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 چکیده:

 اسالمي، جایگاه انقالب اسالمي، تأثیرپذیری جغرافیای مقاومت از انقالب نظر به اهداف متعالي نظام

و آینده جهان، پیچیدگي شرایط، فراواني متغیرها، تنوع تهدیدات، وجود  اسالمي در ساختار ژئوپلیتیکي حال

و نقش سپاه در جغرافیای  ایالمللي و منطقه داخلي(، تعدد بازیگران بین ای وای، منطقهفرامنطقه) های چالش

تحقق  اسالمي در جغرافیای مقاومت و راهبردهای منطقه، موضوع نوشتار حاضر رسالت سپاه پاسداران انقالب

های متصور است. این نوشتار که نتیجه یک طرح پژوهشي است، از حیث هدف، تحقیقي کاربردی؛ از  رسالت

بندی، کیفي است.  استنتاجي و از حیث رویکرد و طبقه -حیث سطح تحلیل، برخوردار از ماهیتي توصیفي

است. در فرایند تحقیق با  ردآوری شدههای مورد نیاز از راه مطالعات اکتشافي و با استفاده از ابزار فیش گ داده

 انقالب پاسداران   های دیني به سؤاالت تحقیق که عبارتند از: الف( سپاه ارزشي و آموزه مطالعه اکتشافي در مباني 

های متصور  راهبردهای تحقق رسالت( دار است؟ ب هایي را در جغرافیای مقاومت عهده اسالمي چه رسالت

ای در راستای  گانه شدن راهبردهای فوق، ظرفیت پنج ستدل ارائه خواهد شد. با نهادینهکدامند؟ پاسخي منطقي و م

ها اشاره  گیری به آن گیرد که در مبحث نتیجه تحقق اهداف و دفع تهدیدات برای نظام سیاسي اسالم شکل مي

 است. شده

 پاسداران، جغرافیای مقاومت راهبرد، رسالت، سپاهکلیدواژه: 
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 مقدمه:
عنوان موجودی برخوردار از قوه تفکر، تعقل، تدبیر، تصمیم و ... منجر به  سان بهخلقت ان

 ها و همۀ ادوار در راستای بسیج منابع، جهت تحقق اهداف ها در همۀ زمان گیری جبهه شکل

راهبرد جبهه حق و باطل چنین  کریم واقعیت فوق را با دو ابر است. قرآن منافع( گردیده)

 است: ترسیم و تبیین نموده

« ...اللّهُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمَنُواْ یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ...» راهبرد جبهه حق: الف( ابر 

 ( 257کریم، بقره:  )قرآن

لَى وَالَّذِینَ کَفَرُواْ أَوْلِیَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِ»... ب( ابر راهبرد جبهه باطل:

دهي  آرایي، بسیج، سازمان انداز، صف راهبرد منجر به ترسیم چشم همان(. این ابر...«)الظُّلُمَاتِ 

سیاسي در راستای تحقق اهداف متصور در سرتاسر کره زمین  کارگیری منابع دو نظام و به

اللّهِ  ونَ فِي سَبِیلِذِینَ آمَنُواْ یُقَاتِلُالَّ»... کریم چنین ترسیم نموده:  گردید. فرایند فوق را قرآن

کنند در راه خدا و  اند کارزار مى ایمان آورده که آنان «وَالَّذِینَ کَفَرُواْ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ الطَّاغُوتِ

 (ع) علي (. حضرت76)همان، نساء:  کنند در راه شیطان اند پیکار مى کافر شده که کسانيآن 

و تنویر افکار عمومي چنین ترسیم   کارگزاران نظام راهبرد دو نظام حق و باطل را برای  ابر

حق و باطل همیشه در پیکارند و برای هرکدام  -...حَقُّ وَ بَاطِلٌ، وَ لِکُلِّ أهْلٌ» فرمایند: مي

راهبرد جبهه حق  ابر (امام )ره (. حضرت5 : فراز16 ، خطبه1394)دشتي، « طرفداراني است...

قتصادی سیاسي، اقتصادی، فرهنگي، نظامي... که منبعث از با رویکردهای اعتقادی، اجتماعي، ا

جنگ ما جنگ »...فرمایند:  سنت نبوی، علوی و عاشورایي است را چنین ترسیم مي سیره و

نیست؛ جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ ما جنگ ایمان و  شدني حق و باطل بود و تمام

 (.286: 21 نور، ج )صحیفه« آدم تا ختم زندگى وجود دارد رذالت بود، ایـن جنگ از

اسالمي در اواخر قرن بیستم تحولي بنیادی و اساسي در حرکت  نور انقالب انفجار 

  افزایي، بسیج مظلومان جهان علیه استعمار استکبار را شکل جهاني ایجاد و با بیداری و بصیرت

رسیم چنین ت (ره) امام داد و جغرافیای مقاومت را ترسیم نمود. این مهم را حضرت
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هاى نور و امید به روى همه  دریچه ،ایران اسالمي انقالباز برکت  بحمداهلل»... فرمایند:  مي

رود تا رعد و برق حوادث آن، رگبار مرگ و نابودى را بر  و مى است شدهمسلمانان جهان باز 

 (. در مناسبتي دیگر، این مهم را29/4/1367خمیني:  )امام...« سر همه مستکبران فرو ریزد

همان: ..«)شناسد. جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمى»... فرمایند:  چنین تبیین مي

الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَکُمُ ...» (. نظر به آیه29/4/1367

داند و  شمول مي شمول و زمان ي جهان( که اسالم را دین3 کریم، مائده: آیه )قرآن« اإلِساْلَمَ

هدف و قلمرو  (ره) امام  اسالمي متصور است؛ حضرت رسالتي که از این ناحیه برای نظام

الملل  کردن اهداف بین پیاده هدفمانما »... فرمایند:  جغرافیای مقاومت را چنین ترسیم مي

نظر به رسالت سپاه  (.29/4/1367خمیني:  امام...«)اسالمى در جهان فقر و گرسنگى است

اهداف متعالي آن است و رسالت این نهاد  پاسداران که دفاع از دستاوردهای انقالب و تحقق

این  »...مدظله( چنین ابالغ فرمودند: ) قوا مقدس در جغرافیای مقاومت که فرمانده معظم کل

ت ندهید نگاه این نگاه فرامرزی را از دس ...نگاه وسیع جغرافیای مقاومت را از دست ندهید؛

ترین واجبات کشور هم  وسیع فرامرزی، این امتداد عمق راهبردی گاهي اوقات از واجب

(؛ نوشتار حاضر به 23/07/1398ای:  )امام خامنه...« تر است که مورد توجّه قرار بگیرد الزم

 جغرافیای مقاومت اختصاص یافت.

 بیان مسئله:

گردد که نظام اسالمي با  ره زمین اطالق ميجغرافیای مقاومت به قلمرو نظام اسالمي در ک

کارگیری منابع در قلمرو فوق اقدام به تحقق اهداف و دفع تهدیدات  دهي و به بسیج، سازمان

وَمَا »... نماید )محقق(. این قلمرو و رسالت آن در قرآن کریم چنین ترسیم و ابالغ شده:  مي

مُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا اللّهِ وَالْ لَکُمْ الَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ

 -نَصِیراًأَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْیَۀِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنکَ وَلِیّاً وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنکَ 

کنید و چرا برای آزادی زنان و کودکان مستضعفي که  ترجمه: چرا در راه خدا جهاد نمي

را از این محیط ستمگران خارج ساز و برای ما از جانب خود ولي و  خدایا ما؛ گویند مي
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. در آیاتي دیگر (75 : آیهنساء)قرآن کریم،  «...نمایید نميتالش و کوشش  ،یاوری قرار ده

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى الَ تَکُونَ فِتْنَۀٌ ...»مصحف سعادت؛ قلمرو و رسالت فوق چنین ترسیم شده: 

همه آئین خداوند  آئین وها بجنگید تا فتنه و شرکي باقي نماند  ترجمه: با آن-وَیَکُونَ الدِّینُ لِلّهِ 

قلمرو جغرافیای مقاومت و رسالت نظام  (ص) . پیامبر اکرم(193 : آیهبقرههمان، سوره )« باشد

خداوند ما را آفریده و مبعوث ساخته است  ...: »فرمایند ابالغ مي اسالمي در آن قلمرو را چنین

ها را به عبادت و  تا کساني از بندگانش را که در زیر سلطه ظالمان هستند، خارج سازیم و آن

 (. 462: 1408 )کمال ابن اثیر،..« ون شویم.مپرستش او رهن

فرمایند:  ن ترسیم و تبیین مياین قلمرو و رسالت را چنی (ص) در روایتي دیگر پیامبر اکرم

که بشنود انساني که ندا  يترجمه: کس -مَن َاصْبَحَ وَ لَمّ یَهتِمْ بِه اُمُوراَلْمُسْلِمین فَلَیْسَ بِمُسْلِمْ»... 

 )دانشگاه دفاع..« نکند مسلمان نیست. اجابتشچنانچه  ،ای مسلمانان به فریادم برسید ،دهد مي

جغرافیای مقاومت و رسالت نظام اسالمي در آن قلمرو را  (ع) (. امام سجاد168: 1387ملي، 

اللّهُمّ اغْزُ بِکُلّ نَاحِیَۀٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَلَى مَنْ بِإِزَائِهِمْمِنَ »...فرمایند:  چنین ترسیم و ابالغ مي

مْ إِلَى مُنْقَطَعِ التّرَابِ قَتْلًا فِي الْمُشْرِکِینَ، وَ أَمْدِدْهُمْ بِمَلَائِکَۀٍ مِنْ عِنْدِكَ مُرْدِفِینَحَتّى یَکْشِفُوهُ

اللّهُمّ وَ اعْمُمْ ( 9) لَکَإِلّاأَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِیکَ  أَرْضِکَ وَ أَسْراً،أَوْ یُقِرّوا بِأَنّکَ أَنْتَ اللّهُ الّذِی لَاإِلَهَ

رْكِ وَ الْخَزَرِ وَ الْحَبَشِ وَالنّوبَۀِ وَ الزّنْجِ وَ بِذَلِکَ أَعْدَاءَكَ فِي أَقْطَارِالْبِلَادِ مِنَ الْهِنْدِ وَ الرّومِ وَ التّ

ن مْالسّقَالِبَۀِ وَ الدّیَالِمَۀِ وَ سَائِرِ أُمَمِالشّرْكِ، الّذِینَ تَخْفَى أَسْمَاؤُهُمْ وَ صِفَاتُهُمْ، وَ قَدْ أَحْصَیْتَهُ

به وسیله مسلمانان در هر ناحیه با  بارخدایاترجمه:  - مَعْرِفَتِکَ، وَ أَشْرَفْتَ عَلَیْهِمْ بِقُدْرَتِکَ

