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چکیده:
وجوب دفاع از سرزمینهای اسالمی و مقاومت در مقابل دشمناا ملمانانا و سمرزمینهمای اسمالمی ی می از
مهنترین آموزههای فقهی و دیای به شنار میرود .بگونه ای که فقها و اندیشنادا اسالمی در هنه دورا و البته به
انحای مختاف آ را مدنظر داشته اند .زیرا با توجه به ماابع دیای و عقای ،جامعه اسالمی به مثابه پی ره واحدی می
باشد که ملانین ننی تواناد در قبال تهاجم بیگانگا به سایر ملانانا  ،بی تفاوت باشاد؛ چاا که خداوند متعال در
قرآ کریم با صراحت به حنایت و دفاع از ستندیدگانی که مورد ظام قرار گرفته و از وطن و سمرزمین خموی
اخراج و آواره شده اند ،فرما می دهد .بر هنین اساس ایده مقاومت به مثابه ی ی از مهنترین ارکا اندیشه سیاسی
امام خنیای(ره) ریشه در سیره پیامبر اکرم(ص) و قیام امام حلین(ع) دارد ،با مولفه هایی هم چو ؛ ظامم سمتی،ی،
است بار ستی،ی ،روحیه جهادی و احیا و تقویت هویت دیای؛ از بدو پیروزی انقالب اسالمی تا کاو یاری دهاده ما
در مقاباه با بلیاری از شرایط سخت و تهاجنی دشناا ها بوده است .در مقاله پی
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ایممده مقاومممت ی ممی از مهنتممرین مبمماحثی هلممت کممه در دورا معاصممر از سمموی برخممی از
اندیشنادا و جاب

های اسالمی مورد توجه قرار گرفته و آثار و فواید بلممیاری بممرای ملممانانا در

پی داشته است .این ایده که ریشه در قرآ کریم و سممیره پیممامبر اکممرم (ص) در تقابممل بمما مشممرکین و
دشناا اسالم دارد ،مهنترین ننود آ را می توا در مقاومت سه ساله ملممانانا در شممعی ابیرالممی
نام برد .اما در دورا معاصر با قیام امام خنیای و پیروزی انقالب اسالمی بود که این ایده بممار دیگممر در
عرصه سیاسی و اجتناعی ملانانا و جاب

های آزادی خواه اسالمی بروز و ظهور یافت و ماجر بممه

ش ل گیری محور مقاومت در تقابل با تجاوزات و ستنگری های نظام سمماره و متحممدا آ بمه ویمژه
رژیم صهیونیلتی شده است .البته بایدتوجه داشت کممه مقاومممت در برابممر کفممار و دشممناا از اصممول
اساسی اسالم و مورد اتفاق شیعه و سای می باشممد .عممالوه بممر ایممن وجمموب دفمماع از سممرزمین هممای
اسالمی از ضروریات فقه اسالمی بوده و ریشه در آیات ،روایات وادله هممای متعممدد عقاممی نیمم ،دارد.
زیرا جامعه اسالمی پی ره واحدی است و ملانانا ننی تواناد در قبال تهمماجم بیگانگمما بممی تفمماوت
باشاد ،بر هنین اساس نی ،خداوند در قرآ کریم ،با صراحت به حنایممت و دفمماع از سممتندیدگانی کممه
مورد ظام قرار گرفته ،از وطن و کاشانه خوی

اخراج و آواره شده اند ،فرما می دهممد .لممذا درجممایی

که ضرورت دارد به مقاباه با دشناا پرداخت؛ مقاومت از کارآمممدترین عااصممر ایلممتادگی و پایممداری
است .آنچه در دورا معاصر به این ایده جذابیت و قممدرت فراگیممری داده اسممت اندیشممه هممای امممام
خنیای می باشد که بعد از پیروزی انقالب اسالمی ماشا تحوالت عظینی در جامعه جهانی و بممه ویممژه
کشورهای اسالمی فراهم آورده است.
آنچه در این مقاله به عاوا "ملئاه اصای" مررش شده است عبارت است از ایا ممه ایممده مقاومممت در
اندیشه امام خنیای مبتای بر چه مبانی و شاخصه هایی می باشد؟
در پاسخ به این پرس

با توجه به آثار ماندگار حضرت امام و سیره سیاسی ایشا مممی تمموا گفممت:

در اندیشه سیاسی امام خنیای ایده مقاومت در قالی است بارستی،ی و مبارزه با شممر و کفممر و الحمماد
بر اساس آموزههای قرآنی ،مبارزهای مداوم و هنیشممگی و مربممو بممه هنممه اعصممار و زما همما اسممت.
عالوه بر این بیلت اصل بایادین برای ایده مقاومت در اندیشه حضممرت امممام ارائممه شممده اسممت کممه
مهنترین این اصول عبارتاد از« :قرع امید از دولتهای بیگانه»« ،سازش ناپممذیری در تنممامی سممروش و
عرصهها»« ،فراگیری ،هنگانی و مردمی کرد مقاومت»« ،تأکید بر وحدت کانه در بممین آحمماد مممردم و
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بهعاوا دشنن اصای»« ،داشتن استراتژی بااد مدت و داشتن استقامت تمما نممابودی آخممرین پایگاههممای
دشنن»« ،نگاه ت ایفی و ت ایفگرایی بممه مقاومممت»« ،ت یممه بممر ظرفیتهممای داخاممی»« ،جهانیسممازی
مقاومت و ایجاد جبهه جهانی مقاومت و نگاه فرام انی و فرازمانی به مقاومت»« ،بمماور قابممی و اینممانی
به پیروزی و نصرت الهی»« ،داشممتن نگمماه تهمماجنی در عرصممه مقاومممت و پرهیمم ،از نگمماه انفعممالی و
تدافعی»« ،پرهی ،از غرور و تفرقه و ناامیدی»« ،توجه ویژه به حیاهها و دسیلممههای دشممنن»« ،تشم یل
رسانهای دشنن»« ،پرهی ،از اشرافیگری و ت یه بر ظرفیت اردوگاه ملتضعفین در جبهه مقاومت».

و همکاران

جبهه حق در برابر باطل»« ،باور بممه ع،تناممدی در پامماه مقاومممت»« ،نترسممید از هیمماهو و جاجالهممای
مهنترین اهداف این مقاله عبارتاد از :بررسی مبممانی و شاخصممه هممای ایممده مقاومممت در اندیشممه امممام
خنیای(ره) .عالوه بر این می بایلت به ارائه ایده مقاومت به عامموا «دکتممرین مقاومممت امممام خنیاممی»
برای ب ارگیری آ در میا مات ها و گروههای اسالمی ،نی ،از دیگر اهممداف ایممن مقالممه اشمماره داشممته
باشیم .سایر اهداف عبارتاد از )۱ :بررسی جوانی و زوایای پیدا و پاها ایده مقاومت)2 .تبیین نقم

و

جایگاه ایده مقاومت در پیروزی ،استقرار و استنرار انقالب اسالمی.
در این مقاله تالش می شود با بهره گیری از روش توصیفی تحایاممی بممه بررسممی ابعمماد و وجمموه ایممده
مقاومت در اندیشه امممام خنیاممی(ره) بپممردازیم .در واقممع روش تج،یممه و تحایممل و واکمماوی داده همما
توصیفی تحایای می باشد و از روش کتابخانه ای و اب،ار فی
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خاصه ملئوال »«،باور به هدف الهی مقاومت»« ،دشنن شااسی»« ،وحدت و تنرک ،بر شممیرا بمم،ر

برداری در گردآوری داده اسممتفاده شممده

است.

