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باورهای دفاعی   یبندصورتعملکرد سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا ایران بر  تأثیر

 کارکنان ارتش ج.ا ایران 

 

 1مرتضی عزیزخانی 

 
 چکیده

ارتش ج.ا.ا انجام   کارکنان باورهای دفاعیعملکرد سازمان عقیدتی سیاسی بر  تأثیر با هدف تبیین  حاضر، پژوهش 

از روشداده   آوریو برای جمع  است  ایتوصیفی و موردی زمینه  ،پژوهش  نوعشده است.   ای و  کتابخانه های  ها 

  موردمطالعه جامعه    نظران و پرسشنامه استفاده شده است.میدانی و ابزارهای اسناد و مدارک، مصاحبه با صاحب 

نظران و متخصصان حوزه فرهنگی و مدیریتی در ارتش  صاحب آن،  و جامعه آماری    ج.ا.ایران  این تحقیق ارتش

  150نفر برآورد شد و تعداد جامعه نمونه با استفاده از فرمول کوکران    250تعداد جامعه آماری  .  استیران  اج.ا.ا  

تعیین   با    .شدنفر  و  به روش صوری  پرسشنامه  آلفای    تأییدروایی  روش  از  استفاده  با  آن  پایایی  و  متخصصان 

با  و در بخش کمی    محتواتحلیل  ها در بخش کیفی به روش  داده  وتحلیلیهتجز.  شد  تأیید(  872/0)  باخکرون

انجام شد استنباطی  یافته آمارهای  نتایج  .  و  دادها  سیاسی  که    نشان  عقیدتی  سازمان  انگیزه  عملکرد  تقویت  با 

کارکنان،   دینیدینی  اعتقادات  و  ایمان  تقویت  بر  -موجب  و  شده  کارکنان  اسالمی  دفاعی  ج.ا.ا  باورهای  ارتش 

 . استتأثیرگذار  

 

 های کلیدی:واژه

 ، عملکرد سازمانی، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش.باورهای دفاعی
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 مقدمه 

دفاعی از    باورهای  دفاعی    ابعادیکی  گذشتهو    (35:  1395الوندی،  )  استفرهنگ  دور  از  های 

ساز ارتقاء دفاع در  ها دارد، زمینهزیادی که بر رفتار انسان  تأثیربشر بوده و عالوه بر    موردتوجه

ها صیانت نموده و آنان را در مقابل از موجودیت و هویت ملت  باورهای دفاعی.  هر جامعه است

رقابت میحوادث،  ماندگار  و  تهدیدات حفظ  و  دفاعینماید.  ها  وسیع  باورهای  فهم  از  یك  تری 

و فرهنگی جامعه جریان داده و ضامن هویت و پایداری آن    های مختلف فکریدفاع را در الیه

 سلطه نظام برابر در  سرزمینی آنان را  و اعتقادی  مرزوبوم و باورها ها، اندیشه در طول تاریخ بوده و

بزرگ زندگی میهایی که در نظامانسان  نماید.حفظ می و  باورها،  های اجتماعی کوچك  کنند، 

ارزش سنتاعتقادات،  و  ها،  نظام  ها  آن  فرهنگ  درمجموع،  که  دارند  مشترکی  هنجارهای 

های  ا پدیدهدهد. قوت یا ضعف هر نظام، به میزان ژرفا و همبستگی آن باجتماعی را تشکیل می

یادشده، بستگی دارد و هراندازه که فرهنگ نظام اجتماعی، نیرومندتر باشد، تغییر و تحول در  

،  یفنّاور نظامی اجتماعی، برحسب اهداف و مأموریت،    عنوانها نیز بهسازمانآن دشوارتر است.  

هایی متفاوت  دست، فرهنگ طورکلی عواملی ازاینهای اجرایی خود و بهساختار سازمانی و روش

امروزه عملکرد در سازمان رهبران  دارند. همچنین  و  مدیران  و  بوده  مدیران  زیاد  موردتوجه  ها 

ای که برخى آن را گونهباشند، بههای خویش میازمانها در پی ارتقاء و بهبود عملکرد س سازمان

عملکرد انفرادی   گیرند، زیرا عاملی مهم در بهبود عنوان هدف نهایی و غایی مدیران در نظر میبه

کلی  بهبود  و    است کارکنان   عملکرد  و  افزایش  را  هدف  به  دستیابی  احتمال  کارکنان  عملکرد 

های  بنابراین، آگاهی و اشراف مسئولین بر تأثیرپذیری و ارتقاء ارزش  ؛بخشد سازمان را بهبود می

اقدامی هوشمندانه و از  های تحت سرپرستی و همکار از عملکرد سازمانی خود  حاکم بر سازمان

اهداف   به  دستیابی  و  موفقیت  با   موردنظرعوامل  همچنین،  است.  سازمان  عالی  مدیران 

گردد که ر مجموعه تحت سرپرستی، اطمینان حاصل میهای حاکم بتأثیرگذاری و تثبیت ارزش

 های باطل و انحرافی قرار نخواهند گرفت.ارزش تأثیرآنان تحت 

دهد و  پذیری و افزایش انگیزه خدمت را در کارکنان افزایش میباورهای دفاعی روحیه مسئولیت

 –عتقادات دینی  موجب تقویت ایمان و اهمچنین موجب تقویت انگیزه دینی کارکنان شده و به

تقویت عامل  شهادتاسالمی،  و  سلحشوری  روحیه  ایجاد  و  آمادگی  کارکنان  کننده  در  طلبی 

بهمی  ارتش و  انجام مأموریتگردد  در  آنان  و کیفی عملکرد  بهبود کمی  به  و  تبع آن منجر  ها 

و    ایندهگردد. فرماندهان و مدیران از نقش فزشرح وظایف سازمانی و ارتقاء توان رزمی ارتش می

ریزی و  گردند و امکان برنامهگیری مطلع میتأثیرگذار باورهای دفاعی بـر ابعـاد و سطوح تصمیم 
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بر  ریگ میتصم میاثربخش ی  میسر  کشور  دفاعی  توان  ارتقاء  و  نیروها  دیگر   گردد. ی  سوی  از 

کمبی و  موجب  تفاوتی  ارتش،  رزمی  توان  ارتقای  بر  دفاعی  باورهای  تأثیر  به  تضعیف توجهی 

آثار زیان اینکه  باورهای دینی کارکنان شده و ضمن  و  مانع  روحیه معنوی  فرهنگی داشته،  بار 

می ارتش  رزمی  توان  بهبود  و  دفاعی  ارتقاء  توان  در  ارتش  دفاعی  توان  تقلیل  و  تضعیف  گردد. 

آسیب  رگذار یتأثکشور   دشمن  احتمالی  حمالت  و  تهدیدات  به  نسبت  و  میبوده    ؛گرددپذیر 

عقیدتی  بنابر سازمان  عملکرد  تأثیر  مشابه  تحقیقات  و  تحقیق  این  انجام  عدم  صورت  در  این؛ 

و در این   شود یمبندی باورهای دفاعی کارکنان ارتش ناشناخته و مغفول واقع  سیاسی بر صورت

سیاسی   عقیدتی  سازمان  عملکرد  نمی  موردتوجهصورت  قرار  و  کافی  تأثیر   تیدرنهاگیرد  به 

کنان بر تقویت ارتش که ارتقای توانمندی ارتش و توان دفاعی نظامی کشور  باورهای دفاعی کار

 انجام این پژوهش ضرورت دارد. رو نیازا شود یماست لطمه وارد 

های مهم در کشور است سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران یکی از سازمان

مأموریت داشتن  برعهده  با  توا که  ارتقای  زمینه  مهم،  فراهم  های  را  کشور  نظامی  دفاعی  ن 

آورد. بدون تردید عملکرد سازمانی کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش از اهمیت زیادی  می

است. با توجه به اهمیت موضوع عملکرد در سازمان    رگذار یتأثبرخوردار بوده و بر عوامل مختلف  

به   و  است  گرفته  شکل  تحقیق  این  ارتش،  سیاسی  صورت  تأثیرعقیدتی  بر  باورهای  آن  بندی 

مسئله اصلی تحقیق این است که عملکرد سازمان   .دفاعی کارکنان ارتش ج.ا.ایران پرداخته است

بر   تأثیری  چه  ایران  ج.ا.  ارتش  سیاسی  ارتش    ندی بصورتعقیدتی  کارکنان  دفاعی  باورهای 

های باور به دفاع از دین اسالم، باور به دفاع از نظام ج.ا.ایران و باور به ج.ا.ایران )با توجه به مؤلفه

 دارد. دفاع از تمامیت ارضی کشور( 

عملکــرد ســازمان عقیــدتی سیاســی   بــین  نکهیااز    است  عبارتدر این پژوهش  فرضیه مطروحه  

رابطه معنــادار وجــود دارد  کارکنان ارتش ج.ا.ایران بندی باورهای دفاعیصورت و یرانارتش ج.ا.ا

کارکنــان ارتــش  بندی باورهــای دفــاعیعملکرد سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.ا. بر صورتو  

 مثبت دارد. تأثیر ج.ا.ایران
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عملکرد سازمان عقیدتی 
سیاسی ارتش

باورهای دفاعی کارکنان ارتش

باور به دفاع از دین ا.ا.باور به دفاع از نظام ج
باور به دفاع از تمامیت 

ارضی کشور

 

 

 

 

 امفهومی متغیره( مدل 1شکل )

 پژوهش مبانی نظری 
 

 1مفهوم دفاع 
از خود یا دیگری دور   و آزاری را  از کسی حمایت کردن، بدی  به معنای  و  دََفعَ  از ریشه  دفاع 

است کردن  حفظ  دشمن  دستبرد  از  را  خود  حقوق  و  ناموس  و  وطن  : 1389عمید،  )   کردن، 

 احساس مواقع در دارد حق انسانی هر و است عقالنی و فطری ذاتی، امری انسان در  دفاع  .(528

 مجموعه به دفاع بنابراین  .بپردازد خود اعتقادات  و  ناموس، سرزمین مال، جان،  از  دفاع به خطر

 در خود  …و سرزمین اعتقادات،  حیات، از  حراست و حفظ  برای انسان که  شودمی گفته  اقداماتی

 صورت به که  است  استعدادهایی  از  یکی  دهد. دفاع می انجام  کند، می تهدید  را  او  که  خطراتی برابر

 صورت  و حیات جان از محافظت  برای طبیعی  واکنشی عنوانبه زنده موجودات تمام  در غریزی

 اقدامی  و عمل  جان،  حفظ  برای فطری  العمل عکس یك بر عالوه مؤمن، انسان  در  امّا  گیرد؛ می

 خود به جهاد  و  عبادت بوی و  رنگ  دین،  عرصه  در  که  است  منطق و عقل بر   مبتنی و هوشمندانه

برمی کسانی کریم قرآن از آیاتی در خداوند اساس،  همین گیرد.   تعدّی و ظلم مورد که  به 

 که کسانی  فرماید: »به خداوند می اینکه  است. ازجمله داده  دفاع  اجازه اند، قرارگرفته متجاوزان 

