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Abstract: War is a set of factors that affect most aspects of society, altering them and resulting in new constructions 

and institutions. Different fields of science investigate war from different perspectives. Among these, the sociology of 

war studies the sociological analysis of the changes of constructions and institutions in the state of threat and under the 

shadow of war. With a comprehensive understanding of Islam and following the school of Islam and divine prophets, 

Imam Khomeini (MBUH) defined war from a religious point of view. The Imam's social thought was God-centered and 

religious and emphasized defending the privacy of the values of Islam and the Qur'an in such a way that at the top of the 

pyramid of his defense thought was the power of God, and at its base, people played a role as real soldiers defending the 

privacy of Muslims and the free people of the world. The present research, using the descriptive and analytical method 

and library sources, first seeks to find the sociological foundations of the Imam's (RA) thinking about war, considering 

the specific functional changes during the revolution and Holy Defense, and then examines the use of oral history in 

these cases. In this regard, the paper attempts to investigate the role of the Imam's words and messages in the eight years 

of Holy Defense, as the best source of the sociological aspects of war from his point of view. 

Key Words: Holy Defense, Imam Khomeini, Sociology of War, Oral History 

 

 

 

 

 

 مقدس دفاع سال هشت در( ره) خمینی امام شناسانه جامعه رویکرد بیان و شفاهی تاریخ
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 ، ایرانتهران، (ع) حسین امام جامع دانشگاه استادیار -1

 ، ایرانتهران، اسالمی آزاد دانشگاه ـ شناسی جامعه دکتری دانشجوی -2

 15/05/1401 پذیرش: تاریخ       22/01/1401 دریافت: تاریخ

 چکیده

ــر کــه اســت مــر ر عوامــ  از ای مجموعــه جنــ   نهادهــای و هــا ســا ت موجــ  و دهــ  مــی تغییــر را آنهــا گــذارد، مــی تــی یر جامعــه ارکــان بیشــتر ب

ــ ی ــی ج ی ــای رشــته. شــود م ــ  ه ــوم مختل ــه عل ــ  بررســی ب ــ گاه از جن ــای دی ــ  ه ــی مختل ــ  م ــن از. پردازن ــان، ای ــه می ــ  شناســی جامع ــه جن  ب

 جــامع درک بــا( ره)  مینــی امــام. دارد توجــه جنــ  ســایه تحــت و ته یــ  وضــعیت در نهادهــا و هــا ســا ت تغییــرا  از شــنا تی جامعــه هــای تحلیــ 

ــروی و اســالم از ــ  از کــردن پی ــا  و اســالم مکت ــی، انبی ــا اله ــه اشــرا  ب ــن، ب ــی نگــاه از را جنــ  دی ــ  دین ــی تعری ــاعی ان یشــه. کــرد م ــام اجتم  ام

 نیـروی  اش، دفـاعی  ان یشـه  هـرم  رأس در کـه  ای گونـه  بـه  کـرد   مـی  تیکیـ   قـرآن  و اسـالم  هـای  ارزش حـری   از دفـاع  بـر  و بـود  گـرا  دیـن  و   امحور

 .کردن  می آفرینی نقش جهان آزادگان و مسلمانان حری  از دفاع واقعی سربازان عنوان به مردم آن، قاع ه در و   اون 

ــهوهش ــیش پ ــه رو پ ــی توصــی ی روش ب ــا و تحلیل ــت اده ب ــابع از اس ــه من ــ ا ای، کتابخان ــافتن درصــ د ابت ــان ی ــای بنی ــه ه ــانه جامع ــام ت کــر شناس ( ره) ام

 مــوارد ایــن در را شــ اهی تــاریخ کــاربرد ســ   اســت، مقــ س دفــاع و انقــال  دوران  ــا  کــارکردی تغییــرا  بــه توجــه بــا جنــ ، در صــو 

ــام و ســخنان نقــش اســت شــ ه تــالش راســتا، همــین در. کنــ  مــی بررســی ــه مقــ س، دفــاع ســا  هشــت در امــام هــای پی  ابعــاد منبــع بهتــرین عنــوان ب

 . شود بررسی دی گاهشان، از جن  شناسی جامعه

 .ش اهی تاریخ جن ، شناسی جامعه ،  مینی امام مق س، دفاع کلیدی: های واژه

http://joralh.nlai.ir/
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مقدمه

ی اجتماعی است  هت    ها دهیپد نیتر دهیچیپجنگ یکی از 

عنوان یک متغیر مهم در تحول حیات اجتماعی نقش بتازی   ب 

جنگ و هشتمکش بتا انتان     ها انسان. از زمان پیدایش هند یم

، اند داشت ه  گرچ  در ظاهر اهداف متفاوتی  بوده اس همراه 

وج  مشترک هم  انها، هسب منفع  و قدرت بیشتتر است     

البت  ذهر این نکت  نیز الزم اس  ه  در جامع  اغازگر جنتگ،  

، بتتا هتتدف  شتتان ینتتیب جهتتانبتتا توجتت  بتت  گفتمتتان و    

ی متفاوتی بیان شتود   ها عل ی ب  اغاز جنگ بخش  یمشروع

یا هشوری ه  مورد هجتوم قترار گرهتت ، بنتا بتر        جامع ولی 

ی هتا  انیت جرمکلف ب  دهتا  است .    اش یهنیم -ملی  تکلیف

ب  دهتا ، ایجتاد    دادن  یاهممختلف سیاسی و مذهبی نیز در 

انگیزه و حفظ ان در طول جنگ نقش مهمی دارنتد. در هت ،   

ی هتتا  یتتماهجنتتگ یتتک هتتنش اجتمتتاعی استت  هتت  دارای 

  شتود  یمت گوناگون اس  و بنا ب  ماهی  و اهداف ان تعریف 

ی هتا  طترف یعنی جنگ با توج  ب  اهداف و نیتات ان بترای   

 شود ن  نتیج  حاص  از ان. متجاوز و مداهع، تعریف می

ی هتا  جنتگ شتاهد   با نگاهی گذرا ب  تاریخ معاصر ایران،

بخشی از خاک هشور و  رهتن دس ه  با از  میا بودهمتعددی 

یا پرداخت  غرامت  همتراه     اش یاجتماعی مادی و ها  یسرما

ستال  از ایتن قاعتده مستت نی      8  اما دهتا  مقتد    بوده اس 

 31با حملت  رستمی و سراستری عترا  بت  ایتران در       اس . 