 -1مفهوم شناسی مقاومت
واژۀ مقاومت ریشه در فعل ثالثی مجرد «ق َامَ» دارد که در معای به پا خاستن و برخاسممتن و نیمم ،پایممدار
ماند ب ار رفته است( .میرقادری و کیانی)۷0 :۱۳۹۱ ،
مولف للا العرب برای واژه مقاومت ،ریشه قوم را بیمما کممرده کممه و در معاممای چیمم،ی را راسممت و
درست کرد (ابن ماظور ،ج  )5۱۱ :۱2آورده است.
فرهاگ معین ،واژه مقاومت را درلغت ،به معای ایلتادگی و برابممری کممرد معرفممی کممرده اسممت و در
اصرالش نی ،آنرا در مبادرت به نبرد تدافعی وضعیتی بیا کرده و فرماندهی آنرا موضع مقاومتی معرفممی
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می کاد که با تنام قوای خود با هنین موضع تدافعی مبادرت بممه نبممرد می اممد .باممابراین معاممای غالممی
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مقاومت ،ایلتادگی و پایداری در برابر چی،یلت که تواز را چه از بعد داخاممی و چممه خممارجی بممرهم
زده باشد (معین)4286 :۱۳8۹ ،
مقاومت «بر وز مفاعاه و به معاای با کلی با هم برخاستن و یا با هممم از جمما بااممد شممد و بمما کلممی
ضدیت کرد و نی ،ایلتادگی و پایداری کرد است»( .میرقادری و کیانی)۷0 :۱۳۹۱ ،
در فرهاگهای لغت عربی چهار کاربرد برای این واژه آورده شده است:
ض ُه ْم باِل ْقوَّۀ ِ :برضد آنا مبارزه کرد.
ض َّد ُهمْ ،عَا َر َ
ل ِ
ض َ
 )۱ق َا َو َم أ َعدَاء ب ِا َادِه :ن َا َ
ج ُه ُه :در برابر بیناری مقاومت و ایلتادگی کرد.
ض :یصُا ِر ُع ال َن َرضَ ،یوُا ِ
ل یقُا ِو ُم ال ْن َر َ
َ )2ظ َّ
ی ال ْنصَا َر َع ِة :غَال َب َه :بر او چیره شد.
 )۳ق َا َو َم ُه ف ِ
ج ٍة :ق َاوَم َم َع ُه ف ِیهَا :در نیازی با او مجادله و محاجه کرد(.عبممدالغای 200۱ ،م :مممادۀ
ی حَا َ
 )4ق َا َومَه ف ِ
ق َا َم
وآذرنوش ۱۳84 ،ش :مادۀ ق َامَ)
باابراین معاای غالی در واژۀ مقاومت ،ایلتادگی و مقاومت کرد در برابر چیمم،ی اسممت کممه تممواز و
تعادل را بر هم زده ،خواه این عامل درونی باشد ماناد امیال نفلانی یا بیرونی ،ماناد بیناری یا تجمماوز و
اشغالگری« .در عام صرف عربی آمده است که دو باب «مفاعاممة» و «تفاعممل» بممرای مشممارکت کمماربرد
دارند که اولی مشارکت یک طرفه و دومی مشارکت دو طرفه را میرساند ،ن تممة قابممل توجممه در فعممل
«ق َامَ» این است که آ فعل تاها در باب مفاعاة کاربرد دارد ،زیرا پایداری و مقاومت ،زمانی به کار مممی-
رود که یک طرف به دالیای بر طرف دیگر غالی شود و طرف مقابل میبایلممت در برابممر آ از خممود
پایداری نشا دهد و یک مقاومت یک طرفه به دست میآید و بممه هنممین دلیممل ایممن ریشممه در بمماب
«تفاعل» کاربرد ندارد .ن تة دیگر هم نشیای حرف «ق» که در تافظ از حروف قوی بوده ،با حممرف مممد
(ا) است که پایداری و ایلتادگی در برابر چی،ی را میرساند( ».میرقادری و کیانی)۷۱ :۱۳۹۱ ،
در اصرالش قرآنی و فرهاگ آ  ،مقاومت به معاای ایلتادگی ،به حالتی گفتممه مممی شممود کممه شممخ
برای انجام کارها و تحقق اموری اقداماتی را انجام میدهد که شامل ایجاد مقتضی و از میا برد مممانع
و ایلتادگی در برابر فشارهاست.عات این که چاین حالتی را مقاومت یا اسممتقامت میگویاممد ،شممباهتی
است که میا عنل ایلتاد از یک سو و حالت ایلتادگی و مقاومت وجممود دارد؛ زیممرا وقتممی انلممانی
بخواهد به بهترین وجه ،کاری را انجام دهد و یا بخواهد از خممود در برابممر دیگممری دفمماع ننایممد و یمما
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واژگانی چو قیام ،استقامت ،مقاومت و مشممتقات آ درعربممی و ایلممتاد و ایلممتادگی و ماناممد آ در
فارسی به عاوا کاایه برای بیا این حالت خاص به کار میرود .از این رو ،وقتی میگمموئیم کممه فالنممی
مقاومت کرد و یا استقامت ورزید و توانلت در برابر فالنی ایلممتادگی کاممد بممه معاممای آ نیلممت کممه
حتنا برپا خاسته و روی پای خودش ایلتاده است؛ با ه به معاای آ اسممت کممه از مرالممی و مقاصممد
خود دست برنداشته و کوتاه نیامده و مقتضیات تحقق آ را فراهم آورده و با موانع آ مبممارزه کممرده و
و همکاران

در برابر فشار جاگیده است.

ل،وما مقاومت و ایلتادگی و استقامت به معاای قیام و ایلتاد نیلت ،با ه من ممن اسممت فممرد نشلممته
باشد ،ولی از مرای و مقصد و مقصممود خممود دسممت برنممدارد .باممابراین میتمموا گفممت کممه مممراد از
استقامت ،مقاومت و ایلتادگی در معاای اصرالحی آ  ،استنرار و پایداری بر مرالی ،مقاصد ،اصممول،

موضعگیریها و ماناد آ اسممت (نگمماه کایممد :زمخشممری ،اسمماسالبالغه )5۳8 :بیآن ممه از راه راسممت
ماحرف شده و به کژی گراید و از مرالی و مقاصد خود دست بردارد و از مواضع اصولی خود کوتمماه
آید ،با ه هنه تالش خود را انجام میدهد تا مقتضی را تحقق بخشیده و از موانع بگذرد و یا در برابممر
فشارها مقاومت نناید و عقینشیای ن اممد( .لغتنامممه دهخممدا ،مفممردات الفمما قممرآ کممریم ،راغممی
اصفهانی ،ذیل واژه قوم)
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حرکتی داشته باشد ،به پا میخی،د و میایلتد و قیام میکاد.

از معاای لغوی مقاومت چاین برمیآید که محدود به رویممارویی در میممدا جاممگ نیلممت و هممر نمموع
مقاومت و پایداری در برابر عوامل برهم زنادۀ تعادل و تواز را شامل میشود ،با ایممن حممال مقاومممت،
شامل پایداری در برابر هرگونه عامل بیرونی و درونی مممیشممود؛ باممابراین مقاومممت ،یممک وجممه قتممالی
نیلت ،با ه ،یک رویارویی فرهاگی ،تبایغاتی ،تربیتی و اخالقممی و سمماوکی و اقتصممادی و سیاسممی و
نظامی است .به بیانی دیگر؛ مقاومت ،سیاست و ساوکی منتد است و نه حادثه یمما لحظممه ،با ممه کمماری
تندنی و فراگیر و ملتنر و مت امل و ملتقل در رویارویی با مبارزه طابیها ،دشممنایهمما و تجمماوزگری
ها یا هر چی ،دیگری است که بر هم زنادۀ تعادل و تواز باشد .بر این اساس مقاومت ،بر کایة ع م
العنلهایی اطالق میگردد که من ن است به ش ل تدابیر اجرایی و بازدارنده باشد و گروه یمما سممازما
یا فردی در رویارویی با تهدیدها و خررها و تجاوزهای خممارجی یمما داخاممی بمما آ روبممرو مممیشممود.
(میرقادری و کیانی )۷۱ :۱۳۹۱ ،مفهمموم مقاومممت ،پایممداری و دفمماع ،مفهممومی عممام در فرهاممگ ماممت
ال ارزش تاقممی میشممود زیممرا یممک واکمما
هاست .این مفهوم کام ً