 
1.Defense 
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 و اندقرارگرفته ظلم مورد زیرا است؛ شده داده جهاد( و  اجازه )دفاع شده،  تحمیل ها آن بر جنگ 

 (.34 سوره حج، آیه تواناست« ) دادنشانیاری خدا بر البته

 مفهوم اعتقاد 
ی چیزی ایمان داشتن؛ عقیده؛ رأی؛ درست به؛  باور داشتنچیزی را  »  در لغت به معنای  1اعتقاد 

سخت و محکم شدن و ثابت و  ( و همچنین به معنای  134:  1363است )عمید،  بیان شده    «نظر

استوار ماندن است، اما در اصطالح اعتقاد در دو معنای اعم و اخص استفاده شده است. اعتقاد  

در معنای اخص همان تصدیق است که یکی از اقسام علم بوده و بر همین اساس جهل مرکب و  

خواهد   خارج  آن  از  تقلید  و  نیز  ظن  تقلید  و  مرکب  جهل  و  ظن  شامل  اعم  معنای  اما  بود؛ 

آن    .(143:  1392نیا،  )کمالی  شودمی غیر  و  موجه  و  صادق  از  اعم  باوری  هر  به  گفته اعتقاد 

تسلیم قلبی نباشد    دربردارنده   هرچند ذهنی و تسلیم ذهنی است    . اعتقاد صرف پذیرششودمی

مقام فکر و در    اعتقادات یك فردانسان است.    لیاعتقادات مربوط به بعد عق نیست.  مالزم عمل    و

عقالنی و عقالیی در    یها استداللفکر و اندیشه و    که یمادام کند.  اندیشه و نظر تجلی پیدا می

قالب تصورات و تصدیقات و براهین عقلی باقی بماند و به دل و قلب انسان رسوخ نکند و تبدیل 

واند از آن منفك گردد ولی اگر براهین عقلی به باور  تبه باور قلبی نگردد مقام عمل و رفتار می

و   آن، همراه  با  متناسب  رفتاری  سلوک  و  گردد، عمل  تبدیل  ایمان  و  از    كی تفکرقابلیغ قلبی 

 . مباحث نظری خواهد آمد

 مفهوم عملکرد 

ارائهای  فتعری از عملکرد  گوناگونی  و  است  همتعدد  و همکارانش .  شده  اعتقاد شرمرهورن   2به 

عملکرد را   3آرمسترانگ دارد. اشاره گروهی   کار فردی یا  هایموفقیتعملکرد به کیفیت و مقدار 

استراتژی   بر    داندمییك  مبتنی  عملکرد    وتحلیلتجزیهکه  سطوح  و  موفقیت  اساسی  عوامل 

است  عوامل  آن  پایه  بر  توسط    ترینمعروف  .(17  :1387جزایری، بزاز)  حاصله  عملکرد  تعریف 

ارائه2002)  4و همکاران   نیلی اقدامات    (  کارایی  و  اثربخشی  تبیین کیفیت  شده است: »فرایند 

شود:    گذشته«.  تقسیم  جزء  دو  به  عملکرد  تعریف،  این  که  1مطابق  کارایی    یکنندهتوصیف( 

 
1. Belief 
2. Sharmerhorn et al 

3. Armstrong 

4. Neiley et al 
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بین ترکیب چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصوالت است، یعنی رابطه  

و   معین؛  بروندادهای  تولید  برای  دروندادها  مطلوب  و  که  2واقعی  اثربخشی    یکنندهتوصیف( 

این اهداف معموالً    .(109:  1396پور و مصلح،  )مسعودی  نیل به اهداف سازمانی است   یدرجه

  ایی هجنبهانطباق بروندادها با نیازهای مشتریان(، در دسترس بودن )  ی درجهدر قالب مناسبت )

ارائه در میان   فراوانی،  فاصله  دار اولویت  هایگروهنظیر  تحقق   ی درجهی فیزیکی( و کیفیت )و 

که خود نیلی   طور هماندر ضمن  . (79: 1387)رهنورد،   شوندمی( تبیین  موردنیاز استانداردهای 

،  شك بیسازمانی نقش کلیدی دارد.    موفقیت  دربرای ذینفعان    آفرینی ارزش،  کندمینیز اشاره  

و تصریح این   کنند میرا چگونه ادراک    هاآنمدیران نیاز دارند بدانند ذینفعان کلیدی سازمان  

)جعفری سنگری    کندذینفعان ترغیب می  ادراکرا به سنجش    هاسازمانامر در تعریف عملکرد،  

عملکرد  آور نیست که  عملکرد، مفهومی هنجاری است؛ بنابراین، تعجب(.  98:  1393،  و همکاران 

مدار؛ مانند پیشرفت، نوآوری، تغییر، خالقیت، تعالی،  غالباً حول مفاهیم گسترده، مبهم و ارزش

برنامه رقابت  یاموفقیت  بهبود،  سازمانی،  می  یریپذیا  نمایان  پاسخگویی  و   شودو  )موغلی 

 . (6: 1394آور، رزم

 مفهوم عملکرد سازمانی 

 وظایف  انجام  ازلحاظ  کارکنان  لیاقت  و کفایت  درجه تعیین از است عبارت  سازمانی  عملکرد 

گیرد.  انجام سامانمند و عینی طوربه ارزیابی  این که سازمان  در  هامسئولیت قبول  و محوله

است )موصلو و   سازمان  یك مختلف های فعالیت از  کاوشگرانه و  انتقادی برآوری سازمانی  عملکرد 

 خصوصبه مختلف سازمانی،  موضوعات به  نسبت  کارکنان  نگرش نوع  . (162:  1396همکاران،  

 و داشته هاآن انگیزش افزایش در  مهمی نقش دهند، انجام می که  ای حرفه و شغل به نسبت

 به منجر خود نوبهبه این امر که دهند  انجام احسن نحو به را محوله وظایف که شودباعث می

مهمسازمان می کارایی  و  اثربخشی افزایش بوده  آن عملکرد سازمان هر در مسئله ترینشود. 

 جامعه  آن  اقتصاد  بهبود  باعث  و افزایش داده را  ها سازمان وریبهره خوب،  عملکرد  کهطوریبه

 را مؤسسه یا  یك سازمان اهداف تحقق چگونگی که است شاخصی عملکرد سازمانی  شود.می

بستگی کند. عملکردمی گیریاندازه  منابع از که سازمانی و دارد کارکنان توانایی به سازمان 

 وریبهره در  منابع انسانی  عظیم و  مهم  سهم  به  توجه با  قطعاً  باشد،  برخوردار انسانی توانمند 

 (. 4-3: 1396و همکاران،  بخشی) بود برخوردار خواهد متفاوتی عملکرد از سازمانی، 
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 باورهای دفاعی 

گران و اندیشمندان قرار  مورد توجه محققان، پژوهش  راًیاخهایی است که  از واژه  باورهای دفاعی 

و   است  دفاعیاز  ی  تعریفگونه  هیچ  تاکنون گرفته  تحقیقاتی  نشده    باورهای  زمینه  این  در  و 

های اصلی  بینی اسالمی و دین اسالم، اصول اعتقادات یکی از پایهدر جهان  صورت نگرفته است.

آن  دین با داشتن  تنها  فرد  نامیده میداری است که هر  اعتقادات، مسلمان  این مجموعه  شود، 

  را  اصول  این  تواننمی  دلیل  بدون  و  شود  پذیرفته  افراد   سطتو  اصول باید با دالیل علمی و عقلی

نمودد  بدون   حتی   یا   دیگران  از تقلید  مجتهدین  و  فقها  از  در    ( 2  :1358  ،خمینی  امام ).  لیل 

 . است عنوان اولین اصل مطرح  اصول اعتقادات اسالمی که مبنای فرهنگ دفاعی است توحید به

این   به  عملی  التزام  جهان  اصلداشتن  با  همه متناسب  اساس  و  محور  که  است  اسالمی  بینی 

والیت و رهبری الهی و   ،عالوه بر توحید(.  14:  1395الوندی،  )  است رفتارها و کردارهای افراد  

والیت و رهبری    .از او که از سوی خداوند متعال انتخاب شده دومین اصل اعتقادی استاطاعت  

شیعه اعتقادی  اصول  از  اصل  دو  می  ؛ الهی  پوشش  را  امامت  و  نبوت  همچنین   .دهدیعنی 

دستیابی به منابع اسالمی در دفاع و استخراج و استنباط وظیفه و حدود الهی و شرعی احکام  

فقه در دین و منابع دینی و پیروی از اصول و مبانی فقهی  مسیر اجتهاد و  تنها باید از    ،اسالمی

انجام می مجتهدین جامعاسالمی  و  فقها  توسط  اصول،  و  مبانی  این  که  زمان  شود  در  الشرایط 

ولی حضرت  میغیبت  استخراج  اهلل(،  )عجل  و  عصر  شرایط  دارای  اگر  که  فقهایی  شود. 

حصالحیت توصیه  به  بنا  باشند،  )علیههایی  عسگری  حسن  امام  آنضرت  از  پیروی  ها  السالم( 

ترین نیز یکی از اساسی  این(.  94  :1386  حر عاملی،؛  263  -  264:  1392  ،طبرسی)  استواجب  

پایه و  قالب مفهوم والیتاصول  در  اعتقادی است که  اسالم  های  و   شده شناختهفقیه در جهان 

عنوان یکی از اصول ت در زمان حاضر است و بهسنعنوان یکی از احیاگران این  امام خمینی به

منبع  .  شوداهلل علیهم اجمعین تلقی میانبیا و ائمه معصومین سالمناپذیر استمرار حرکت  خدشه

اعتقادات با استناد به این   .استسنت و عترت    ،قرآن و علوم قرآنی و اسالمیات،  اصلی اعتقاد

فرهنگ  باالدستی دینی در  و استقرار  منابع که در حقیقت منابع  قابل جستجو سازی  آن است 

سا  ،بنابراین  ؛است در  ایه  اعتقادات  به  آنتمسك  دانستن  یکدیگر  مکمل  و  منابع  قابل ین  ها 

کند و این کار را  مطابق وظیفه عمل میمکلف برای انجام فرمان خدا به فروع دین    .استتحقق  

نتیجه انجام آن وظیفه که با شناخت کامل و اختیار و    .دهدبا توکل و اتکال به خدا انجام می

نهفته و تکلیف   عملدر نفس    ،دهدقصد قربت انجام میبه  مبتنی بر احکام و دستورات اسالمی و

و نتایج نهایی آن بر عهده تکلیف کننده یا شرع   بعدینتیجه    .ساقط شده است  عهده مکلفاز  

http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
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است اسالمی  می  امام  .مقدس  و    :فرمایندخمینی  هستیم  عمل  به  مکلف  نتیجه   مکلفما  به 

جاد نموده و ایستادگی در برابر ظالمان متجاوز  . این اعتقاد، قدرت روحی بسیار باالیی اینیستیم

 (. 15 :1395 ،الوندی) دهد را افزایش می
انسان که  مسئله  این  ملتهادرک  نسل،  میها،  کشورها  جامعه،  ها،  دین،  حفظ  برای  بایست 