، جنگی اغاز شد ه  معیار مهمی برای سنجش 1359شهریور 

هارامدی و مشروعی  نظام نوپای جمهتوری استیمی ایتران    

این نظتام و رهبتر    گذار اس یسعنوان  بود. امام خمینی )ره( ب 

قیب و ایران، بت  متدیری  و تتدبیر امتور مختلتف جنتگ       ان

امتام   شناسان  جامع پرداختند ه  در این پژوهش، رویکردهای 

)ره( درخصوص جنگ، مدنظر قرار گرهت  است  تتا بتتوان از    

و نیتز اهت     هترد  استتفاده عنوان الگوی متدیری  هتین    ان ب 

 راهی برای تبیین استراتژی و خت  مشتی   تواند یمهکری امام 

با در نظر داشتتن ایتن    نظام جمهوری اسیمی باشد  بنابراین،

مسئل  ه  امام خمینی )ره( رهبری بود هت  بتا ارا ت  رویکترد     

اجتماعی توانس  نظام را در مسیر اصلی خود ب  جلتو ببترد،   

رستی و تبیتین   ربدغدغ  نگارندگان از انجتام ایتن پتژوهش،    

دوران دهتا   در  (ره) خمینتی امام  اندیش  و رویکرد اجتماعی

عنتوان روشتی بترای     اس . در ادام ، تاریخ شفاهی ب مقد  

 .شود یمی، تکمی  و تدوین این تجربیات معرهی اور جمع

 

شناسانهدفاعمقدد ازمنرد یجامعههامؤلفهمواردیاز

امام)ره(

 ،امتتتام خمینتتی)ره( در مقتتام رهبتتری انقتتیب استتیمی  

رویکتتردی استتیمی،  جمهتتوری گتتذار استت یسو بنیانگتتذار 

داشتند ه  در ذیت  بت  شتر      اجتماعی نسب  ب  دها  مقد 

  شود: پرداخت  می انها نیتر مهم



شناسیالف.دشمن

ی در تعالیم اسیمی انقتدر است  هت     شناس دشمناهمی  

قران هریم در ایات متعددی بت  تعبیرهتای مختلتف بت  ایتن      

موضو  پرداخت  اس . سخنان معصومین نیتز مملتو از بحت     

ی و هشدار نسب  ب  خطرات انان اس   از همین شناس دشمن

و بتر ان تکهیتد    دانتد  یمرو، امام خمینی ان را تکلیف شرعی 

ی نخس  مبارزه تا لحظ  وهتات بت    ها سالو از همان  هند یم

  بت   انتد  داشتت  ستتیزی اشتاره    شناستی و دشتمن   مقولۀ دشمن

شود هت    ی ه  همتر سخنرانی و پیامی از ایشان دیده میا گون 

 ی ب  ابعاد مختلف این موضو  نکرده باشد.  ا اشاره

مل  ایران هیچ اعتمادی ب  شتایعات نکنیتد ... متا تمتام     »

: 1387)خمینتی،  « ا امریکتا مختالفیم  جرممان این اس  ه  بت 

 17(. امام خمینتی )ره( بت  مناستب  دومتین ستالگرد      91/13

 هتای  توطئت  بتا   هردند میدشمنان ما گمان »شهریور هرمودند: 

نهض  اسیمی و انقیب شکوهمند ایتن   توانند میهرسایشی 

مل  شهیدپرور را ب  سردی و سستی ستو  دهنتد  امتا بایتد     

و از  انتد  خوگرهت ب  شهادت و هداهاری  بدانند مل  ما اهنون



 
 13 مق س دفاع سا  هشت در( ره)  مینی امام شناسانه جامعه رویکرد بیان و ش اهی تاریخ

 

هترا  نتدارد.    ای توطئت  هیچ دشمنی و هیچ قدرتی و هتیچ  

: 1387)خمینی، « هرا  ان دارد ه  شهادت مکتب ان نیس 

در وقتتی  »اهلل الحرام نیز گفتند:  در جمع زا رین بی  (.65/13

ه  مسلمانان بیشتر از هر زمان احتیاج ب  وحدت هلم  دارند، 

اختیار امریکا و دوس  و بترادر بگتین و    این نوهر بی سادات،

 اهکنتی  تفرقت  شاه و صدام ان خادم سرسپرده امریکا دس  ب  

و از هیچ جنتایتی در ایتن راه هت  اربتاب      زده اس مسلمانان 

... دست    هننتد  نمتی ، هروگتذار  هترده است   جنایتکارش امر 

)خمینتی،  « امتده است   امریکا از استین دول  عترا  بیترون   

امتتام در دوران جنتتگ تحمیلتتی یتتاران    (.81-83/13: 1387

زیادی ازجمل  شهید چمران، شهید دستغیب و ... را از دست   

اهلل دستتغیب بترای قشتر     دادند و بت  مناستب  شتهادت ایت     

ایتا متا ایتن بزرگتان، علمتا،      »روحانی  با طر  این سؤال ه  

معلمان ارزشمند را برای جبران شکس  امریکتا در منطقت  و   

را  هتا  ذهتن « ؟دهتیم  متی از دس   ها جبه م امریکایی در صدا

رحمتت  خداونتتد بتتر ایتتن »متوجتت  موضتتو  اصتتلی هردنتتد. 

الشکن هت  شهادتشتان پیتروزی استیم را تبیت        مجاهدان عظیم

و ننتتتگ و نفتتترت بتتتر امریکتتتای جنایتکتتتار و  هنتتتد متتتی

: 15، جلتد  صتحیف  نتور  « )نشتاندگان و هتواداران انهتا    دس 

(. امام تمامی هستانی هت  درگیتر جنتگ ایتران و عترا        252

بودند، چ  دوس  و چ  دشتمن و بت  عترا  همتک متالی و      

طور م تال، زمتانی      ب دادند یم، هشدار هردند یممنابع انسانی 

سرباز مسلح ب   40000ه  اردن با هرمان عمومی شاه حسین، 

در مرز عرا ،  زمین ب  هوا را های موشکسنگین و  های تانک

 از نقت   ، بت  هجوم سراستری ) اماده جنگ با ایران مستقر هرد

وارد جنتگ   خواهتد  متی حستین اردنتی   »گفتند:  (346 رویتر:

اهتخار هنتد ایتن هتم از بتاب ایتن       خواهد یمرسمی شود. او 

و ن  مردم ایتران را و نت     اند شناخت اس  ه  انها ن  اسیم را 

: 1387)خمینتی،   «یرانیتان تعهد مردم را نستب  بت  استیم و ا   

(. امام در دیدار با دبیر ه  مستئوالن و اعضتای دهتاتر    26/16

ر تی   »حزب جمهوری استیمی در سراستر هشتور گفتنتد:     

این جنگ را دیگر باید هاری بکنیم  گفت  اس جمهور امریکا 

از بین برود  برای اینک  این جنگ دیگر ب  نفع امریکا نیس   

ن این جمهوری اسیمی بوده اس   زیرا جنگ برای بر هم زد

ایتن هتار و ممکتن است  هت        شتود  ینمت  بینتیم  متی حاال ه  

جمهتتوری استتیمی رشتتد زیتتادی بکنتتد و ستتایر هشتتورهای 

مسلمان بیدار بشتوند، پت  حتاال یتک خطتری است  بترای        

: 1387)خمینتی،  « امریکاس ، دیگر بت  نفتع امریکتا نیست     

106/16.) 

 

وانیدشمنب.مقابلهباتبلیغاتوعملیاتر

امروزه استفاده از جنگ تبلیغاتی و عملیات روانتی بترای   

پیشبرد اهداف سیاسی و نظامی از اهمیتتی ختاص برختوردار    

ی عملیتتات روانتتی از تضتتعیف روحیتت  ستتاز یخن تتاستت  و 

 رابطت  امام در این  سخنان .هند یمنیروهای خودی جلوگیری 

روانتی  یتک نتو  عملیتات    ی هت   ا گونت  ب    بسیار زیاد اس 

اثتر مطلتوب    ،های زمانی ختاص  شود و در بره  محسوب می

ها و حره  رو بت  جلتوی    و باع  عبور نظام از بحران داشت 

 .هشور شده اس 

هت    داند یم: مل  شریف ایران دروغینبسآتش.نفی1

نتد. نیروهتای   ا نیروهای مسلح ما در حتال بزرگتترین عبتادت   

مبتارک علیت  هفتار     مسلح ما بدانند هت  پیغمبتر اهترم در متاه    

 (.71/15: 1387جنگیدند )خمینی، 

: یاید ا بدههمیدای ا ورزطمد .پاسخبهتهمت2

و همتواره   میت ا نبتوده هیچگاه درصدد توسع  و هشورگشتایی  

درصدد انیم ه  با هشتورهای استیمی و منطقت  در صتلح و     

: 1387)خمینتتی،  میباشتت داشتتت ارامتتش روابتت  دوستتتان    

293/19.) 