مبارزه کن و برایشان از جانب خود با صفوف پیاپي از فرشتگان  اند آنانمشرکاني که در برابر 

سر ز فرصت ده تا دشمنان را به دورترین نقطه زمین و شرشان را با کشتن و اسارت آنان ا

دایا و . خي نیست اقرار نمایندمردم بردارند تا اینکه به وحدانیت تو که برایت همتا و شریک

ترکستان،  این سرنوشت را بر همه دشمنانت در اقطار کشورها تعمیم ده: از هند، روم،

مشرکینى که نام و  سرزمین سقالبه، دیالمه و سایر طوایف ،هاى خزر، حبشه، نوبه، زنگبار کرانه

« یشان مشرفىشناسى و به قدرت خود برا و تو خود ایشان را مى است پوشیدهنشانشان 
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یاسین جغرافیای مقاومت و  . در حدیث قدسي زیارت آل(8فراز  ،27، دعای سجادیه صحیفه)

وَ اقْصِمْ بِهِ جَبَابِرَةَ الْکُفْرِ وَ اقْتُلْ بِهِ »... رسالت نظام اسالمي در آن قلمرو، چنین تبیین شده: 

الْأَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا بَرِّهَا وَ بَحْرِهَا وَ  یْثُ کَانُوا مِنْ مَشَارِقِالْکُفَّارَ وَ الْمُنَافِقِینَ وَ جَمِیعَ الْمُلْحِدِینَ حَ

و به وسیله او گردنکشان کفر را ترجمه:  -(صامْلَأْ بِهِ الْأَرْضَ عَداْل وَ أَظْهِرْ بِهِ دِینَ نَبِیِّکَ )

هر کجا که  ،رابرددینان را از میان  و کافران را به قتل برسان و منافقان و همه بي؛ درهم بکوب

و به وسیله او زمین را از ؛ و خشکى و دریاى کره خاك از مشارق و مغارب زمین؛ باشند

 (. 25: 1394)تنکابني، ...« ساز و دین پیامبرت را به او نمایان عدالت پر کن

کبیر انقالب اسالمي قلمرو و رسالت نظام اسالمي در آن جغرافیا  معمار (ره) حضرت امام

ما باید در ارتباط با مردم جهان و رسیدگى به مشکالت و »... فرمایند:  رسیم ميرا چنین ت

مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تالش نماییم و 

اسالمى ایران   کنیم که جمهورى این را باید از اصول سیاست خارجى خود بدانیم. ما اعالم مى

(. 29/4/1367امام خمیني: ...«)و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان استبراى همیشه حامى 

ابر راهبرد نظام اسالمي، ساختار و سازمان تحقق رسالت در جغرافیای  (ره) امام حضرت 

که با مرکب خون طومار حمایت از ما  هایي آن»... فرمایند:  مقاومت را چنین ترسیم و ابالغ مي

کنترل  ،به یارى خداوندو گویند  ن دعوت انقالب را لبیک مىکنند و با سر و جا را امضا مى

 (. 29/4/1367)امام خمیني: « گرفت... خواهندهمه جهان را به دست 

در پیام استقامت خطاب به آزادگان عالم، قلمرو جغرافیای مقاومت و  (ره) امام حضرت 

سان است را چنین رسالت نظام اسالمي در آن قلمرو؛ که متضمن سعادت دنیوی و اخروی ان

جنگ ما جنگ مکتب ماست علیه تمامي ظلم و جور، جنگ ما جنگ »...فرمایند:  ابالغ مي

داری و کمونیسم، جنگ ما جنگ پابرهنگي  های دنیای سرمایه اسالم است علیه تمامي نابرابری

امام،  )صحیفه« های مرفهین و حاکمان بي درد کشورهای اسالمي است... گذراني علیه خوش

عنوان یک تکلیف  آن قلمرو را به جغرافیای فوق و رسالت در (ره) (. حضرت امام68: 21ج 

بخش در سراسر جهان که در راه  های آزادی ما از تمام نهضت»... فرمایند:  الهي چنین ابالغ مي
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کنیم. ما مسلمانیم و شرق و غرب  کنند، پشتیباني مي آزادی مبارزه مي خدا و خلق حقیقت و

اسالمي  تازیم. این یک وظیفه کنیم و بر ظالم مي طرح نیست و ما از مظلومان دفاع ميبرای ما م

به مباحث ذکرشده، رسالت سپاه پاسداران انقالب اسالمي  (. نظر139: 12 صحیفه، ج«)است...

مدظله( در سمینار فرماندهان سپاه مبني ) قوا از منظر اسناد باالدستي، تدبیر فرمانده معظم کل

عنوان اوجب واجبات، موضوع نوشتار راهبردهای تحقق  م به جغرافیای مقاومت بهبر اهتما

 رسالت سپاه در جغرافیای مقاومت است.

 اهمیت و ضرورت تحقیق:

 الف( اهمیت:

وَرَأَیْتَ  ...» ها به تحقق ابر راهبرد سیاسي قرآن کریم مبني بر دادن تالش سوق -

 (.2)قرآن کریم، نصر: آیه « أَفْوَاجًاالنَّاسَ یَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ 

وَالَّذِینَ  ...» مبني بر (ص) شدن راهبرد خداوند متعال خطاب به پیامبر اکرم محقق -

و کساني که با او هستند، در برابر کفار بسیار شدید و  ترجمه:-مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْکُفَّارِ 

 .(29 : آیهفتحهمان، )...« سختند

 نَوْکُتَلِ لَقاتَ نْمَ... » مبني بر: (ص) پیامبر اکرم اعتقادی -برد سیاسيشدن راه محقق -

اهلل و حاکمیت  ترجمه: کسي که در راه اعتالی کلمه -اهلل بیلِي سَفِ یا وَلْعُلْاَ اهلل هيَ هُمَلِکَ

 .(56تا:  بي )بخاری،...«  است کردهکند، در راه خدا جهاد  آئین حق قیام مي

 ب( ضرورت:

إاِلَّ تَفْعَلُوهُ » شدن راهبرد استکبار که قرآن کریم آن را چنین ترسیم نموده: محقق -

 خواهدترجمه: اگر چنین کاری نکنید، زمین را فتنه  -فَسَادٌ کَبِیرٌ تَکُن فِتْنَۀٌ فِي األَرْضِ وَ

 .(73 : آیهانفالهمان، سوره )« افتاد... خواهدو فساد بزرگي به راه  گرفت

فَوَاللَّهِ مَا »اند:  آن را چنین ترسیم نموده (ع) علي ار که حضرتاستکبشدن  محقق -

نشد هیچ قوم و ملتي در  ،ترجمه: سوگند به خدا -غُزِیَ قَوْمٌ قَطُّ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ إِال

 .(27 : خطبه1390شیرواني، )« ...نزدیکي شهرهایش بجنگد، جز اینکه ذلیل شدند
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 :سؤاالت تحقیق

هایي را در جغرافیای  انقالب اسالمي چه رسالت سدارانپا سپاهسؤال یکم: 

 دار است؟ مقاومت عهده

 های متصور کدامند؟ راهبردهای تحقق رسالتسؤال دوم: 

 نوع و روش تحقیق:

این پژوهش از حیث هدف، تحقیقي کاربردی، از حیث سطح  الف( روش تحقیق:

في و متکي به روش بندی کی استنتاجي و از حیث طبقه -تحلیل، تحقیقي توصیفي

 برداری و مراجعه به تارنماهای اینترنتي است. ای با استفاده از ابزار فیش کتابخانه

نگری است و از  پژوهش حاضر از لحاظ طرح تحقیق، آینده ب( نوع تحقیق:

شده در بیان مسأله  که هدف پژوهشگر، یافتن پاسخ به مسأله اساسي مطرح آنجایي

گردد. این پژوهش از لحاظ  بندی مي گرا دسته حقیقات نتیجهاست، این تحقیق در زمره ت

های دیني و مباني ارزشي، تدابیر و رهنمودها،  گیری از آموزه هدف، نظر به اینکه با بهره

ها در جغرافیای مقاومت و براساس  باالدستي راهبردهای مؤثر در تحقق رسالت اسناد

ردد و از سویي نظر به اینکه نتایج حاصله گ تدابیر ابالغي فرمانده معظم کل قوا تبیین مي

توجه به رسالت خطیر نهاد  نمودن منابع با از پژوهش به توسعه قلمرو ادبیات و بهینه

کاربردی -ایگردد؛ در زمره تحقیقات توسعه مقدس سپاه در جغرافیای فوق منجر مي

 شود. محسوب مي

وضوعي با عنوان تاکنون م گردید مشخصطي مطالعات اکتشافي  پیشینه تحقیق:

عنوان یک فعالیت  بهها در جغرافیای مقاومت  راهبردهای مؤثر در تحقق رسالت

پژوهشي صورت نگرفته؛ لذا تحقیق اثری بدیع است؛ اما بخشي از تحقیقات مرتبط با 

 موضوع که محقق را در فرایند تدوین نوشتار یاری رساند، به شرح زیر است:
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 (: پیشینه تحقیق1) جدول

 نتایج محقق/محققان موضوع

رسالت نیروهای مسلح 

 در نظام سیاسي اسالم

 البالغه از منظر نهج 

اسماعیل 

 احمدی خان

براساس نتایج تحقیق، رسالت فوق پنج 

 نظامرا برای  داریپا تیامنظرفیت در حوزه 

 سازد. مهیا مي اسالم

های  بررسي ابعاد و مؤلفه

 53حفاظتي نامه 

 البالغه نهج

  حامد فشي

 نبئي نحس

 وزمرا کهای گانهشش افهدو ا دبعاا نمیااز 

 بُعد سه ،ستا رمتصو حفاظت ایبر

 حفاظتو  دسناا حفاظت ن،کنارکا حفاظت

رسالت حفاظت مورد تأکید  عنوان بهماکن ا

 قرار گرفته است. البالغه نهج

 

 ادبیات تحقیق

یای هایي را در جغراف اسالمي چه رسالت انقالب پاسداران سپاه سؤال یکم:

یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى دار است؟ نهاد مقدس سپاه نظر به ابر راهبرد  مقاومت عهده

سلطه؛ و  نظام النُّوُرِ نظام اسالمي؛ و ابر راهبرد یُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

ا محوریت دو ب (ره) حضرت امامانداز نظام اسالمي در فرایند تحقق اهداف؛ که  چشم

روز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، ام»...ابرراهبرد فوق چنین ترسیم فرمودند: 

