بیه   دیتانع نباش ایه یعنی ،استطاعت یآماده کردن، به اندازه  یعنیاعداد، الً : اوّباید« . تُرهِبونَ بِه عَدُوَّ اهللِ وَ عَدُوَّکُم  ِیاوخَ

 یدر هیردوره ا  ،گونیاگون  یابزارهیا  « یرِباطِ اوخَ» رو؛یتدرت، توان و ن« تُوَّة»است. « یرِباطِ اوخَ» اًاست،ثاوث« تُوَّة» دوماً، یحدّ

کیه آنهیا را    سیت ین نیی ا یفقط به معنا« تُرهِبون»تُرهِبونَ بِه عَدُوَّ اهللِ وَ عَدُوَّکُم؛  ست؟یابزار متناس  با آن دوره است. هدف چ

 نیمهمتر نیا بکند؛ میاحساج ب زهینگمردان جوان مؤمن فداکار پرُا بتیدشمن ازه دیترج، بازدارنده است، با نی؛ نه، ادیبترسان

 (  khamenei.ir .21/7/1398 بخشِ بازدارنده است.)

 ایهی  از»رهبیری  .شیود یم ابیالغ  و نییی تع رهبر توسط نوام یکی یتیوامن یدفاع نیدکتر راهبرد :تقویت نیروهای مسلح -3-5 

 (khamenei.ir ، 15/7/1394 ).میکنی  ینمی  هیم  یدست شیپ و میکن ینم مبادرت یجنگ ایه به ما م،یکن ینم استقبال یجنگ

 حیال  نیع در برود، یاتتصاد ومبادوه مذاکره دنبال به صرفاً یاسالم یجمهور اگر ،یجهان وار جنگ  اوضاع نیدرا ما :»درادامه

 میداوم  دشیمنان  داد؟ نخواهنید  را رانیی ا مییت  دیتهد اجازه خود به زین کوچک یها دووت یحت ایآ ،باشد نداشته یدفاع توان

 روزگیار،  ؟ اسیت  گذشیته  موشک روزگار مییگو یم چطور طیشرا نیا در. هستند خود یموشک و ینوام توان تیتقو درحال
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 نیه  فرهنیگ،  نیه  اسیت،  اتتصیاد  نه نباشد، تیامن اگر» شانیا فرموده به« khamenei.ir، 15/7/1394.»است زیچ همه روزگار

به گفته سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سیپاه تیوان و دتیت موشیکی از     ( khamenei.ir ،1394 /15/7)یعموم سعادت

 15اویی 10پس فرمودند می توانید به کمتر از .متر رسید 30د رهبری است، دراووین اتدامی که انجام شد دتت به موکَّدستورات 

باید به نقطه اوج بیمه شدن دشیمن  1404  می کردیم. در برنامه موشکی مترخطا هم برسانید چون دستورفرمانده بود باید اجرا

برسیم در شرایطی هستیم که دیگر به تهاجم فکر نمی کنند فقط به زبان می آورند ما می خواهیم بیه نقطیه برسییم کیه دیگیر      

 »جرات نکنند به زبان هم بیاورند ایران به فن آوری موشکهای باوستیک خارج از جو زمین با سوخت جامد هیم موفیق شیده،   

و بیه عنیوان تیدرت     ،دست یافتیه ی باوستیک ایران می توانند اهدافی فراتر از مرزها و شعاع پرواز جنگنده ها است موشک ها

( در حیال حاضیر فنیاوری هیدایت      Hildreth,2012،12«)برتر منطقه در نهایت مرکزیت فناوری، عیمیی و اتتصیادی اسیت   

ه هدایت موشک، و ارتقیاء سیوخت جامید بیه جیای میایع       ردیابی داخیی و هدایت ماهواره ای وجدیدترین فنون اصالد شد

: 1396 همکیاران، و  ) ارغیوانی  .استه آن ننموکه موشک عماد  درافزایش و نگهداری موشک تاثیر دارد به آن دست یافته ایم.