ارزشآرمان و  مذهبی،  ها  و  ملی  را    حدودوثغورهای  خطری  هرگونه  جغرافیایی  مرزهای  و 

زند. دفاع، نزاع و دفع در اصل آنان را رقم می  باورهای دفاعیشناسایی، دفع و منهدم نمایند،  

نان و حفظ و حراست از متعلقات عقالنی انسانی  تهدیدات و دشم،  راندن و دور کردن خطرات

بنابرایناست بدی  به اعتقاد    ؛  و دور ساختن خطرات،  انسان،  بازداشتن  از  ها، شرور و دشمنان، 

دین و  انسان  جامعه  نهاد  داده شدهها  در  متعال  است  قرار  به   نیز  و خداوند  متعددی  آیات  در 

ها تعلق خطر از نفوس یا افراد و آنچه به آن  دفاع و جهاد تأکید نموده است. دور کردن دشمن و 

  باورهای دفاعی.  داردیبازم دشمن را از ادامه تجاوز خود  و    شودیم ناشی    باورهای دفاعیدارد از  

به    سازنهیزم فرهنگی، دستیابی  علمی،  آمادگی  از  اعم  از    و سیاسی  دیاقتصا  آمادگی  یکی  که 

 و  فکری  حمالتدینی،    شبهاتمصادیق بارز آن آمادگی دفاعی و تسلیحات نظامی است در برابر  

دفاع دین و جامعه است، بنابراین، کسب هرگونه آمادگی برای  و دفاع از  دشمن    آرای  و   فرهنگی

ارزش ارضی  از  تمامیت  و  مرزهای جغرافیایی  از  دفاع  اسالمی،  انقالب  از  های  دفاع  داراالسالم، 

منافع   از  دفاع  مظلومان،  و  مستضعفان  از  دفاع  دشمن،  تجاوز  دفع  ملت،  شرف  و  استقالل 

را    رفتارها  باورهای دفاعی میهن اسالمی ایران است.    باورهای دفاعی از    المللی جهان اسالم بین

ی  هارنامهبو    هااستیسدر تعیین سرنوشت  شکل داده و  در برخورد با مسائل مختلف اجتماعی  

و جلوگیری منطقی    مسئله دفاع فرهنگی و علمی از کیان اسالم   گذار است.تأثیر  هادولتدفاعی  

دفاع از افرادی که قدرت دفاع از  ها و انحرافات،  ها و گمراهیدر پرتو انوار علم و دانش، از بدعت

  باورهای دفاعی امکان، بیانگر    قدربههر کس و  اندازه توان  به   وبه هر وسیله ممکن  ،  دارندخود ن

باورهای  ،  نیبنابرا  نماید.های دفاعی و قدرت بازدارندگی هر کشوری را بازگو میاست و توانایی

و ایمان داشتن به ایجاد توانمندی و داشتن توانایی دفاع و  داشتن باور درک کردن، یعنی  دفاعی 

بازدارندگی   آن  قدرت  نمودن  عملی  سیاست،   منظور بهو  اقتصاد،  فرهنگ،  از  حراست  و  حفظ 

ارزش مذهب،  و  دین  جغرافیایی،  محیط  ملیجامعه،  و  دینی  سایر    های  حتی  و  کشور  هر 

 کیشان که مظلوم و ضعیف واقع شده و قدرت دفاع ندارند.هم
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 باور به دفاع از دین اسالم 

  دفاع    اساساً   و  است   نی عقال  و  طبیعی   امری  دارد   انسان   که   مکتبی   و   آیین   هر  از   دفاع  و  طرفداری 

و  یگ یم   سرچشمه  آدمی   فطرت  و   نهاد  از  خود،  ی هایابستگو  عالیق   از   انسان   اگر   چنانچه رد؛ 

  فردی   اجتماع  و   جامعه   نظر   در   باشد، تفاوت  یب  مغرضان   و   هتاکان   به  نسبت   دفاع،   در   انسانی

وظ  و  وطن   آیین،   کیش،  از   دفاع  گردد.یم  معرفی بخرد  نا  و  مذموم   و  عقل   که  است   یافهی... 

  بر  دینی   هر   که  وظایفی   از   یکی   همچنین  ، گذاردیم   انسان   دوش   روی   بر  بشری   طبیعت   و  فطرت 

 با  مکرر  نحو  به  اسالم  در  وظیفه  این  که  است  دین  آن  از  دفاع  ،گذاردیم   خود  متدینان  عهده

  بنابراین،؛  است  عقل  و  فطرت  دین  اسالم  دینچراکه    است؛شده  انیب  اهلل   سبیل  فی  جهاد  عنوان

  دعوت  در  قرآن  .گذارندمی  مسلمین  عهده  بر  را   وظیفه  این  فطرت  و   عقل  اسالم،  مقدس  شرع

  دَعاکُمْ  إ ذا  ل لرَّسُول   وَ  ل لَّه    اسْتَج یبُوا  آمَنُوا  الَّذ ینَ  أَیُّهَا  یا فرماید: »ن مییچننیا  جهاد   به  مسلمانان 

 به   کهفراخواندند    چیزی  به  را  شما  پیامبر  و  خدا  چون  ایدآورده  ایمان  که  کسانی  اییُحْی یکُم؛    ل ما

  را   قتالی   و  جهاد   آیه،   این  در  .(24  ، آیهانفالسوره  )  «کنید  اجابت  را  آنان  بخشدمی  حیات   شما

  قتال  که   است   این  معنایش   و  است  خوانده  مؤمنین   ی کننده  زنده  خواندمی  بدان  را   مؤمنین   که

  در  باشد  ابتدایی  قتال  چه  و(  دفاعی  جهاد)  باشد  اسالم  و  مسلمین  از  دفاععنوان  به  چه  خدا  درراه

 اللّهَ  إ نَّفرماید: »می  دیگری  جای  در  .(97  :1374  ،طباطبائی)است    انسانیت  حق  از  دفاع  حقیقت

راه  که  را  کسانی  مَرْصُوص؛ خداوند  بُنْی ان  کَأَنَّهُمْ  صَّفاً  سَب یل ه    ف ی  یُق ات لُونَ  الَّذ ینَ  یُح بُّ   در  او  در 

  دارد« می  دوست   کنند،می  جهاد  ،وستهیپ همبه  و  محکم   بنیانی   همچون   صفی   واحدی،   صف

 . (4 ، آیهصفسوره )

 متدین  است؛   دشمن   آرای  و  فرهنگی   و   فکری   حمالت   برابر  در   دفاع  دین،   از   وجوه دفاع  از  یکی

  دفاعی   چنان   بتواند  آنان   دینی  شبهات  برابر  در   و   دشمن   آرای  و   فرهنگی   ی هانقشه  برابر  در   باید

  خداوند  که  است  درست   این  .دهد  نشان  را  خودداری  دین  بودن  معقول   که   بنماید   خود  دین   از

(  اهللصلی)   خاتم   پیامبر  توسط   را  دین ن  یترکامل  و  دین   حقیقت   و  است   مطلق   قادر   و   حی

  نَزَّلْنا   نَحْنُ  ا نَّا »  کند می  حفظ   را   خود  دین   اساس   و   دارد   حضور  خداونداگرچه    و   است   فرستاده 

آیه  حجرسوره  )  «لَحاف ظُون  لَهُ  ا نَّا   وَ  الذِّکرَ   استقرار   همچنین   و  آن  نگهداری  و  حفظ   امّا.  (9، 

 به  دینش،  ورسومآداب  و  احکام  و  فرامین  تحقق  و  جاهلیورسوم  آداب  نفی  و  اسالمیهای  ارزش

  یاری   درباره   قرآن   .شودمی  مربوط  مسلمانان   ی فشانجان  و   فداکاری  و  انتخاب   و   مسئولیت   و   تعهد

أَیُّهَافرمایدمی  خدا   از   مؤمنان  دفاع  و یَنْصُرْکُمْ : »یا  آمَنُوا إ نْ تَنْصُرُوا اللَّهَ  ؛  یُثَب ّتْ أَْقدامَکُمْ وَ الَّذینَ 

 و  کندمی  یـاری  را  شـمـا   کـنـیـد،  یـاری   را   خـدا  اگـر  اید،آورده  ایـمـان  کـه  کـسـانـی   ای
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  مؤمنان  تشویق  ادامه  هـمچـنان  آیـات  . ایـن(7)سوره محمد، آیه    «داردمی  استوار  را  هایتانگام

  آئین  کردنیاری  معنی  به  وضوحبه  خدا  کردنیاری  بـه  تـعـبـیـر  که  است  دشمنان  با  پیکار  به

  کردنیاری  قرآن  آیات   از   دیگر  بعضی  در   لذا  او  تعلیمات   و  شریعت  او  پیامبر   کردن یاری  اوست،

  یـنصرون   و: »خوانیمقرآن می  در  اسـت،   شـده  داده  قـرار  یـکـدیـگـر  کـنـار  در  رسـولش  و  خدا

  و  است   پایان بی  خداوند   قدرت  با اینکه  .(8  ، آیهحـشـرسوره  )  «الصادقون  هم   اولئك  رسوله   و  اهلل

  تـا   کند،می  خداوند  کردنیاری  به   تعبیر  باز  ولی  ناچیز،  بسیار  او  برابر  در  مـخـلوقـات  قـدرت

 این   برای  تر باعظمت  این   از   تعبیری  و   سازد   روشن  را  حق   آیین   از  دفاع   و   جهاد  ی مسئله  اهمیت

 .(محمد   سوره 7 آیهل یذ ،1380،مکارم شیرازى)شود  نمی پیدا موضوع

  مورد   واسطه   این   به  را   خود   بندگان  تا   خواهد می  خداوند   که   است   این  ها علّت  از  دیگر   یکی 

»فرمایدمی  بارهدراین  قرآن.  بسنجد   را  یك  هر  ایمان   میزان  و   درجات  و  دهد   قرار  امتحان   أَمْ : 

 که   پندارید می  الصَّاب ر ینَ؛ آیا   وَ یَعْلَمَ  م نکُمْ   جَاهَدُواْ   الَّذ ینَ   اللّهُ  یَعْلَم   لَمَّا  َ و  الْجَنَّهَ   تَدْخُلُواْ  أَن   حَس بْتُمْ

  کسانی   چه  شما   میان   از   که   است  نشده  معلوم  خدا   برای  هنوز   آنکهحال  و  رفت   خواهید   بهشت  به

آیه  عمرانآل  سوره )  «ورزند می  پایداری   کسانی   چه   و   کنندمی  جهاد   ،142)(   خدا  برای  البته . 