و من است؛  شدهشروع  درد بيها و مرفهین  جنگ استضعاف و استکبار و جنگ پابرهنه

اند و  مبارزه را بر دوش گرفته بار کولهعزیزانى که در سراسر جهان  ۀدست و بازوى هم

)امام خمیني: ...« بوسم اند مى دا و اعتالى عزت مسلمین را نمودهعزم جهاد در راه خ

است. با  دار هایي را در جغرافیای مقاومت عهده ها و مأموریت (؛ رسالت29/4/1367

ها  ارزشي و اسناد باالدستي، این رسالت  های دیني، مباني مطالعات اکتشافي در آموزه

 شود: شرح زیر تبیین مي تحت عنوان اهداف ایجابي و سلبي احصا؛ که به
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  های ایجابی: الف( رسالت

پاسداران انقالب اسالمي، سازماني  های سپاه از رسالت * اهتزاز پرچم هدایت:

یُخْرِجُهُم شدن ابر راهبرد  جانبه با رویکرد فرهنگي در راستای محقق با قابلیت دفاع همه

نمودن مسیر رستگاری  با هدف همواردولت کریمه،  تحققمِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُر؛ و 

در جغرافیای مقاومت است. این رسالت در فرازی از دعای اهتزاز پرچم هدایت انسان؛ 

قمي، ...«)گسترنده پرچم هدایتترجمه:  نَاشِرُ رَایَۀِ الْهُدَى»... ندبه چنین ابالغ شده: 

ما تصمیم »... فرمایند: ابالغ مي چنین( ره) حضرت اماماین رسالت را  (.934: 1384

)امام  ..«را بر قلل رفیع کرامت و بزرگوارى به اهتزاز درآوریم. االاهلل الالهداریم پرچم 

 (.29/4/1367خمیني: 

جانبه در راستای  پاسداران، سازماني با قابلیت دفاع همه سپاه الهی: * احیاء دین

توجه به  دولت کریمه ِبا تحققوُر؛ و یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّشدن ابر راهبرد  محقق

عَلَیْکُمْ  الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ »... فرماید: ابالغ صریح قرآن کریم که مي

، با هدف سعادت و رستگاری (3 کریم، مائده: آیه )قرآن ...« نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَکُمُ اإلِسْالَمَ

در جغرافیای مقاومت است. این رسالت در فرازی از  لهیا احیاء دینانسان موظف به 

های  احیاگر نشانه... ترجمه: مُحْیِي مَعَالِمِ الدِّینِ وَ أَهْلِهِ»...دعای ندبه چنین ابالغ شده: 

انداز  در چشم (ره) حضرت امام(. رسالت فوق را 934: 1384قمي، ...«)دین و اهل دین

 جمهوریکنم که  صراحت اعالم مىمن )به( »... د: فرماین انقالب اسالمي چنین ابالغ مي

مسلمانان در سراسر جهان  اسالمي هویتایران با تمام وجود براى احیاى  اسالمي

 (.29/4/1367)امام خمیني: ...« کند مى گذاری سرمایه

پاسداران انقالب اسالمي، سازماني با قابلیت دفاع  سپاه * احیاء حدود الهی:

تحقق ابر راهبرد یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ؛ و تحقق دولت  جانبه در راستای همه

در جغرافیای  الهی احیاء حدودکریمه، با هدف کامل قرب الهي انسان موظف به 
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لِإِحْیَاءِ »... مقاومت است. این رسالت در فرازی دیگر از دعای ندبه چنین ترسیم شده: 

(. این 934: 1384)قمي، ...« کردن قرآن و حدود آن زندهترجمه: ... ... الْکِتَابِ وَ حُدُودِهِ

مِنْ عِبادِكَ، وَ  لْمَظْلُومُونَ فَیَاءْمَنَا: »...  اند چنین ترسیم نموده (ع) علي رسالت را حضرت

ات در امان مانند و آن حدود که  تا بندگان ستمدیده ... ترجمه:تُقامَ الْمُعَطَّلَۀُ مِنْ حُدُودِكَ

 (.3 فراز  :131 ، خطبه1394)دشتي، « جارى گردد اى، ر داشتهمقر

جانبه  پاسداران انقالب اسالمي، سازماني با قابلیت دفاع همه سپاه شریعت: * احیاء

شدن ابر راهبرد یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُر؛ و تحقق دولت  در راستای نهادینه

در  احیا شریعتخروی بشریت موظف به کریمه و با هدف سعادت دنیوی و اُ

سیاسي ندبه  -جغرافیایي مقاومت است. این رسالت در فرازی دیگر از دعای عبادی

بازگرداندن ترجمه: ...  الْمُتَخَیَّرُ ]الْمُتَّخَذُ[ لِإِعَادَةِ الْمِلَّۀِ وَ الشَّرِیعَۀِ...»... چنین تبیین شده: 

انداز  در چشم (ره) حضرت امامالت فوق را رس. (934: 1384)قمي، ...« دین و شریعت

امروز جهان تشنه فرهنگ اسالم ناب »... فرمایند:  انقالب اسالمي چنین ابالغ مي

 (.29/4/1367)امام خمیني: ...« است ص() محمدى

جانبه  پاسداران، سازماني با قابلیت دفاع همه نهاد مقدس سپاه * تجدید فرائض:

راهبرد یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُر؛ و تحقق دولت  نمودن ابر در راستای نهادینه

در جغرافیایي  فرایض الهی تجدیدالهي انسان موظف به  کریمه و با هدف کمال قرب

سیاسي ندبه چنین تبیین  -مقاومت است. این رسالت در فرازی دیگر از دعای عبادی

...« ها ها و سنّت تجدید فریضه...ترجمه: ئِضِ وَ السُّنَنِالْمُدَّخَرُ لِتَجْدِیدِ الْفَرَا»... شده: 

وَ تُقامَ »... فرمایند:  چنین ابالغ مي (ع) علي (. این رسالت را حضرت934: 1384)قمي، 

...« اى، جارى گردد حدود که مقرر داشته ترجمه:الْمُعَطَّلَۀُ مِنْ حُدُودِكَ...

 (.423: 5 ، ج1390شیرازی، )مکارم

جانبه در  سپاه پاسداران انقالب اسالمي، سازماني با قابلیت دفاع همه * اقامه حق:
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ساز تحقق  نمودن ابر راهبرد یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ که زمینه راستای نهادینه

در جغرافیای  اقامه حق کننده سعادت انسان است؛ موظف به دولت کریمه و تضمین

 –أَقِمْ بِهِ الْحَقَّ... »در فرازی از دعای ندبه چنین تبیین شده: مقاومت است. این رسالت 

چنین  (ع) (. این رسالت را حضرت علي939: 1384)قمي، « کننده حق ترجمه: ... اقامه

مْ لَأَدِیلَنَّ اللَّهُ فِي الْکَرَّةِ عَلَیْهِ لَئِنْ اَذِنَ ... وَ بَقِیَتْ بَقِیَّۀٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ، وَ»فرمایند:  ترسیم مي

ترجمه: حال، تنها اندکي از سرکشان و  –یَتَشَذَّرُ فِي اَطْرافِ الْاَرْضِ تَشَذُّرا  مِنْهُمْ إاِل ما

ستمگران باقي ماندند که اگر خداوند مرا باقي گذارد، با حمله دیگری نابودشان 

ناطق کرد، جز م اسالمي پایدار خواهم کرد و حکومت حق را در سراسر کشور خواهم

 (.113: فراز 192، خطبه 1391)شیرواني، ...« پراکنده و دوردست 

جانبه در  سپاه پاسداران، سازماني با قابلیت دفاع همههای  از رسالت * تمرکز قوا:

ساز دولت کریمه و  راستای تحقق ابر راهبرد یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ که زمینه

نسان است. تمرکز توان جبهه مقاومت، جهت صالح و رضای کننده تکامل ا تضمین

مُؤَلِّفُ شَمْلِ »... مردم آن قلمرو است. این رسالت در دعای ندبه چنین تبیین شده: 

: 1384)قمي، « و رضا... گردآورنده پراکندگي صالحترجمه: ...  ...الصَّالحِ وَ الرِّضَا

934.) 

فرمایند:  چنین تبیین و ترسیم مي ع() حضرت عليرسالت فوق را رویکرد جهادی 

اللَّهِ  إِلَى ...لْجِهادَ الْجِهادَ عِبادَاللَّهِ، أاَل وَ إِنِّي مُعَسْکِرٌ فِي یَومِي هذا، فَمَنْ أَرادَ الرَّواحَ»

خواهد که با  آرایم. هرکه ای بندگان خدا بدانید که من امروز لشکر مى . جهاد،فَلْیَخْرُجْ

 ، خطبه1394)دشتي،  « ...ر حرکت آید، به لشکرگاه روى نهدسوى خدا د این سپاه به

 (.3 : فراز182

سپاه پاسداران انقالب اسالمي، سازماني با قابلیت دفاع  ها: * عزت انسان

ساز  جانبه در راستای تحقق ابر راهبرد یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ که زمینه همه
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 ها عزت بخشی انسان زت آزادگان عالم است؛ موظف بهبخش ع دولت کریمه و تعالي

بخش ندبه چنین ابالغ  در جغرافیای مقاومت است. این رسالت در فرازی از دعای تعالي

(. نظر به 934: 1384)قمي، ...« بخش دوستان عزّت...ترجمه: ... مُعِزُّ الْأَوْلِیَاء»... شده: 

شناختي؛ در فرازی دیگر از  ي جامعهنقش این رسالت در رشد و تعالي فردی و اجتماع

أَدِلْ بِهِ »... آن دعای شریف، رسالت فوق چنین مورد تأکید قرار گرفته: 

(. این رسالت خطیر را 939همان: ...«)بخش اولیاء خدا  ...ترجمه: ... عزتکَئَأَوْلِیَا

ما »... فرمایند:  چنین ترسیم و ابالغ ميانداز انقالب اسالمي  در چشم ()ره حضرت امام

)امام  براى احقاق حقوق فقرا در جوامع بشرى تا آخرین قطره خون دفاع خواهیم کرد

 .(29/4/1367خمیني: 

 های سلبی ب( رسالت
جانبه نظام  سپاه پاسداران، سازماني با قابلیت دفاع همه* خوارکننده دشمنان: 

که  سلطه ورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ نظامیُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّاسالمي در راستای مقابله با ابر راهبرد 

خواری  کننده تعالي انسان است؛ موظف به ساز تحقق دولت کریمه و تضمین زمینه

»... در جغرافیای مقاومت است این رسالت در دعای ندبه چنین تبیین شده:  دشمنان

ن رسالت را ای(. 934: 1384قمي، ...«)خوارکننده دشمنانترجمه:...  ...مُذِلُّ الْأَعْدَاءِ

انْفِرُوا رَحِمَکُمُ اللَّهُ إِلَى قِتَالِ عَدُوِّکُمْ، »...فرمایند: چنین ابالغ مي)ع( علي  حضرت 

ترجمه:  -نَصِیبُکُمُ الْاَخَسَّ واَلَتَثَّاقَلُوا إِلَى الْاَرْضِ فَتُقِرُّوا بِالْخَسْفِ، وَ تَبُؤُوا بِالذُّلِّ وَ یَکُونَ

گرفتار  ها درنگ مکنید که به ستم د، خدایتان بیامرزد. در خانهروى به رزم دشمنانتان نهی

 ، نامه1391)شیرواني، « شد... شد و نصیبتان اندك خواهد شد و ذلیل خواهید خواهید

 (.14 : فراز62

سپاه پاسداران انقالب اسالمي، سازماني با قابلیت دفاع  * نابودکننده باطل:

یُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ له با ابر راهبرد جانبه نظام اسالمي در راستای مقاب همه
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کننده نجات انسان از گمراهي  ساز تحقق دولت کریمه و تضمین که زمینهنظام سلطه 

در جغرافیای مقاومت است. این رسالت در دعای ندبه  نابودی باطل است؛ موظف به

: 1384قمي، «)...ترجمه:... نابودکننده باطل...أَدْحِضْ بِهِ الْبَاطِلَ»... چنین تبیین شده: 

... ترجمه:  کَئَأَذْلِلْ بِهِ أَعْدَا »...(. در فراز دیگر این رسالت چنین تبیین شده: 939

چنین مورد )ع( علي  حضرت این رسالت را  (.939همان: «)خوارکننده دشمنان خدا...

