
 

0Fفرماندهي امام خميني(ره) بر دفاع مقدس

∗ 
 مقدمه -1

امام خميني (ره) رهبر كبير انقالب اسالمي و بنيانگذار و عالي ترين شخصيت  
جمهوري اسالمي ايران، جايگاه مهمي در دفاع از آرمانهاي انقالب بويژه دفاع مقدس دارد. 

عنوان يك مرجع تقليد جامع  شخصيت ايشان ذوابعاد و چند وجهي است. امام خميني به
ارف، سياستمدار، جامعه شناس، رهبري حكيم و آگاه بود. او الشرايط، اسالم شناس، فقيه، ع

وقتي انقالب اسالمي را رهبري كرد و حكومت جمهوري اسالمي را بدون اتكا به قدرتهاي 
دانست كه اين قدرتها او را راحت نخواهند گذاشت  پوشالي شرق و غرب بنيانگذاري كرد، مي

رد. بنابراين از همان ابتدا، انديشه دفاع از و عليه اقدامات و آرمانهاي او دسيسه خواهند ك
انقالب را در سر داشت. اعتقادات حضرت امام(ره) كه از مجموعه آثار ايشان قابل مطالعه 
است، برداشتي ناب از اسالم است. ايشان از زمره فقهايي هستند كه به حاكميت احكام اسالم 

 دانند. را از هم جدا نمي در جوامع انساني در زمان غيبت قائلند و دين و سياست
 

 انديشه دفاعي حضرت امام خميني(ره) -2

حضرت امام(ره) معتقدند مذهب و مكتبي كه فاقد انديشه دفاعي است، ناقص است. 
چرا كه دفاع الزمه حيات ملي و ابزاري براي بقاء فردي و اجتماعي و توسعه سياست و اداره 

اين مدعا مصاديقي از روش انبياي الهي و جوامع انساني است. حضرت امام(ره) براي اثبات 
ائمه معصومين عليهم السالم را ذكر مي نمايند. در گفتمان امام خميني(ره)، بت شكني 
حضرت ابراهيم(ع)، مقابله حضرت موسي(ع) با فرعون و تشكيل حكومت  بني اسرائيل و 

ضرت همچنين تشكيل حكومت پيامبر اسالم (ص) بعد از هجرت در مدينه، حكومت ح
هايي از رفتار سياسي پيامبران الهي و امامان معصوم  علي(ع) و امام حسن(ع) در كوفه، نمونه

عليهم السالم است كه مورد استناد قرار مي گيرد. بنابراين امام راحل عظيم الشأن(ره) بعد از 
 تشكيل حكومت، براي دفاع آماده بودند.

 

                                                 
  سرتيپ ستاد سيد ناصر حسيني  ∗



 راهبردهاي دفاعي حضرت امام در نيروهاي مسلح -3

عنوان بازوي دفاعي  روز بعد از پيروزي انقالب اسالمي، ارتش را به 67ضرت امام(ره) ح
انقالب و جمهوري اسالمي ايران تعيين كرده و ضمن ارائه برنامه هايي براي استحاله ارتش 

عنوان روز  را به 1358فروردين 29شاهنشاهي و تبديل آن به ارتش جمهوري اسالمي روز 
فرمان دادند كه ارتش در مقابل مردم و مسؤالن نظام به رژه بپردازد. ارتش تعيين نموده و 

ايشان در ادامه براي حفظ امنيت داخل كشور و پاسداري از انقالب در ارديبهشت همان سال 
نيز فرمان  1358سپاه پاسداران انقالب اسالمي را پايه گذاري كرده و در تاريخ پنجم آذرماه 

ميليون جوان دارد بايستي 20كشوري كه «رده و فرمودند: بسيج بيست ميلوني را صادر ك
عنوان  بنابراين مي بينيم كه حضرت امام راحل(ره) به» ميليون تفنگدار داشته باشد.20كه

فرمانده كل قوا، از همان ابتداي انقالب اسالمي چينش دفاعي خود را آراسته و آماده دفاع از 
باشد. بايد توجه داشت كه ويژگي امام (ره)  ن ميانقالب و كشور در مقابل توطئه هاي دشمنا

در باورهاي اعتقادي ملت ايران، سبب شد كه صدها هزار نيروي داوطلب بسيجي وارد صحنه 
 نبرد شده و تاثير گذار گردند.