  عقیده  و  آرمان   از   دفاع   مسئول  انسان  بنابراین  ( است  انسان   خود  برای  آیه  منظور   هست،   معلوم

 .است الهی  دین  و اسالم از  دفاع  مسئول همچنین و خود

 باور به دفاع از نظام ج.ا.ایران 

و  نظامی  فرهنگی،  عقیدتی،  ناموسی،  مالی،  جانی،  دفاع  مانند  مختلف  امور  در  دفاع  مسئله 

فرهنگ  و  آفرینش  و قطعی است که در همه شئون  امور طبیعی  از  ملتسیاسی  و  ها وجود ها 

اعتقاد به   جا را فرا خواهد گرفت.ومرج همهو هرج  خوردکه اگر نباشد نظام جهان به هم می  دارد

نظام اسالمی است و از چنان ارزش و جایگاه باالیی برخوردار است حفظ نظام درواقع اعتقاد به

آماده دفاع و مقابله با دشمن بعثی نموده و   که ملت غیور کشورمان خود و جوانانشان را بسیج و

های جهان مقاومت و سال دفاع مقدس ایثارگرانه در برابر ایادی استکبار و ابرقدرت  8در طول  

ایستادگی نمودند و در جهت حفظ قداست نظام جمهوری اسالمی ایران، مانع از سقوط و اشغال  

پشتیبانی سایر کشورها با  که  عراق  بعث  رژیم  توسط  بود شدند.   آن  رزم گذاشته  در عرصه  پا 

رهبر فرزانه انقالب در تمام این مدت چراغ راه آنان بوده و با نشان دادن جهت و تعیین و تفهیم  

فرمود: حفظ نظام از اوجب واجبات یا موجب واجبات است؛ ها مسیر را نشان داده و میاولویت

همه جهت  یعنى  این  است.  مسئله  این  فرع  بعدى،  مسائل  است ى  ممکن  داد.  نشان  ما  به  را 

نظر داشته باشید امّا در حفظ نظام،  اى کوچك یا بزرگ اختالف جنابعالى با رفیقت سر  یك قضیّه
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هایی که نفهمیدند این حرف امام را، در یکجاهایی خطاهاى فاحش  قدر  هم مسئولید. آنهردو به

کرد )بیانات مقام معظم  رى حرکت میجوداد. این مرد بزرگ، اینکردند. امام، جهت را نشان می

 .(1393،رهبری

رهبری )مدظله( می فهمیدهمقام معظم  تجربه  براثر  نهادهای دشمن،  و  اند که فرمایند: دشمن 

باشد، میپذیر است. میانسان، آسیب فاسدشدن است. هر کس  قابل  انسانی،  توان  گویند: »هر 

توان فاسد کرد. : »الّاالمتّقین«. متّقین را نمیگویند؛ با یك استثنافاسدش کرد.« البته راست می

بار  سنگین  حفظ  این امانت  الهی که امانت پیغمبران است، بر دوش شماست. جمهوری اسالمی،  

امانت  تاریخی  انبیای عظام الهی است. این، بار  خیلی سنگین و محموله پرارزشی است. این را  

ر با حفظ نفس. متاع دنیا، لذّت خیر، پول، ثروت و شما باید حفظ کنید و این میسّر نیست مگ

  -هم در حدودی که امثال من و شما ممکن است در زندگی خود داشته باشیم  آن  -تجمّل دنیا  

بی و  آنارزشخیلی کمتر  خاطر  به  انسان  که  است  آن  از  و حقیرتر  را  تر  معنوی خود  بنیه  ها 

راقب باشید و دشمن را ناکام کنید )بیانات مقام  ضعیف کند و حمل  این بار را به خطر بیندازد. م

 .(1373،معظم رهبری

اآلن هم وجود  نظام وجود داشته است؛  این  راه حفظ هویت  بر سر  بزرگی همواره  یك چالش 

و حفظ خطوط   وفاداری  بین  از چالش  است  عبارت  آن چالش  بود.  بعدازاین هم خواهد  دارد، 

برای    طرفازیك   -یعنی اصول و مبانی نظام    -اصلی   و دستاوردهای پیشرفت مادی و معنوی 

اوقات پیش می این فکر گاهی  از طرف دیگر.  فکر پیش  نظام  این  البته دلیل هم دارد که  آید؛ 

های زودرسی باشد، که جور نیست که هدفهای مترتب بر آن مبانی، اینآید؛ چون آن هدفمی

این هدف بیست سال حتماً  و  ده سال  تأحاال در ظرف  نسلها  باید  اوقات  گاهی  ها  مین شود؛ 

پیدا کند. وقتی ترسیم شده است، تحقق  بر مبنای آن اصول  که  اهدافی  این  تا  این بگذرد  که 

مدت تحقق پیدا نکرد، این وسوسه به سراغ نخبگان و زبدگان و مدت یا در کوتاهاهداف در میان

شود ما به این اهداف دست ع میآید که نکند پایبندی ما به این اصول است که مانمسئوالن می

ای ممکن است به این فکر بیفتند که  پیدا کنیم. این یك چالش بسیار مهمی است. خب، عده

هایی در  پایبندی ما به اصول موجب شده است که ما به این اهداف دست پیدا نکنیم؛ ناکامی

اداره یا در سطح مسائل بینسطح  این چالش مهمی  المللی، ما را دچار مشکل کندی داخلی   .

است؛ با این چالش باید هوشیارانه برخورد کرد. نه، درست، عبارت است از اینکه ما هر دو هدف 

موازات یکدیگر دنبال کنیم و بدانیم که این دو هدف با یکدیگر سازگار است؛ یعنی حفظ  را به

یافتن به آن  و از طرف دیگر، دست    طرفاصول و مبانی نظام و درواقع حفظ هویت نظام ازیك 
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های مادی و علمی و معیشتی و اهدافی که نظام تعریف کرده است؛ چه اهداف مادی و پیشرفت

و چه اهداف معنوی مثل استقرار عدالت و از این قبیل چیزها. باید بدانیم    هاتمدنی و امثال این

  ل پابند باشیم؛توانیم به آن اهداف برسیم، مگر اینکه به این اصوو ما نمی  ها سازگار است؛ این

آید، از اصول دست برنداریم،  ها پیش مییعنی به خاطر اینکه مشکالتی دررسیدن به آن هدف

حالت قناعت  حداقلی پیدا نکنیم؛ و بدانیم که اگر ما از اصول دست برداشتیم، حتّی هویت نظام  

اگون، نظایرش های گونرسیم. ما در همین انقالبها هم نمیکه از بین خواهد رفت، به آن هدف

ها کمك نکرد  وجه به آنهیچها بههای آنها، اصول باطلی بود؛ اما تنازلرا دیدیم. البته اصول آن

 .(1390،)بیانات مقام معظم رهبری

تا   اول  روز  از  اسالمی  نظام  اصلی  را حفظ کند. چالش  نظام  بتواند  انسان  که  است  این  اساس 

اسال نظام  حفظ  یعنی  است؛  بوده  این  و  امروز  مرزها  آن  حفظ  و  اساس  این  حفظ  و  می 

هایی به دیگران  کند. ما یك شباهتهای دنیا جدا میی نظامهایی که این نظام را از بقیهشاخص

که آن،    -دهد  داریم، مشترکاتی داریم؛ لیکن آن چیزی که هویت اصلی این نظام را تشکیل می

تی محفوظ بماند. چالش واقعی و اصلی  بایس  -اطاعت از خدای متعال و سیر بر مسیر الهی است  

خوب، ما بایستی به   .(1388)بیانات مقام معظم رهبری،...  نظام ما از اول هم همین بوده است؛  

های نظام، مشخص و معلوم است؛ همه باید بر اساس تحکیم و حفظ نظام اهتمام بورزیم. پایه

پایه این  تحکیم  بایستی تالش  آن حرکت کنند؛ در جهت  اقدام کنند،  ها  کنند، حرکت کنند، 

ی دشمنی  بزرگ در سراسر دنیای قدرتمندان؛  ابتکار کنند. ما امروز مواجه هستیم با یك جبهه

های مالی و اقتصادی،  المللی، قدرتگرفته است در مراکز قدرت بینای است که شکلاین جبهه

صهیونیست مشت  در  هم  غالباً  سرمایهکه  و  است.  ها  بزرگ  نظام  دارهای  مقابل  در  جبهه  این 

همه از  میاسالمی  استفاده  وسایل  اینی  به  کسانی  متأسفانه  هم  داخل  در  و  جواب  کند  ها 

ها پاس کنند، به آنها را تکرار میها، حرف آنشوند طرف مورد اعتماد آندهند؛ کسانی میمی

آنمی اینکه  برای  به دهند،  بتوانند  بزنندها  ضربه  اسالمی  جمهوری  حالتی  نظام  چنین  یك   !

انگیزه مردم،  آگاهی  مردم،  بیداری  آن،  مقابل  در  لیکن  دارد.  وجود  حضور متأسفانه  مردم،  ی 

دین عالقهمردم،  مردم،  پایهداری  و  نظام  مبانی  به  مردم  اینمندی  دارد.  وجود  نظام  ها  های 

های  سالو ما پیش رفتیم. ما در طول این    حقائقی است که در جمهوری اسالمی وجود دارد؛ 

ی  ی امروز ماست، حفظ این هندسهکنیم که پیش رفتیم. آنچه وظیفهمتمادی، خدا را شکر می

ای که عظیم است؛ این را باید حفظ کرد. باید در حفظ این هندسه، مرزبندی کرد. این مرزبندی

این  من عرض می مادون  مسائل  اال در  و  اینجاست؛  که درجه  -کنم،  ی دوم  حاال چه مسائلی 
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نظرها به نظرهایی باشد؛ این اختالفممکن است اختالف  -تر  همیت است، چه در مراتب پایینا

 . (1388شود )بیانات مقام معظم رهبری،نظر موجب پیشرفت میزند. اختالفجامعه ضربه نمی

 باور به دفاع از تمامیت ارضی کشور

کند، گروهی که در عین کفر و میخداوند متعال، مشرکین را در صدر اسالم به دو گروه تقسیم  

از خانه و  ننمودند  بلند  نداشتند، شمشیری  کاری  با مسلمین  نکردند  شرک،  بیرونشان  هایشان 

بودند   بودند. گروه دوم معاندانی  امضا کرده  پیمان صلح  با مسلمین  قبیله »خُزاعه« که  همانند 

و آن با مسلمین پرداختند  به جنگ  راندنکه  بیرون  از مکه  را  بودند در  ها  د، مسلمانان موظف 

ها جهاد نمایند. آیه شریفه ذیل،  مقابل این گروه بایستند و برای حفظ دین و موطن خود با آن

 شمارد: جهاد را تنها با این گروه جایز می

وَ ظاهَرُوا  » م نْ د یار کمْ  ف ی الدّین  وَ اخْرَجُوکمْ  عَن  الَّذینَ قاتَلُوکمْ  عَلی اخْراج کمْ  انَّما ینْهاکمُ اللَّهُ 

یتَولَّهُ مَنْ  وَ  تَوَلَّوْهُمْ،  الظَّال مُونَانْ  هُمُ  َفاولئ ك  نهی  مْ  کسانی  دوستی  از  را  شما  تنها  خداوند  ؛ 

و یا به بیرون    هایتان بیرون کردند کند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانهمی

ها را دوست کند و هر که آنها نهی میآنراندن شما کمك کردند، خداوند شما را از دوستی  

 . (9، آیه ممتحنهسوره « )دارد، ظالم و ستمگر است

انَّ اللَّهَ یبْغ ضُ رَجُلًا یدْخَلُ عَلَیه  فی بَیت ه  وَ ال  »اهلل( در همین باره فرموده است:  رسول خدا )صلی