الْبَاطِلِ وَ نَاصِرا  حَدَّ السَّیْفِ وَ کَفَى بِهِ شَافِیا مِنَ فَإنْ اَبَوْا أَعْطَیْتُهُمْ»...دهند:  خطاب قرار مي

داد که برای درمان  ها را خواهم ، اما اگر سر باز زنند، با شمشیر تیز پاسخ آن«لِلْحَقِّ...

 (.5فراز : 22خطبه ، 1365االسالم،  )فیض باطل و یاری حق کافي است

سالمي، سازماني با قابلیت دفاع سپاه پاسداران انقالب ا * اصالح انحرافات:

جانبه نظام اسالمي در راستای مقابله با ابر راهبرد یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ  همه

اصالح  کننده سعادت انسان است؛ موظف به ساز تحقق دولت کریمه و تضمین که زمینه

از دعای ندبه چنین تبیین در جغرافیای مقاومت است. این رسالت در فرازی  انحرافات

)قمي، ...« نمودن انحراف و کجي راست...ترجمه: ...  لِإِقَامَۀِ الْأَمْتِ وَ الْعِوَجِ»... شده: 

لَوْ أَمْکَنَتِ  وَ»...فرمایند: چنین ابالغ مي )ع(علي  این رسالت را حضرت (. 934: 1384

فِي أَنْ أُطَهِّرَ الْأَرْضَ مِنْ هَذَا الشَّخْصِ  أَجْهَدُالْفُرَصُ مِنْ رِقَابِهَا لَسَارَعْتُ إِلَیْهَا، وَ سَ

خیزم ترجمه: و اگر فرصت به چنگ آید به جنگ بر مى -الْمَرْکُوسِ الْمَعْکُوسِ، وَالْجِسْمِ

: 45 )همان، نامه« اندیش پاکیزه سازم... این شخص تبهکار کج کوشم تا زمین را ازو مى

 .(19 فراز

سپاه پاسداران انقالب اسالمي، سازماني با قابلیت دفاع  دشمن:  * انهدام توان

یُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ نظام  جانبه نظام اسالمي در مقابله با ابر راهبرد همه

کننده مسیر سعادت انسان است؛  ساز تحقق دولت کریمه؛ و هموار که زمینه سلطه

جغرافیای مقاومت است. این رسالت در دعای در  رزم دشمن انهدام توان موظف به
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بردن ستم  از بین...ترجمه: ... الْمُرْتَجَى لِإِزَالَۀِ الْجَوْرِ وَ الْعُدْوَانِ»... ندبه چنین ترسیم شده: 

و  (ص)اکرم  (. این رسالت در قرآن کریم به پیامبر934: 1384)قمي، ...« و دشمني

ترجمه:  -دٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْکُفَّارِمُّحَمَّ»... پیروانش چنین ابالغ شده: 

فرستاده خداست و کساني که با او هستند، در برابر کفار بسیار شدید و  (ص) محمد

 (.29 : آیهفتحهمان، سوره )...«  سختند

انبه ج سپاه پاسداران انقالب اسالمي، سازماني با قابلیت دفاع همه * دفع تجاوز:

یُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ نظام نظام اسالمي در راستای مقابله با ابر راهبرد 

 کننده امنیت نظامي است؛ موظف به ساز تحقق دولت کریمه؛ و تضمین که زمینهسلطه 

در جغرافیای مقاومت است. این رسالت خطیر و سنگین در فرازهای دیگر  دفع تجاوز

 شکننده ترجمه: ...درهم  ...قَاصِمُ شَوْکَۀِ الْمُعْتَدِینَ»... به چنین تبیین شده: دعای ند

 40 در سال (ع) (. این رسالت را حضرت علي934: 1384قمي، ...«) شوکت متجاوزان

... اال وَ قَدْ أَمَرَنِيَ اللَّهُ بِقِتالِ »فرمایند:  عنوان یک تکلیف الهي چنین ابالغ مي هجری به

ترجمه: آگاه  -الْقاسِطُونَ فَقَدْ جاهَدْتُ، ...  ...وَ النَّکْثِ ... فِي الْأَرْضِ فَاَمّا ...وَ امَّا أَهْلِ

 باشید! خداوند مرا به جنگ تجاوزکار،... در زمین فرمان داد. با قاسطین تجاوزکار جهاد

 (.112: فراز 192، خطبه 1391)شیرواني، « کردم...

اسداران انقالب اسالمي، سازماني با قابلیت دفاع : سپاه پشرك و دورویی* محو 

یُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ جانبه نظام اسالمي در راستای مقابله با ابر راهبرد  همه

کننده رشد و تعالي فردی و  ساز تحقق دولت کریمه و تضمین که زمینه نظام سلطه

در جغرافیای مقاومت است. رسالت  یشرك و دورویمحو اجتماعي است؛ موظف به 

هَادِمُ أَبْنِیَۀِ الشِّرْكِ وَ »... است:  فوق در فرازی دیگر از دعای چنین مورد تأکید قرار گرفته

(. این 934: 1384)قمي، ...« بناهای شرك و دورویي کننده ترجمه: ... ویران -... النِّفَاقِ

برای کارگزاران و فرماندهان نظام انداز انقالب  در چشم (ره)حضرت امام رسالت را 
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گوییم تا شرك و کفر هست، مبارزه هست و  ما مى »...فرمایند:  اسالمي چنین ابالغ مي

 (.29/4/1367)امام خمیني: « ...تا مبارزه هست، ما هستیم

سپاه پاسداران انقالب اسالمي، سازماني با قابلیت دفاع  * نابودی فسق و عصیان:

یُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ مي در راستای مقابله با ابر راهبرد جانبه نظام اسال همه

کننده ثبات اجتماعي  ساز تحقق دولت کریمه و تضمین که زمینهنظام سلطه؛ 

در جغرافیای مقاومت است. این  نابودی فسق و عصیان اسالمي است؛ موظف به جامعه

الیي در دعای شریف ندبه چنین تبیین شده: رسالت خطیر و سنگین نیروهای مسلح و

نابودکننده اهل فسق و عصیان ترجمه: ...  -...مُبِیدُ أَهْلِ الْفُسُوقِ وَ الْعِصْیَانِ وَ الطُّغْیَانِ»... 

هجری  40 سالت را در سالاین ر (ع) حضرت علي. (934: 1384)قمي، ...« و طغیان

 ... اال وَ قَدْ أَمَرَنِيَ اللَّهُ بِقِتالِ أَهْلِ ... وَ»یند: فرما عنوان یک تکلیف الهي چنین ابالغ مي به

ترجمه: آگاه باشید! خداوند مرا به  -الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ فَاَمّا... وَاَمَّا الْمارِقَۀُ فَقَدْ دَوَّخْتُ، 

شده  شکنان و فسادکنندگان در زمین فرمان داد ...اما... و مارقین خارج جنگ با ... پیمان

 (.112: فراز 192، خطبه 1391)شیرواني، ...« از دین را خوار و زبون ساختم 

سپاه پاسداران انقالب اسالمي، سازماني با قابلیت دفاع * دفع گمراهی و نفاق: 

یُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ جانبه نظام اسالمي در راستای مقابله با ابر راهبرد  همه

پایدار با رویکرد  کننده امنیت ساز تحقق دولت کریمه؛ و تضمین ه زمینهکنظام سلطه 

در جغرافیای مقاومت است. این رسالت  دفع گمراهی و نفاق به اجتماعي است؛ موظف

حَاصِدُ فُرُوعِ الْغَيِّ وَ »... سیاسي ندبه چنین تبیین شده:  -خطیر در فرازی از دعای عبادی

)قمي، ...« اندازی های گمراهي و شکاف دروکننده شاخهترجمه: ... -...الشِّقَاقِ ]النِّفَاقِ[

جهاد اسالم، »فرمایند:  چنین تبیین مي (ره) امام حضرت رسالت فوق را  (.934: 1384

)مرکز « ها است ها و ستمکاری ها و بیدادگری ها و چپاول عفتي مبارزه با شرك و بي

 (.15: 1370مطالعات بسیج، 
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سپاه پاسداران انقالب اسالمي، سازماني با قابلیت دفاع  ی:* مقابله با هواپرست

یُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ جانبه نظام اسالمي در راستای مقابله با ابر راهبرد  همه

کننده سعادت انسان است؛  ساز تحقق دولت کریمه؛ و تضمین که زمینهنظام سلطه؛ 

در جغرافیای مقاومت است. این رسالت در  هواپرستیمقابله با انحراف و  موظف به

محوکننده آثار ترجمه: ...  -...طَامِسُ آثَارِ الزَّیْغِ وَ الْأَهْوَاءِ»... دعای ندبه چنین تبیین شده: 

این رسالت را  (ع)(. حضرت علي 934: 1384)قمي، ...« انحراف و هواهای نفساني

 مَّا مَا سَاَلْتَ عَنْهُ مِنْ رَاْیِي فِي الْقِتَالِ، فَإِنَّ رَاْیِيو اَ»... دهند:  چنین مورد خطاب قرار مي
ترجمه: پرسیده بودى که در پیکار با این قوم چه راهى  -اللَّهَ قِتَالُ الْمُحِلِّینَ حَتَّى اَلْقَى

)دشتي،  ...«کنم جنگم تا خدا را دیدار شکن مى دارم؟ به خدا سوگند با این مردم پیمان

 (.5فراز : 36 نامه، 1394

سپاه پاسداران انقالب اسالمي، سازماني با قابلیت دفاع * محو دروغ و بهتان: 

یُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ جانبه نظام اسالمي در راستای مقابله با ابر راهبرد  همه

جتماعي کننده رشد و تعامل ا ساز تحقق دولت کریمه؛ و تضمین که زمینهنظام سلطه؛ 

در جغرافیای مقاومت است. این  محو دروغ و بهتان اسالمي است؛ موظف به جامعه

 -...قَاطِعُ حَبَائِلِ الْکِذْبِ وَ االفْتِرَاءِ»... رسالت در دعای شریف ندبه چنین تبیین شده: 

 (.934: 1384)قمي، ...« های دروغ و بهتان کننده دام قطعترجمه: ... 