غیممر ارادی در برابممر تهمماجم اسممت
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(کاکایی)55 :۱۳80 ،
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مقام معظم رهبری نی ،در تبیین معاای مقاومت می فرمایاد « :معاای مقاومت این است کممه انلمما یممک
راهی را انتخاب کاد که آ را راه حق میداند ،راه درست میداند ،و در این راه شروع به حرکممت کاممد و
موانع نتواند او را از حرکت در این راه ماصرف کاد و او را متوقف کاد؛ ایممن معاممای مقاومممت اسممت».
(بیانات)۱۳۹8/۳/۱4 :
در انتها باید به مفهوم مقاومتگرایی اسالمی اشاره کرده که بر اساس آ گممروههممای مختاممف اسممالمی
درصدد آ هلتاد تا از حاشیه بهسوی مرک ،تغییر م ا دهاد .بهعبارت دیگر ،مقاومتگرایممی اسممالمی
مباای حرکت بهسوی تغییر وضع موجود را فراهم میسازد .این امر بممهمعاممای تممالش بممرای بازسممازی
هویت از دست رفته میباشد .روندی که فقممط از طریممق مقاومممتگرایممی حاصممل میشممود (ق،للممفای؛
فرخی.)۱55 :۱۳۹2 ،
 -2حوزه ها و شاخص های مقاومت در اندیشه امام خمینی(ره):
 -2-1حوزه های مقاومت
در ابتدا الزم است بدانیم اندیشه حضرت امام ریشه در نگاه دیاممی ایشمما  ،عنممل بممه ت ممالیف الهممی و
تحقق اصول و آموزه های اسالمی دارد .لذا مهنترین مباای اندیشممه ف ممری ایشمما در راسممتای تحقممق
دعوت جوامع به پایداری و مقاومت در تقابل با ظام و است بار ،به مثابه یک فریضممه الهممی مممی باشممد.
حضرت اما در دعوت به مقاومت دو حوزه را از هم تف یک مممی کاممد؛  )۱مقاومممت در برابممر دشممنن
درونی و پایداری برای حفظ ارزشهایی چو وحدت ،عممدالت و  )2دفممع دشممنن بیرونممی و قیممام در
راستای صیانت از دین خدا.
در باب حوزه اول(دشنن درونی) می فرمایاد« :هنه چی ،در ایممن قیممام لل اسممت...اجتناعى و انفممراد
قیام لل ب اید .انفراد برا وصول به معرفت الل ،اجتناعى برا وصممول بممه مقاصممد الل( ».صممحیفهی
امام ،ج  ،۱8ص )۱26؛ چو انلمانی که خایفه ا ...اسمت بما عدم مقاومت در برابممر قمموای «شممهوت و
غضی از ملیر صحیح و سعادت ماحرف شده که قوای شممهوت و غضممی بممما صممفات شممیرانی ای
چو کذب و خدیعه و نفاق و ننینه » ایجاد و اداره می شود کممه اصممول « مفلممدات و مها ممات» از
هنین قوای شیرانی برمی خی،د و « پ

از رسید به حد رشد و باوغ یک حیمموا عمممجیی و غریبممی

شود که در هریک از شئو مذکوره گوی سبقت از سمایر حیوانات و شیاطین ببممرد و از هنممه قممویتر و
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و مقاومت در برابر قوای شهویه اسمت که به کنمال مراق می رسد .به کنمال مراممق اگممر رسممید ،ایممن
طنمانیاه برای

حاصل می شود.چو اطنیاا قاوب ،رسید به خداسمت .پ

انلما مممی بمایلمممت

از صرا ملمتقیم و ملیر انلمانیت خارج نشود که در غیر این صورت «حیمموانی » از هنممه حیوانممات
بماالتر شود .قوه غضی و شهوت انلمانی عالم را آت

زنمد و بایمما جهممما را فممرو ریمم،د و سالمماه

موجودات را به بماد فاا دهد و اسماس تند و تدین را ماهدم کامد( ».هنما  ،ص )۱۳
«قیام لل» خالصه میگردد؛ قیام جهت خودسازی برای خدا« .باید وارد مجاهده بمما قصممد خممال
البته آ وقت است که نف

اصالش میشود» (چهل حدیث ،ص )۹۷

و همکاران

باابراین تحقق هدف انلا سازی اسالم در گرو عنل به ت الیفی است که باا بممه فرمممای

امممام (ره) در
شممد

در باب مقاومت بیرونی و قیام در راستای صیانت از دین خدا نی ،ایشمما مجممرای دعمموت را ،در آگمماه
ننود ملانین از تقابل اسالم ناب با اسالم آمری ایی ،با اسالم واپلگرا و با اسالم سمماختگی مافعممت-
طابا قرار داده است و تاها رم ،استیال و پیروزی ملانانا در تنامی زمیاهها را ،مقاومت معرفممی مممی-
ننایاد« .نقشه ،سیرره صهیونیلم بر دنیای اسالم و استعنار بیشممتر ماممابع سرشممار کشممورهای اسممالمی
میباشد و فقط با فداکاری و پایداری و اتحاد دولتهای اسالمی مممیتمموا از شممر ایممن کممابوس سممیاه
استعنار رهایی یافت» (صحیفه امام ،ج  ،۳ص .)2
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کاماتر در مقام حیوایت و شیرات شود(».اممام خنیای :۱۳85 ،ص  )۳باابراین انلا بما تربیت صممحیح

ی شاخصههای ایجابی و شاخصممه-
با توجه به مباحث فوق روی رد امام به مقاومت در دو حوزه معرفت ِ
های سابی قابل تبیین است.تحققق عدالت اجتناعی ،ایجاد وحدت و هندلی ،استقالل طابممی ،اجممرای
اح ام دیای از مهنترین شاخصه های ایجابی مقاومت برای غابه امت اسالمی بممر چممال
پی

همما و موانممع

رو برشنرده است .در بیا شاخصههای سابی مقاومت نی ،می بایلت به هر آنچممه کممه در تقابممل

با تصول و آموزه های دیای دارد و نفی آ ها اشاره کرد .حضممرت امممام ،معتقداسممت ریشممه تهدیممدات
مقاومت اسممالمی در اسممالم آمری ممایی خالصممه مممیشممود .اسممالمی کممه اهممداف

در اشممرافیگممری،

تحجرگرایی و استعنارطابی معاا مییابد.
 -2-2شاخصه های سلبی و ایجابی مقاومت :
 )۱عدالت طلبی:
هنواره وجود بحرا و چال

های عدیده دستاوی ،برا کفار در مورد نفى عممدالت در ایممن جهمما

بوده است ،از این نظر بدو مقاومت در برابر دشممناا مممنمن بممه جممائى ننممى رسممد و در راه تحقممق
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عدالت باید مقاومت اسالمی را سرلوحة عنل قرار داد (.برگ،یده تفلممیر ننونممه ،ج  )20۳ :5زیممرا حممق
فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،11شمارۀ  ،1شمارۀ پیاپی ( ،)40بهار 1401

مقاومت ،ناشى از اصل عدالت است (.دائرۀ النعارف فقه مقار  ،۱۳85 ،ج )6۳۹ :۱
لذا مادامى که هنه مردم جها در برابر اصول عقل و عدالت تلایم نشده ،و زور و قممدرت بممر روابممط
مال دنیا ح ومت مى کاد  ،این احتنال وجود دارد که جامعه اسالمى مورد تهاجم بیگانه قرار گیممرد ،از
این رو اسالم به مقاومت دستور مى دهد؛ لممذا ملممانانا بایممد آمممادگى کامممل خممود را بممرا دفمماع از
خوی

حفظ کااد؛ قرآ دستور صریحى در این باره دارد و در یک جناه کوتمماه هنممه مرالممی الزم را

ن ُق َّوۀٍ؛ هرگونه نیرو و قدرت که من ممن اسممت بممرا مقاباممه بمما
بیا فرموده« :وَا ِعدُّوا َل ُه ْم مَّا ا ْس َت َر ْعتُم ِم ْ
هجوم دشناا آماده و مهیا سازید»( .سوره انفال؛ آیه )60
امام خنیای (ره) هدف اساسی خود را برقراری عدالت اسالمی معرفی کرده و می فرماید« :ایاجانی بمما
کنال تواضع ،دست خود را به طرف تنام جااشهایی که در خدمت اسممالم هلممتاد دراز مممیکممام ،واز
هنه استنداد میکام که در راه بلط عدالت اسالمی که یگانه راه سعادت ماممتهاسممت کوشمما باشمماد»
(صحیفه نور ،ج  ،۱2ص  .)۱8هنچاین در جای دیگر می فرماید« :عدالت اسالمی را مممی خممواهیم در
این منا ت برقرار کایم… .یک هنچو اسالمی که در آ عدالت باشد ،اسالمی کممه در آ ظاممم هممی
نباشد ،اسالمی که در آ شخ

اول با آ فرد آخر هنه عای اللواء در مقابل قانو باشاد».