 و پیشرفته تری به سامانه دفاعی کشور افزوده شده.  دموشک های جدیاکنون ( 53

 خامنه ای: هللی در سبک آیت ادفاع اقتصاد -6 

 تیرارداد وغیو  تبریز و امیرکبیر صیدراعوم،   نقطه آغاز مقاومت اتتصادی را دردوران تاجاریه دراتدامات سردارعباج میرزا واوی

به عنوان نقطه عطیف آزادی خیواهی و تاسییس     ، حکم تاریخی حسن شیرازی درتحریم تنباکویکن یحاج مالعی توسط رویتر

 (194 :1391وآتای نجفی اشاره نمود.)نجفی، ری عیمای اسالم به ویژه حاج آتا نوراهلل اصفهانیشرکت اسالمی در ایران به رهب

 ماننید  شاخص هیایی،  دارای و جهانی است،و  یمنطقه ا یدر معادوه ها کشور یمهم تدرت می یمؤوفه ها تدرت اتتصادی از

بیه   یاتتصیاد  دفیاع را دارد. دشیمن   یاتتصادوتکان های مقابیه با تهاجم  یبرا ،یاتتصاد یتدرت مقابیه، توانمند ،یبازدارندگ

 یریشیگ یمناس  به منویور پ  یو راهکارها یو معنو یامکانات ماد ،یانسان یها هیهمه سرما یریو به کارگ یآماده ساز یمعنا

 است. یاسیکس  عزت و اتتدار درحوزه س نیو همچن یدشمنان خارج یاتتصاد دیو مقابیه با هر نوع تهد

عداوت یعنی اینکه ایجاد تعادل در جامعه بطوریکه افراد جامعیه بتواننید در شیادی، رفیاه عمیومی،       :عدالت اقتصادی– 1-6 

، 1382)بشییریه، « درواتع زندگی بهتردر سطود فردی و جمعی متضمن مفهومی از عداوت است.» ثروت همگانی سهیم گردند.

 توزییع بیرای همیه ،  تساوی امکانات . » ویژگی آن عبارتنداز است، عداوت اتتصادی از محوری ترین اصول نوام اتتصادی (32

هیرکس بیه    «سیهم »یحیق واتعی   با«فرد»یحق تانون یو برابر ثروت، تقسیم عادالنه مواد اوویه طبیعی برای افراد جامعه،عادالنه 

 که جامعه به او می پردازد  یمساو قیطر

میا   یکشور وابستگ یعموم اتیاتتصاد ما ونه فقط اتتصاد ما ، بیکه بی اتیبی نیاز بزرگتر یکی تطع وابستگی اتتصادی:: -6- 2

 ینوام اسیالم  و رانیمیت ا توان را نیشود ا دهیاتتصاد کشور از درآمد نفت وصادرات نفت بر یاگر روز .به درآمد نفت است

 ( khamenei.ir،26/5/1390فوق اوعاده است.)  ایاش دردن یرگذاریبدست خواهد آورد که تاث رانیدرا

 اتیدامات  ،یجهیان  کیرد یرو ،یمردمی  تیوان  بر هیتک و ،یداخی یها تیظرف بر هیتک دات،یتهد با مقابیه ،ییایپو و تحرک جادیا

 و فسیاد  با مبارزه ،ینوام اتتدار ،یمحور دانش مصرف، یاوگو اصطالد ،ینفت یدرآمدها به یوابستگ کاهش ،یاساس یراهبرد

برفراز روابط باانعقاد ترارداده ها بیه   یاگرگاه« الحرج»طبق تائده .می تواند وابستگی را به حدات  رساند پول ارزش حفظ فقر،

 شیترگردد یب انیی آن موجی  ز  رشیآن باشند، وعدم پذ یبرترار ایو انعقاد از ریسیطه شود، ومسیمانان ناگز یباعث نوع ینحو

روحرج اسیت وجنبیه   سع دکه محدود به حدو د،یگشا یتبول آن م یعسر وحَرَج، ترآن راه برا طیاستثناء در شرا کیبه عنوان 

 نیو بی  یدرروابط خارج یسر وحرج است، وجنبه حکم ثانوکه محدود به عُ دیگشا یتبول آن م یترآن راه را برا یحکم ثانو

 (64: 1394 یرا دارد )کنگاور یاسالم یاومیی
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 یکشیورها  ازتجیارب  یریگ بهره با اتتصاد ییشکوفا یدرراستا یوتکنوووژ عیم تیوتقو رشد: تولید داخلی تقویت و -3-6