سپاه پاسداران انقالب اسالمي، سازماني با  انگران:* انهدام سرکشان و طغی

یُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ جانبه نظام اسالمي در راستای مقابله با ابر راهبرد  قابلیت دفاع همه

کننده آرامش  ساز تحقق دولت کریمه و تضمین که زمینهإِلَى الظُّلُمَاتِ نظام سلطه؛ 

در  انهدام سرکشان و طغیانگران ست؛ موظف بهتعالي انسان ا جانبه برای رشد و همه

»... بخش ندبه چنین تبیین شده:  جغرافیای مقاومت است. این رسالت در دعای تعالي

)قمي، ...« کنندگان سرکشان و سرپیچي ترجمه: ... نابودکننده – مُبِیدُ الْعُتَاةِ وَ الْمَرَدَةِ...
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اسالمي دارد،  طه در انحراف جامعه(. نظر به نقشي که این راهبرد نظام سل934: 1384

قَطَعْتَ دَابِرَ  »...رسالت فوق در فرازی دیگر از آن دعای شریف چنین تبیین شده: 

رسالت فوق را حضرت  (.934)همان: ...« قطع ریشه سرکشانترجمه ...  – ...الْمُتَکَبِّرِین

...اال وَ »ایند: فرم عنوان یک تکلیف الهي چنین ابالغ مي هجری به 40 در سال (ع)علي 

ترجمه: آگاه  -قَدْ أَمَرَنِيَ اللَّهُ بِقِتالِ أَهْلِ الْبَغْيِ ... فِي الْأَرْضِ فَاَمّا النّاکِثُونَ فَقَدْ قاتَلْتُ...

شکن  باشید! خداوند مرا به جنگ با سرکشان، ... در زمین فرمان داد. با ناکثان پیمان

 (.112از : فر192، خطبه 1391)شیرواني، « جنگیدم...

سپاه پاسداران انقالب اسالمي، سازماني با قابلیت دفاع * محو عناد و الحاد: 

یُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ جانبه نظام اسالمي در راستای مقابله با ابر راهبرد  همه

کننده سعادت انسان است؛  ساز تحقق دولت کریمه و تضمین که زمینه نظام سلطه؛

دعای  این رسالت در در جغرافیای مقاومت است. محو عناد و الحاد ظف بهمو

 ترجمه: ...مُسْتَأْصِلُ أَهْلِ الْعِنَادِ وَ التَّضْلِیلِ وَ الْإِلْحَادِ»... بخش ندبه چنین تبیین شده:  تعالي

رسالت . این (934: 1384)قمي، ...« دیني کننده اهل لجاجت و گمراهي و بي کن ... ریشه

فِي اءَنْ أُطَهِّرَ  جْهَدُ»...فرمایند:  بن حنیف چنین ابالغ مي به عثمان (ع) حضرت عليرا 

الْمَرْکُوسِ، حَتَّى تَخْرُجَ الْمَدَرَةُ مِنْ بَیْنِ  الْأَرْضَ مِنْ هَذَا الشَّخْصِ الْمَعْکُوسِ، وَالْجِسْمِ

اندیش پاکیزه  ار کجاین شخص تبهک کوشم تا زمین را ازترجمه: و مى -حَبِّ الْحَصِیدِ

)شیرواني، « از آن بیرون اندازند... هاى کلوخ را سازم؛ چنانکه گندم را پاك کنند و دانه

 (.19: فراز 45، نامه 1391

سپاه پاسداران انقالب اسالمي، نهادی با قابلیت دفاع * نابودی منکران حق: 

جُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ یُخْرِجانبه نظام اسالمي در راستای مقابله با ابر راهبرد  همه

کننده مسیر سعادت انسان است؛  ساز تحقق دولت کریمه و تسهیل که زمینهنظام سلطه؛ 

در جغرافیای مقاومت است. این رسالت در دعای عبادی  نابودی منکران حق موظف به
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متکبّران  ینابود ...ترجمه...الْحَقِّأَبَرْتَ الْعُتَاةَ وَ جَحَدَةَ »... سیاسي ندبه چنین تبیین شده: 

چنین تبیین و  (ع)این رسالت را حضرت علي  (.934: 1384)قمي، ...« و منکران حق

مِنْ إدْهَانٍ  وَ لَعَمْرِی ما عَلَيَّ مِنْ قِتَالِ مَنْ خَالَفَ الْحَقَّ وَ خَابَطَ الْغَيَّ: »...فرمایند ابالغ مي

دم سوگند، در نبرد با کسى که مخالفت حق کند و طریق به جان خوترجمه:  -وَ ال إِیهَانٍ

 (.1 : فراز24 ، خطبه1394دشتي، ...« )کنم و نه سستى مى گمراهى سپرد، نه مداهنه

سپاه پاسداران انقالب اسالمي، نهادی با قابلیت دفاع ستم:  ظلم و * دفع

هُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ یُخْرِجُونَاسالمي در راستای مقابله با ابر راهبرد   جانبه نظام همه

کننده سعادت انسان است؛  ساز تحقق دولت کریمه و تضمین زمینه نظام سلطه؛ که

در جغرافیای مقاومت است. این رسالت در دعای عبادی سیاسي  دفع ستم موظف به

بیخ و بن  رکندهبترجمه: ...  - ...اجْتَثَثْتَ أُصُولَ الظَّالِمِینَ»... ندبه چنین تبیین شده: 

(. در فراز دیگر از این دعای شریف رسالت فوق چنین 934: 1384)قمي، ...« ستمکاران

...« کردن ستمکاران کن ترجمه: ... ریشه -...الْمُعَدُّ لِقَطْعِ دَابِرِ الظَّلَمَۀِ»... تبیین شده: 

اللّهِ النَّاسَ  فْعُوَلَواْلَ دَ... »(. این رسالت در قرآن کریم چنین تبیین شده: 934)همان: 

ترجمه: اگر خداوند  -بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ األَرْضُ وَلَـکِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِینَ

گیرد؛ ولي خداوند  وسیله مؤمنین کامل دفع نکند، زمین را فساد فرا مي شردشمنان را به

 (ره) حضرت امام(. 251ریم، بقره: )قرآن ک« نسبت به اهل جهان لطف و احسان دارد...

... ما »فرمایند:  با توجه به اهداف متعالي انقالب اسالمي، رسالت فوق را چنین تبیین مي

داری، وکمونیزم در جهان هستیم.  های فساد صهیونیسم، سرمایه درصدد خشکاندن ریشه

این اساس هایي را که بر  عنایت خداوند بزرگ، نظام ایم به لطف و ما تصمیم گرفته

(. در مناسبت دیگر این رسالت را 23: 20 )صحیفه، ج« اند، نابود کنیم استوار گردیده

ما باید تمام تالشمان را بنماییم تا به هر صورتى که ممکن »...  فرمایند: چنین ابالغ مي

 (.29/4/1367امام خمیني: ..«)از مستضعفین را حفظ کنیم. دفاعاست خط اصولى 
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 سپاه در جغرافیای مقاومت کدامند؟  دهای تحقق رسالتراهبر سؤال دوم:

با توجه به رسالت سنگین و خطیر سپاه در گسترة پهناور جغرافیای مقاومت؛ که با 

های دیني و ارزشي مباني احصا و تدوین گردید و نظر به  مطالعه اکتشافي در آموزه

نگاه وسیع »...آمده: چنین  تدابیر فرماندهي معظم کل قوا در جمع فرماندهان سپاه که

ترین واجبات کشور هم  فرامرزی، این امتداد عمق راهبردی گاهي اوقات از واجب

(؛ و این تدبیر 23/07/1398ای:  )امام خامنه...« تر است که مورد توجّه قرار بگیرد الزم

برنده در جغرافیای مقاومت که چنین  به حضور کارآمد، مؤثر و پیش (ره) حضرت امام

ما باید خود را آماده کنیم تا در برابر جبهه متحد شرق و غرب، جبهه  »...ه: ابالغ شد

)امام  «...انسانى با همان نام و نشان اسالم و انقالب ما تشکیل شود -قدرتمند اسالمى

های دیني راهبردهایي  (؛ با مطالعه اکتشافي در مباني ارزشي و آموزه29/4/1367خمیني: 

ظرفیت تحقق رسالت خطیر و سنگین سپاه در جغرافیای که برخوردار از قابلیت و 

 گردد: مقاومت بود، احصاء گردید که به شرح زیر توصیف و تبیین مي

اقامه حق و رسالت سلبي و نابودی رسالت خطیر و حساس ایجابي  :استقامت -

در قلمرو پهناور جغرافیای مقاومت جز با راهبرد استقامت میسر  فسق و عصیان

فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن »...چنین ابالغ شده:  (ص)ن راهبرد به پیامبر اکرم شود؛ ای نمي

ترجمه: پس ای رسول ما، تو چنانچه مأموری استقامت و پایداری کن و  –تَابَ مَعَکَ 

 (ع)حضرت علي را  راهبرد فوق (.111قرآن کریم، هود: «)کسي که با او همراه است...