 )2استکبار ستیزی:
از جناه منلفه هایی که بایلته است در زمیاة ملئاة ممقاومت به آ اشاره شممود ،است بارسممتی،ی اسممت
است بارستی،ی امام خاسممتگاهی فرممری – انلممانی و معاممایی قرآنممی دارد و در عممین حممال کممارکردی
مبارزاتی و انقالبی .اساس ًا مبارزه با ظام و نفی است بار ،از اصول اساسی اندیشه مبارزاتی حضممرت امممام
بوده و هنواره مورد تاکید قرار گرفته است .ظام زدایی و مبارزه با اسممت بار بممه عامموا یممک ملممئولیت
دیای -سیاسی ،جدی ترین آثار را در قیام مال ملتضعف عایه نظام ظالنانه حاکم بر جها از خممود بممه
جای گذاشته است .امام سالمت و صاح جها را بلته به انقراض ملت برین می داناد و مممی فرمایاممد:
تا این ساره طابا بی فرهاگ در زمین هلتاد ملتضعفین به ارث خود که خدای تعالی به آنها عاایممت
فرموده است ننی رساد.
حضرت امام خنیای(ره) از آغاز نهضت اسالمی بهویژه پ

از پیممروزی انقممالب اسممالمی ،هنممواره در

بیانات و نوشتههای خود ،بر حنایت از محروما و ملتضعفا تأکید میکرد« :مات آزاده ایممرا اکاممو
از ماتهای ملتضعف جها در مقابل آنهایی که مارقشا توپ و تانممک و شعارشمما سممرنی،ه اسممت،
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حقیقت و آزادی مبارزه میکااد ،پشتیبانی میکایم»( .امام خنیای ،۱۳6۱ ،ج)25۹ :۱۱
 )3نفی ظلم و حمایت از مستضعفین:
ملأله مقاومت اسالمی امروز برا ما ملانانا به ویژه شیعیا به صورت یممک الگممو و برنامممه جهممت
قیام در برابر هر گونه استبداد و زورگویى و ظام و ستم درآمده است و و مهنترین مباا بممرای حنایممت
از ملتضعفین نی ،به شنار می رود .در هنین مورد ،امام خنیای(ره) بایانگذار جنهوری اسممالمی ایممرا
و همکاران

میفرمایاد:

«مات اسالم پیرو م تبی است که برنامههممای آ م تممی خالصممه میشممود در دو کانممه ال َت ْظ ِا ُنممو َ وَال
ُت ْظ َانُو » (صحیفه نور ،ج.)8۱ :۱4

امام خنیای(ره) بر این امید بود که با روشاگریهای خود بتواند مال ملانا را بیدار و آنمما را از سمماره
قدرتها برهاند ،لذا تاکید می ردند« :ما امیدواریم که هنه ماتهای اسالم با بیداری و با توجه به پمما خی،نممد
و این دستهای فاسدی که میخواهد هنه ماتهای اسالم را در تحت ساره ابرقدرتها قممرار بدهاممد آنهمما را
سرجای خودشا باشاند» (صحیفه نور ،ج.)2۳0 :۱2
به نظر میآید جایگاه قاعده نفی سبیل در سیاست خارجی جنهوری اسالمی ایممرا تاهمما معرمموف بممه
خود نبوده است ،با ه این اصل زمیاهای برای دفاع از جهمما اسممالم و بهرممورکای ملتضممعفا جهمما
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ال پشتیبانی میکاد .ما از تنام نهضتهای آزادیبخ
کام ً

در سرتاسر جهمما کممه در راه خممدا و حممق و

تبدیل شده و در قالی ظامستی،ی ،مبارزه با است بار جهممانی و مواجهممه بمما بیعممدالتیهای موجممود در
عرصه بینالناای ننود مییابد .امام خنیای(ره) اولین شخصممیت فقهممی م سیاسممی در ایممرا اسممت کممه
خواها رهایی ملتضعفین از زیر یوغ قدرتهای سارهگر استعناری است .ایشا اظهار میدارنممد« :ممما
ال
از تنام کشورهای زیر سمماره (ملتضممعفین جهمما ) بممرای بممه دسممت آورد آزادی و اسممتقالل کممام ً
پشتیبانی مینناییم و به آنا صریح ًا میگوییم که حممق گرفتاممی اسممت .قیممام کایممد و ابرقممدرتها را از
صحاه روزگار براندازید من بارها گفتهام و هم اکاو هشدار میدهم که که اگممر شممرق سممتم کشممیده و
آفریقا به خودشا مت ی نباشاد ،تا ابد گرفتارند .من به آفریقا و شممرق زیممر سمماره و تنممام کشممورهای
تحت ستم اخرار میکام که متحد شوید و دست آمری ای جاایت کار را از سممرزمینهای خممود قرممع
کاید» (امام هنا  ،ج.)۱4۷ :۱2
 )4دشمن شناسی و سازش ناپذیری:
امام خنیای(ره) از هنا بدو مبارزه عایه ح ومت پهاوی روحیممه ای دشممنن سممتی ،و سممازش ناپممذیر
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داشت .او هرگ ،به مذاکره با دشناا اعتقاد نداشت وی می فرمممود « :خنیاممی را اگممر دار ب،ناممد تفمماهم
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نخواهد کرد».
آنروزی که امری ا از ما تعریف کاممد بایممد عمم،ا گرفممت ،آ روز کممه کممارتر و ریگا (رؤسممای جنهممور
امری ا) از ما تعریف کااد معاوم می شود که در ما اش الی پیدا شده است.
در واقع ستی ،آشتی ناپذیر امام بمما دشممناا ریشممه در هلممتی شااسممی و انلمما شااسممی وی دارد .لممذا
هاگامی که امام از آمری ا به عاوا شیرا ب،ر یاد می کاد ،این نامگذاری یممادآوری دو ن تممه ظریممف
است .۱ :عاوا شیرا سرچشنه تنام ناپاکی ها و رذیات ها در جها هلتی است  .2شممیرا دشممنن
آشتی ناپذیر خدا و انلا است و مقاباه شیرا با انلا تا روز قیامت ادامه دارد .در حقیقممت حضممرت
امام با این نامگذاری بر وجه آشتی ناپذیری خود با آمری ا تأکید می کاد و آ را سازش ناپممذیری بممین
اسالم و کفر می داند.
 )5ایجاد وحدت و همدلی:
امام خنیای (ره) نی ،در گفتار و کردار خود بممر وحممدت ،هنبلممتگی ،هنیمماری و ایلممتادگی ملممانانا
تاکید میکردند .ایشا به امت اسالمی با تنام مذاهی و م اتی ف ریاش به عامموا یممک امممت واحممد
مینگریلت و با تلنک به این آیه قرآنی« :وإ هذه أمت م أمة واحدۀ وأنا رب م فاعبممدو »« ،إ الممذین
فرقوا دیاهم وکانوا شیعا للت ماهم فی شیء» .ایجاد وحدت و هندلی را برای ملممانانا جهمما مممورد
تاکید قرار می دادند.
در واقع در ماظومه ف ری امام حفظ اتحاد جوامع اسالمی در برابر دسیلههای دشممنن هنچممو ایجمماد
دودستگی و رواج فرقهگرایی ،ج ،با مقاومتی آگاهانه انجام ننیپممذیرد .مقاومممت بممرای خممدا ،در برابممر
توطئهها و تفرقههاست که حاصا

ایلتادگی و طی طریق ننود تا آخممرین مراحممل اسممت .باممابراین

وحدت امت اسالمی که حاصل مقاومتی برآمده از آگاهی نلبت به اهداف دشنن باشممد ،سرسممخت-
ترین دشناا را نی ،به ستوه خواهد آورد« .خودخواهی و تر قیام برای خممدا ممما را بممه ایممن روزگممار
سممیاه رسممانده و هنممه جهانیمما را بممر ممما چیممره کممرده و کشممورهای اسممالمی را زیممر نفمموذ دیگممرا
درآورده...استقامت شنا مات ایرا اسباب این شد که ش لممت نخوریممد ،اسممتقامت موجممی شممد کممه
اقشار بعضی به بعض پیوستاد» (صحیفه نور ،ج  ،۱ص )4-۳
 )6استقالل طلبی و تکیه بر ظرفیت های داخلی:
حضرت امام خنیای در بیانات خوی
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بارها اعالم کرده انممد؛ «ممما مىخممواهیم زنممدگى فقیرانممه داشممته

ننىخواهیم .ما تندنى را مىخواهیم که بر پایه شرافت و انلانیت استوار باشد و بر این پایممه ،صمماح را
حفظ نناید .ابرقدرتها مىخواهاد انلانیت انلا ها را تحممت سمماره قممرار دهاممد و ممما و شممنا و هممر
ملانانى م اف است در مقابل آ ها بایلتد و سازش ن اد (».صحیفه امام ،ج  ،۱۱ص )۳۱۳
امام در این باره می فرمایاد :عنده این است که ما ذهن این جوا ها و حتی پیرهمما و روشمماف رنناها را
آماده کایم که ما خودما آدم هلتیم و این طور نیلت که در هنه چی ،دسممتنا را پممی