 

 اختيارات قانوني فرمانده كل قوا -4

از اولين اقدامات نظام اسالمي، تصويب قوانين براي تشكيل حكومت قانون بوده كه 
گونه اقدامات است. در قانون اساسي كه توسط خبرگان ملت،  تصويب قانون اساسي نيز از اين

وظايف و اختيارات رهبر تعيين گرديد كه از جمله  110تهيه و به تصويب رسيد، طبق اصل
كل بر نيروهاي مسلح،  اعالم جنگ و صلح و بسيج نيروها، نصب و وظايف رهبري، فرماندهي 

: رئيس ستاد مشترك(فرمانده كل ارتش)، فرمانده كل سپاه پاسداران  عزل و قبول استعفاي
انقالب اسالمي و فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي مي باشد. از آنجا كه فرماندهي 

وب مي گردد، لذا كليه امور در سطوح مختلف بر نيروهاي مسلح يك فرماندهي كل محس
راهبردي، عملياتي، اطالعاتي، پشتيباني و اداري نيز در زمره همين اختيارات قرار مي گيرد 
كه معموالً به رده هاي ستادي و فرماندهان عالي تفويض مي گردد. شايان ذكر است كه 

ز اختيارات خود استفاده حضرت امام راحل(ره) در دوران دفاع مقدس در همه اين سطوح ا



كرده و فرمانهايي صادر نموده اند كه مصاديق آن وجود دارد و ما به نمونه هايي از آنها اشاره 
 خواهيم كرد.

 

 فرمان هاي راهبردي -5
متجاوز بايستي شناسايي و تنبيه «كه امام راحل(ره) فرمودند:  عنوان مثال زماني به

ين راهبرد بود براي مسؤالن كشور و نيروهاي در واقع يك فرمان راهبردي يا تعي» شود.
دنبال آن باشند و  مسلح كه بايستي چشم به اهداف بلندي داشته باشند و با عزم آهنين به

مسير سازش را براي ميانجيگران يا مدافعان متجاوز بستند. يا زماني كه دشمن، براي انحراف 
ايجاد دسيسه خطر دشمن  افكار مردم و فرماندهان نيروهاي مسلح تالش كرد تا با

صهيونيستي را بهانه قرارداده، در عزم رزمندگان ترديد ايجاد نمايد و مسير آنها را به سمت 
جنگ در لبنان عليه رژيم صهيونيستي منحرف نموده و از اين فضا براي تقويت نيروهاي 

راف عزم و خود بهره بگيرد، آنجا حضرت امام(ره) در راهبردي ديگر بمنظور جلوگيري از انح
يعني اينكه ابتدا بايستي حسابمان را با » راه قدس از كربال مي گذرد.«اراده نيروها فرمودند: 

دشمن متجاوز به خاك ميهن (صدام حسين) تسويه كنيم، سپس براي مقابله با دشمن 
صهيونيستي اقدام نمائيم. و اين فرامين هركدام درجاي خود سرنوشت ساز و تعيين كننده 

منظور تعقيب و  ويب درخواست مسؤالن جنگ و صدور فرمان ورود به خاك عراق بهبود. تص
 نيز از همين دست فرمانهاي راهبردي است. 598تنبيه متجاوز و يا فرمان پذيرش قطعنامه

 

 فرمان هاي عملياتي  -6
حضرت امام (ره) فرمان هاي مكرر عملياتي داشته اند كه به عنوان نمونه به تعدادي از 