ها متزلزل  اگر کوه -تَزُول الْجِبَالُ وَ الَتَزُل»نمایند:  ابالغ مي حنفیه چنین محمد ابنبه 

 (ع). حضرت امام فراز اول( ،11خطبه  ،1394دشتي،) ...« شوند، تو پایدار و استوار باش

تبیین  نیچنیای مقاومت را جغرافنقش این راهبرد و الگوی آن در تحقق اهداف در 

بخش  گذاری کرد که نجات را پایه امت، مکتبيرسول گرامي در اثر استق» فرمایند: مي

 (.200: 14 )صحیفه، ج« ... ما باید آن را الگوی خودمان قرار بدهیم...هاست انسانهمۀ 

شرك محو  شریعت و رسالت سلبي احیاء ایجابي  تحقق رسالت محوری: اسالم -
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منطبق با محور که  در قلمرو پهناور جغرافیای مقاومت جز با راهبرد اسالم و دورویي

قابلیت و ظرفیت این راهبرد در  (ع)علي   حضرت گردد. فطرت انسان است، میسر نمي

ثُمَّ إِنَّ هذَا »فرمایند:  تحقق اهداف متعالي در جغرافیای مقاومت را چنین تبیین مي

خود را براى  و این اسالم دین خداست که آن -اللَّهِ الَّذِی اصْطَفاهُ لِنَفْسِهِ الْإِسْالمَ دِینُ

 داد.  نگریست و پرورش برگزید و به نظر عنایت خویش در آن

: وَاصْطَنَعَهُ عَلَى عَیْنِهِ، وَ أَصْفاهُ خِیَرَةَ خَلْقِهِ، وَ أَقامَ دَعائِمَهُ عَلى مقابله با تفرقه

را بر بنیاد  های آن کرد و ستون بهترین آفریدگان خود را براى تبلیغ آن اختیار -مَحَبَّتِهِ

 ود برپاى داشت.دوستى خ

عزت و غلبه او،  و به -بِرَفْعِهِ أَذَلَّ الْأَدْیانَ بِعِزَّهِ وَ وَضَعَ الْمِلَلَ مقابله با انحراف: 

 هاى دیگر را فرو داشت.  و با برافراشتن آن ملت ساخت هاى دیگر را خوار دین

بِنَصْرِهِ، وَ هَدَمَ أَرْکانَ الضَّاللَۀِ  وَ أَهانَ أَعْدأَهُ بِکَرامَتِهِ، وَ خَذَلَ مُحادِّیهِ مقابله با جهل:

کردن آن، معارضانش را  با یاری داشت آن دشمنانش را پست نمود و با گرامي -بِرُکْنِه

، 1394گمراهى فرو ریزد )دشتي،  هایش را محکم ساخت تا ارکان فروگذاشت. پایه

چنین  (ره)فوق در تحقق اهداف را حضرت امام  نقش راهبرد(. 12 : فراز198 خطبه

کنم که اسالم تنها پناهگاه همۀ ماست و در زیر پرچم  ... من تأکید مي»فرمایند:  تبیین مي

در جای دیگر، . (37: 1382. )سپاه، «رسند... ها به حقوق خود مي پرافتخار آن، همۀ گروه

ها  این»... فرمایند:  فوق در دفع تهدیدات و تحقق اهداف را چنین تبیین مي نقش راهبرد

ترسند؛ اسالم بود که  ها از اسالم مي ترسند، این ترسند، از من و تو نمي از اسالم مي

...« ها ملل غلبه داد  همه قدرت توپ و تانک و همه چیزها بر ها را غلبه داد بر جوان

(. نظر به چنین نقشي، محور تحقق اهداف در جغرافیای مقاومت را 489: 8 )صحیفه، ج

برنگردیم، مشکالتمان  (ص)اهلل  تا به اسالم رسول»فرمایند:  مي محوری چنین ابالغ اسالم

نه  توانیم قضیۀ فلسطین را حلش کنیم، نه افغانستان را و جای خودش است؛ نه مي سر

 (.282: 12 ج سایر جاها را... )همان،
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خطیر و سنگین محو گمراهي و لجاجت،  تحقق رسالتمحوری:  بصیرت -

های محوری نظام اسالمي  وسیع مقاومت که از رسالت در جغرافیای اصالح انحرافات

 به تعصبات قومي مذهبي و جنگ شود. نظر سازی اسالمي محسوب مي در مرحله تمدن

ها؛  رواني نظام سلطه در آن جغرافیا؛ راهبرد مؤثر و کاربردی در تحقق رسالت

 ن سپاهبه رزمندگان و فرماندها (ع)حضرت علي فوق را  محوری است. راهبرد  بصیرت

هْلِ الْقِبْلَۀِ، وَ أَوَ قَدْ فُتِحَ بابُ الْحَرْبِ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ »...فرمایند:  اسالم چنین ابالغ مي

بِمَواضِعِ الْحَقِّ، فَامْضُوا لِما تُؤْمَرُونَ بِهِ،  هْلُ الْبَصَرِ وَالصَّبْرِ وَالْعِلْمِأالیَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ إِال 

 -مْرٍ تُنْکِرُونَهُ غِیَراأَمْرٍ حَتَّى تَتَبَیَّنُوا، فإِنَّلَنا مَعَ کُلِّ أَمَاتُنْهَوْنَ عَنْهُ، وَ التَعْجَلُوا فِي  وَقِفُوا عِنْدَ،

و این پرچم را حمل نتواند کرد، مگر کسى  است شدهجنگ میان شما و اهل قبله آغاز 

اید، عمل کنید  ور شدهمأو شکیبا باشد و جاى حق را بشناسد. به هرچه به آن م بصیر که

 که به اند، دست بدارید. در کارى شتاب مکنید، مگر آنگاههر چه شما را نهى کرده از و

ى ما در آن چیز دیگر أحقیقت آن آگاه گردید. بسا شما کارى را ناخوش دارید و ر

 فوق در تحقق اهداف، امام به نقش راهبرد (. نظر190: 1392احمدی،  )خان« باشد

وَ بَصّرْهُمْ مَا  »...فرمایند:  را از خداوند متعال چنین درخواست مي نآ ع()سجاد 

« ترجمه: خدایا رزمندگان ما را به آنچه بصیرت ندارند، بصیرت عطا کن... -لَایُبْصِرُونَ

مدظله( نقش این راهبرد در ) قوا فرماندهي معظم کل (.27 ، دعای1381)غرویان، 

ى که ما توانستیم درست بفهمیم، یهرجا...» فرمایند: تحقق اهداف نظام را چنین تبیین مي

و به دنبال آن احساس تکلیف کردیم،  -یعنى همان بصیرت -درست تشخیص بدهیم 

ذا اِ؛ فَاست بودهاحساس تعهد و مسئولیت کردیم و وارد میدان شدیم، غلبه با ما 

بصیرت وارد میدان مواجهه  وقتى با ایمان و با(، 23)مائده:  غَالِبُونم کُنَّاِه فَموُلتُخَدَ

 (.19/10/1389 ای، )امام خامنه« شدید، غلبه با شماست، شما برنده هستید

احیاء دین الهي و  تحقق رسالت ایجابيروحیه جهادی(: بلند )راهبرد همت 

در جغرافیای گسترده و پهناور مقاومت جز با راهبرد  رسالت سلبي دفع گمراهي و نفاق،
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جایگاه و نقش این راهبرد در دفع  (ع)دد. حضرت علي گر بلند میسر نمي همت

وَاطْوُوا  فَشُدُّوا عُقَدَ الْمَآزِرِ،»... فرمایند:  تهدیدات و تحقق اهداف را چنین تبیین مي

لَمَ مْحَى الظُّأَنْقَضَ النَّوْمَ لِعَزائِمِ الْیَوْمِ، وَأَوَلِیمَۀٌ، مَا عَزِیمَۀٌ وَ فُضُولَ الْخَواصِرِ، التَجْتَمِعُ

زیرا به  ؛ها را بر کمر زنید پس کمربندها را محکم کنید و دامن ترجمه: -لِتَذاکِیرِالْهِمَمِ

دیگر است و به بزم سور رفتن، کارى دیگر. اى بسا خواب نوشین ر میدان نبرد رفتن، کا

ها را از یادها  تصمیم ،ها روز را باطل سازد و چه بسا تاریکي هاى شب هنگام، تصمیم

مدظله( نقش راهبرد ) قوا (. فرماندهي معظم کل241 : خطبه1391)شیرواني، ..« د.بزدای

 شرفتیپ شود ينمی عاد حرکت با»... فرمایند:  فوق در تحقق اهداف را چنین ابالغ مي

 را بزرگی کارها شود ينم تیحساس يب و آلوده خواباحیاناً ً وی عاد حرکت با. کرد

 ی اینبرای جهاد  تیریمد وی جهاد  تحرك. است الزمی جهاد  همت کی ؛داد انجام

 با هم باشد، پرقدرت هم باشد،ي علم هم شود، يم کهي حرکت دیبا. است الزمکارها 

 (.20/12/1392ای:  )امام خامنه...« باشد مجاهدانه هم و باشد برنامه

احیاء حدود الهي و تحقق رسالت ایجابي  ایثار(:) یریراهبرد خطرپذ

دام سرکشان و طغیانگران، محو دروغ و بهتان، در جغرافیای های سلبي انه رسالت

گردد.  پهناور، پیچیده و حساس مقاومت جز با راهبرد خطرپذیری و ایثار میسر نمي

یْنَ إِخْوانِيَ الَّذِینَ رَکِبُوا أَ»... فرمایند:  چنین تبیین مي (ع)راهبرد فوق را حضرت علي 

یْنَ أَیْنَ ذُو الشَّهادَتَیْنِ،وَ أَیْنَ ابْنُ التَّیِّهانِ، وَ أَیْنَ عَمَّارٌ، وَ أَ الطَّرِیقَ، وَ مَضَوْا عَلَى الْحَقِّ

 ترجمه: -سِهِمْ إِلَى الْفَجَرَةِ؟ؤُبْرِدَ بِرُأُالْمَنِیَّۀِ، وَ  نُظَراؤُهُمْ مِنْ إِخْوانِهِمُ الَّذِینَ تَعاقَدُوا عَلَى

راه حق درگذشتند؟ عمار بن یاسر کجایند برادران من که قدم در راه نهادند و هم

، ایشانکجایند همانندان  ابن تیّهان کجاست؟ ذوالشهادتین کجاست؟ کجاست؟

...«  فرستاده شد بزهکارانبستند و سرهایشان به سوى  پیمانمرگ  که با برادرانمان

(. جایگاه این راهبرد در تحقق اهداف و دفع تهدیدات 29: 182، خطبه 1391)شیرواني، 

یْنَ الْمَانِعُ لِلذِّمَارِ، وَالْغَائِرُ عِنْدَ نُزُولِ أَ»... فرمایند:  چنین تبیین مي (ع)ت علي را حضر
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هایي که در برابر حوادث سخت همچون سپر  آن یندکجا -هْلِ الْحِفَاظِ؟ أالْحَقَائِقِ مِنْ

به پاسداری مدافع صاحب غیرت که به هنگام نزول حوادث، بودند و کجا هستند آن 

رزم،  (. این راهبرد، محور تحرك، سرعت، افزایش توان169 )همان: خطبه« پرداختند مي

وحدت فرماندهي، تمرکز قوا در گسترة پهناور جغرافیای مقاومت است و ظرفیت و 

( را برای 249)قرآن کریم، بقره: ...« کَم مِّن فِئَۀٍ قَلِیلَۀٍ غَلَبَتْ فِئَۀً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللّهِ قابلیت

 نماید. پاه در جغرافیای مقاومت محقق ميس

رزم  دفع تجاوز، انهدام توانسلبي  های نظر به رسالت جانبه: آمادگی همه

ترین و  برنده ، سپاه در آن قلمرو طبق نص صریح قرآن کریم، پیشدشمن...