ما اسرا ی   شایعهارتباطای ا بااس ائیل:ک د یخنث.3

)خمینتی،   میباشت   داشتت  تا با او روابطی  میدان ینمرا قاب  ادم 

1387 :108/25.) 
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امام )ره( حتی از دادن پیام ب  مردم  پیامبهملتع اق:. 4

و ارتش مسلمان عرا  برای جلوگیری از برادرهشی استیمی  

هایشان ب  مل  عترا    و در طی یکی از پیام هند نمینیز دریغ 

مل  شریف و مبارز و مسلمان عرا  ... شما هم از : »دیگو یم

حزب هتاهر بعت  را دیتده و     های خیان و  ها جنای نزدیک 

ه  صدام حسین و رهقای هاهر او تتابع   دانید می، شما بینید می

میش  عفل  ملحد و نتوهر چشتم بستت  صهیونیستم بت  امتر       

اربابان جهان خوار خود ب  ایران و مل  ایران ... حمل  هترده  

: 1387)خمینی، « رسانند میو بیرحمان  برادران شما را ب  قت  

95/13.) 

زمانی هت    .توجهبهخداویاریاوونفینقشخود:5

ختدا هست ،   »، گفتنتد:  بودند  هردهیع  مرگ امام را منتشر شا

ملتی ه  ارزوی شهادت »یا « من هی هستم، مل  ما خدا دارد

، این مل  دیگتر ختوف نتدارد، ختوب پیتروز است        هند یم

 «.إنشاءاهلل

در رابطت  بتا   یدشدمن:ارسدانه.توجهبههمکدارا 6

یتران و  تبلیغاتی غرب و هشورهای دیگر ب  مردم ا های رسان 

 هتای  همتک تبلیغاتی غرب ب  دشتمن متا    های دستگاه»عرا : 

 هتای  هشتور های تبلیغاتی بعضتی   و در دستگاه هنند یمهراوان 

ی استیمی  هشتورها اسیمی نیز این معنا دیده شده اس . بت   

جلوی این تبلیغات باط  را بگیرند و با استیم   هنم یماخطار 

( یا ب  مناسب  112/13: 1387)خمینی، « عزیز مخالف  نکنند

سومین سال اغاز جنگ تحمیلی ب  اقشار مل  ایران هرمودند: 

س  سال از حمل  وحشیان  و احمقان  سردار قادسی  گذش ، »

سال  و مطالع  اوضا  نظامی سیاسی، اقتصادی ایران  تجرب  س 

ه  ب  خیال پوچ عفلقیتان و منتاهقین حتزب تتوده وابستت  و      

در همان هفت  اول  ها دست و  ها گروهدلباخت  شوروی و دیگر 

اول شکس  ایران و ستقو  جمهتوری استیمی و     های ماهیا 

شتده  اسیم حتمی بود و اهنون ب  جهانیتان ختیف ان ثابت     

و انچ  برای دشمنان اسیم و انقیب، چ  انتان هت  در    اس 

الحتادی هستتند و چت      هتای  دولت  رأ  هشورهای هفتر و  

، مانتتده استت ، انتتد بتتردهاه پنتت هتتا دولتت انهتایی هتت  بتت  ایتتن  

خبر از  بی ای عدهواضح بطینی اس  ه  جز  های سازی شایع 

: 1387)خمینتی،   «هنتد  نمتی اوضا  ایران و منطق  هسی بتاور  

120/18  .) 

 

امام خطتاب بت  حبیتب     .ع اق،آغازکنندهجنگبود:7

هت  دلیت  شترو      شطی، دبیر ه  هنفران  هشورهای اسیمی

االن جنگ در ایتران  »، گفتند: خواستند یمجنگ و ادام  ان را 

اس  و این دلی  بر تهاجم انها بر ماست  و اگتر متا مهتاجم     

 (.138/13: 1387)خمینی،  «بودیم در عرا  بودیم

در جمتع   یاید ا :المللدنیبد.توجهبهحقوقملیو8

مدیران و هارهنان سازمان صتدا و ستیما جمهتوری استیمی     

تنگت    دهتیم  نمیجمهور امریکا گف : ما اجازه ر ی  »گفتند: 

حاال هم، زمان ساب  است    هند میهرمز بست  شود. این خیال 

]یا[ اجازه ایشان تتکثیر دارد و ایتن متردم     خواهد میه  اجازه 

ایرانند ه  اجازه ندادند در اینجا باشید و این مردم ایرانند هت   

اگر اشتتباه هترده   باید ب  شما اجازه بدهند و عمده اشتباه انها 

 «.با هی مقابلند دانند نمیباشند، عمده این اس  ه  

 

  ج.تفویضمیئولیتواختیاراتدرجنگ

در  هتا   یمستئول  بتودن  مشتخص حضرت امام )ره( برای 

جنگ و عدم تداخ  در انجام امور مربو  جنگ، هر هتدام از  

 وظایف را ب  نهاد خاصی واگذار هردند.

گ ب  شورای عتالی و قرارگتاه   ت تفویض امور نظامی جن 

و تعیین جانشتین هرمانتدهی هت  قتوا )خمینتی،       اءیاالنب خاتم

1387 :117/13  .) 

ت تفتویض جتذب و تهیت  امکانتات متورد نیتاز جبهت  و        

سازماندهی انها ب  ستاد عالی پشتیبانی جنگ برای پشتیبانی از 

 (. 16/20: 1387رزمندگان )خمینی، 

عنوان تنها مرجتع تعیتین     ت تعیین وزارت امور خارج  ب 

ی و ا منطقت  ی نظتامی و دهتاعی ایتران در مجتامع     ها اس یس
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 (.  245/20: 1387ی )خمینی، الملل نیب

بترای رستیدگی بت      شتده  بمبتاران ت تشکی  ستاد منتاط   

 .دگانید بیاسوضعی  

امام همچنین بر انجام درس  هارها و حمای  از نهادهای 

و انتظتامی بایتد از متاهو     قوای نظامی »مکلف تکهید داشتند: 

مراتب را بکنند و در صتورت تخلتف،    اطاع  و حفظ سلسل 

و با احسا  توطئ ، دستتور محاهمت     شوند یممجرم شناخت  

( و 122/18: 1387)خمینی، « دهم یمی نظامی را ها دادگاهدر 

اگتر در جنتگ بنتا    : »هنتد  یمبیان  گون  نیاعل  قاطعیتشان را 

نشتود، مستلماش شکست  ختواهیم      باشد از هرماندهی اطاعت  

 (.  41/17: 1387)خمینی، « خورد

 

د.هماهن یوجلوگی یازتف قه

در این جنگ ثاب  »امام در جمع مرزنشینان هشور گفتند: 

اند و مردم متا بتاز بتا همتان روحیت        شد سراسر هشور با هم

(. امتام بعتد از   106/13: 1387)خمینی، « انقیبی باقی هستند

 طتور  بت  ، هردند میعمومی برای هلی  اقشار  های  صحباینک  

اختصاصی بترای متردم مرزنشتین هت  از نزدیتک در تمتا        

گرمیشان و اینک  بداننتد امتام    مستقیم با جنگ بودند، برای دل

  برای م ال، بت   هرستادند می)ره( از انها غاه  نیس ، نیز پیام 

منتد  شتما ای جوانتان برو  »مردم و جوانان خوزستانی گفتنتد:  