ره مي نمائيم. قبل از جنگ تحميلي كه ضد انقالب اقدام به محاصره شهرستان پاوه آنها اشا
كرده بود و عشاير و مردم آن منطقه با خطر كشته شدن و دستگاههاي حكومتي شهر با 
خطر سقوط مواجه بودند؛ فرمانده كل قوا، طي فرماني به قواي نظامي و انتظامي چنين 

 تا مجهز قواى و تانكها و توپها با اگر كنم مى اخطار ژاندارمرى و ارتش و دولت به« فرمودند:
 عنوان به . من.. دانم مى مسئول را همه من نشود، پاوه سوى به حركت ديگر ساعت 48



 منطقه عازم كامل تجهيز با فوراً كه دهم مى دستور ارتش ستاد رئيس به قوا كل رياست
 و ديگر دستور انتظارِ بى كه دهم مى دستور ژاندارمرى و ارتش پادگانهاى تمام به و شوند؛
 دهم مى دستور دولت به و كنند؛ حركت پاوه سوى به تجهيزات تمام با -وقت فوت بدون

 كشتار اين مسئول من ثانوى، دستور . تا.. كنند فراهم فوراً را پاسداران حركت وسايل
 عمل آنان با نمايند، دستور اين از تخلف كه صورتى در و. دانم مى انتظامى قواى را وحشيانه
 من. اند نداده انجام كارى ارتش و دولت كه دهند مى اطالع منطقه از مكرر. كنم مى انقالبى

 مسئول را ژاندارمرى و ارتش سران نگيرد، انجام مثبت عمل ديگر ساعت 24 تا اگر
1F».دانم مى

در جمع  14/8/59فرمان ديگر براي شكستن محاصره آبادان است كه در مورخه  1
 و. برود بين از آبادان حصر اين كه منتظرم من«واعظان و خطيبان مذهبي فرمودند: 

 حصر اين بايد كه انتظامى قواى فرماندهان و انتظامى قواى پاسداران، به دهم مى] هشدار[
 اگر ما كه نباشند اين فكر. بشود شكسته بايد حتماً آن، در نشود مسامحه بشود؛ شكسته

 نگذارند. كنند مى وارد ما بر خسارات آمدند، اينها اگر. كنيم مى بيرونشان آمدند، هم اينها
2F»..بشوند وارد آبادان در بيايند اينها

همچنين حضرت امام(ره) در مورد حفظ و نگهداري  2
جزاير مجنون بعد از عمليات خيبر و باز پس گيري شهر مهران بعد از اشغال آن توسط 

فرمان هايي صادر كردند كه از سوي رزمندگان اسالم  1363نيروهاي ارتش عراق در سال 
 اجرا گرديد.

 

 فرمان هاي اخالقي حضرت امام(ره) در جنگ تحميلي -7

در جايي كه دشمن ايران و رژيم بعثي عراق در جنگ تحميلي از همه امكانات خود، 
اعم از بمباران و موشكباران شهرها و استفاده از سالحهاي نامتعارف كشتار جمعي و 
سالحهاي مرگبار شيميايي، استفاده مي كرد، حضرت امام(ره) همواره بر رعايت نكات 

تند. ايشان اجازه استفاده از سالح شيميايي و حمله به اخالقي و انساني در جنگ تأكيد داش
دادند و در اواخر جنگ كه حمالت صدام رئيس (وقت) رژيم عراق به  مناطق مسكوني را نمي

                                                 
 286، ص:9صحيفه امام، ج - 1

 334،ص:13صحيفه امام، ج -2



ساعت  48مناطق مسكوني شديد شد، تنها در صورتي مقابله به مثل را جايز دانستند كه 
فرصت داشته باشند از شهر خارج قبل از حمله، به ساكنان شهر هدف اطالع داده شود تا 

 شوند و در شهرها هم صرفاً به مراكز نظامي و دولتي حمله شود. 
 