به خانهخداوند دشمن می  یقات لُ؛  را که  ادارد کسی  و  با آناش حمله کنند  نکند و  کارزار   .«ها 

علیه امیر  فرمودند:حضرت  کوفه  مردم  به  »انبار« خطاب  شهر  به  سربازان  حمله  هنگام   السالم 

اغْزُوهُمْ  » لَکمْ  ُقلْتُ  و اعْالناً، وَ  وَ س رّاً  نَهاراً  لَیلًا وَ  الَْقوْم   ق تال  هؤُالء   الی  دَعَوْتُکمْ  انّی َقدْ  َقبْلَ اال وَ 

الْغارا  الّا ذَلُّوا، وَ تَخاذَلْتُمْ حَتّی شُنَّتْ عَلَیکمْ  َقطُّ فی عُْقر  دار ه مْ  اللَّه  ما غُز ی َقوْمٌ  وَ    ت یغْزُوکمْ، َفوَ 

الْاوْطانُ عَلَیکمُ   این قوم  با  آگاه باشید، من شب و روز، پنهان و آشکار شما را به مبارزه   ؛مُل کتْ 

ها نبرد کنید، به و گفتم پیش از اینکه با شما بجنگند با آن  معاویه و لشکریانش( دعوت کردم)

اش مورد هجوم دشمنش قرار گیرد ذلیل خواهد شد و برای نبرد  خدا سوگند هر ملّتی در خانه

تا آنجا که   و دست از یاری برداشتید   با دشمن باید به سرحدات شتافت ولی شما سستی کردید

، خطبه  )صبحی صالح(البالغه  « )نهجین شما را مالك شددشمن پیوسته به شما حمله کرد و سرزم

به (27 خطاب  مکه،  به  معاویه  فرماندهان  از  قیس«  بن  »ضحاک  حمله  از  بعد  حضرت  آن   .

تَمْنَعُونَ؛  دار کمْ  بَعْدَ  دارٍ  »ای  فرمود:  نمی  کوفیان  دفاع  خود  خانه  از  که  چگونه شما  کنید، 

 (. 27، خطبه )صبحی صالح(البالغه )نهجتوانید از خانه دیگران دفاع کنید« می
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از حضرت موسی علیه دراز    ،السالمبعد  و سالیان  فلسطینیان شکست خوردند  به دست  او  قوم 

ها گرد وی جمع شدند و  ها برانگیخت، آنآواره بودند. خداوند پیامبری بنام »اشموئیل« برای آن

ا آنچه  تا  کند  معین  سپاه  فرماندهی  به  را  کسی  خواستند  او  گیرند. دادهزدستاز  پس  باز  اند 

دانست از آن بیم داشت که مبادا از فرمان جهاد سر بتابند،  ها را میشکنی آنپیامبر که پیمان

بازپس برای  را  یهود  ایمان و صالبت  ذیل،  بیان  آیه شریفه  زبان خودشان  از  اراضی خود  گیری 

 نموده است:

گفتند چگونه ممکن است در راه   اللَّه  وَ َقدْ أُخْر جْنا م نْ د یار نا...؛  قالُوا وَ ما لَنا أَلَّا نُقات لَ ف ی سَب یل »

آنان خطاب    (.246سوره بقره، آیه  )   ایم...«شدهکه از سرزمینمان راندهخدا پیکار نکنیم، درحالی

دفاع  خود  سرزمین  از  ما  و  ساخته  آواره  خود  وطن  از  را  ما  دشمن،  گفتند:  پیامبرشان  به 

امّامی نارضایتی  کنیم.  برانگیخت،  امیری  به  را  طالوت  اشموئیل  شدبعدازآنکه  آغاز  جز   ها  و 

ای اندک با او نماندند. این داستان، بیانگر اهمیتی است که قرآن کریم به دفاع از سرزمین عده

داند و رفته میترین کارهای پیامبر خدا را اعاده این حق ازدستداده، بدان حد که یکی از مهم

 قرآن کریم مطرح ساخته است.  آن را در

نیز ممکن است.   هایراهاز    المللیبینداخلی و    بعد  دراسالمی    وطن  از دفاع   نرم و خردمندانه 

و برقراری تعامالت سازنده با کشورهای جهان و    مدارانیست که رعایت منطق، اعتدال،    تردیدی

 وطن  ازدفاع  پس برای  کند.  را نیز تضمین می  کشور   از ملی دفاع    منافع  ازدفاع درست و آگاهانه  

در  قدربههرکس    باید ملی  وظیفه  این  پاسدار  خود  ظرفیت  و  فردی،    توان    و   اجتماعی سطح 

و    المللیبین آبرو،    آنچه  هرباشد  از  بازند،  ب  صدمه  کشور  هاعتبار و شکوبه    مغایرت وطن    دفاع 

سیاسی چیزی   نظام، هاشخصیت،  مذهب، دین، آینده و حالهجوم ویرانگرانه به گذشته،  با دارد. 

کس  ، هیچآری.  شودنمی  کشورنصیب    دشمنی  و  اعتباری بی،  آبروریزیاختالف،    و  ومرجهرججز  

غلط  نمی دفاع  با  حیثی   غیرمنطقی   وتواند  کسب  سبب  باشد.   اعتبار  وت  خود  کشورش  برای 

اعتدال    جایگاه   و عظمت    باید،  روازاین رعایت  همگانی،  تالش  با  را  خود    از  پرهیز  و کشور 

تنبلی،  زورگویی وعده،  خلف  دروغ،  اعتبار    سطح  درو...  ناامیدی ،  بدگویی،  مردم  و  حاکمیت 

 .(104: 1396)غضنفری،  ببخشیم 

ها را  ضروری است که امام خمینی )ره( حضور در جبههدفاع از کشور و حفظ ثغور آن به حدی  

می کفایی  شرعی  واجب  مییك  که  کسانی  بر  که  است شمارد  واجب  دارند  قدرت  و  توانند 

که در اثر سستی نکند کشور   دانداندازه کفایت به این مهم بپردازند و غفلت از آن را جایز نمیبه

آ بر  و  کند  حمله  ایران  بر  اسرائیل  مثل  اعزام  غاصبی  خصوص  در  همچنین  شود.  چیره  ن 
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شود جلوی آن را گرفت؛ ولی اگر  فرمایند اگر حج واجب است نمیمسئولین و مردم به حج می

مهم از کشور  دفاع  دارد،  وجود  بیگانگان  حمله  مقابل  در  کشور  از  دفاع  مثل  باالتری  تر واجب 

بیان می ندارد  است، حتی  نیز معنی  تعطیلی  تمام  فرمایند که در کشور  باید  را کنار    ضیفراو 

 . (464 - 463: 1368 – 1279 ،خمینی )گذاشت و به فریضه جهاد پرداخت 

 پیشینه پژوهش 

ی دفاعی در  هازهیانگاساسی آن و تقویت  های ارزشدر طول تاریخ بشر دفاع از جامعه و کشور و 

سرلوحه   در  همواره  مردم  است. هایزیربرنامه میان  داشته  قرار  سیاسی  نظام  هر  راهبردی  ی 

است.  درواقع موجودی  هر  حیات  طبیعی  الزمه  دفاع،  در  اگونهبه ،  مستمر  جهاد  و  دفاع  که  ی 

و   حیوانات  نباتات،  ادامه    هاانسانزندگی  زیرا  دارد؛  و  داشته  وجود  مختلف  درجات  و  انحاء  به 

، اهمیت و ارزش دفاع در زندگی انسان،  ال حنیباابه این دفاع و جهاد بستگی دارد.    هاآنحیات  

  گردد یبرمعالوه بر جنبه غریزی آن، به ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حیات بشر  

دفاع برای حفظ خود در برابر هجمه تهدیدات، امری است که عقل به آن (.  76:  1395خلجی،  )

دهد و این نشان می  العملعکسدارد. انسان عاقل نسبت به تهدیدات    تأکیدتوصیه و عقل بدان  

را  انسان تهدید  اوالً  که  هستند  عقالنیت  از  فارغ  آن   شناسندنمیهای  به  نسبت  ثانیاً  و 

تا با   دارد میسان عاقل سیستم دفاعی خود را همیشه آماده نگه  . ان دهندنمینشان    العملی عکس

بخشد.  دوام  را  قوام، حیات خویش  و   کهچنانهم    دفاع ضمن حفظ  نحوی  به  موجودات  تمام 

تالش    طوربه خود  بقای  و  دوام  برای  تشکیل    کنند میغریزی  در  سعی  امنیت  حفظ  برای  و 

محیطی    هایالیه متنوع  تهدیدات  برابر  در  انسانباشندمیدفاعی  نیز  ،  گاه   آگاهانه  طوربهها  و 

 .زنندمیناخودآگاه دست به چنین کاری 

دفاعی با    باورهای  و  این سازمان شکل گرفت  تأسیس  زمان  از  ارتش  عقیدتی سیاسی  سازمان 

جبهه در  ارتش  نیروهای  عقی جنگ  هایحضور  و ،  سال  یك  حدود  که  نیز  ارتش  سیاسی  دتی 

گذشت، با تمام توان انسانی و تجهیزاتی خود، در کنار آن نیروهای  اندی از زمان تشکیل آن می

های خود را شروع کرد. روحانیون و نظامیان سازمان عقیدتی سیاسی  دلیر حضور یافت و فعالیت

در   مستمر  حضور  با  عال  هادانی مارتش  تحمیلی  جنگ  خطوط  نبرد  در  مستقیم  شرکت  بر  وه 

جبهه جبههمقدم  بر  را  معنویت  و  شهادت  ایثار،  فرهنگ  موجب ها،  و  کرده  حاکم  نبرد  های 

می رزمنده  نیروهای  روحیه  رأس  تقویت  در  و  ارتش  سیاسی  عقیدتی  نیروهای  ،  هاآنشدند. 

ی حضور خود ناپذیر با توجه به وظیفه و مأموریتی که داشتند، از همان ابتداروحانیت خستگی

http://www.hamshahrionline.ir/details/62923
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های مذهبی، فرهنگی و تبلیغی،  ها و اقدامات مختلفی را در زمینههای جنگ، فعالیتدر جبهه

به  اسلحه،  گرفتن  در دست  با  اوقات  گاهی  و حتی  دادند  انجام   ... و  هنری، جهادی  آموزشی، 

 مقابله مستقیم با دشمن متجاوز شتافتند.

،  هاآناز    گرفتن یاریها و بسترهای الزم برای توجه رزمندگان ارتش به عوامل معنوی و  زمینه

هایی مانند تقویت ایمان به خداوند توسط نیروهای عقیدتی سیاسی ارتش فراهم و آنان از شیوه

ارزش ترویج  اسالم،  دین  دستورهای  انجام  و  یافتن متعال  اعتقادی،  شبهات  رفع  اخالقی،  های 

میپاس استفاده  زمینه  این  در   ... و  شرعی  احکام  و  مسائل  برای  مناسب  نیروهای  خ  کردند. 