، در ایتن میتدان   هتا  جبهت  خوزستانی و منطق  غرب و دیگتر  

 (.  121/13: 1387)خمینی، « شرف، پایدار باشید

امام )ره( برای جلوگیری از تفرقت  بتین نیروهتای مستلح     

هشور، هرمان هماهنگی نیروهای مسلح جمهوری استیمی را  

نظر ب  موقعی  استت نایی دهتا  از   »ب  شر  زیر صادر هردند: 

ان، تتا متوقعی هت      العتاده  هتو  استیمی و حساستی    هشور 

، مراتتب  دهنتد  میب  هار تجاوزگران  خود ادام   اهروزان جنگ

 :شود میزیر اخطار مقرر 

.هلی  امور مربو  ب  جنگ در تح  نظر شتورای عتالی   1

دها  ب  اضاه  یک نفر از نمایندگان از قبت  مجلت  شتورای    

اسیمی باید اداره شود و این شورا موظف اس  تمتام قتوای   

و چمتران   ای خامنت  مسلح را هماهنگ هند و در غیاب اقتای  

دو نفر از نمایندگان ه  یکی از انهتا ر تی  مجلت  شتورای     

 می اس ، باید در شورا شره  هند.اسی

. هلی  نیروهتا بایتد در اداره منتاط  جنگتی از شتورای      2

 مذهور تبعی  هنند.

وسیلۀ تلویزیتون یتا مطبوعتات تحت  نظتر       ب . تبلیغات 3

 شورای مذهور باید باشد.

. شتتورا موظتتف استت  در منتتاط  جنگتتی نماینتتدگانی  4

« بدون تتکخیر انجتام شتود   وسیلۀ انها امور  مشخص هند ه  ب 

 (.117/32: 1387)خمینی، 

ستاه    ها یهارشکنو  ها یهار همهمچنین، امام در مقاب  

صدر، ر تی  جمهتور    طور م ال، در هرمان عزل بنی نبودند  ب 

صدر،  اقای بنی»، از هرماندهی ه  قوا گفتند: 60هشور تا سال 

خوب، گوینده خوبی هستند  امتا در پیشتره  مطالتب شتما     

: 14، جلتد  صحیف  نور« )دیرو یمرزمندگان[ هستید ه  پیش ]

291.) 

 

ه.راهنماییکلیۀنهادهایجامعه

هتتدام از  هتتیچ هتتردن راهنمتتاییامتتام )ره( از نصتتیح  و 

، تحصیلکرده، مدیر، سواد بینهادهای جامع  از عوام، خواص، 

وزیتر و   هارمند و ... دریغ نکردند  چنانچ  در جمتع نخست   

اعضای هیئت  دولت ، نماینتدگان مجلت  شتورای استیمی       

دیگتر شکستت  شتدند و عیمتتش هتم       ها قدرتاین »گفتند: 

متا ایتن هتار را     های جوانهمین اس  ه  یک سال اس  این 

هردند و ارزش هارشان هم بسیار زیاد اس  و هیچ عتالم بت    

 «. هم نخورد

عتادت  ی متا  ها جوانعادت داریم ما ب  زحم  هشیدن، »

. حاال ه  خودشان را یاهتنتد و مستتق    ها زحم دارند ب  این 

، با تمام قدرت بیس  سال هم این جنگ طول بکشد دانند یم

(.135/13: 1387)خمینی،  «میا ستادهیاما 



 
 1401 سا  ،1 شماره ،2 دوره ج ی ، دوره، ش اهی تاریخ های پهوهش  16

 

ی اس  ه  با قلب هوچتک  ا سال  دوازدهرهبر ما ان طف  »

تر است  بتا نارنجتک،     خود ه  از صدها زبان و قلم ما بزرگ

را زیر تانک دشمن انداخ  و ان را منهدم هرد و ختود   خود

 «.نیز ب  شهادت رسید

ی هتا  بمبتاران واهنش امام نسب  بت  نارضتایتی متردم از     

عرا ، در جمع هرماندهان نیتروی دریتایی و پرستن  ناوگتان     

نیروی دریایی بنتدرعبا  و اقشتار مختلتف متردم و جزایتر      

مقتررات، انهتا را    عرا  برخیف تمام»استان هرمزگان گفتند: 

و ایتن موضتو  را دلیلتی بتر شکست  عترا         هند یمبمباران 

 (.227: 14، جلد صحیف  نور) «دانستند می

متا  »امام در جمع ا مت  جمعت  استتان خوزستتان گفتنتد:      

ه  در انجتا جنتگ است ،     هایی مکاندر خوزستان و  بینیم می

و منتاطقی هت  هتر ان احتمتال      هنند میمردم چگون  مقاوم  

« شتتود متتیبمبتتاران دارد، جمتتاعتش بتتا ان قتتدرت تشتتکی   

 (.  26/16: 1387)خمینی، 

 

و.دیدگاهامام)ره(دربدار سدازماندهیکردوروقدوای

میلحدرجنگ

ی انها در نبرد در ریهارگ ب سازماندهی نیروها و چگونگی 

ری مقاطع زمانی مختلتف، تتکثیر بستزایی در هتدای  و رهبت     

عنتوان   عمومی مل  و نیروهای مسلح در جنگ داش . امام ب 

هرمانده ه  قوا، سازماندهی مل  ایران و نیروهتای رزمتی را   

ۀ بسیج عمومی، گستترش تشتکییت   لیوس ب در صحن  جنگ 

نظامی و هماهنگی این نیروها در خطو  اولی  جبه  و پشت   

 جبه  انجام دادند.

همتاهنگی در   در جهت  همستویی و   .بییجعمدومی:1

ی مختلفتی هت  اقشتار مختلتف متردم      ها امیپجنگ ایشان در 

 :هردند یمحضور داشتند، بر بسیج عممی تکهید 

ی ختود  شهرهات امروز روزی اس  ه  تمام مردم باید از 

 (.98/13: 1387)خمینی،  دها  هنند

هت  ختود را مهیتا هننتد و      دهم یمت ب  مل  ایران هشدار 

بتاش باشتند    هنند و بت  حتال امتاده    ی خود را امادهها اسلح 

 (.121/13: 1387)خمینی، 

، در توانتد  ینمت ب  جبه  برود و هر ه   تواند یمت هر ه  

 (.  298/16: 1387)خمینی،  پش  جبه  همک هند

ت باید هر جوانی یک نیرو باشتد بترای دهتا  از استیم و     

هم  مردم و هر ه  در هر شغلی ه  هس ، مهیا باشد بترای  

: 1387)خمینتی،   هفر و الحتاد و هجتوم بیگانگتان   جلوگیری 

228/19.) 

: با توج  بت  اینکت  در قتانون    .گیت شساختارنرامی2

بت  نقتش ستپاه     150اساسی جمهوری اسیمی ایران در اص  

پاسداران در نگهبانی از انقتیب و دستتاوردهای ان تصتریح    

و نظر ب  اینکت  انجتام ایتن نقتش بتدون امتادگی        شده اس 

و تجهیزات میسر نیس ، امام ب  هرمانتده وقت  ستپاه     نیروها

تتر نیروهتای زمینتی، هتوایی و      هرچت  ستریع   دهتد  یمهرمان 

دریا ی از هشور حفاظ  هنند  ب  همتین دلیت ، ستاختارهای    

مناسب براسا  این هرمان شک  گره  و لشگرهای مختلتف  

خاهی و ... ستازماندهی شتدند و    -پیاده، زرهی، هوابرد، ابی 

دها  از هشور و مقابل  با تجاوز دشمن برایشان تعریف وظیف  

 شد.