 رفتار شناسي امام خميني(ره) در هشت سال دفاع مقدس -8

با مطالعه مجموع بيانات، فرامين و نامه هاي حضرت امام(ره) در مورد دفاع مقدس و 
كلي زير استخراج مي شود. ضمناً در طول  عنوان فرمانده كل قوا، عناوين وظايف ايشان به

دفاع مقدس ايشان همواره مردم را نسبت به حضور در جبهه ها ترغيب كرده و فتاواي 
 بسياري در اين زمينه صادر فرمودند:

 اي مسلّحنيروهايجاد اعتماد به نفس در مردم و  )1

عنوان اداي  هب راشركت در جبهه (دفاع در برابر تجاوز)ترويج روحيه تكليف گرايي و  )2
 دانستن يك تكليف ديني

 خونسردي در دولت و ملّت در مقابل حوادث و بحرانها ايجاد آرامش و )3

 به ويژه ارتش و سپاه و كليه نيروهاي دخيل در جنگ همه اقشار مردمبراي منادي وحدت  )4

 در جامعه اسالمي فرهنگ شهادت طلبي ترويجو  احياء )5

جنگ تا رفع فتنه) در مقابل و (جنگ در رأس امور است اولويت هاي دفاعي اعالم  )6
   كشور لياص هايراهبردعنوان  بهتجاوز عراق 

 انگيزه، ايمان و روحيه در مقابل قدرت تجهيزاتي دشمن مثل؛ انساني ارزشهاياستفاده از  )7

 نظامي و پذيرش نظرات آنان -سياسي از مشورت و نظرات بلندپايگان بهره مندي )8

 براي اداره جبهه ها عالي كشورن الؤاختيارات فرماندهي كل به مسواگذاري  )9

 و ايثارگري مقاومتبويژه جوانان و ايجاد فرهنگ  ،ايجاد تحول روحي در مردم )10

 ديدگاهي عرفاني به پيروزيها و ناكاميهاترويج  )11

 دميدن روحيه خوداتكائي در مردم و نيروهاي مسلّح براي آماده كردن تجهيزات )12

 روحيه استوار استقامت و تحمل مشكالت و توكلدارا بودن  )13

 ليت در شرايط بحرانيؤشهامت پذيرش آتش بس و قبول مس )14
 



 طرز تلقي امام خميني (ره) از جنگ -9

حضرت امام راحل از دفاع مقدس و جنگ تحميلي هشت ساله، اهداف و 
ن تبليغ منظورهاي زير را دنبال مي كردند. هيچ گاه آن را آنگونه كه بيگانگان و مخالفا

 دانستند. مي كردند، بيهوده و بي فايده نمي
 دفاع سرسختانه در مقابله با تجاوز )1

 دفع و سركوب متجاوز، بعنوان اداي يك تكليف ديني )2

 ن نظام ج.ا.ااسركوب تجاوز عراق، بعنوان درسي به همه متجاوز )3

 دفاع از انقالب اسالمي و ارزشهاي آن )4

 است.درجنگ اصل بر دفاع در مقابل متجاوز است برد و باخت مسئله بعدي  )5
 

 مفهوم پيروزي در انديشه امام خميني(ره) -10
هر يك از انديشمندان و صاحبنظران در حوزه هاي راهبردي براي پيروزي به مفهومي 
 قائل هستند. در اين ميان امام خميني(ره) پيروزي را بر مبناي فرهنگ قرآني تعريف مي