 صادرات بر هیوتک( نفت) یمحصوو ازتک خروج ،ییوخودکفا یضرور یازهاین در دیوتوو رونق ،یداخی نیومتخصص شرفتهیپ

 روابیط  تیتقو گذاران، هیازسرما تیوحما یداخی دیتوو تیتقو ه،یرو یب واردات از یریجیوگ صنعت، و یکشاورز مث  یجانب

 یدیی حم) یبیردار  بهیره  و اجرا  ،یترو آموزش، ق،یتحق حیقه پن  نیب تعام  تیتقو ه،یهمسا یباکشورها یاسیس و یاتتصاد

 (1391 فر،

 ادامیه  بیه  یاتتصیاد  سیتم یس کیی  توان 1«یاتتصاد یآور تاب»از منوور و صادرات: تاب آوری: داخلی توجه به تولید -4-6

 ییتوانیا  که ،است مقاوم یاتتصاد واتع در( 30: 1393 ،یجعفر دانش. )است تکانه بروز از پس تبول تاب  حد کی در تیفعاو

. را تقوییت کنید   تیوت  نقیاط  اصالد ضعف نقاط گرید طرف از ،باشد داشته را، یریگ ضربه ،یریپذ انعطاف با بحران، هقابیم

 را ردرکشیور یاخ یهیا  میدرتحیر  آن ونشیانه  داد خواهد رخ یوابستگ باشد خارج هیاوو مواد به وابسته دیتوو اگر، ییگرا درون

 نگرفیت  شیک   یمیی  دیی توو واگیر  ردیی گ ینم شک  یمی دیتوو م،یگذان احترام یرانیا هیوسرما یرانیا کار به تا. میکن یم مشاهد

 (khamenei.ir ،10/2/1391 .)کند ینم دایپ تحقق کشور نیا یاتتصاد استقالل

 :  (اسالم)یفرهنگبعد  -7   

اسالم عبارت اسیت   م،یمطرد کن ایمویوم و ضد ظاوم را در دن اسالم طرفدار میتالش کن دیبا »د،یفرما یمورد م نیدر ا یرهبر

 یخیود می   فیه یرا وظ نیی کند، برنامه دارد، و ا یحرکت م نیو به نفع مویوم ستمگران، و نیظاوم هیعی یفکر ،یا زهیانگ یروین

 (  khamenei.ir ،21/12/1393 یداند.)رهبر

 ی، طبق گفتیه رهبیر  یو بوم یمی ،ینید یباشد برآموزها یمتک دیکالن که با ییهدفها یفرهنگتحول : دریتحول فرهنگ-1-7

تحیول عیوض کیردن ظیاهر کیار       م،یی دار ازیاست که، ما به تحول ن نیاست، سند تحول نشان دهنده ا یگذار  یر کیتحول 

 (khamenei.ir ،17/2/1396.)ردیصورت گ قیعم کار دی، با ستین

 «یاسیتقالل فرهنگی   »یباالتر تطع وابستگ یوو ست،ین یوابستگ ازباالتر  یفتخِ میت، کی ی: برایفرهنگ یقطع وابستگ -2-7

( khamenei.ir ،28/1/1375ندارد. یمشکی ایه گرید دینقطه رس نیبه ا یمقابیه شود، اگر میت یبا هر نوع وابستگ دیاست، با

 یآبیادان  ،یعیم یشرویپ ،یاسیس طرهیبه س ،یسعادت معنو ،یبخواهد به عزت ماد ی: اگر کشوریفرهنگآموزشی و  یدگرگون

الزم  یمقیدمات  ،یادیی کیار بن  کیی بیه آمیوزش و پیروش بیه عنیوان       دیی کنید با  دایی بخواهد دست پ ییبه هرآرزو ا،یدن یزندگ

 (  khamenei.ir ،30/5/1386بپردازد.)