دیگممرا دراز
و همکاران

کایم .هنچاین می فرمایاد :شنا چاانچه باورتا آمده باشد که ننممی توانیممد صمماعت درسممت ب ایممد ،و
ننیتوانید صاایع ب،ر و کوچک را و چی،هایی که احتیاج به غممرب بمموده اسممت ،خودتمما آ همما را
درست ب اید ...ننی توانید که انجام بدهید .اول باید خودتا را درست کاید ،اول باید باورتا بیایممد کممه
ما هم انلانیم ،ما هم قدرت تف ر داریم ... ،اگر این باور برای شممنا پیممدا شممد [موفممق خواهیممد بممود](.
صحیفه امام ،ج  ،۱4ص )۳0۷
 -7نفی اشرافیت و رفاه طلبی به مثابه شاخصه های اسالم آمریکایی:

آنچه را که امام صراحتا در ماافات با مبارزه و پایداری اعالم میننایاد ،رفاهطابی و اشرافیگممری اسممت
که از خصای

اسالم آمری ایی است .ایشمما خمموی اشممرافیگممری را ی ممی از مهمممتممرین تهدیممدات

مقاومت اعالم ننوده میفرمایاد« :مات ع،ی ،ممما کممه مبممارزا حقیقممی و راسممتین ارزشهممای اسممالمی

مقالۀ پژوهشی :بررسی ایده مقاومت در اندیشه امام خمینی(ره) /حمیدرضا حقیقت و همکاران

باشیم ،ولى آزاد و ملتقل باشیم .ما این پیشممرفت و تنممدنى کممه دسممتنا پممی

اجانممی دراز باشممد را

هلتاد ،به خوبی دریافتهاند که مبارزه با رفاهطابی سازگار نیلت» (صحیفه امممام ،ج ،2۱ص  .)86تأکیممد
بر حفظ طریقه کوخنشیای و سادهزیلتی ،انتخاب ملئولین کشور از میمما قشممر ملتضممعف و مممذمت
کارش اا و صدرنشیاا مرفه ،ح ایت از اعتقاد عنیق امام به این حقیقت است کممه صممیانت از اسممالم
و انقالب را ج ،با جبههای که هدف را انقالب ،و ام انات را وسیاهای جهت وصول بممه مقصممد مممی-
داناد ام انپذیر نیلت .چرا که در این صورت میتوا انتظار ایلممتادگی ماممت را در برابممر دشممواری و
کاستیهای مبارزه هنیشگی حق و باطل داشت« .اشراف و اعیا این طور هلتاد که تنممام ارزشهمما را
به این میداناد که آنجایی که زندگی میکااد بهتر از دیگرا باشد ،تنممام ارزشهمما را بممه قممدرت مممالی
میدانلتاد» (صحیفه امام ،ج ،۱6ص .) 44۳باابراین امام با نفی اشرافیگممری و حنایممت از ملتضممعفین
جها  ،آنا را به جبهه انقالب دعوت ننوده و آ جبهه را از مبارزانی پایممدار تشم یل داد و پیممروزی و
حنایت هنیشگی خوی

از این قشر را صراحتا اعالم ننود.

نتیجه آ که در کلی و حفظ استقالل از ماظممر امممام ،رکممن اساسممی ،مقاومممت اسممت و دسممتیابی بممه
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استقالل کامل را راهی ج ،مقاومت در برابر سارهطابی اقتصادی ،فرهاگی و سیاسی بیگانگا نیلت.
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ننودار :۱شاخصه های سابی و ایجابی مقاومت در اندیشه حضرت امام خنیای(ره)
 -3اهداف مقاومت بر اساس منظومه فکری حضرت امام(ره)
مقاومت ،گونهها و شیوههای فراوا – از مجاهدت با نف

گرفتممه تمما مبممارزۀ ملمماحانه -دارد ،اممما بممه

عات وصف کایت و شنول ،هی گونهای از آ جایگ،ین گونة دیگر ننیگردد.
در واقع مقاومت اساس ًا در برابرظام ،تجاوز و اشغالگری ،دین ستی،ی ،سمماره اسممت بار و متحممدا آنهمما
ش ل گرفته و هدف

حفظ حقوق ،دفع ستم ،رفع اشغال ،حفظ استقالل ،جاوگیری از سمماره و حفممظ

دارائیها مرابق آموزه ها و اح ام دین می باشد .عدالت محوری ،ظام ناپذیری ،دفمماع از مظامموم و نفممی
ساره کفار از جناه مهنترین منلفه ها در این چهارچوب می باشاد.
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قیامت باقی و الزم االجرا است و این بقا و دوام هنیشگی اح ام اسالمی ام ا پذیر نیلممت ،مگممر بمما
ایجاد ح ومت اسالمی؛ باابراین می توا گفت که ل،وم ح ومت به ماظممور بلممط عممدالت و تعاممیم و
تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظام و حراست مرزهای کشور و جامموگیری از تجمماوز بیگانگمما  ،از
بدیهی ترین امور است] باابراین؛ قیام و مقاومت جهت [حفظ مرزهای کشور اسممالمی و جامموگیری از
ال و شممرع ًا واجممی اسممت و ایممن بممدیهی تممرین نیازهممای ملممانانا
تلمماط تجمماوزگرا بممر آ  ،عقم ً
امام خنیای استدالل می کاد که حضور انلا ها در قیام همما و مقاومممت امممری از پممی

و همکاران

است(.صحیفه نور ،ج )2۱۱ :2و این مهم تحقق ننی گردد ،مگر این که مات خودشا بخواهاد.

سمماخته خممود

انلا نیلت ،با ه خداوند سبحا و اسالم از ما می خواهد که در مقابل کفر و زندقه در مقابل سممتم و
ستن ارا ایلتادگی کایم .باابراین می فرمایاد« :چه بلا افرادی که ابتدائ ًا در یک امری وارد مممی شمموند،
ل ن بعضی مش الت وقتی پی

آمد ننی تواناد خوددار باشاد ،ننی تواناد اسممتقامت کااممد ...تعاینممی

که خدای تبار و تعالی به ملانین داده است ،این است که باید در مأموریت های خودتمما اسممتقامت
داشته باشید» (.هنا  ،ص )46۳
هنچاین می فرمایاد«:اسالم می خواهممد کممه در مقابممل کفممر و زندقممه و در مقابممل سممتم و سممتن ارا
ایلتادگی ب ااد (».هنا  ،ج  ،۱6ص )۷5

مقالۀ پژوهشی :بررسی ایده مقاومت در اندیشه امام خمینی(ره) /حمیدرضا حقیقت و همکاران

امام خنیای معتقد است ،چو اح ام اسممالمی اعممم از قمموانین اقتصممادی ،سیاسممی و حقمموقی ،تمما روز

و در جای دیگر هم بر تداوم این تحول روحی تأکید کرده و فرموده اند :قیام شنا برای خدا بممود ،هنممه
فریاد می زدید که ما «جنهوری اسالمی» می خواهیم .برای اح ام اسالم قیممام کردیممد .امممر اول را کممه
فرموده اند قیام کاید ،برای خدا اطاعت کردید؛ باقی مانده است امر دوم[ ...اسممتقامت] ،اسممتقامت کایممد،
این قیام را حفظ کاید ،این تحول روحی که برای شنا مات حاصل شده است حفممظ کایممد ،اسممتقامت
کاید ...،تا پیروز شوید (.هنا  ،ج  ،۷ص )4۹۳
 -4ابعاد و اقسام مختلف مقاومت
مقاومت ،تنامی عرصه های زندگی اعم از :سیاسی ،اقتصادی ،فرهاگی و نظامی را در بر می گیرد .هممر
عرصه ای که نظام ساره ،دین اسالم و ملانانا و داشته های آنها را مورد تجمماوز و تعممدی قممرار مممی
دهد ،عرصه مقاومت را ش ل می دهد.
-4-1

فرهنگ مقاومتی
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فرهاگ عبارت است از هنه هاجارها ،ننونهها ،الگوهای رفتاری و نتیجههای رفتار آش ار و پاهمما کممه
فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،11شمارۀ  ،1شمارۀ پیاپی ( ،)40بهار 1401