عقیدتی سیاسی ارتش، آموزش عقیدتی سیاسی رزمندگان ارتش را با هدف ایجاد تغییر و تحول 

بینش منشدر  نگرشها،  و  ها،  اسالمی  شخصیت  ساختن  و  عادات  و  عالئق  نظام    موردنظرها، 

 قرار دادند.  مدنظرجمهوری اسالمی 

و   برکت عقیدتی سیاسی  به   4سازمان عقیدتی سیاسی در طول    -فرهنگی    یهاتیفعالامروز 

، نماز،  ییافزا  رت یبصگوناگون    یها دهه گذشته هزار طرح فرهنگی، معنوی و تربیتی را در حوزه

حوزه  ییافزا  تیمعنوقرآن،   سایر  است  یتیمأمور  یهاو  کرده  در    12طرح  .  اجرا  مصباح  گانه 

حوزه سربازان با کمك فرماندهان در موضوع خدمت سربازی و خوشایند کردن آن برای جوانان  

ذیل طرح مصباح  اجرا می دیگر در حوزه  20شود که در  اقدام  و  قابل  ی هاطرح  اجرا گوناگون 

عتقادی،  هزار سرباز در قالب نماز و امور ا   205دارالتحفیظ، آموزش دینی به    217فعالیت    .است

هزار نفر از مدیران و کارکنان ارشد و پایور در حوزه تربیت و تعالی خانواده،   20دوره برای    175

حوزه در  نسخه  میلیون  پنج  را  یهاانتشار  بازی  پنج  تولید  خانواده،  ازجمله  ،  ی اانهیگوناگون 

  ی ها گر حوزهمیان نیروهای مسلح از دی  ییافزابرگزاری جشنواره تئاتر، تبیین اصل وحدت و هم

گوناگون فرهنگی و هنری    یهانامه با سازمانتفاهم 10اجرایی در این طرح است. همچنین عقد 

فرهنگی و هنری از دیگر   یهامذهبی، علوم دینی و برنامه  یهائتیدر حوزه قرآن، ساماندهی ه

این سازمان است  ارت   -(  1397،  خانیتقی)  دستاوردهای  ایران یك  ش  ارتش جمهوری اسالمی 

و اعتالی    یریگشکلکشورهای اسالمی است و عقیدتی سیاسی در    یها ارتشمکتبی در بین  

به   ایثار و شهادت  فرهنگ  انتقال  و در  ارتش  بی  یهانسلمعنویت در  نقش  داشته  آینده  بدیل 

 است.

 پژوهش  شناسی روش
از روش آن  انجام  در  و  است  کاربردی  پژوهش  زمینهاین  موردی  و  توصیفی  آمیخته ای  های  رویکرد  با 

برای جمع و  از روشآوری دادهاستفاده شده  کتابخانهها  اسناد و مدارک،  های  ابزارهای  میدانی و  ای و 
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صاحب با  جامعه  مصاحبه  است.  شده  استفاده  پرسشنامه  و  تحقیق  موردمطالعهنظران  سازمان   این 

صاحب آن،  آماری  جامعه  و  ارتش  سیاسی  حوزه  عقیدتی  متخصصان  و  در نظران  مدیریتی  و  فرهنگی 

آماری   جامعه  تعداد  هستند.  دارند،  کافی  آشنایی  سیاسی  عقیدتی  سازمان  با  که  ج.ا.ا  نفر   250ارتش 

کوکران   فرمول  از  استفاده  با  نمونه  جامعه  تعداد  و  شده  روایی    150برآورد  است.  گردیده  تعیین  نفر 

( /.872تفاده از روش آلفای کرونباخ )متخصصان و پایایی آن با اس  تأییدپرسشنامه به روش صوری و با  
 برو تعیین میزان اهمیت عوامل از روش تحلیل آزمون فریدمن    یبندتیاولوگردیده است. جهت    تأیید

برای استفاده شده است.    1افزار تحلیلی آماری اس پی اس اس باالترین میانگین با استفاده از نرم  اساس

پاسخ   به  دستیابی  و  پژوهش  این  عملکرد  صورتبهای  فرضیه  شدهمطرح  لسؤاانجام    »بین 

کارکنان ارتش ج.ا.ایران    بندی باورهای دفاعی و صورت  سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.ایران

بندی باورهای  رابطه معنادار وجود دارد و عملکرد سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.ا. بر صورت

ج.ا.ایران    دفاعی ارتش  پرسشنامه    تأثیرکارکنان  توسط  و  مطرح  دارد«  بین   شدهعیتوزمثبت 

 قرار گرفته است.  موردسنجشجامعه نمونه آماری 

 

 پژوهش های یافته 

باورهای    ،نظرانصاحبقیق و مصاحبه صورت پذیرفته با  ح از پیشینه ت  آمدهعملبهبرابر بررسی  

ارزش  دفاعی به  نسبت  افراد  بینش  و  ادراک  باورها،  که حاصل  است  شده  پذیرفته  اصول  و  ها 

و   ها، رفتارها، گفتارها، برخوردها و کردارهای آنان در برابر تهاجم، تعدی موجب ایجاد وضعیت

عقیدتی،   ناموس،  مالی،  )جانی،  مختلف  امور  در  بدخواهان  و  دشمنان  مخالفان،  سوی  از  ظلم 

گردد و موجب ومرج مینظمی، فساد و هرجو سیاسی( شده و مانع از ایجاد بیفرهنگی، نظامی  

شود. این اعتقادات ازجمله امور فطری و طبیعی است که در نهاد  اقامه دین و نگهداری آن می

انسان که  است  فطری  امور  ازجمله  و کشور  نظام  از دین،  دفاع  دارد.  وجود  اساس انسان  بر  ها 

ها را دارای ارزش و اهمیت دانسته و با تدابیر و تمهیدات  های خود آنندیشهاعتقادات، باورها و ا

های روز و با استفاده از  و راهکارهای منطقی و اصولی و با تمسك به فنون، تجهیزات و فناوری

فرهنگ  و  ظرفیت  و  برابر توان  در  آن  از  دفاع  و  صیانت  حفظ،  به  خود  مردمان  و  ملت  سازی 

موجب   باورهای دفاعی پردازند و سعی در رشد و اعتالی آن دارند.  ... میمخالفان و مهاجمان و  

 
1. SPSS 
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دینی و بینش اسالمی شده، مقاومت و ایستادگی را تقویت و موجب   -های اخالقی رشد ارزش

 گردد.های استکبار میغلبه بر دشمن و شکست نقشه

ای دیپلماسی، علمی و  هالمللی در حوزههای مختلف ملی و بیناقتدار کشور و موفقیت در عرصه

ها و افزایش اعتقادات کارکنان موجب مصونیت سازی. آگاهاست  باورهای دفاعی فناوری ناشی از  

های فرهنگی و تخریب هویت دینی آنان شده و در اقتدار و حفظ هویت توطئه  تأثیراز نفوذ و  

ی دشمن حفظ خواهد  هاها و تحریمملی و دینی مؤثر بوده و کشور را در مقابل تهدیدها، توطئه

توجه نماید، منجر   باورهای دفاعی درستی به  نمود؛ بنابراین چنانچه سازمان عقیدتی سیاسی به

ها با  شده و در انتقال مفاهیم به سایر مجموعه  ی تمداریوالبه تقویت اعتقادات مذهبی، دینی و  

باورهای  تواند ارزش و جایگاه  دار میگردد و با آموزش و تبلیغ درست و جهتموفقیت عمل می

نماید.    دفاعی  تبیین  سیاسی  را  و  اعتقادی  و  دینی  مبانی  ارتقاء  و  آموزش  اینکه  به  توجه  با 

آنان  سیاسی  و  مذهبی  رشد  جهت  فره  کارکنان  نشر  به و  پاسخگویی  و  اسالمی  و  دینی  نگ 

ارتش    مسائل سیاسی  عقیدتی  سازمان  ذاتی  وظیفه  و  تکلیف  کارکنان  دینی  و  ، استشرعی 

منظور تضعیف  ضرورت توجه به اصول اعتقادات در عصر حاضر که شبهات اعتقادی و فرهنگی به

به و  از جهات مختلف  استقالل کشور  و  نظام  از  انحاءمختلف متوجه کارکنان  دین،  بیش  است، 

سازی  و آگاه  یساز   اریهوشبیش اهمیت یافته و مسئولیت سازمان عقیدتی سیاسی ارتش را در  

عملکرد سازمان عقیدتی سیاسی ارتش بر   تأثیربرای مشخص نمودن    دهد.کارکنان افزایش می

 گردد: بیان میج.ا.ا نتایج به شرح زیر کارکنان ارتش    باورهای دفاعی بندی صورت
 

 باورهای دفاعی در بعد  شدهارائه های ( توزیع فراوانی مربوط به مؤلفه1جدول )
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 2 0.41 4.53 0 1 8 51 90 باور به دفاع از دین اسالم 

 3 0.73 4.25 1 4 22 52 71 دفاع از نظام ج.ا.ایران باور به 

باور به دفاع از تمامیت ارضی  

 کشور 
101 34 12 2 1 4.55 0.57 1 

 - 0.6 4.44 1 2 14 46 87 میانگین 

 - - %100 %  1 %  1 %  9 %  31 %  58 درصد فراوانی 
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نفــر پــژوهش   150با توجه به جدول باال، نتایج حاصل مبــین ایــن مطلــب اســت کــه از تعــداد  

نفر  46موافقم، تعداد    کامالً( گزینه  %58نفر )  87میانگین تعداد    طوربهخواندگان )جامعه نمونه(  

( گزینه مخــالفم و %1نفر ) 2( گزینه نظری ندارم، تعداد %9نفر )  14( گزینه موافقم، تعداد  31%)

گر ایــن بنــابراین نتــایج حاصــل بیــان اند.( گزینه کامالً مخالفم را انتخاب نموده%1نفر )  1تعداد  

بــر زمان عقیدتی سیاسی ارتش  عملکرد ساافراد جامعه نمونه معتقدند که    %89واقعیت است که  

تأثیرگــذار   جمهوری اسالمی ایران  کارکنان ارتش  باورهای دفاعیهای مربوط به  هر یك از مؤلفه

آن   تــأثیربــا    (4.44  یعنــی  آمدهدســتبهو اکثریت پژوهش خواندگان )با توجه به میانگین    است

توان دریافت که بیشترین میــزان می  آمدهدستبهبا توجه به نتایج    اند.موافق و کامالً موافق بوده

 از دیــدگاه مخاطبــان را مؤلفــه  باورهای دفاعیدر بعد    شدهمطرحهای  تأثیرگذاری در بین مؤلفه

و   باور به دفاع از دیــن اســالمهای  داشته است. سپس مؤلفه  باور به دفاع از تمامیت ارضی کشور

های مخاطبــان قــرار گذاریتر در ارزشهای پایینبه ترتیب در رتبه  باور به دفاع از نظام ج.ا.ایران

 گرفته است.