ترین راهبرد تحقق رسالت فوق راهبرد آمادگي همه جانبه است. این راهبرد  رونده پیش

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن  »...شده:  سعادت و هدایت چنین ابالغدر کتاب 

آماده کنید برای کارزار با ایشان هرچه  -رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّکُمْ 

دشمنان خدا و دشمنان که بترسانید با آن  توانید از نیروی انساني و اسبان بسته شده مي

براساس این آیه شریفه قرآن  (ره)امام  (. حضرت60 )قرآن کریم، انفال: آیه« خود را...

امروز آمادگي جنگي »...نمایند:  دفاعي را چنین ترسیم مي کریم دورنمای راهبرد

-ضرورت بیشتری دارد و دشمنان خدا و خلق خدا آني غافل نیستند و در کمین نشسته

 (ره)حضرت امام  (.147: 21 امام، ج )صحیفه« ه را خدایي است نابود کننداند تا آنچ

چنین ابالغ  26/1/1359ها در مورخه  فوق را در جمع بسیجیان شهرستان راهبرد

های بزرگ، ما  های بزرگ و شیطنت ما امروز که مواجه هستیم با قدرت»...فرمایند:  مي

 (.15 :1369ط رهبری، )در امتداد خ« باید مهیا شویم برای دفاع...

انهدام سرکشان و طغیانگران در جغرافیای گسترده،   تحقق رسالتراهبرد تأمین: 

شود و در تحقق  های خطیر سپاه محسوب مي وسیع و پیچیده مقاومت که از رسالت

کند؛ جز با راهبرد کلیدی  اهداف و دفع تهدیدات نظام اسالمي نقش حیاتي ایفا مي

این راهبرد با حفاظت در مقابل عملیات جاسوسي، خرابکاری،  گردد. تأمین محقق نمي
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نشدن، حفظ  کردن دشمن، غافلگیر باني و ایذایي دشمن؛ چهار دستاورد: غافلگیر دیده

آزادی و ابتکار عمل و حفظ تمامیت نیرو را؛ در فرایند تحقق رسالت در جغرافیای 

این راهبرد را چنین  (ع)لي حضرت عسازد.  مقاومت؛ را برای نهاد مقدس سپاه مهیا مي

 -حَرْبٍ حْتَجِزَ دُونَکُمْ سِرّا إاِل فِيأَال أَالَ وَ إِنَّ لَکُمْ عِنْدِی أَ»... فرمایند:  ترسیم و ابالغ مي

دانید، حقى که شما بر عهده من دارید، این است که چیزى را از شما مخفى ترجمه: ب

نقش  (ع)حضرت علي . (309: 10 ج، 1390شیرازی، مکارم)...«  اسرار جنگ جزندارم، 

الظَّفَرُ بِالْحَزْمِ، وَالْحَزْمُ »... فرمایند: راهبرد تأمین در موفقیت عملیات را چنین ابالغ مي

 ترجمه: پیروزى به دوراندیشى است و-بِتَحْصِینِ الْأسْرَارِ بِإِجالَۀِ الرّأَیِ، وَ الرَّأیُ

)همان: حکمت « است... حفظ اسراره دوراندیشى به جوالن اندیشه و جوالن اندیشه ب

48.) 

در جغرافیا دفع ستم، نابودی متکبران ...، تحقق رسالت  اشراف اطالعاتی: -

شدن سه  اطالعاتي سپاه در سطوح مختلف است تا از این فرایند با مرتفع نیازمند اشراف

ل من کند؟ برای آینده چه طرحي دارد؟ و زمین خارج از کنتر کار مي مجهول: دشمن چه

چه وضعیتي دارد؟ قادر به پاسخ مناسب به تهدیدات دشمن گردد و اهداف متصور 

...أاَل وَ إنَّ الشَّیْطَانَ »فرمایند:  چنین ابالغ مي (ع)حضرت علي محقق شود. این راهبرد را 

 –جِعَ الْبَاطِلُ إِلَى نِصَابِهِ لِیَعُودَ الْجَوْرُ إلى أَوْطَانِهِ، وَ یَرْ قَدْ ذَمَّرَ حِزْبَهُ، وَ اسْتَجْلَبَ جَلَبَهُ،

تا بار  ترجمه: آگاه باشید که شیطان حزب خود را برانگیخته و سپاه خویش بسیج کرده

، 1394)دشتي، « ستم در جاى خود مستقر گردد و باطل به جایگاه خود بازگردد... دیگر،

وَلَکِنِ  »... :هبه مالک اشتر چنین ابالغ شد 53 . این راهبرد در نامه(5 : فراز22 خطبه

، الْحَذَرَ کُلَّ الْحَذَرِ مِنْ عَدُوِّكِ بَعْدَ صُلْحِهِ، فَإِنَّ الْعَدُوَّ رُبَّمَا قَارَبَ لِیَتَغَفَّلَ فَخُذْ بِالْحَزْمِ

کردن  ترجمه: لکن زنهار، زنهار از دشمن خود پس از آشتي -وَاتَّهِمْ فِي ذلِکَ حُسْنَ الظَّنِّ

شود تا غافلگیر کند، پس دوراندیش باش و حُس ظن خود  ميزیرا گاهي دشمن نزدیک 

فوق را چنین ترسیم و  راهبرد (ره)(. حضرت امام 73: 1397فشي، « )را متهم کن...
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« توانید دفعش کنید... اگر نشناسید، نمي باید دشمن را بشناسید و»... فرمایند: ابالغ مي

راهبرد فوق در تحقق رسالت  قوا نقش فرمانده معظم کل (.196: 12 نور، ج )صحیفه

اگر ندانیم که استکبار »... فرمایند:  سپاه در جغرافیای مقاومت را چنین ترسیم و ابالغ مي

کنند و اگر متوجه  از کجا نفوذ مي خواهد بکند، دشمنان چه کساني هستند و چکار مي

گر ا عالجش چیست و گذرد و چه مشکالتي وجود دارد و نباشیم که در جامعه چه مي

توانیم  های امروز جهان چه جایگاهي داریم، نمي بندی باشیم که در جبهه اطالع نداشته

 (.262: 1 )حدیث والیت، ج« نقش واقعي خود را ایفا کنیم...

تجدید فرائض، مقابله با انحراف و های  تحقق رسالت توسعه نهاد مقدس بسیج: -

جانبه در  دفاع همه ج راهبردهواپرستي...، در جغرافیای مقاومت نیازمند تحقق بسی

نقش و جایگاه این راهبرد در فرایند  (ره)حضرت امام سطوح مختلف آن قلمرو است. 

راستى اگر بسیج »... فرمایند:  تحقق رسالت در جغرافیای را چنین ترسیم و ابالغ مي

همه جسارت و شرارت را با  ت اینأ، کسى جربود شدهجهانى مسلمین تشکیل 

نظر به نقش  (.29/4/1367)امام خمیني، « ؟...داشت (ص) اهلل رسول فرزندان معنوى

ها در آن قلمرو، در فرازی دیگر از آن پیام  ساز این راهبرد در تحقق رسالت سرنوشت

ما باید در جنگ  »...فرمایند:  شدن راهبرد فوق را چنین تأکید و ابالغ مي الهي، عملیاتي

)امام خمیني، ...« را در جهان به راه اندازیم مان بسیج بزرگ سربازان اسالم اعتقادى

برندگي راهبرد  روندگي و پیش در فرازی دیگر از آن پیام، نقش پیش(. 29/4/1367

مسلمانان  »...بسیج در تحقق رسالت در جغرافیای مقاومت چنین ترسیم و ابالغ شده: 

از بین  هاى سفید و سرخ را کاخ وبرق زرقرونق و  اسالمي بزرگدر یک تشکیالت 

اسالمي  نقش این راهبرد در تحقق حکومت .(29/4/1367)امام خمیني: « برد... خواهند

کبیر انقالب اسالمي چنین  های مقاومت در جغرافیای مقاومت را معماربا رویکرد هسته

 ... باید بسیجیان جهان اسالم در فکر ایجاد حکومت بزرگ»فرمایند:  ترسیم و ابالغ مي

اسالمي نیست،  این شدني است؛ چرا که بسیج تنها منحصر به ایران اسالمي باشند و
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« غرب ایستاد های مقاومت را در تمام جهان بوجود آورد و در مقابل شرق و باید هسته

 (.52: 21 نور، ج )صحیفه

ها  خواری دشمنان، عزت بخش انسانهایي چون  تحقق رسالت گرایی: وحدت -

گرایي در سطوح مختلف آن قلمرو  راهبرد وحدت...، در جغرافیای مقاومت نیازمند 

افزایي، توان جبهه مقاومت افزایش یافته و  است تا از این فرایند با تعامل، همکاری و هم

فوق در مصحف شریف قرآن کریم چنین ترسیم و  تحقق اهداف تسریع گردد. راهبرد

... ترجمه: همگي به ریسمان الهي تَفَرَّقُواْالَ وَ اللّهِ جَمِیعًابِحَبْلِ وَاعْتَصِمُواْ: »...  ابالغ شده

. نقش این راهبرد در (103عمران: آیه  )قرآن کریم، آل ...«چنگ بزنید و پراکنده نشوید 

چنین تبیین و  (ع) تحقق اهداف نظام اسالمي در جغرافیای مقاومت را حضرت علي

قَلِیالً فَهُمْ کَثِیرُونَ بِالْإِسْالمِ، عَزِیزُونَ وَالْعَرَبُ الْیَوْمَ وَ إِنْ کانُوا  »...فرمایند:  ترسیم مي

اند  ترجمه: عرب اگرچه امروز از نظر تعداد اندك، اما با نعمت اسالم فراوان -بِاالجْتِماع

: فراز 146، خطبه 1391)شیرواني، ...« و با اتحاد و هماهنگي عزیز و قدرتمند هستند 

اه آن در فرایند تحقق رسالت در فوق و نقش و جایگ راهبرد (ع)(. حضرت علي 4

فَانْظُرُوا کَیْفَ کانُوا حَیْثُ کانَتِ »... فرمایند:  چنین تبیین و ابالغ ميجغرافیای مقاومت را 

یْدِی مُتَرادِفَۀً وَ السُّیُوفُ أَهْواءُ مُؤْتَلِفَۀً، وَ الْقُلُوبُ مُعْتَدِلَۀً، وَ الْأَمْالءُ مُجْتَمِعَۀً، وَ الْأَالْ

رَضِینَ، وَ مُلُوکا أَقْطَارِ الْأَرْبابا فِي أَلَمْ یَکُونُوا أَرَةً، وَ الْبَصائِرُ نافِذَةً، وَ الْعَزائِمُ واحِدَةً، مُتَناصِ