مراکیز   تیی وتق نیده، یبیه آ  دیی ام ،یمیی  ری خیا  تیی تقو ،یاعتماد به نفس می ،یخودباور تیتقو :مراکز آموزش تیتقو -3-7

 جهان. یصنعت یبا مراکز عیم یهمکار ،یعیم و فن آور یپارک ها  یترو ،یو آموزشکاه یآموزش

 خامنه ای: هللیت اآسیاسی درسبک  ابعاد -8

عیزت  احییای اتتیدار    (ج  .معرفی اسالم به عنوان یک دیین کامی  وانسیان سیاز    ( ب در راج امور است .حفظ اسالم  ( اوف

 نیی د کیی اسالم را در عم  نشان بدهد، و نشان بدهد که اسالم  تیّرنگ کند و جامع امام بزرگوار توانست آن را پُر» مسیمین

را کیه بیه    نیی د یاسی یو س یتمیاع را برجسته کیرد؛ ابعیاد اج   نیانسان است؛ امام بزرگوار ا یزندگ ی جامع است و شام  همه

 (  khamenei.ir،21/12/1399 )رهبری«کرد. ایسپرده شده بود، اح یفراموش

 ( تشکی  حکومت اسالمید . ازش با ظاومینس( عدم ج

 خامنه ای: هللابعاد اجتماعی در سبک آیت ا -9
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جوانیان در مخاطبیه ایشیان و بییان منشیور       ،، رهبری درگام دوم انقالب جوانان را مد نور ترار می دهید به جوانان توجهاوف(

رهر جامعه از رشد و آگاهی جوانیان شیک  میی      سال آینده نوام اسالمی جایگاه خاصی دارند و عمده اتفاتات دچهحرکت 

   .حمایت از نخبگان واساتید دانشگاه ومایت از مشارکت جوانان درعرصه میی حب( گیرد. 

 :یدر سبک رهبر یبیتهاجم ترک -10

در مقابی    دینام یبیرا تهاجم ترک یپیماسیو د یرسانه ا ،یتیامن ،یاسیس ،یاز جمیه اتتصاد رانیا هیکه عی یبیتهاجم ترک شانیا 

 .)میریهیا بکیارگ   نیه ی( درتمیام زم ی)تهاجمیموضع آفند دیبیکه با میریبگ یموضع پدافند شهیتوان هم ینم یبیتهاجم ترک نیا

19/11/1400 khamenei.irیف که درآن پیازل هیا  رمتعارف، نامتعا یاز نبردها یبیترک یا دهیچیبه راهبرد پ یبی( تهاجم ترک 

متقیارن،   وهیابزارهیا را بیه شی    گریاز د یگسترده ا فیط و یاجتماع یشورش بیوا سم،یترور ،یبریسا ،یاطالعات ،یجنگ روان

 یژگی یو یشیود. و دارا  یگفته م یدیبریدهد. که در واتع جنگ ه ی)نامنوم( مورد استفاده ترار م یطخریغ ینامتقارن در نبرد

 خاص خود است .

 برجامعه داشته باشند   یمضاعف یفشارها تواند یدارد. هرکدام م یمتفاوت ینبرد کارکردها نی: ابعاد اییهم افزااوف(  

 یاتتصیاد  میاست، تحر گرید یبرنده اهداف مووف ها شیمکم  و پ یبیجنگ ترک ی: هر کدام از مووفه هایتسر تیقابل ب(

  .و شورش را در بر دارد یتینارضا

کنید و سیپس    یم یرا دچار سردرگم، جامعه هدف رانیو مد نیمسئوو یریگ می: درتصمیبیوابهام درجنگ ترک یدگیچیپج( 

 یبخشی  یآگیاه  ،یرسیانه میی   تیی تقو ؛یبیمقابیه با جنگ ترک وهیشوذا  گذارد. یم ریتاث یدرافکار عموم یرسانه ها تو قیازطر

وصیادتانه،   حیبخیش بیه شیک  صیح     دیی ام یهیا  تیی واتع ییبازنمیا  ن،ییبجهاد ت قیاعتماد به نفس از طر شیو افزا نیمخاطب

آحیاد   یرابی  یمجیاز  یفضیا  تیریمد ،یبه موتع و حفظ ابتکار عم  در اطالع رسان یاطالع رسان ،یهنرمندانه، عمران و آبادان

از درجامعیه   نیده یبه آ دیام هیروح تیوتقو یدیانتقال حس ناام زازیپره ،یبوم کهبش تیها و چاوشها، تقو  یمردم در برابر آس

 .مقابیه با آن است یراه ها

 : یدرسبک رهبر نییجهاد تب -11

 رَبِّیکَ  سَیبی ِ  إِو  ادعُ: دیفرما یم نبیشود. خداوند به  تیعناصر دعوت در آن رعا دیکه همراه با دعوت است، با یحق انیهر ب