از گروههای اجتناعی یاد گرفته میشود .این هاجارهمما و الگوهمما بممه هنبلممتگی داخاممی و خممارجی و
قدرت کارکردی یک گروه خدمت میکاد و راهحل خمماص و عنممومی تجربهشممده ملممئاه تربیممق بمما
شرایط اقتصادی ،فی،ی ی و  ...محیط را نشا میدهد(.نوربخ )۱۷2 ،۱۳۹0 ،
فرهاگ مقاومت از طریق سازوکارهای ی پارچه ساز و هناهاگ کااده حاصل مممی گممردد .شاخصممهای
قدرت نرم اف،اری می تواند زمیاههای الزم برای فرهاگ مقاومت را فراهم کاد .کشورهایی که فرهاممگ
مقاومت را بر اساس منلفههایی هناناد ایدئولوژی ،مشروعیت و انلممجام داخاممی تاظممیم مممیکااممد ،از
قابایت الزم برای اثرگذاری بر محیط اجتنمماعی برخوردارنممد.ا ولممین نشممانه فرهاممگ مقاومممت را بایممد
«انلجام اجتناعی» دانلت .کشورهایی میتواناد در فضای کا

مبتای بر مقاومممت قممرار گیرنممد کممه از

انلجام اجتناعی و ساختاری برخوردارند.
مانوئل کاستا ،در عصر جامعه شب ه ای مبتای بر ارتباطات ال ترونی ی نوین ،از تقابممل شممب ه و فممرد و
از دست رفتن کاترل تدریجی افراد بر زندگی خوی  ،از ظهور هویممت هممای مقمماوم در هئیممت جنممع
های دیای ،فرهاگی ،مای ،قومی و محای سخن می گوید .این هویت ناشی از انممواع احلمماس طممرد و
کاارگذاشته شدگی است که به ایجاد جنعیت ها و جناعت های با گممرای
شود (کاسممتا« )2۳-22 :۱۳80 ،،جاممب

هممای خمماص ماجممر مممی

هممای معتممرض و مخممالف نظیممر زاپاتیلممت هممای م ،یممک،

میایشیای آمری ایی ،کاتاال ها در اسپانیا و آئوم شریا و در ژاپن و نی ،جاممب

هممای بایممادگرایی دیاممی

عای رغم تفاوت های اساسی با ی دیگر ،پدیداری را ذیل عاوا هویممت هممای مقاومممت بوجممود مممی
آورند .این هویت ها در برابر سیل بایا کن شب ه ای شد عالم در تالش هلتاد تا با ت یه بممر میراثممی
که آ را (در صورت و هئیتی که برای خود تصور کرده اند) احیانم ًا جمماودا و الیتغیممر بممه شممنار مممی
آورند ،حصن حصیای ایجاد کااد»( کاستا)2۳-22 :۱۳80 ،،
حضرت امام خنیای(ره) هنواره در تقابل با تهاجم فرهاگی غممرب بممر اسممتقالل فرهاگممی تأکیممد مممی
کردند ،و می فرمودند« :فرهاگ اساس مات است؛ اساس مایت یک مات است ،اساس اسممتقالل یممک
مات است (».صحیفه امام ،ج  ،۹ص « )۳20هی ماتی ننی تواند استقالل پیدا ب اد المما ایا ممه خممودش
خودش را بفهند و تا زمانی که ماتها خودشا را گم کرده اند و دیگرا را به جممای خودشمما نشممانده
اند ،ننی تواناد استقالل پیدا کااد .کنال تأسف است که کشور ما حقوق اسممالمی و قضممای اسممالمی و
فرهاگ اسالمی دارد و این فرهاگ و حقوق را نادیده گرفته به دنبال غرب است .چاا غممرب در نظممر
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وابلتگی ف ری ،عقای و مغ،ی غربی ،ماشأ اکثر بممدبختیهای ماتهمما و ماممت ممما نیمم ،هلممت و تمما ایممن
غرب،دگی از ماتها و مغ،های مات زوده شود ،وقتی طوالنی الزم است .شممرق فرهاممگ اصممیل خممود را
گم کرده است و شنا که می خواهید ملتقل و آزاد باشید باید مقاومت کاید و باید هنممه قشممرها باممای
این را بگذارند که خودشا باشاد .باید کشاورزا درصدد باشاد که روزی خودشا را از زمممین بیممرو
بیاورند و کارخانه ها خودکفا باشاد تا صاایع کشورما رشد پیدا کاد (».صممحیفه امممام ،ج  ،۱2ص -4
و همکاران

 )5این بیانات نشا می دهد؛که امام بی

از هنه برتقدم توسممعه فرهاگممی و تممروی فرهاممگ اسممالمی

تأکید دارند« :شرق یک فرهاگ اسالمی دارد که باادترین ،مترقی ترین فرهاگ است .بمما ایممن فرهاممگ
اسالمی باید تنام احتیاجاتنمما را اصممالش کاممیم» (.صممحیفه امممام ،ج  ،۷ص  )۱62-۱60لممذا فرهاممگ
مقاومت زمانی به کنال می رسد که تنامی جوامع اسالمی به مثابه یک امممت واحممده در قبممال فرهاممگ

مقاومت عنل کااد و این مهم میلر ننی گردد ،مگر بممه واسممرة تشم یل یممک جبهممة واحممد مقاومممت
متش ل از کشورهای اسالمی که به ارزش این مفهوم واال رسیده اند.
بدیهی است ،مادامی که ملانانا جها به ارزش و مفهوم «امممت» کممه یممک مفهمموم قرآنممی و اسممالمی
است و ما،وماتی از جناه وحدت و مقاومت را در خود دارد ،واقف نشده باشاد ،تش یل جبهة واحممد
مقاومت میلر نیلت .قدم اول برای تش یل چاین جبهه ای ،شااخت ما،ومات و سپ

محقممق کممرد
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یک قشری از این مات جاوه کرده است که گنا می کایم غیر از غرب ،دیگر هی چیمم ،نیلممت .ایممن

مفهوم «امت» قرآنی است.
باابراین مقاومت فرهاگممی عبارتلممت از پاسممداری آگاهانممه و مارقممی از فرهاممگ خممودی و برخممورد
هوشیارانه و هوشنادانه با فرهاگ بیگانه .رم ،موفقیت در مقاومت فرهاگی ،شممااخت فرهاممگ خممودی
و پدیدههای اصولی و بایادی آ است .در مقاومت فرهاگی اولویت اصممای بمما صممیانت و پاسممداری از
عااصر ثابت و الیتغییر فرهاگ خودی میباشد که باید آگاهانه و بمما بصممیرت کامممل حفممظ و حراسممت
شوند .این پاسداری باید مبتای بر آگاهی مممردم و هوشممیاری هنگممانی باشممد و تنممامی مممردم در کایممه
صحاههای فردی و اجتناعی زندگی خوی  ،حافظ و نگهبا فرهاگ خودی باشاد (مهدی)۱۳۷5 ،
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مقاومت فردی و اجتماعی

با توجه به ایا ه هدفی که برای زندگی انلا تعریف شده یک زندگی فرافممردی و فراشخصممی اسممت
ننیتوا امید داشت که انلا تاها بمما مقاومممت فممردی و شخصممی بممه هممدف برسممد؛ زیممرا براسمماس
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آموزههای قرآنی ،فالفه وجودی و ح نت آفریا

انلا به عهممده گممرفتن ملممئولیت خالفممت الهممی

فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،11شمارۀ  ،1شمارۀ پیاپی ( ،)40بهار 1401