: امام )ره( در انستجام و  .هماهن یبیننی وهایمیلح3

سپاه پاسداران انقیب : »هند یمبیان  طور نیاهماهنگی بین قوا 

 تتان  هم اسیمی و قوای نظامی دیگر خودشان را یکی بدانند، 

و ان مقصد این اس  ه   دیهن یمبرای یک مقصد دارید عم  

 (.145/13: 1387)خمینی،  «هشور خود را ازاد نگ  دارید

هوشش هنید در بین شما این نباشد ه  من ارتشتی   -

هستم یا سپاهی هستم یا من بسیجی هستم، هم  این احسا  

 (.12/20: 1387)خمینی،  را هنید ه  ما خدمتگذار اسیمیم

یتتان همتت  در هتتم ذوب شتتوید و تتتو و متتن را از م -

بردارید و چون ید واحده و قدرت واحده بت  دشتمن بتازیتد    

 (.230/13: 1387)خمینی، 
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ز.هماهن یخطمقدموپرتجبهه

امام )ره( با تکهید بر این موضو  ه  جنگ در رأ  امتور  

ی مختلف در ابعاد سیاسی، هرهنگتی و  ها  یهعالهشور اس ، 

در رزم  تتا  هترد  یمت اقتصادی را با جبه  همستو و هماهنتگ   

 رزمندگان در خطو  اولی  نبرد خللی ایجاد نشود: 

: امتام بت  دلیت     :دعوتم دمب ایپرتیبانیازجنگ1

و جنگ را برای حفظ  دید ینمحکوم  را جدا از مردم  نک یا

بایتد بتا   : »دیت گو یمت ، ب  متردم  دانس  یمو بقای همین مردم 

این جنتگ را اداره   تواند ینمدول  همکاری هنید، دول  تنها 

هند، شما مل  هستید ه  در صحن  حاضترید و همتین شتما    

: 1387)خمینتی،   «هستید ه  بایتد بتا دولت  همکتاری هنیتد     

91/15.) 

ی و هتار  مسامح امام  ب.نرارتب عملک دکارگزارا :

 ردیپتذ  ینمانگاری در پشتیبانی از جنگ و ناهماهنگی را  سه 

ی متا  ها حرفواسطۀ  واست  ب اگر خدای ناخ: »هند یمو تکهید 

واسطۀ اقدامات ما در جبه  یک سستی پیدا بشود، در جبه   ب 

( و در 281/13: 1387خمینتتی، )« مستئولش همت  متتا هستتیم   

هتای عمتومی و جرایتد در حمایت  و      جایی دیگر ب  رستان  

در وضتع هعلتتی   هتتا روزنامت  : »دیت گو یمتتپشتتیبانی از جنتگ   

ی هت  قتوای مستلح را    ند از شتر  مقتاالت و اخبتار   ا موظف

: 1387)خمینتتی،  «هنتتد، جتتداش ختتودداری هننتتد یمتتتضتتعیف 

94/13  .) 

 

 ح.دیدگاهامامدربار صلحوجنگدردفاعمقد 

اول جنگ، امام با دیدگاه و تفکر خاص خود  های سالدر 

یکی از شترای   »پیشنهادی گفتند:  ب  اتشو اطی  از اهداف 

ه  وارد شده باید  هایی خسارتما این اس  ه  بروید بیرون، 

بدهید، یک گروه دیگر هم بیایند و ارزیابی هننتد هتی مجترم    

هت  صتدام    بستی  اتتش »یا در ستخنانی دیگتر گفتنتد:    «. اس 

متا اگتر صتلح    بت  استرا ی  است .    م   همان اتش گوید می

هردن این جانی اس  بت  جنتایتش، متا     نکنیم، معنایش تشوی 

قیتد و   ، امتا صتلح بتی   واهیمخ می، خیلی هم خواهیم میصلح 

  اشتاره ب  مناسب  دومین سالگرد جنگ تحمیلی، امتام  «. شر 

دو سال از حمل  صدام بت  هشتور استیمی ایتران     »ه :  هردند

و با سپا  ب  درگاه خداوند متعال هرچت  از جنتگ    گذرد می

، قدرت اسیم و جمهوری اسیمی گذرد یمناخواست  تحمیلی 

ایتران و پایتداری ملت  متعهتد و     و قوای نظتامی و انتظتامی   

و رستتوایی جهتتانخواران و وابستتتگان و  شتتود متتیاشتتکارتر 

، مش  خرابکتاران  شود می تر واضحپیوستگان ب  انان بیشتر و 

(. در 32/17: 1387)ن.ک: خمینتی،  « شود میو منحرهان بازتر 

دیداری ه  امام )ره( با وزیر امور خارج  و مدیران و معاونین 

هتردن ایشتان گفتنتد:     ان  داشتتند، بترای اگتاه   ه  این وزارتخ

های بتزرگ،   المللی لفظی اس  در خدم  قدرت مجامع بین»

ن  در خدم  مظلومین و محرومین، هر ملتی باید خودش در 

مقاب  جنایات بایستد و ایتران ثابت  هترد در مقابت  جنایت       

و مل  ایران بایتد توجت     هند میبزرگ ایستادگی  های قدرت

و اولیتای استیم شتهدای     هنتد  متی یم ختدم   هند برای است 

 (.  63/18: 1387)خمینی، « اند هردهبزرگی را تقدیم خدا 

امام )ره( در تمام مراح  جنگ، در بتین نهادهتا و اقشتار    

مسئل  هشتور   ترین اصلیامروز جنگ : »هردند میمختلف بیان 

اس . مل  عزیز باید توج  داشت  باشند در هشتوری زنتدگی   

و  بترد  میه  بیش از چهار سال اس  در جنگ ب  سر  هنند می

و بیشتتر   هترده است   شهدای بزرگ تقدیم استیم و انقتیب   

بتر   هتا  قدرت ابرب  مناسب  تحمی  جنگ از طرف  ها یینارسا

ماس  ... ]هشور[ امتروز در مقابت  تمتامی هفتر است  و بتا       

خواهیم  ای ضرب ترین درنگ در این امر حیاتی، چنان  هوچک

. باید شور و شود نمیمیسر  ها زودیه  جبرانش ب  این خورد 

زنده  ها قلبشو  دها  از میهن اسیمی و اسیم را در تمامی 

 (.  103/19: 1387)خمینی، « نگ  داش 

 

ط.تجلیلازخانوادهشهداوراهب دآیندهجنگ

امام قدرشنا  بودند و بعتد از جنتگ تحمیلتی در هفتت      
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شتهدا و ای تارگران گفتنتد:     هتای  ختانواده جنگ در تجلی  از 

داران راه اولیا،  های شهدا تا همیش  تاریخ، این مشع  خانواده»

اند. مجروحین  اهتخار روشنایی طر  الی اهلل را ب  عهده گرهت 

گوشۀ این مترز   ه  در گوش  اند شدهو معلولین، چراغ هدایتی 

نشتان  راه رسیدن بت  ستعادت اخترت را     باوران دینو بوم ب  

 ...«، راه رستیدن بت  ختدای هعبت  را و مفقتودین و      دهنتد  می

 (.  32/21: 1387)خمینی، 

من در اینجا از مادران و پدران و ختواهران و بترادران   »-

 هتای  تحلیت  و همسران و هرزندان شهدا و جانبازان ب  ستبب  

خواهم  زیرا متا بترای ادای    غل  این روزها رسماش معذرت می

: 1387)خمینی،  «تیج  هر  ان بوده اس تکلیف جنگیدیم و ن

95/21  .) 