 0.05داری از مقدار  سطح معنی  ازآنجاکه،  T  و  χ2  آزمونهمچنین با توجه به تحلیل استنباطی  

 و  050χ2.  و  4=  9.48از مقدار بحرانی جدول یعنی )  T  و  χ2ی آزمون  و تعداد آماره  استکمتر  

1.645=T  )از    دارتیاولوهای  شاخص  میانگینبودن    تربزرگبر    ، فرض مقابل مبنیاست  رتبزرگ

فرض  شود،میقبول    3 فرض  𝐻0صفر   ی هیلذا  و  و  .  گرددیم  تأیید   𝐻1  ادعا  ی هیرد  فوق  مطالب 

های  مؤلفهعملکرد سازمان عقیدتی سیاسی ارتش بر  های آماری مؤید آن است که  وتحلیلتجزیه

  -  باور به دفاع از نظام ج.ا.ایران   -  باور به دفاع از دین اسالم)  باورهای دفاعیدر بعد    شدهمطرح

 د. دار  تأثیر (باور به دفاع از تمامیت ارضی کشور

 های پژوهش یافته  وتحلیلتجزیه

باورهای  اسناد و مدارک،    نظران و مطالعه با صاحب  از مصاحبه  آمدهدستبههای  بر اساس یافته

منجر به تقویت و پیشرفت توان    باورهای دفاعی است.  از اهمیت و ارزش باالیی برخوردار    دفاعی 

زمینه در  کشور  استقالل  و  نظامیدفاعی  میهای   ... و  فرهنگی  علمی،  طمع  ،  دست  و  گردد 

ایرانی کوتاه خواهد    -دشمنان و افکار شیطانی را از نزدیك شدن به کشور و فرهنگ ناب اسالمی

موجب تقویت ایمان و  هموجب تقویت انگیزه دینی کارکنان خواهد شد و ب  باورهای دفاعی نمود.  

دینی   تقویت  ، اسالمی  –اعتقادات  و  عامل  سلحشوری  روحیه  ایجاد  و  آمادگی  کننده 

تفاوتی به آن موجب تضعیف و تقلیل توان دفاعی  گردد. بیمی  طلبی در کارکنان ارتش شهادت
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آسیب دشمن  احتمالی  حمالت  و  تهدیدات  به  نسبت  و  شده  کشور  درنهایت  و  پذیر  ارتش 

ها و اصول پذیرفته  حاصل باورها، ادراک و بینش افراد نسبت به ارزش  باورهای دفاعی   گردد.می

وضعیت ایجاد  موجب  که  است  برابر  شده  در  آنان  کردارهای  و  برخوردها  گفتارها،  رفتارها،  ها، 

تعدی مالی،    تهاجم،  )جانی،  مختلف  امور  در  بدخواهان  و  دشمنان  مخالفان،  سوی  از  ظلم  و 

ومرج  نظمی، فساد و هرجفرهنگی، نظامی و سیاسی( شده و مانع از ایجاد بیناموس، عقیدتی،  

شود. این اعتقادات ازجمله امور فطری  موجب اقامه دین و نگهداری آن می  همچنین  گردد ومی

فطری   امور  ازجمله  و کشور  نظام  دین،  از  دفاع  دارد.  وجود  انسان  نهاد  در  است که  و طبیعی 

انسان بر اساساست که  اندیشه  ها  باورها و  ها را دارای ارزش و اهمیت های خود آناعتقادات، 

دانسته و با تدابیر و تمهیدات و راهکارهای منطقی و اصولی و با تمسك به فنون، تجهیزات و 

فرهنگ فناوری و  توان و ظرفیت  از  استفاده  با  و  به حفظ،  های روز  و مردمان خود  سازی ملت 

پردازند و سعی در رشد و اعتالی آن  مخالفان و مهاجمان و ... می  صیانت و دفاع از آن در برابر

دفاعی دارند.   ارزش  باورهای  اخالقی موجب رشد  بینش    -های  و  و شدهیاسالمدینی  مقاومت   ،

 گردد. های استکبار میایستادگی را تقویت و موجب غلبه بر دشمن و شکست نقشه
های دیپلماسی، علمی و  المللی در حوزههای مختلف ملی و بیناقتدار کشور و موفقیت در عرصه

ها و افزایش اعتقادات کارکنان موجب مصونیت سازی. آگاهاست  باورهای دفاعی فناوری ناشی از  

های فرهنگی و تخریب هویت دینی آنان شده و در اقتدار و حفظ هویت توطئه  تأثیراز نفوذ و  

های دشمن حفظ خواهد  ها و تحریمو دینی مؤثر بوده و کشور را در مقابل تهدیدها، توطئه  ملی

توجه نماید، منجر   باورهای دفاعی درستی به  نمود؛ بنابراین چنانچه سازمان عقیدتی سیاسی به

ها با  شده و در انتقال مفاهیم به سایر مجموعه  ی تمداریوالبه تقویت اعتقادات مذهبی، دینی و  

باورهای  تواند ارزش و جایگاه  دار میگردد و با آموزش و تبلیغ درست و جهتفقیت عمل میمو

نماید.    دفاعی  تبیین  سیاسی  را  و  اعتقادی  و  دینی  مبانی  ارتقاء  و  آموزش  اینکه  به  توجه  با 

آنان  سیاسی  و  مذهبی  رشد  جهت  به   کارکنان  پاسخگویی  و  اسالمی  و  دینی  فرهنگ  نشر  و 

دین  مسائل و  ارتش  شرعی  سیاسی  عقیدتی  سازمان  ذاتی  وظیفه  و  تکلیف  کارکنان  ، استی 

منظور تضعیف  ضرورت توجه به اصول اعتقادات در عصر حاضر که شبهات اعتقادی و فرهنگی به

به و  از جهات مختلف  استقالل کشور  و  نظام  از  دین،  بیش  انحاءمختلف متوجه کارکنان است، 

سازی  و آگاه  یساز   اریهوشیدتی سیاسی ارتش را در  بیش اهمیت یافته و مسئولیت سازمان عق

 دهد.کارکنان افزایش می
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 و پیشنهادها  گیرینتیجه 
 

ها،  نسبت به ارزش  کارکنان ارتشموجب افزایش و ارتقاء باورها، ادراک و بینش    باورهای دفاعی

بر سازمان شده و مانع از ایجاد بی ومرج در  نظمی، فساد و هرجاصول و قوانین حاکم و جاری 

ها، رفتارها،  موجب ایجاد وضعیت  باورهای دفاعی   همچنین   گردد.مجموعه و محیط خدمت می

کردارهای   و  برخوردها  مخالفان،    کارکنان گفتارها،  سوی  از  ظلم  و  تعدی  تهاجم،  برابر  در 

دشمنان و بدخواهان در امور مختلف )جانی، مالی، ناموس، عقیدتی، فرهنگی، نظامی و سیاسی(  

  ارتشاسالمی کارکنان دینی و بینش   -های اخالقیرشد ارزشموجب ، باورهای دفاعی گردد.می

نقشهش شکست  و  دشمن  بر  غلبه  موجب  ایستادگی،  و  مقاومت  تقویت  با  و  استکبار  ده  های 

اشاعه    گردد.می و  دفاعی ترویج  سیاسی،  باورهای  عقیدتی  سازمان  سوی  و   از  کشور  اقتدار 

در  های دیپلماسی، علمی و فناوری را  المللی در حوزههای مختلف ملی و بینموفقیت در عرصه

 .بر خواهد داشت

آگاه  سازمان عقیدتی سیاسی  از  سازیبا  ارتش موجب مصونیت  کارکنان  اعتقادات  افزایش  و  ها 

های فرهنگی و تخریب هویت دینی آنان شده و در اقتدار و حفظ هویت ملی  توطئه  تأثیرنفوذ و  

دینی   و   رگذاریتأثو  بود  جهت  خواهد  و  درست  تبیین  و  تبلیغ  آموزش،  جایگاه با  و  ارزش  دار 

دفاعی توطئهباورهای  تهدیدها،  مقابل  در  را  کشور  تحریم،  و  حفظ  ها  دشمن  و میهای   نماید 

 . گرددمیکارکنان  ی تمداریوالموجب تقویت اعتقادات مذهبی، دینی و 

اسالم  دین  از  دفاع  به  می  باور  سیاسی شود  موجب  عقیدتی  و    سازمان  فرهنگی  کار  انجام  با 

به شبهات دینی، در برابر حمالت فکری و   کننده اقناعهای اعتقادی و دینی و پاسخ  سازیآگاه

بپردا دین  از  دفاع  به  آرای دشمن  و  وفرهنگی  ارزش  زد  استقرار  نفی  در جهت  و  اسالمی  های 

ورسوم دین با تعهد و فداکارانه در حفظ و  و احکام و آداب  ها فرمانورسوم جاهلی و تحقق  آداب

بیان اصول و اعتقادات و مبانی دینی تدابیر منطقی و  نگهداری دین تالش و فعالیت نماید و در  

شود سازمان عقیدتی سیاسی نسبت به موجب میهمچنین    های علمی را در پیش بگیرد.روش

،  شمولهمههای علمی و  آموزش احکام و دستورات دینی در مجموعه ارتش با استفاده از روش

سبك زندگی، گفتار، کردار، رفتار و اخالقیات   قرار دادن با الگو   دانه اقدام نماید وهدفمند و متعه 

ها و در  های کامل در همه زمینهن انسانعنواالسالم( بهپیشوایان دینی و ائمه معصومین )علیهم

ندگی اسالمی پایبند و مقید  داری، کارکنان و مجموعه ارتش را در اعتقادات دینی و سبك زدین

در جهت شناساندن و سوق دادن کارکنان و مجموعه ارتش به سمت و سیاق نمادهای    نماید و
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)قرآن،   سجادیه، البالغهنهجدینی  صحیفه  مس  ،  مراجع،  آموزش رساله  با  زیارتی(  اماکن  اجد، 

  –های فرهنگی  های متنوع فرهنگی، برگزاری مسابقات، اجتماعات و تشکلصحیح، ایجاد برنامه

 نماید. هدفمند ها، تالش و فعالیت سیاسی و سخنرانی

سازمان عقیدتی سیاسی با تأسی از نهضت عاشورا، فرهنگ ایستادگی و مقاومت را در کارکنان و  

ت ارتش  آنان  مجموعه  و  و قویت  آماده دفاع  برابر دشمن  و در  نموده  و متحد  را همسو، همدل 

های  اعتقاد به حفظ نظام، سازمان عقیدتی سیاسی را پایبند به اصول و ارزشنماید.  میمقابله  

نظام و حفظ خطوط اصلی نظام نموده و در جهت حفظ هویت نظام )اطاعت از خدای متعال و  

ها و جلسات سخنرانی و  در محافل و تشکل پردازد.دفاع از مبانی نظام میسیر بر مسیر الهی( به 

به ها و برپایی نمایشگاهسازیآگاه ها به بیان و ارائه دستاوردهای نظام پرداخته و با ارج نهادن 

های انسانی کشور، قدرت و اقتدار نظام را  ها، تالش و همت جوانان و سرمایهاستعدادها، توانایی

م  و  فراهم  بیان  را  نظام  به  همگان  دلگرمی  سیاسی    همچنین نماید.  میایه  عقیدتی  با  سازمان 

موفقیت و  رصد  نظام  تحقق شعارهای  و  از طریق   یرساناطالعها  ارتش  و مجموعه  به کارکنان 