است تا به عاوا مظهر پروردگاری ،جها را بلازد .لذا ش ی نیلت که انلمما نخلممت بایممد خممود را
بلازد و با فعایت بخشی قوا و مظهریت ننایی از خدا ،در مقام متالممه و ربممانی ،خایفممهگری کاممد .پم
الزم است که هم مقتضیات را تحقق بخشد و هم موانع را بردارد .از این رو عبادیات و تقوا و اینمما و
اعنال صالح ،به عاوا مقتضی و مانع زدایی عنممل میکاممد و انلمما بمما ایاهمما خممود را ت،کیممه کممرده و
هنچاین کناالت را در خود آش ار میکاد ،اما این به تاهایی کافی نیلت هر چاد امری الزم است.
باابراین هر انلانی در دو ش ل میبایلت به اصل مقاومت و استقامت توجه کاد .۱ :شم ل فممردی؛ .2
ش ل اجتناعی ،به این معاا که هم خود را بلازد و هم در برابممر موانممع و فشممارهای هواهممای نفلممانی
درونی و هم وسوسههای شیرانی بیرونی مبارزه و مقاومت کاممد و هممم بممه دیگممرا یمماری رسمماند تمما
مقاومت پیشه کااد.
انلا ها در دنیا اف،و بر ایا ه زندگی جنعممی دارنممد و در کاممار هممم زنممدگی میکااممد ،یممک زنممدگی
اجتناعی هم دارند؛ زیرا اینگونه نیلت که ماناد یک گاه در کاار هم قرار گیرند و هر یممک بممه تاهممایی
بتواناد نیازهای خود را برآورده سازند ،با ه نیازماد زندگی اجتنمماعی اسممت تمما بتوانممد انممواع و اقلممام
نیازهای عاطفی ،جلنی ،مادی و معاوی خود را برآورده سازد .لذا هنا گونه کممه انلمما نیازماممد یممک
مقاومت فردی است نیازماد یک مقاومت اجتناعی هم میباشد تا بتواند در چارچوب فالممفه زنممدگی
اسالمی ،اهداف و مقاصد و مرالی فردی و اجتناعی را برآورده سمماخته و در ملممیر درسممت آفممریا
گام بردارد.
خداوند در آیه  46سوره سبا میفرماید :قل اننا اعظ م بواحده ا تقوموا لل مثاممی و فممرادی؛ بگممو مممن
فقط به شنا یک اندرز میدهم که دو به دو یا به تاهایی برای خدا قیام کاید و به پا خی،ید.
امام در ضرورت هن اری مردم در اداره منا ت بر حلی وظیفه الهی می فرمایاممد« :تمما هنممه بمما هممم
نباشاد ،هنه با هم دست به هم ندهاد ،ننی شود این کارها انجام بگیرد .و این وظیفممه انلممانی ماسممت،
وظیفه الهی ماست که کنک کایم ،هنه به هم ،معاونت کایم هنه با هم تا با ه ا شاءالل کارها اصممالش
بشود» (.صحیفه امام ،ج  ،۱۱ص « )۳52در اسالم و پی

من رهبری مرممرش نیلممت ،بممرادری مرممرش

است .خدای تبار و تعالی در قرآ می فرمایاد« :اننا النوماو اخوه« ».اسممالم بممرادری اسممت برابممری
است (».صحیفه امام ،ج  ،6ص )46-44
باابراین از آنجا که دیدگاههای امام پایه و مباای اسالمی دارد هممی گونممه اختالفممی بممین انلممانها قائممل
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وجود وحدت شنرد«.هنه مصیبتهایی که به یک کشوری وارد می شود از روی اختالفاتی که بین آنهمما
هلت پیدا می شود .اگر یک کشور متحدال انه باشد ،هی ظانممی بممر آنهمما ننممی توانممد وارد بشممود»(
صحیفه امام ،ج  ،6ص « .)46-44ما در سایه آرام
عالیه اسالمی برسانیم  ...اگر آرام

و وحدت می تمموانیم ایممن کشممور را بممه مقاصممد

نباشد کشاورزی نخواهد بود ،اگر آرام

نباشممد صمماعت نخواهممد

راه افتاد (».صحیفه امام ،ج  ،۱4ص « )288با ات ال به خدا و با وحممدت کانممه و هنممت فرزنممدا ایممن
و همکاران

آب و خا هنه با هم به بازسازی کشور می پممردازیم (».صممحیفه امممام ،ج  ،۱ص « )2۷0-268بممرای
ساختن ایرا هنه مات باید شرکت کااد ،کشاورز در حد کشمماورزی ،زارع در حممد زارع بممود  ،اهممل
صاعت در حد صانع بود و هنه اقشار مات از دوست و غیر دوست گرفتممه ،ایاهمما بمما هممم هن مماری
ب ااد و برادرانه دست به هم بدهاد و این خرابه ای که بممرای ممما گذاشممتاد ،از سممر بلممازند و آبممادش
کااد(».هنا )
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سیاست مقاومتی:

هنا گونه که گفته شد ،توحید و استقامت از نظر قممرآ و روایممات بمما هممم مالزمممه دارنممد .ایممن امممر
اختصاص به افراد ندارد ،با ه ساختارها و نظامات مبتای بر توحید را نی ،دربرمی گیرد .بر ایممن اسمماس،
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نیلت و تاها مال برتری انلانها ن،د خداوند را هنانا تقمموا مممی دانممد و الزمممه پیشممرفت و توسممعه را

اگر نظامی سیاسی زیرباای خود را توحید و حاکنیت الهی اعالم کممرد ،اسممتقامت بممر مبممانی توحیممدی
خود را نی ،باید به عاوا یک ال،ام بیا نناید .نظام جنهوری اسالمی یک نظام توحیدی است .بممر ایممن
اساس ،اصل دوم قانو اساسی جنهوری اسالمی تصریح می کاممد :جنهمموری اسممالمی ایممرا نظممامی
است برپایة اینا به خدای ی تا (ال اله اال الل) و اختصاص حاکنیت و تشریع به او و لمم،وم تلممایم در
برابر امر او .چو این نظام بر مباای توحید استوار است ،باید هر نوع ساره پممذیری و تلمماط غیرخممدا
را نفی کاد( .بادج ،اصل دوم ) و سیاست خارجی خود را بممر اسمماس نفممی هرگونممه سمماره جممویی و
ساره پذیری ،حفظ استقالل هنه جانبه و تنامیت ارضی کشور ،دفاع از حقوق هنة ملممانانا و عممدم
تعهد در برابر قدرت های ساره گر قرار دهد( .اصممل ی صممد و پاجمماه و دوم) .پم  ،مقاومممت جمم،ء
الیافک این نظام سیاسی است ،به گونه ای که ماهیت و هویت این دولت و وجممه منیمم،ۀ آ بمما سممایر
دول خواهد بود.
هرگونه ضعف ساختاری ناشی از فقدا فرهاگ مقاومممت ،زمیاممه هممای الزم بممرای نفمموذ گممروه هممای
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سیاسی ذیافع خارجی را ام ا پذیر می سازد .در چاین شرایری ،تهدیدات داخای نلبت بممه دولممت را
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ننی توا به طور کامل از نفوذ دولتهای خارجی جدا ساخت و بدین لحا مشم الت امایممت داخاممی
کشورهایی که فاقد فرهاگ مقاومت باشاد ،افمم،ای

یافتممه و بممه گونممه مشممهودی بمما سممازوکار کمما

قدرتهای ب،ر برای کاترل اقتدار سیاسی کشورها پیوند می یابد (بوزا )45 :۱۳۷۹ ،
با آغاز جاگ تحنیای و قدرتطابیهای صدام و حنایتهای بیدریغ ملممت برا از او ،مشممی روشممن
امام (رحنت الل عایه) هنواره مبارزه با سرا ظام و سر خممم ن ممرد در برابممر ظالنمما بممود و ایشمما
پیشاهادهای ب،دالنهی برخی را دربارهی اتنام جاگ ننیپذیرفتاد .از نظر امام ،دفاع امری اسممت کممه بممر
هنه ک

در حد توا واجی است و برخی پیشاهاددهادگا سازش میفهناممد کممه «ممما اگممر سممازش

کایم ،له مى شویم (».صحیفهی امام ،ج  ،20ص  )2۷۱لذا «ابد ًا قضیهی صاح و قضیهی سازش در کممار
ال مذاکرات ننى کایم با اینها .اینها بممرا ایا ممه فاسممد و مفلممد هلممتاد و ممما بمما ایممن
نیلت .ما اص ً
اشخاص مذاکره ننى کایم (».صحیفهی امام ،ج  ،۱۳ص )252
از نظر امام (ره) ،مبارزه با ملت برا متن اصای اسالم است .لممذا دعمموت ایشمما بممه هنممهی ماتهممای
ملانا  ،با ه ملتضعفا این است که برای شرف خود قیام کااد .ایشمما آ همما را بممه درسآممموزی از
قیام مات ایرا و پیروزی او فرامیخواند (.صممحیفهی امممام ،ج  ،۱5ص  )452قیممامی کممه ماتممی بممدو
دستهای خالی و بدو ات ای به شرق و غرب آ را به ثنر رساند و ادامه داد.
امام در تبیین سیاست مقاومت در جنهوری اسالمی اسالمی می فرماید« :من به تنممام دنیمما بمما قاطعیممت
ل دین ما بایلتاد ،ما در مقابممل هنممهی دنیمما آنمما
اعالم مى کام که اگر جها خوارا بخواهاد در مقاب ِ
خواهیم ایلتاد و تا نابود تنام آنا از پا نخواهیم نشلت .یا هنممه آزاد مممى شممویم و یمما بممه آزاد
ب،ر تر که شهادت است مى رسیم» (.صحیفهی امام ،ج  ،20ص )۳26
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اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی بایا نظری برای مدلسازی گونه ویژهای از اقتصمماد اسممت کممه فعمماال خممود را بممرای
مواجهه با تحریمها ،بی