 

ی.پرتیبانیمعنویامام)ره(درجنگ

امام )ره( در طول هش  ستال دهتا  مقتد  و حتتی در     

ی داخلی، همواره مردم و نیروهای مسلح را ازنظتر  ها یریدرگ

ی از ا گوشت  هردند هت  بت     ی میها  یحمامعنوی پشتیبانی و 

 :شود یماشاره  ها  یحمااین 

: خداونتد بت  شتما    .توجهبهارادهوقدرتخداوندد1

عنای  داشت  اس  ه  شما را مهیا هرده اس  تا قران هریم و 

اسیم عزیز و میهن اسیمی را حفظ هنیتد، نظتام الهتی مقترر     

هرده اس  تا شما بترای ختدم  بت  استیم انتختاب شتوید       

 (.6/16: 1387)خمینی، 

: مستئلۀ هتتح   الهدی.یادآوریاعتمدادبدهامددادهای2

خرمشهر یک مسئل  عادی نبود، اینک  پانزده الی بیس  هتزار  

نفر ب  صف برای اسارت بیایند، مستئل  عتادی نیست ، بلکت      

 (.162/16: 1387)خمینی،  ماهو  طبیع  اس 

ب  دعتا   ها شبیی ه  نهایا: .تأکیدب ذک خداوتهجد3

پیروز  ها جنگدر ، البت  زندیخ یمو ب  مناجات بر  زندیخ یمبر 

 (.151/16: 1387)خمینی،  خواهند شد

هرچنتد   هتا  یروزیت پ: هوشیار باشید ه  .پ هیزازغ ور4

اس ، شما را از یاد خدا ه  نصر و هتتح   زیانگ رتیحعظیم و 

در دس  اوس ، غاه  نکند و غرور و هتح شتما را بت  ختود    

 (.154/16: 1387جلب نکند )خمینی، 

: شتما در ایتن نبردهتای    ایمدا داد بهقدرت.توجه5

بزرگ م   ابادان و م   تنگ  چزاب  و م   هتح بستتان هتاری   

هردید ه  اعجاز بود  اعجاز بود از باب اینکت  یتک جمعیت     

هم با عده و عٌده هم و با ایمان بزرگ این اعجتاز را اهریدنتد   

(.68/16: 1387)خمینی، 

: این چیتزی هت  در جنتگ    .تقویتروحیهخودباوری6

طر  اس ، عدد نیس   ان چیزی ه  مطر  اس  ان قدرت م

هکری انسان اس   همان قدرتی ه  با اتکال ب  خدا در صتدر  

 زد یمت ی زیتاد را بتر هتم    لشتکرها اسیم یک عتده همشتان   

 (.100/13: 1387)خمینی، 

: ب  شتما اطمینتان بتدهم تتا     .طلبنص تازخداوند7

حمایت  و   زنده هستم و تتا رمت  در جستم و جتان دارم، از    

: 1387دعای خیر برای شتما دریتغ نختواهم هترد )خمینتی،      

18/21.) 

تر از ان اس  ه   : بیان من هوچک.تقدی ازرزمندگا 8

از عهده تشکر این همت  هتداهاری برایتد. خداونتد تبتارک و      

ه  انان  گون  همانتعالی ب  هم  انها جزای خیر خواهد داد و 

روی اسیم را سفید هردند، انان را در بارگاه قدسش روسفید 

 (.214/19: 1387)خمینی،  خواهد گرداند

: مل  شریف ایتران بت    .تجلیلازایثارگ ا وشهیدا 9

. شتما یتاد هتداهاران    هنتد  یمشما جانبازان و هداهاران اهتخار 

گتو  صدر اسیم را تجدید هردید. مجاهدت اهتخارامیز شما ال

: 1387)خمینتتی،  بتترای مجاهتتدین در طتتول تتتاریخ استت   

182/14.) 

از اسرای جنگی ه  در دست   .رفتاراسالمیبااس ا:10

شمایند، هرچ  گناهکارنتد، دلجتویی هنیتد و بتا انتان رهتتار       

 (.  159/16: 1387)خمینی،  انسانی داشت  باشید -اسیمی 
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یشفاهخیتار