 کیی ؛ از 1«بِاومُهتَیدینَ  أَعیَمُ وَهُوَ  سَبییِهِ عَن ضَ َّ بِمَن أَعیَمُ هُوَ رَبَّکَ إِنَّ  أَحسَنُ هِیَ بِاوَّتی وَجادِوهُم  اوحَسَنَةِ وَاومَوعِوَةِ بِاوحِکمَةِ

بر منطیق   یابتنا ت،یعقالن گر،ید و از طرف ،حکمت است یو انقالب اسالم اسالمو دعوت  اءیدعوت انب یطرف محتوا و مبنا

 . شود تیرعا دیکه درحرکت مؤمنانه با ،است یاز مبان یکی  شهیبودن اند واستوار

محتوایی، جنگ نرم بوده است، برای نمونیه جنیگ بیدر     و اساج شکست جبهه حق درطول تاریخ ضعف اندیشه های فکری

زمان حال نادیده گیرفتن فیرامین    در اشرافی گری بعد از پیامبر، و، «ع»روان، در زمان امام عییهصفین، ن ،جنگ جم  دراسالم،

غبیارآوود  و گیر  جهاد تبیین زمانی کارساز اسیت کیه فضیای فتنیه     دی است می توان نام برد.راز موا ،رهبری درتهاجم فرهنگی

با حربیه   شود،در جایی که دشمن نتوانست از طریق جنگ سخت موفق  ،رای مردم مشتبه می شود و درتشخیص حق از باط 

و امید نس  جوان را هدف ترار می دهد، به دوی  اینکه راهبرد تبیی نوام کارساز  باورهای مردم، اعتماد تحریم و اثر گذاری، بر

 یسیت یبا: »نید یفرما یمی ، انقالبی و واج  شرعی در دسیتورکار تیرار داد   -را به عنوان حرکتی تحووی« جهاد تبیین» .نبوده است

اخیالق منتشیر    یریکیارگ  و بیه  یعاطفه و عواطف انسیان  نتیکام ، همراه با ز تیّو عقالن نیمت سخن ،یق تورا با منط قیحقا

گذارنید   یمردم اثیر می   هیرا که به روح یو روان یروح یفعال بود و اثر گذار دیهمه جانبه با یدر مقاب  تهاجم رسانه ا« کرد.

                                                                                                                                                                                     
 125 هیسوره مبارکه اونح  آ»   -1



 

588 
 

رد
هب

را
 

وم
قا

م
 ت

ل
فعا

 
ر 

د
ی

اس
سی

ک 
سب

یآ 
ا ت

 هلل
نه

ام
خ

ا 
 ی

 
آنیرا   یرهبیر  ،اسیت  یو فیور  یمقطعی  ضهیفر کی نییجهاد تب یاست، از نگاه رهبر یاز جهاد آفند یوجه که ،کرد یخنث دیبا

بیه   دیی را با یاطالعی  یو بی  یجهی ، نیادان   ینرم است، طبق گفته رهبر ی، وتدرت معنویهمگان فهیوظ وداده است،  تیعموم

 د،یی کن یدشمن را خنث یو وسوسه ها دیکن یو تخصص یدر مقاب  دشمن کار عیم نکهیا یعنی:» دیفرما یم «کرد.  یتبد ییدانا

اسیت مثی  دوران دفیاع مقیدج،      ینوام دانیروز م کی اختجهاد را شن یعرصه ها دیبا ، ستین یپس جهاد فقط جهاد نوام

از رسانه ها با هزاران متخصیص   یامروز انبوه د،یکن یروشنگر دیاست. امروز با یروز هم جهاد عیم کیدوران دفاع از حرم، 

را برگرداننید،   تهیا درکارند، تا افکار میردم، مزا  یانبوه ماو یتیو امن یهنر، متخصص رسانه،  متخصص عیوم ارتباطات، با پشتبان

   (khamenei.ir 3/11/1400 ،ی)رهبر« انقالب است. نییما تب فهیکنند، وظ  یکنند، تخر فیباورها را ضع مانها،یا

خامنه ای در چهار موضوع نوامی، اجتماعی، اتتصادی، سیاسی، که هرکیدام بیه    اهللیت آسبک)اندیشه سیاسی(  شکل:توضیح 