 و أَنْفُسهم الْمؤْمنينَ منَ  اشْتَرى اللَّه إِنَّ«خداوند متعال در سوره توبه مي فرمايد:  كند.
موالَهبِأَنَّ أَم منَّةَ لَهلُونَ الْجقاتبيلِ  في يس قْتُلُونَ اللَّهفَي قْتَلُونَ وداً يعو هلَيا عقي حراةِ فالتَّو و 
 الْفَوز هو ذلك و بِه بايعتُم الَّذي بِبيعكُم فَاستَبشرُوا اللَّه منَ بِعهده  أَوفى منْ و الْقُرْآنِ و الْإِنْجيلِ
ظيمبهشت اينكه]  بهاى[ به را مالشان و جان مؤمنان، از خدا حقيقت، در )111-توبه( »الْع 

 كشته و كُشند مى و جنگند مى خدا راه در كه كسانى همان است؛ خريده باشد، آنان براى
 از كسى چه و. اوست عهده بر قرآن و انجيل و تورات در حقّى وعده عنوان به]  اين. [شوند مى
 و باشيد، شادمان ايد كرده او با كه اى معامله اين به پس است؟ وفادارتر خويش عهد به خدا
امام نيز به همين معامله برد برد معتقد است و مي گويد:  .است بزرگ كاميابى همان اين

 كشته حق راه در بشويم هم كشته اگر ما. ماست با حق بكُشيم چه و بشويم كشته چه«
(صحيفه امام،  »است. پيروزى و است حق راه در هم بكشيم اگر و است، پيروزى و شديم

) بنابراين اعتقادات حضرت امام(ره) در مورد جنگ و دفاع ريشه و مبناي قرآني 154، ص:3ج
دارد. لذا وي بهترين تعريف براي پيروزي انسان را، اداي تكليف مي داند و مي فرمايند: شما 

اگر مطمئن باشيد كه پيروزيد براي اينكه كسي كه براي خدا عمل مي كند پيروز است... ما 



در آن ميدان الهي و در آن صراط مستقيم انساني پيروز باشيم، اگر تمام عالم هم به ضد ما 
عنوان مثال بعد از عمليات بدر كه با موفقيت  عمل كنند و ما را هم نابود كنند، ما پيروزيم. به

 ».ايم و مأمور به نتيجه نيستيم ما مكلف به انجام وظيفه«همراه نبود فرمودند: 
ي حضرت امام خميني(ره) آموزه هاي فرهنگ عاشورا و نهضت كربال را در اين مبارزه از طرف

دخيل مي كند و مبارزه با ظلم و تجاوز و مقاومت در مقابل ظالم را برخاسته از فرهنگ و 
پيروزي را شمشير نمي آورد، پيروزي را خون «آموزه هاي عاشورا مي داند و معتقد است: 

امام(ره) » عيت هاي زياد نمي آورد، پيروزي را قدرت ايمان مي آورد.مي آورد. پيروزي را جم
معتقد است در صحنه جنگ حق و باطل پيروزي با كسي است كه به حقانيت هدف خود 

تكليف «اعتقاد دارد و براي رسيدن به اهداف خود سرسختانه مقاومت مي كند. لذا ميفرمايد: 
ميدان جنگ از قلّت عدد نترسيد، از شهادت  ما را حضرت سيدالشهدا معلوم كرده است، در

يعني اگر در راه رسيدن به هدف شهيد هم شديم پيروزيم و راه هدف گم نمي » نترسيد.
شود و رزمندگان بي اجر نخواهند بود. به اين ترتيب امام رحمت اهللا عليه با اين طرز تلقي از 

و اسالم و كفر به جنگ هشت  جنگ و با اين نگاه الهي به دفاع از حق و نگاه حق و باطل
سال و دفاع مقدس، فارغ از جايگاه قانوني، بر قلوب مردم و رزمندگان اسالم فرماندهي دارد 

ها است كه مقاومت هشت ساله ملت ايران را از ساير جنگ هاي نوع خود  و همين ويژگي
(ره) وارد  متمايز مي كند. با چنين ويژگي، صدها هزار داوطلب بسيجي گوش به فرمان امام

 صحنه نبرد گرديدند و در سرنوشت جنگ تاثير مثبت گذاردند.