ستازی   اوری و امتاده  تاریخ شتفاهی، نتوعی شتیوم جمتع    

هنندگان در  اطیعات تاریخی ازطری  ضب  مصاحب  با شره 

(. تتاریخ  14: 1386نفت ،   رویدادهای تتاریخی است  )نیتک   

شفاهی ب  زبان ساده یعنی مصاحب  با یک یا چند نفتر دربتارم   

اصت  در تتاریخ    3موضوعی مشخص با هدهی ختاص. پت    

رد: مصاحب  هعال، موضو  و هدف مشخص. شفاهی وجود دا

محور  موضو  -1: اس رویکرد در تاریخ شفاهی ب  دو شک  

 -2)بررسی یک واقع  یا رخداد برگرهت  از بیان چنتد راوی(   

هردمحور )بررسی رخدادهایی ه  بترای یتک هترد بت  وقتو       

(  البتت  بایتد توجت  داشت      24: 1397ی، مت یرح(. )ونددیپ یم

ی هر  دارد. تاریخ شفاهی هتدف  نگار خاطرهتاریخ شفاهی با 

مشخصی دارد ه  ان ثب  روای  اهراد مختلف از حتواد  و  

اتفاقات و در این مورد، دها  مقد  اس . همچنتین، تتاریخ   

و تقتدم و تتکخر اتفاقتات توجت       ها مکانو  ها زمانشفاهی ب  

دارد. دو ویژگی اصلی تاریخ، یعنی همتان زمتان و مکتان، در    

ی علم تاریخ اس ، حضور ها رمجموع یزهی ه  از تاریخ شفا

ی بتا تتاریخ   نگتار  ختاطره پررنگ دارند. دهقتان تفتاوت بتین    

ی نگتار  ختاطره هت  در   داند یمشفاهی دها  مقد  را در این 

بیش از انک  ب  رخدادها و وقایع جنگ بپردازد، ب  مصا ب و 

اگرچتت   پتتردازد. متت   هتتا  انتتان بتت  هنگتتام هجتتوم دشتتوار 

ختتاطرات و  ،هتتا  مردمتت    نویستتندگان گتتروههتتا نوشتتت 

برختتوردار  از  ستتبببتت  هنگتتام جنتتگ، بتت    هتتا یادداشتت 

دوستت ، جتزو میترا  مکتتوب      پرداز  و ح  انستان  جز  

(، بتت  ستتبب 45: 1386 دهقتتان،شتتوند ) هشتتور شتتمرده متت 

صتدا   نکتردن  برخوردارنبودن از یک هدف مشخص و ضتب  

انان را تاریخ شفاهی نامید. در تتاریخ شتفاهی بایتد     توان ینم

 تا بتوان ب  ان ارجا  داد.  باشد  شدهمصاحب  ضب  

ی اطیعتات در  اور  جمتع بنابراین، تتاریخ شتفاهی روش   

گتروه اهتراد    3تاریخ معاصر اس  ه  بت  مصتاحب  هعتال بتا     

ی نت یاهر نقتش : اهترادی هت  خودشتان در اتفاقتات     پتردازد  یم

 نیاهتر  نقتش ولتی   اند بودهرادی ه  شاهد اتفاقات ، اهاند داشت 

ند  یعنی هسانی ه  ن  شتاهد  ا نبودند و گروه سوم، اهراد مطلع

  ولی با واسط  از اتفاقات اطی  دارند  نیاهر نقشبودند و ن  

طور م ال، هستی برایشتان گفتت  یتا از یتک واستط  دیگتر         ب 

یش از دو   اما باید توج  داش  در تاریخ شتفاهی بت  اند دهیشن

واسط ، معتبر نیستند  دلی  ان هم تغییتر در برداشت  و بیتان    

حواد  بتیش از ایتن اهتراد است . در نفتر اول و دوم همتتر       

هتردن   امکان تحریف وجتود دارد. تتاریخ شتفاهی بتا هتراهم     

یتا اتفتا     اش یزنتدگ مصاحب  هعال برای هترد راوی، دربتارم   

را بترایش  ، امکتان رویتات   ندینشت  یممدنظر، پای صحب  او 

با ستؤاالت ستنجیده، راوی را بت      گر مصاحب و  هند یمهراهم 

تا روای  نزدیک بت  واقعیت  را بیتان هنتد.      هشاند یمچالش 

، هِی، چ  وقت ، هجتا از   طور چ سؤاالتی مانند چرا، چگون ، 

سؤاالت اساسی در تاریخ شفاهی هستند ه  باید ب  انها توج  

داش . همچنین، روای  باید ازنظر زمتانی و مکتانی صتحیح    

باشد. مصاحب  هعال با پرسش و پاسخ همراه اس ، ن  روای  

حواد  بدون توج  ب  جز یتات. همچنتین، یتک     گون  خاطره

 -  صوتی هاس  مصاحب   اص  اساسی در تاریخ شفاهی ضب

 هتا  مصاحب تصویری یا صوتی مطر  نیس ، مهم امکان ضب  

از ابتدا تا انتهاس  تا بتوان ب  انان استناد هرد. همچنین، راوی 

یی باشد. هرد راوی باید در زمان و مکان ها یژگیوباید دارای 

یا با اهرادی ه  در زمتان   باشد  داشت مدنظر در صحن  حضور 

ظر حضور داشتند، در ارتبا  مستقیم باشد تا نقت   و مکان مدن

، ب  سخنان هتذب و  باشد  داشت روایتش معتبر باشد. صداق  

پای  و اسا  مشهور نباشد، از ستیم  حاهظت  برختوردار     بی

نیز باید ب  موضو  اشنا  گر مصاحب ه   گون  همانباشد و ... . 

، هتار  باشد  داشت باشد، اطیعات هاهی دربارم اهراد و اتفاقات 

باشتد و   شتنا   وق با ضب  صوت را بداند، مؤدب، منظم و 

از هم  بداند برای چ  منظور و با چ  هتدهی مصتاحب     تر مهم

 . هند یم

، مگر اسناد و بایگانی میرو یمچرا ب  سراغ تاریخ شفاهی 
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ستؤاالت از   گون  نیاتصویری هاهی نیس . پاسخ ب   -صوتی 

ی اس . دربارم تاریخ معاصتر،  دو منظر متفاوت، درخور بررس

ی مورد توج  مانند امام خمینتی )ره(  ها  یشخصخصوص  ب 

و بعضی دیدارهای  ها یسخنران، ها مصاحب بایگانی مفصلی از 

ایشان وجود دارد. همچنین، متن مکتوب انان در صحیف  نور 

  اما ب  شرای  و بستتر ستخنرانی توجت     شده اس گرداوری 

مراجع  هرد تا انتان بنتا بت  مستئولی  و     نشده و باید ب  اهراد 

، ب  بیتان زوایتای   اند داشت میزان ارتباطی ه  با امام و دهترشان 

مختلفتتی بپردازنتتد هتت  باعتت  درخواستت  ستتخنرانی، انجتتام 

طتور هلتی، استناد، چت       سخنرانی یا دیدارها شتده است . بت    

نتد و  ا شنیداری، برشی از یک حادثت   -مکتوب و چ  دیداری 

ی سند توج  نشده اس  هت  بتا   ریگ شک پیرامونی  ب  اتفاقات

ان را هامت  هترد  حتتی اهترادی هت        تتوان  یمتاریخ شفاهی 

، هننتد  یمت صورت روزنگاشت  یادداشت     خاطرات خود را ب 

برای بیان بهتر اتفاقات، در تاریخ شفاهی ب  مصاحب  بتا انتان   

هنتیم.   شتان یها ادداشت  اهتفای صِرف ب  ی نک یا، ن  مینینش یم

، بایتد بت  رستال     شتده  مطر همچنین، در پاسخ ب  سؤاالت 

و طبقتات   هتا  گتروه تاریخ شفاهی، یعنتی مراجعت  بت  اهتراد،     

ی هتا  جنبت  مختلف توج  داش . تاریخ شفاهی در پتی بیتان   

مختلف اتفاقات و گذاشتن تریبون در اختیتار اهتراد مختلتف    

شتمندی  بسا اهرادی ه  اطیعات ارز اس  ه  روای  هنند. چ 

هم دارند، ولی چون در هانون توجت  نیستتند، از مراجعت  بت      

  بتترای نمونتت ، شتتود یمتتانتتان و شتتنیدن روایاتشتتان غفلتت  

ی هتا  یزیر برنام محاهظین و مسئولین دهتر امام ه  در جریان 

، از این دستت   دانستند یمرا  ها  یاولوو  اند بودهروزان  ایشان 

 اهرادند. 



شناسانجامعهک دیروا یبویشفاهخیتار یندیخمامدامۀ

 مقد دفاعدر(ره)