از پی

آماده ساخته اسممت .م انیلمممهای اقتصممادی ،فضممای کلممی و کممار،

تجارت خارجی ،نهادهای مالی و واسرهای و ...در اقتصاد مقاومتی مبتای بممر ایممن پی فممرض طراحممی
میشوند که کشور در تعارض ایدئولوژیک دائنی با نظام ساره است و هر ضممربه اقتصممادی از غممرب
من ن است در هر لحظه به کشور وارد شود.
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دستیابی به استقالل اقتصادی حتی با تحنل ه،یاهی اجتناعی محاصرهی اقتصادی را سودماد میداناممد
و میفرمایاد« :این محاصرهی اقتصاد را که خیاى از آ مىترساد ،من یممک هدیممها مممىدانممم بممرا
کشور خودما  ،برا ایا ه محاصرهی اقتصاد معاای

این است که مایحتاج ما را بممه ممما ننممىدهاممد.

وقتى که مایحتاج را به ما ندادند ،خودما مىرویم دنبال ( ».صممحیفهی امممام ،ج ،۱4ص۱۱5و)۱۱6در
جای دیگر میفرمایاد...« :من اعتقادم این است که انلا اگر با هممر زحنممت و مرارتممی زنممدگی کاممد و
است که انلا در آپارتنا های عظیم باشیاد و دسممت

پممی

و همکاران

زندگیاش مال خودش باشد ،ملتقل باشد ...و نا جو خودش را بخورد ...ارزش

صدها مقابممل ایممن

دیگممرا دراز باشممد( ».صممحیفهی نممور،

ج ،۱4ص )285و نی ،میفرمایاد« :من دست و بازو هنهی کلانى که بممىادعمما و مخاصممانه درصممدد
استقالل و خودکفایى کشورند را مىبوسم( ».صحیفهی امام ،ج ،2۱ص«)2۳۳آیا برای ملممانانا جهمما
ناگ نیلت که با این هنه سرمایههای انلانی و مادی و معاوی ،با داشممتن م تممی مترقممی و پشممتوانهی
الهی ،تن به سارهی قدرتنادانهی ملت بر و دزدا دریایی و زمیاممی قممر میدهاممد( ».صممحیفهی نممور،
ج ،۱5ص«)۱25ملانین نباید تحت سارهی کفار باشاد .خدای تبار و تعالی برای هی یک از کفممار،
ساره بر ملانین قرار نداده است و نباید ملانین ،این سارهی کفار را قبممول کااممد( ».صممحیفهی نممور،
ج ،۱6ص)۳۷
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حضرت امام خنیای (س) بر استقالل اقتصادی بهعاوا یک ضرورت تأکید کردهاند؛ تا آنجا که ایشمما

در مبحث اقتصاد مقاومت از ماظر امام خنیای(ره) ،ع،تناد به عاوا یک مباا ،حالتى از اقتصمماد اسممت
که در این حالت ،اقتصاد یک کشور ،دارا شرافت ،قدرت ،غابه و قهر هنراه با سخت کوشممى فعمماال
اقتصاد خواهد بود .در تعامل با مش الت ،حالت نفوذناپذیر به خود مىگیرد که غابه پیدا مممىکاممد،
ولى ش لتداد و غابهکرد بر او آسا نباشد .رعایتکرد این مبامما در تنممامى سیاسممتها موجممی
عدم تلاط کفار بر جامعه اسالمى مىگردد.
نتیجه گیری:
مهنترین معیار و ارزش مقاومت بممه دلیممل ارزش دیاممی و اخالقممی نهفتممه در آ اسممت .لممذا تعممالی و
سرباادی انلا از نظر مادی و معاوی و سعادت و خوشبختی فممرد و جامعممه جمم ،در سممایة مقاومممت
ام ا پذیر نیلت .و چو بقاء و پایداری دین و دنیا درگروی مقاومت میباشد ،پ
ضرورت دنیوی و اخروی به شنار میرود .اگر انلا در برابر نفم

سممرک

این پدیممده ،یممک

و همموی و همموسهمما و
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تجنلهای دنیوی مقاومت ن اد و در راه شااخت خدا و اطاعت از فرممما او بمما مشم الت بممه پی ممار
فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،11شمارۀ  ،1شمارۀ پیاپی ( ،)40بهار 1401

برنخی،د ،هرگ ،به هدف ننیرسد.
از آیات قرآ این معاا استابا میشود که اگر انلمما و جامعممهای بخواهممد بممه تعممالی و کنممال برسممد
میبایلت سبک زندگی خاصی را اتخاذ کاد که او را به مقصد برساند .از آنجممایی کممه فالممفه زنممدگی
اسالمی بر مدار توحید و خالفت الهی انلا در دنیا و آخرتگرایی ساما یافته اسممت ،سممبک زنممدگی
اسالمی نی ،بر هنین مدار و محور ش ل میگیرد .از نظر آموزههای دیای ،انلا در دنیمما بممرای رسممید
به هدف آفریا

هلتی و نی ،هدف آفریا

انلا باید مدلی از زنممدگی را در پممی

گیممرد کممه بلممتر

فعایتبخشی و ظهور استعدادهای سرشته درونی را فراهم آورد و بتوانممد در برابممر موانممع و فشممارهای
درونی و بیرونی مقاومت کاد؛ زیرا از نظر آموزههای اسالمی ،انلا با آن ه دارای هنممه توانناممدیهای
ذاتی است ،ولی میبایلت آ را در بلتر عبودیت و اینا و عنل صالح به فعایت رساند.
خط استقامت یا هنا مقاومت فعال و سازشناپذیری بمما ملممت برا در تنممام عنممر حضممرت امممام و
بهویژه در سال پایانی عنر مبار شا جاری و ساری است .امام خنیای(ره) با انتقاد از سازش پممذیرا ،
قوی ًا معتقد بود برای حفاظت از دین خدا و حفممظ عمم،ت ملممانانا و آزادگمما  ،راهممی جمم ،مبممارزه و
استقامت در برابر زیادهخواهیها و زورگوییهای آنا وجممود نممدارد و راه و ملممیر سممازش بمما دسممت
کشید از اصول و هویت اسالمی ایرانیما مترادف است .امام راحل به این حقیقممت بایممادین و دیاممی
باور داشت که اگر ماتی با اینا بممه خممدا و درس گممرفتن از سممیره انبیمما و ائنممه (ع) قیممام کاممد ،تنممام
سختیها را به جا میخرد ،اما رفاه مادی زودگممذر را بممه قینممت ذلممت در برابممر ملممت برا نخواهممد
پذیرفت .چاین ماتی تالش میکاد تا روی پای خود بایلممتد و هممر چممه بیشممتر وابلممتگی خممود را بممه
دشناا خود قرع نناید.
امام خنیای (ره) با شااخت اهنیت ساماندهی اقتصاد مای به ماظور دستیابی به رشد و توسممعه درونمم،ا،
جایگاه حرکت به سنت استقالل اقتصادی را هنواره مورد تاکید قممرار داده انممد .حضممرت امممام بممرای
حفاظت از دین خدا و حفممظ عمم،ت ملممانانا و آزادگمما  ،راهممی جمم ،مبممارزه و اسممتقامت در برابممر
زیادهخواهیها و زورگوییهای آنا را ننی بیاد لذا معتقد است اگر ماتممی بمما اینمما بممه خممدا و درس
گرفتن از ملیر انبیا و ائنه (عایهم اللالم) قیممام کاممد ،سممختیها را بممه جمما میخممرد ،اممما رفمماه مممادی
زودگذر را به قینت ذلت در برابر ملت برا نخواهد پذیرفت .چاین ماتی تالش میکاممد تمما روی پممای
خود بایلتد و هر چه بیشتر وابلتگی خود را به دشناا خود قرع ننایممد .ملممیری کممه ماممت ایممرا از
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آ تا کاو طی ننوده است و از این پ

نی ،با هنا قریننا و شاخ

حرکت خواهد کرد.
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