جلسات سخنرانی    یبرگزاربا  فاع از شعارهای نظام اقدام و  در اختیار به د  زاتیتجهمنابع، ابزار و  

اقدامات و رفع شبهات به دفاع از مسئوالن    یسازشفافبا ارائه عملکرد مسئوالن،    سازیو آگاه

اقدام   و  و    نمایدنظام  نظام  مبانی  و  اصول  بیان  و  با  صریح  و   1موافقین   نیبروشنمرزبندی 

 ردازد. پنظام، به دفاع از مواضع نظام می 2مخالفین 

ســازمان عقیــدتی سیاســی در جهــت بیــان   شودیمموجب    باور به دفاع از تمامیت ارضی کشور

با بیان آیات و روایات و احادیــث و پــرداختن   مرز اسالم  حدودوثغورو حفظ    یدوستوطناهمیت  

ها، نشــریات و مجــالت و ابزارهــای در ســازیها، آگاهســخنرانیبه آیات جهاد و دفاع از وطن، در 

بــا تبلیــغ و  نمایــد و قــدمثابتکشور    حدودوثغوراختیار، کارکنان و مجموعه ارتش را در دفاع از  

یك وظیفه همگــانی مطــرح نمایــد و  عنوانبهترویج و اشاعه فرهنگ دفاع از وطن و کشور آن را 

نماید که هر حرکت و فعالیتی کــه باعــث رشــد و پیشــرفت به کارکنان و مجموعه ارتش تفهیم  

گردد؛ بنابراین به تالش و فعالیــت کارکنــان ارج نهــاده و در کشور گردد دفاع از آن محسوب می

 
پایبند به نظام اسالمی و پایبند به حضور مردم در تعیین کسانی هستند که    (یالعالمدظله) بنا به فرمایش مقام معظم رهبری    - 1

 .ی کلی متبلور در قانون اساسی و حکمیت قانون و داوری قانون را قبول دارندسرنوشت کشور هستند و نقشه

به فرمایش مقام معظم رهبری    - 2 با قانون معارضه و مخالفت می  هستندکسانی    (یالعالمدظله) بنا  تند کنند و حاضر نیسکه 

اکثریت را قبول کنند و یك نقطه را تحمل کنند و  نظام  قانون  برای  قوّت را  نقطهمیرا  ی  به یك  ی ضعف تبدیل خواهند 

 .کنند
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ســازمان   شودیمموجب    باور به دفاع از تمامیت ارضی کشورهمچنین،    ها ایجاد انگیزه نماید.آن

و ارائه   لیوتحلهیتجزی در حیطه وظایف سازمانی و  سیاس  مسائلبا پرداختن به  عقیدتی سیاسی  

هــای نــرم و خردمندانــه و بــا رعایــت المللی از راهنظرهای کارشناسی شده در بعد داخلی و بین

بــا حفــظ   و  بپردازدکشور    امنیت  ودفاع درست و آگاهانه از منافع ملی    بهمدارا  و    منطق، اعتدال

ها و ایجاد اتحاد و انسجام ملی در جهت دفــاع از وطــن و ارتباط و جلب اعتماد مذاهب و قومیت

 المللی باشد.کشور، پاسدار این وظیفه ملی در سطح فردی، اجتماعی و بین

 پیشنهادها

تربیت و آموزش ارتش و سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.ایران با همکاری و    یهامعاونت .1

تثبیت و تقویت باورهای دفاعی کارکنان و رفع شبهات احتمالی آنان    منظور بها یکدیگر،  تعامل ب

مراکز آموزشی و آموزشی و تحصیلی کارکنان در    هایاین موضوع را در سرفصلدر طول خدمت  

 منظور نمایند.  دانشگاهی

آموزش  هایمعاونت .2 و  و  تربیت  ج.ا.ایران    ارتش  ارتش  سیاسی  عقیدتی  معاونت  و  سازمان 

با همکاری و تعامل با یکدیگر نسبت به تصویب و اجرایی نمودن    نیروی انسانی ارتش ج.ا.ایران

تعیین و انتصاب فرماندهان  هنگام  در    برگزاری دوره بصیرت ویژه ارتقاء باورهای دفاعی  نامهنیآئ

 اقدام نمایند.

اینکه   .3 به  توجه  ارزش  ی باورهابا  نسبت  را  کارکنان  بینش  و  درک  ملی  دفاعی  و  دینی  های 

باال میافزایش می را  آنان  بصیرت دینی و سیاسی  و  باطل  از  قدرت تشخیص حق  و  برد،  دهد 

ج.ا.ایران   ارتش  سیاسی  عقیدتی  راهکارهای سازمان  اجرای  و  بررسی  به  بعد    نسبت  تقویت 

آنان با توجه به تهاجم فرهنگ منحط غرب و های  اعتقادات دینی و مذهبی کارکنان و خانواده

 . نماید اقدام  ، افزایش منکرات اجتماعی

و توان   ارتش  توان رزمی های این تحقیق بر شاخص تأثیر تأییدبا توجه به نتایج این تحقیق و  .4

کشور پیشنهاد  دفاعی  دانش  شود یم،  توسعه  و  تحقیق  و  پژوهش  پژوهشی  ارتش    معاونت  در 

تقویت   راهکارهای  به مستقل  باور  و  ج.ا.ایران  نظام  از  دفاع  به  باور  اسالم،  دین  از  دفاع  به  باور 

 . دهدقرار  موردمطالعه کارکنان ارتش  دفاع از تمامیت ارضی کشور در 
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 منابع 

 قرآن کریم •

 البالغه )صبحی صالح(نهج •

 پاسداران.(، دیدار با جمعی از 1373) یرهبربیانات مقام معظم   •

 .اعضای مجلس خبرگان رهبری  (، دیدار با1388) یرهبربیانات مقام معظم   •

 .اعضای مجلس خبرگان رهبری  با  دیدار(، 1390) یرهبربیانات مقام معظم   •

 (، دیدار با اعضاى مجمع عالى بسیج مستضعفین.1393) بیانات مقام معظم رهبری •

همـایش ملـی فرهنـگ ،  ((، فرهنگ دفاعی از دیـدگاه امـام راحـل )ره1395الوندی، محمدجواد ) •
 : معاونت فرهنگی تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح.، تهراندفاعی

عملکرد شغلی و عوامل مـؤثر بـر بررسی  (،  1396)  نوشین،  سلیمی،  رضا،  کالنتری  ،احسان،  بخشی •

آباد غرب بر اساس مـدل اچیـو در سـال آن در کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان اسالم

 119، شماره پیاپی  2شماره ،  20، سال اکجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارم ،1394

 نظـام سـازیپیاده بـرای الگویی :انسانی منابع عملکرد ارزیابی ،(1378) احمد سید جزایری، بزاز •

 آییژ. دوم، تهران: نشر چاپ ،هاسازمان در انسانی منابع ارزیابی عملکرد

معاون فرهنگی و روابط عمومی سـازمان   –خانی  شاهین تقی  سرتیپ دوم  امیر)  شاهین،  خانیتقی •

مناسـبت ، نشست خبری با اصحاب رسانه به  ((24/07/1397)  ارتشسخنگوی  عقیدتی سیاسی و  

 .س سازمان عقیدتی سیاسی ارتشیتأس

بازاریـابی و   تکنولوژیکی تأکیدات  یهافرصت  بررسی رابطه بین(،  1393جعفری سنگری، ابراهیم ) •

مـدیریت و   نامـهژهیو، سال نهـم،  علوم انسانی  دانشکدهفصلنامه مدیریت صنعتی  عملکرد نوآورانه،  

 حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج.

موسسـه آل البیـت )علـیهم تهران:  ،18جلد  ،الشیعه وسائل (،1386)محمد بن حسن حر عاملی،  •

 .السالم( الحیاء التراث

فرهنگ دفـاعی در قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران،   یهامؤلفه(،  1395خلجی، عباس ) •

 ، تهران: معاونت فرهنگی تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح.همایش ملی فرهنگ دفاعی

 .مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی: تهران ،توضیح المسائل(، 1358، روح اله )خمینی •

مؤسسه تنظیم و نشر آثار :  ، تهران16، ج  صحیفه امام خمینی  ،(1368  –  1279اهلل )روحخمینی،   •

 .امام خمینی

 ایـران، دولتـی بخـش یهاسـازمان عملکـرد ارتقـای بـر مـؤثر عوامل (،1378اله ) فرج رهنورد، •

 : ، تهران4 شماره هشتم، سال  مدیریت. اجتماعی و انسانی علوم پژوهشنامه

http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task=searchby&cf_id=29&value=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%AD%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A&lang=fa
http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task=searchby&cf_id=34&value=%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87%20%D8%A2%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%20(%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20)%20%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB&lang=fa
http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task=searchby&cf_id=34&value=%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87%20%D8%A2%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%20(%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20)%20%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB&lang=fa
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جامعـه : قـم ،2ج ،المیـزان تفسیر  (،1374( )محمدباقر،  موسوی  :مترجم)محمدحسین    ،طباطبائی •

 .مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسالمی

 ، جلـد دوم،االحتجـاج  (،1392( )احمدالدیننظام،یمازندران  یغفار:  مترجم)ی  علاحمدبن،  طبرسی •

 .دینا: تهران

 .ریرکبیامانتشارات ، تهران: فرهنگ فارسی(، 1389عمید، حسن ) •

 ، تهران: انتشارات الهیجی.2، ج ره رستگاری(،  1396غضنفری، علی ) •

(، اثبات بایستگی رویکرد فلسفی در فهم معـارف اعتقـادی دیـن بـر 1392کمالی نیا، محمدعلی ) •

 .15و  14، شماره  تخصصی فرهنگ پژوهش –فصلنامه علمی  پایه ممنوعیت تقلید در اعتقادات، 

بازشناسی مفهوم عملکرد در اندیشه قرآنی: بـا تأکیـد (،  1396)  عرفان،  مصلح  ،سعید،  پورمسعودی •

 .32شماره    ،مدیریت دولتی اندازچشمفصلنامه ،  رد سازمانیبر رویک

دارالکتـب تهـران:   ،نمونه  تفسیر(،  1380( ))با همکاری جمعی از نویسندگان  مکارم شیرازى، ناصر •

 .االسالمیة

(، مروری بر رابطه بـین تبلیغـات و 1396موصلو، احمدعزیز، عدالتی، علی، سلیمی قهفرخی، لیال ) •

، دوره جدیـد، های جدید در مدیریت و حسـابداریفصلنامه پژوهشها،  بازاریابی با عملکرد شرکت

 شماره ششم.

اولـین سازمان،    در بهبود عملکرد  یسازمانفرهنگ(، نقش  1394اله )آور، ذبیحموغلی، علیرضا، رزم •
 ، اصفهان.المللی حسابداری، حسابرسی، مدیریت و اقتصادهمایش بین

 میر. ، تهران: انتشاراتکار روابط و انسانی منابع استراتژیك مدیریت (،1386)  ناصر میرسپاسی، •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gisoom.com/search/book/author-271465/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-271466/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-301918/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7/
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