تا  150عم  تاریخ شفاهی تا س  نس  و ازنظر زمانی بین 

سال اس   یعنی در صورتی ه  دربارم اتفاقی یتا هتردی    180

ب  خودِ اهراد ب  هر علتی مانند مرگ، هراموشتی، عتدم امکتان    

بت    تتوان  یمت مصاحب  یا هر عل  دیگتری دسترستی نباشتد،    

اهتترادی مطلتتع یتتا شتتاهد مراجعتت  هتترد. در بیتتان رویکتترد   

امتام خمینتی در دهتا  مقتد  نیتز از تتاریخ        شناستان   جامع 

شتده در بختش    بهتره بترد و متوارد بررستی     تتوان  یمشفاهی 

، اهداف امام از بیان این مطالب، ها ن یزمابتدایی مقال  را ازنظر 

رورت طر  ی امام در ان زمان و ضها یسخنرانبستر تاریخی 

ی نسب  ب  بستتر  تر عیوساین مباح  بررسی هرد تا اه  دید 

سیاسی انها ب  دس  اید. اهتفتا بت  ستخنان امتام      -اجتماعی 

و شترای  هشتور و    هتا  یسخنرانی این ها ن یزمبدون شناخ  

جنگ در ان زمان و مناسبات داخلی نظام جمهوری استیمی  

اریخ شتفاهی  ی از تت ریت گ بهتره ایران هاری ناقص اس  ه  بتا  

نظر در  ارتباطات را شناخ  و در مواردی ه  اختیف توان یم

برداشتت  از ستتخن امتتام استت ، ستتعی در رهتتع ابهتتام هتترد   

بیشتتر بتا زمتان زنتدگی امتام،       گترهتن  هاصتل  خصوص بتا   ب 

ی متعدد و شاید متضاد بتا منظتور امتام بت  جامعت       ها خوانش

ضتی مواقتع   ه  این حتماش مغرضان  نیس  و بع شود یممعرهی 

اشتباه در برداش  اس . این ضرورت با توج  ب  نقتش امتام   

در رهبری جنگ و هشور حتا ز اهمیت  است   زیترا ایشتان      

م اهداف هنند نییتبو  گذار اس یس، ایشان اند نبودههردی عادی 

نظام جهوری اسیمی ایران، ن  در زمان حیاتشان، بلک  بترای  

ده دهتا  مقتد  نیتز از    . ابعاد گستتر اند بودهاینده بلندمدتش 

ی بنتد  دستت  مواردی اس  ه  باید ب  ان توجت  داشت  و در   

دیگری ان را بررستی هترد. همچنتین، یکتی از متواردی هت        

، انجتام شتود، توجت  بت  واهتنش متردم بت         شتود  یمت توصی  

ی امام اس  و تکثیری ه  در جامع  داشت   بترای   ها یسخنران

ور داوطلبتان در  ی امتام میتزان حضت   ها یسخنرانم ال، بعد از 

ه  اگر با اطیعات اماری مستتند،   هرد یمچ  تغییری  ها جبه 

ی متردم بت    ها همکهمراه باشد، ارزش تاریخی دارد یا میزان 

ی متردم و ... در دو بختش عمتومی هت      ها همکجبه  و نو  
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مردم هستند و اهراد خاص مانند مسئولین هشوری و لشکری، 

. پ  تا اهرادی ه  در اند بررسیی مذهبی و ... درخور ها مقام

نتد و امکتان   ا ، در قیتد حیتات  انتد  بتوده ارتبا  مستمر با امتام  

مصاحب  با بعضی از انان هراهم اس ، باید هرص  را غنیمت   

ایتن   نکت  یاخصتوص   شمرد و با انان ب  مصاحب  نشس   بت  

سال بیشتر اس  و خطر هراموشتی   60اهراد عموماش سنشان از 

نیز نباید نادیتده گرهت . بترای     -ان هس  ه  برای همگ -را 

انجام این هار، ابتدا باید لیس  اهراد را تهی  هرد  اهرادی مانند 

، نحتتوه اختصتتاص قتترار هتتا تلفتتنمستتئولین دهترشتتان هتت  از 

و اولوی  انها اطی  دارند، اعضای ختانواده امتام،    ها میقات

اعضای شورای عالی جنگ، هرماندهان ارتش و ستپاه، وزرای  

خارج ، دها  و سپاه در ان زمان و هر گروه یتا هترد دیگتری    

. ستپ  انتان را بتا    رندیگ یمه  در این زنجیره ارتباطی جای 

توج  ب  میزان اطیعاتشان براسا  شغ  و جایگاهشتان نتزد   

ی هترد و اولویت  را بتا اهترادی قترار داد هت        بنتد  دست امام 

، شتغ  و  بیشترین اطیعات را دارند. همچنین، بایتد بت  ستن   

ی اهراد توج  داش   برای نمون ، هسانی هت  دچتار   ها یماریب

ی سخ  هستند یا سنشان بیشتر اس ، در اولویت   ها یماریب

درج  دوم قرار بگیرند. سپ  برنام  زمانی بترای انجتام ایتن    

ی مصتاحب  بتا اهتراد مختلتف     هتا   یمحتدود هار با توج  ب  

خصوص هستانی   ، ب با اهراد نظامی ی هرد  برای نمون ،نیب شیپ

است  و   بر زمانه  هنوز مسئولی  دارند. تنظیم قرار مصاحب  

باید این را در نظر گرهت . همچنتین، متقاعتدهردن اهتراد بت       

مصاحب  و تفهیم ضرورت انجام این هار، زمان و انرژی زیای 

. سپ  با توج  ب  شغ ، مسئولی  و ردیگ یم گر مصاحب را از 

طیعات، سؤاالت مصاحب  را تنظتیم  میزان دسترسی اهراد ب  ا

هرد تا روال مصاحب  از هیفی  بهتری برخوردار شود. ستپ   

ی و اقتدامات  ستاز  ادهیت پ، ها مصاحب با تعهد و علم هاهی، هار 

دیگر انجام شوند. توج  ب  این نکت  ه  چت  ستؤاالتی از چت     

، نقتش اساستی در تحقت  هتدف نهتایی      شود  دهیپرساهرادی 

 طر  دارد. 

نتیجه

عنتوان رهبتر انقتیب استیمی      امام خمینی )ره( اگرچ  ب 

، ایشتان بتا شتناخ  جامعت  و درک     شتوند  یمت ایران شناخت  

وظتتایف و حقتتو  متتردم، هتت  از الزامتتات رهبتتران استت ،   

  شتناختند  یمت ختوبی   ی بودند ه  مردم ایران را ب شناس جامع 

متان  و بتا ه  دانست    یمی مردم را ها خواس ، ها دغدغ زبان، 

و هتر   هرد یمزبان و ادبیات، صادقان  مسا   را با انان مطر  

. شناخ  امتام  هرد یمهمکی ه  الزم بود، از مردم درخواس  

ی ا چهرهو صداق  ایشان در هدف و بیان مسا  ، ایشان را ب  

تکثیرگذار در تاریخ ایران تبدی  هرده ه  بررسی سخنان ایشان 

امام  شناسان  جامع رویکرد دربارم مردم و جامع ، در شناخ  

مسا    نیتر مهمهمک ارزشمندی اس . دها  مقد ، یکی از 

ایران در دوره رهبری امام، یکتی از بستترهایی است  هت  بتا      

امام در موارد زیر یاه   شناسان  جامع تحقی  در ان، رویکرد 

شناسی، مقابل  بتا تبلیغتات و عملیتات روانتی      شود: دشمن می

دشمن، تفویض مسئولی  و اختیارات در جنگ، همتاهنگی و  

جلتتوگیری از تفرقتت ، راهنمتتایی هلیتت  نهادهتتای جامعتت ،     

سازماندهی هشور و قوای مسلح در جنتگ، همتاهنگی خت     

مقدم و پش  جبه ، صلح و جنگ در دها  مقد ، تجلیت  از  

رد اینده جنتگ، پشتتیبانی معنتوی    خانواده معظم شهدا و راهب

ی مستخرج از سخنان امام، زمتانی  ها اهت امام )ره( در جنگ. ی

شتوند هت  بستترها و شترای  داخلتی و       بهتر ب  هار گرهت  می

خصتوص مستا   اجتمتاعی دوران دهتا       خارجی هشور، بت  

ی هتا  یگتان یبامقد ، بررسی شوند. در ایتن میتان، استناد و    

همک هنند  ولی تاریخ شفاهی با  توانند یمتصویری  -صوتی 

توج  ب  ماهی  و نو  هارهردش مانند حلق  زنجیتری است    

و اطیعتات   هتا  دادهارتبتا  و پیوستتگی را بتین     تواند یمه  

 توانتد  یمت ی مسطور در این متن ها مؤلف پراهنده ایجاد هند و 

ی پرسشتی مورختان تتاریخ    هتا  بستت  ی هتا  سرهصت  عنوان  ب 

ۀ شناستان  جامعت  ب  بیان دیگتر، عناصتر    شفاهی استفاده شوند.

ی بستیاری  هتا  پرسشمستخرج در این مقال ، هر هدام حاوی 
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ی اینده تحقی  دربارم دها  مقد  و امتام  ها طر اس  ه  در 

 بررسی شوند. توانند یمخمینی )ره( 
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