زیرشاخهایی تقسیم شده است. این فرامین در بخیش دفیاعی و نویامی میورد توجیه تیرار گرفتیه و پیشیرفتهای تابی  توجیه           

در  دووتهیا  هماهنیگ نا سیاستهای متفاوت، متنیاتض  گر به عیتزداندگی وامنیت کشور به دنبال داشته ووی در بخشهای دیبادر

بیه  « تهاجم ترکیبی»و«جهاد تبیین»رسیدن به اهداف مد نور رهبری نتوانستند به اهداف عاویه برسند. در سیاستهای اخیرو اعالم 

                     دیشمند مسیمان تیمداد کردند . نعنوان خنثی کننده اهداف دشمن آنرا وظیفه هر ا

    
 1شک  شکاره                                                        

 : یریگ جهینت

آن در نور گرفت،  یمفهوم واحد برا کیتوان  ینم رد،یگ یرا در بر م میمفاه از یفیکه مفهوم مقاومت فعال که شام  ط میگفت

 یاص  عقیی  کیاص  بر استحکام مقاومت و توام است که خود  یدرمقاب  هر سخت  یدو نیاست، به هم یمفهوم عقی کی رایز

 یسیع  یهمگی  «یدفیاع  تیی اتتصیاد، امن » چیون  یمیبه مفاه ایدن ی رکشورهایمقاومت فعال در سا یبه استرتژ یاست. با نگاه

 داشته اند.  شیخو یبافت ساختارها یدرمقاوم ساز

 نیاوهام گرفتن از رهبران تحول آفیر  ،یکاربرد تیریمد ،یو سازمانده نیامر با تکام  دانش و همت و پشتکار متخصص نیدرا

 نیی در ا نیصیورت گرفتیه اسیت .بنیابرا     یو خیارج  یداخیی  دیی درمقاب  هرنوع تهد یبرداشته اند، مقاوم ساز رگامیمس نیدرا

 هیی کرده و بین ما  یریبهره گ یتی، امن ی،دفاع یاتتصاد یبافتها یزسا ومکشورها جهت مقا ریخصوص الزم بوده از تجارب سا
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 یتی یامن داتیی ، تهد یاتتصیاد  ،یاسی یس یاز جمییه ، تکانهیا   دیی نمود تا بتوان در مقاب  هر نیوع تهد  تیموارد را تقو نیا یها

 کرد .  یستادگیو بموتع ا حیصح یزیبا برنامه ر یودفاع

بیه حسیاب    کیدئوووژیی زده، گیذرا ، ا  استیس انیجر کی رانیدرجهان، امروزه در ا یمقاومت با توجه به سابقه طوالن انیجر

  یی تحم یاتتضیاعات زمیان   طیو شیرا  یرهبران انقالب اسیالم  شهیبرنامه بیند مدت و با توجه به آراء و اند کیبیکه  د،یآ ینم

از فرصیت   و نیرهبیران تحیول آفیر    شیه یو اند ریاست. پس الزم  است از تدب تهدشمنان شک  گرف یشده، فشارها، خصومتها

،  یصاحبان فن درتمام سطود کشور چیه اتتصیاد   یو با همکار یشیکنند، با ژرف اند  یها را به فرصت تبد نهیآمده هز شیپ

 .  دیازیکشور دست  ییبه شکوفا یاسی، س ینوام

 ،یاسی یدر مسیائ  س  دیی جد هیی نور کی مطرد ، و به عنوان1389وریدر شهر یخامنه اهلل ا تیبارتوسط آ نیاوو یمقاومت اتتصاد

و  امبرانیی و روش پ رهیبرگرفتیه از سی   هیی نور نی، اما ا دیمطرد گرد یاستعمار یکشورها یکشور و درمقاب  فشارها یاتتصاد

در جهان هستند و منطبیق بیا دسیتورات     یکه خواهان گسترش عداوت خواه نیمعصومائمه  اناتیو ب یاسالم اتیو روا اتیآ

به عداوت دارنید، وبیا فطیرت انسیان کیه       یدو عبارت مفهوم نیا« ال تَویِمونَ وَال تُویَمونَ»  هیاست ، بر طبق آ یاسالم یشرع

