
سال پانزدهم    شماره پنجاه و هشتم    زمستان ۱395 و بهار ۱396

5

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

* مسئول مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

میراث معنوی دفاع مقدس

دکتر علی محمد نائینی*

بدون شک تا زمانی که انقالب اسالمی بر اصول 
دشمنان  تهدید  کند،  پافشاری  خود  ارزش های  و 
اعمال  الگوی  و  ابزار  شکل،  و  داشت  خواهد  ادامه 
تهدید دشمن  تغییر می کند. در سه صورت،  تهدید 
را حذف شده می توان تلقی کرد؛ یا دشمن باید دست 
یا  نیست.  ممکن  که  بردارد  اهداف خود  و  منافع  از 
دست   خود  آرمان های  و  شعارها  از  اسالمی  انقالب 
که  است  این  سوم  راه  و  نیست  ممکن  که  بردارد 
آسیب پذیر  تهدیدات  درمقابل  که  برسیم  قدرتی  به 
روی  پیش  تجربه شده  الگوی  مقدس  دفاع  نباشیم. 

همه ماست. 

دفـاع مقـدس جرئـت دفـاع از هویـت انقالبی را 
بـه همـه داد. دفـاع مقـدس بـه تعبیـر حضـرت امام 
را  اسـالمی  جمهـوری  نظـام  پایه هـای  خمینـی)ره( 
مسـتحکم کـرد. بایـد بپذیریـم مرحلـه اول تحقـق 
بـود کـه در آن  انقـالب اسـالمی  تمـدن اسـالمی، 
دوم  مرحلـه  رسـید.  پیـروزی  بـه  اسـالمی  انقـالب 
تحقـق تمـدن اسـالمی کـه اسـتقرار و تثبیـت نظام 
اسـالمی اسـت در دوران دفـاع مقـدس انجـام شـد. 
در سـه مرحلـه بعـد، دولت سـازی، جامعه سـازی و 
تمـدن اسـالمی هر جـا از الگـوی دفاع مقـدس بهره 

بوده ایـم. موفـق  گرفته ایـم 

یادداشت ویژه
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همچنان که انقالب اسالمی از حادثه عاشورا الهام 
است  اسالمی  انقالب  ادامه  نیز  مقدس  دفاع  گرفت، 
است.  انقالبی  تفکر  با  مقابله  برای  جنگ  تحمیل  و 
کامال  دفاع مقدس  و  مقاومت  بین  را  پیوستگی  این 
شاهدیم. امروز به برکت دفاع مقدس و رشادت های 
بیش از 200 هزار شهید، شاهد نفوذ نظام جمهوری 
اسالمی و نقش آفرینی آن  در منطقه ایم. امروز چالش 
بر  مقاومت  دنیا،  سطح  در  دموکراسی  لیبرال  اصلی 
گرفته از دفاع مقدس است. بی جهت نیست که مقام 
برای  ملی  ثروت  را یک  مقدس  دفاع  رهبری  معظم 

امروز و آینده توصیف می کنند. 
به   شهدا  اخالص  و  بصیرت  برکت  به  ثروت  این 
دست  آمده است، اما تاکنون توجه جدی به این مهم 
نشده است. فرهنگ و روحیه حاکم بر دفاع مقدس 
صدق و اخالص در ذیل والیت الهی بود، این فرهنگ 

ما را به این ثروت ملی رساند.
مقدس  دفاع  دوران  در  ما  رزمندگان  و  شهداء 
بِاهلَلّ  آَمُنوا  الَِّذیَن  الُْمْؤِمُنوَن  إِنََّما  شریفه  آیه  مصداق 
َوَرُسولِِه ثَُمّ لَْم یَْرتَابُوا َوَجاَهُدوا بَِأْمَوالِِهْم َوأَنُْفِسِهْم فِي 
اِدُقوَن* بودند. آنان در راهی  َسِبیِل اهلَلّ أُولَِئَک ُهُم الَصّ
که قرار داشتند تردید به خود راه ندادند یعنی بصیرت 
این بود که صادق  آنها  کامل داشتند. ویژگی بعدی 
بودند و این بصیرت و صداقت در آنها در ذیل مفهوم 
والیت قرار داشت و ترکیب آن؛ استقامت و پایداری 
ایستادگی  و  پایداری  استقامت،  آورد.  به وجود  را 
دربرابر دشمن با این روحیه و فرهنگ و فرمول شکل 
می گیرد و همه چیز در نظام اسالمی، در ذیل والیت 

معنا دارد. 