 .وبا عداوت موافیق اسیت  ، با هر نوع ظیم مخاوف انسان  اتاً بنابرایندارد سازگار است.  ی، حسن و تبح عمییارزش  ات یدارا

گوناگون در مقاب  فشیار   یها وهیبه ش ترود مقاوم رایز، بشمار رفته است  یاص هینور کی یو نور یاز نور عمی شهیاند نیا

تدرت نیرم و سیخت    ات  شگرد نیاتخا  و بکار گرفته شده است . ا کایظاومانه آمر یمهایو تحر یاتتصاد ،یاسیس یحداکثر

میی   اسیالمی  -یمیی  یفرهنگی  ازبرخورددار دارد و  یو روان یروح یجنبه ها شتریتدرت نرم ب رایاست . ز یاسالم یجمهور

 .باشد 

آیت اهلل خامنه ای با تفسیر آیات ترآنی و تطبیق آنها با اندیشه های حاکم)ماتریاویسیم، مارکسیسیتم، ویبراویسیم( عییت عقی        

ماندگی جامعه اسالمی تقربت به این مکات ، محجوریت ترآن و رهبانیت عیمیای و اندیشیمندان مسییمان میی دانید. وی بیا       

استبداد، اسیتخفاف،  »نفکران، جوانان به تعمق و آشنایی با فرامین اوهی، تمسک به حب  اهلل و اتدام عمیی عییه جورتشویق روش

را تنها راه برون رفت می داند، زیرا اسالم دوئیتی مادی و معنوی اسیت، وفیسیفه بعثیت انبییاء، در     « انحطاط اخالتی و طبقاتی

همه مجموعه با تفصی ، تبییین بیدون اخیتالط    « هُوَ اوََّذِی أَنْزَلَ إِوَیْکُمُ اوْکِتَابَ مُفَصََّالًوَ»ترآن برای اصالد بشر مفصالً بیان شده 

وامتزاج نازل شده، ووی متاسفانه  تدرت طیبی، ددمنشی، زورو تزویرحاکمان فاسد مانع دسترسی امت اسیالم بیا احکیام اوهیی     

وارث  (نَیاوْأَرْضِ وَ نَجْعَیَهُیمْ أَئِمَّیةً وَ نَجْعَیَهُیمُ اوْیوارِثِ     یاسْتُضْعِفُوا فِ نَیاوَّذِ یأَنْ نَمُنَّ عَیَ دُینُرِشده است. با تمسک نصرت اوهی)

زمین صاوحان خواهند بود، که با صبر و استقامت و اتدام بموتع، خوداتکایی، استقالل فکری و خود بیاوری تابی  درسترسیی    

جامعه ایران این نسخه را تجویز می نماید، که راه مقابیه بیا دشیمنان    واتع گرایی ایشان در رهبریت است. شجاعت، کیاست و

دفاعی، اتتصادی، سیاسی و راهبرد عمق نفو  فرا سرزمینی، تقویت محور مقاومیت و   یایران و اسالم،مقاومت فعال، توازن توا

 رابطه با همسایگان، اتحاد مسیمین می داند. 

 ییی بیرون گرا  د،یی توو ییی درون گرا و تدرت دفاعی ،داخیی همووفخامنه ای بردو بدین وحاظ مقاومت فعال در سبک آیت اهلل 

« مقاومیت فعیال  »راهبیرد  در سیاسیت خیارجی،  . تاکیید دارد  یفناورانه استگبار جهان یوخصومتها داتیصادرات درمقاب  تهد

ی در مقابی  تهیاجم   شده، راهبیرد کیالن رهبیر    یتاو  بند تاعده نفی سبی ، ، از نور مکتبیمصیحت ،حکمت عزت، :اصولبر

است. این تز برگرفته از نص آیات اسالمی، استقالل دفاعی و اتتصادی بیا توجیه بیه     )نرم و سخت(انه دفاع هوشمنددشمنان، 

تبیین را جهت آگاهی بخشی مردم توسط نخبگان بیکه دوسیوزان کشیور در    دکه اخیراً جنگ ترکیبی و جها رهبر تحول آفرین

دوسیوز، کیه آینیده روشین را      و انقالبیی  با تاکید بر مدیران الیق و جهادی متیدین،  ،تور سیاست های خود ترار داده استدس

 ترسیم می کند تاب  اجرا است .  
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