* قرآن کریم، سوره حجرات، آیه ۱5

باشد،  نداشته  وجود  جامعه  در  بصیرت  اگر 
فتنه ها و کربالها به راه می افتد. اگر صداقت نباشد، 
و  می شود  حاکم  نخبگان  و  مدیران  بر  هوی وهوس 
نتیجۀ آن نفوذ دشمن خواهد بود. شهدا رابطه عمیق 
اعتقادی با حضرت امام خمینی)ره( داشتند و امام نیز 
چون  می ورزید؛  عشق  سپاه  و  رزمندگان  بسیج،  به 

صداقت و خلوص آنها را می دید. 
دفاع  در  استکباری  قدرت های  به  بی اعتنایی 
مقدس از تجربه های اصلی در پیروزی انقالب اسالمی 
بوده  است امروز هم راه توانمندسازی کشور، اتکا به 
امروز  است.  درونی  ظرفیت های  و  انقالبی  مدیریت 
به راحتی  ایران  اسالمی  علیه جمهوری  نظامی  اقدام 
امکان پذیر نیست و غربی ها اذعان می کنند که ایران 

به بازدارندگی کامل رسیده است. 
در حوزه  اقتصاد و فرهنگ متأسفانه همان جریانی 
به دنبال حل  رویکرد سیاسی  با  دفاع مقدس  که در 
همان  با  مقدس،  دفاع  از  بعد  دهه  سه  بود،  جنگ 
و  داشته  در دست  را  نگاه بخش های مختلف کشور 
تا حدودی در علم و  نتوانسته مانند حوزه دفاعی و 

فن آوری، کارنامه قابل قبولی داشته باشد. 
ابعـاد  در  اسـت  نـرم  جنـگ  امـروز  جنـگ 
مختلـف سیاسـی، روانـی، اجتماعـی و اقتصـادی و 
در همـه سـطوح بین المللـی، منطقـه ای و داخلـی، 
امـروز دشـمن در جنـگ نـرم به دنبـال یارگیـری از 
فراینـدی پیچیـده  نـرم  درون نظـام اسـت. جنـگ 
و نامحسـوس و ماهیـت تدریجـی دارد. از تضعیـف 
باورهـای دینـی و انقالبی در جامعه شـروع می شـود 
نظـام  بـا   رویارویـی  و  اغتشـاش  بـه سـازماندهی  و 
می انجامـد. درحال حاضـر، بیـش از دو هـزار هیـات 
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تـا  امریـکا فعال انـد  اندیشـه ورز و کانـون تفکـر در 
را  اسـالمی  انقـالب  اندیشـه   بـا  مقابلـه  الگوهـای 

تئوریـزه کننـد. 
رمز پیروزی انقالب اسالمی در مدیریت انقالبی و 
باور به توانمندی داخلی همانند دوران دفاع مقدس 
بود. این روحیه باید در همه و به ویژه مسئوالن کشور 
دست  تعالی  و  پیشرفت  به  بتوانیم  تا  شود  تقویت 
این  به  از مشکالت کشور  زیادی  امروز بخش  یابیم. 
دلیل است که برخی از مسئوالن روحیه و منش دفاع 

مقدسی ندارند. 

در  و  می گذرد  جنگ  پایان  از  سال   30 حدود 
اسالمی  انقالب  اصول  بر  هرگاه  مختلف  عرصه های 
که ایمان به خدا، اقتدار و توان ملی، استقالل نظام 
اسالمی و مرزبندی با استکبار است، پافشاری کردیم، 
و  معنوی  میراث  به  توجه  بنابراین  گرفتیم.  نتیجه 
دوران  از  به جای مانده  کم نظیر  و  ارزشمند  تجارب 
مؤلفه های  از  مقدس،  دفاع  ایثار  و  حماسه  سراسر 
قدرت آفرین در کشور است که اگر به درستی به کار 
گرفته شوند، به طور یقین اثرات ماندگاری برای ملت 

ایران به ارمغان خواهد آورد.