ها  که جمعیت ترجمه: پس بنگرید که چگونه بودند و به هنگامي -عَلَى رِقابِ الْعالَمِینَ؟

ر و شمشیرها یاری کننده یکدیگر، ها با هم یا ها معتدل، دست ها متفق، دل متحد، اندیشه

ها یکي شد؛ آیا در سراسر زمین فرمانروا و بر همه جهان  و تصمیم ها نافذ و عمق بینش

.(234: خطبه 1365االسالم،  )فیض ...«حاکم نشدند؟ 

 گیری و پیشنهاد: نتیجه

گیری بخش مهم هر پژوهش علمي است؛ کار تحقیقي  نتیجه گیری: نتیجه -الف 

ه با اجتهاد و اظهارنظر توأم باشد و محقق در پایان کار براساس مطالعات باید همیش
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طور قاطع، نظر خود را دربارة موضوع اعالم دارد تا به گسترش دامنه  شده به انجام

های موجود کمک نماید؛ در غیر این صورت، تحقیق از ارزش  معرفتي علم و یافته

داشت. این فرآیند، از طریق  زیادی نخواهدعلمي باالیي برخوردار نبوده و اعتبار علمي 

شود و  شدن و تقویت ادبیات یک حوزه علمي مي آفریني تحقیقات علمي باعث غني تازه

نیا،   دهد )حافظ در یک حرکت جمعي و هماهنگ، قلمرو معرفتي انسان را توسعه مي

زه ملت و قوای انگی»... مبني بر:  (ره)حضرت امام به این فراز از پیام  (. نظر221: 1381

های اسالمي و مستضعفان جهان  مسلح ایران، دفاع از اسالم و قرآن کریم به نفع ملت

های سپاه در جغرافیای مقاومت و  ( و نظر به رسالت239: 15 امام، ج )صحیفه« است...

های دین مبین  ارزشي و آموزه های فوق مستخرجه از مباني راهبردهای تحقق رسالت

ا فطرت انسان و متضمن سعادت دنیوی و اخروی انسان در ابعاد اسالم که منطبق ب

، 1ها اعتقادی، اجتماعي، اقتصادی، سیاسي، فرهنگي انسان است؛ طیف کاملي از گزینه

پایدار به شرح زیر  تحت عنوان پنج ظرفیت در حوزه امنیت 2بندی شده یک دفاع الیه

 گیرد: برای نظام اسالمي شکل مي

نظر به رسالت محوری : 4سخت ابله با تهدیداتمق 3سازی الف( ظرفیت

محو  دشمن،  انهدام توان های: مسلح در نظام اسالمي و رسالت حُصُونُ الرَّعِیَّۀِ نیروهای

و راهبردهای تحقق دروغ و بهتان، مقابله با هواپرستي، دفع گمراهي و نفاق؛ 

ایثار(، ) ریخطرپذی گرایي، راهبرد وحدتهای متصور به ویژه راهبردهای:  رسالت

جانبه برای نظام اسالمي شکل  سخت در دفاع همه بهترین ظرفیت مقابله با تهدیدات

 گیرد. مي

                                                                        
1. Full Range Of pitons. 

2. Layered Integrity. 

3. Capabilities Building 

4. Hard Threats 
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نظر به رسالت محوری وَ  سخت:  سازی مقابله با تهدیدات نیمه ب( ظرفیت

 اصالح انحرافات، تمرکز قوا، های: مسلح در نظام اسالمي و رسالت سُبُلُ الْأَمْنِ نیروهای

گانه تحقق  و راهبردهای نُهتم، نابودی منکران حق، محو عناد و الحاد؛ دفع ظلم و س

بهترین ظرفیت مقابله با تأمین، اشراف اطالعاتي،  ویژه راهبردهای: های متصور به رسالت

 گیرد. جانبه برای نظام اسالمي شکل مي سخت در دفاع همه تهدیدات نیمه

رسالت محوری عِزُّالدِّینِ  نظر به: 1نرم سازی مقابله با تهدیدات ج( ظرفیت

 الهي، احیا : تجدیدفرائض، احیا حدودهای مسلح در نظام اسالمي و رسالت نیروهای

ویژه  ها به و راهبردهای تحقق رسالت الهي، اهتزاز پرچم هدایت شریعت، احیاء دین

نرم  بهترین ظرفیت مقابله با تهدیدات جنگمحوری،  محوری، بصیرت اسالمراهبردهای: 

 گیرد. اسالمي شکل مي جانبه برای نظام  فاع همهدر د

 نظر به رسالت محوری لَیْسَ تَقُومُ الرَّعِیَّۀُ إاِل بِهِمْ نیروهایبخشی داخلی:  ( عمقد

انهدام سرکشان و طغیانگران، نابودی فسق و  های: مسلح در نظام اسالمي و رسالت

ویژه راهبردهای: آمادگي  ها به ، راهبردهای تحقق رسالتشرك و دورویيعصیان، محو 

داخلي در دفاع  بخشي  بهترین ظرفیت عمقجانبه، توسعه نهاد مقدس بسیج؛  همه

 گیرد. جانبه برای نظام اسالمي شکل مي همه

مسلح در  وَ زَیْنُ الْوُالَةِ نیروهای محورینظر به رسالت  بخشی خارجی: ( عمقه

طل، خوارکننده دشمنان، عزت دفع تجاوز، نابودکننده با های نظام اسالمي و رسالت

استقامت،  ویژه راهبردهای: ها به گانه تحقق رسالت و راهبردهای نُه ها، اقامه حق؛ انسان

بخشي خارجي در دفاع  بهترین ظرفیت عمقروحیه جهادی(، ) راهبرد همت بلند

 گیرد. جانبه برای نظام اسالمي شکل مي همه

 

                                                                        
1. Soft Threats 
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 نتایج -1 یمفهوم مدل

 
 اهبردهای تحقق رسالت در جغرافیای مقاومتر -2 یمفهوممدل 
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قوا )مدظله( مبني بر نگاه راهبردی  نظر به تدبیر فرماندهي معظم کلپیشنهاد:  -ب 

عنوان اوجب واجبات رسالت سپاه؛ و  در گسترده و قلمرو پهناور جغرافیای مقاومت به

آن قلمرو  های خطیر ایجابي و سلبي و راهبردهای تحقق رسالت سپاه در احصاء رسالت

در راستای تحقق رسالت با محوریت راهبردها در گام دوم انقالب که مرحله خطیر و 

هایي در چهار سطح به شرح زیر ارائه  سازی اسالمي است، پیشنهاد ساز تمدن سرنوشت

 شود: مي

ضرورت ایجاد و توسعه دو ظرفیت شلیک مؤثر   نظر بهالف( گزینش در جذب: 

قابلیت انعطاف فکری و قدرت اخذ تصمیم قاطع افسران در ور؛ و دو  و قدم مفید تک

در یک تعامل و  فرایند تحقق رسالت با محوریت راهبردها در جغرافیای مقاومت

افزایي، اداره آموزش و نیروی انساني باید عالوه بر توجه به گزینش به جای پذیرش  هم

ر عناصری جذب ور و افس و جذب، معیارهای گزینش بازتعریف شود که در طیف تک

 شود که به سرعت بتواند خود را با شرایط منطبق نمایند.

نظر به رسالت سنگین و خطیر سپاه در جغرافیای ب( گزینش در آموزش: 

ها؛ و نقش آموزش در ایجاد و توسعه  مقاومت و راهبردهای متصور در تحقق رسالت

 عالي(، تحلیلي) نيتخصصي و مقدماتي(، تبیی) تعریفي –آمادگي؛ با سطوح چهارگانه 

است. در  برای فرماندهان و رزمندگان تعیین شده –عالي جنگ( ) دافوس( و تفسیری)

طلبد که با توجه به سه  منظور تحقق اهداف آموزش، مي نمودن منابع و به راستای بهینه

بازیگر محوری آموزش یعني متربي، مربي و متون؛ عالوه بر گزینش به جای پذیرش در 

ها و راهبردها بازتعریف  ربي و مربي، مصادیق گزینش با محوریت رسالتدو حوزه مت

شود تا روزآمدگي و ارتقاء اثربخشي آموزش رسالت در زمان مقتضي با منابع واگذاری 

 محقق شود.

در انتصاب مدیران  (ع)حضرت علي به این الگوی  نظر( گزینش در انتصاب: ج

جُلَ الَّذِی کُنْتُ وَلَّیْتُهُ أَمْرَ مِصْرَ کَانَ رَجُالً لَنَا إِنَّ الرَّ... » راهبردی و حساس مبني بر:
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بود  خواه نیکما را  مردى که به امارت مصر فرستادم،... نَاصِحاً، وَعَلَى عَدُوِّنَا شَدِیداً نَاقِماً

(، رسالت 3: فراز 1394)دشتي،  «...خو پایدار و درشت و در برابر دشمنان ما سخت

ه در جغرافیای مقاومت و راهبردهای تحقق رسالت فوق که نیازمند خطیر و سنگین سپا

فرماندهان و تکاوران با قابلیت و ظرفیت خاص است؛ مدیران بازرسي و عملیات در 

تا  یک تعامل، تشریک مساعي و همکاری نزدیک نسبت به بازتعریف انتصابات اقدام

شدن منابع این  عالوه بر بهینهها منصوب شوند که  افسری قابل و الیق به فرماندهي یگان

های جنگ را چنان تنظیم کنند  افسر باید نقشه»فرمایند:  که مي (ع)حضرت علي توصیه 

آموزش نزاجا،  )معاونت« المقدور ضمانت کند که خون سربازان و پیروزی را حتي

 ( به منصه ظهور رسد.198: 1368

کارگیری  ر جذب و بهد (ع)نظر به این توصیه حضرت علي د( گزینش در اعزام: 

وَالسَّوَابِقِ الْحَسَنَۀِ، ثُمَّ أَهْلِ النَّجْدَةِ وَالشَّجَاعَۀِ، وَالسَّخَاءِ »... اینکه:  مبني برور  افسر و تک

... دارای سوابقي نیکو و درخشان، وَالسَّماحَۀِ، فَإِنَّهُمْ جِمَاعٌ مِنَ الْکَرَمِ وَشُعَبٌمِنَ الْعُرْفِ

و این  (53: فراز 53: نامه 1391)شیرواني، « خشنده و بلندنظر...و ب دالور و سلحشور

و  جذبحنیف از فرماندهان سپاه اسالم در  به عثمان ابن (ع) علي  حضرت توصیه

اسْتَغْنِ بِمَنِ انْقَادَ مَعَکَ عَمَّنْ تَقَاعَسَ عَنْکَ، فَإِنَّ »... اعزام رزمنده به میدان رزم مبني بر: 

ترجمه: به پایمردى آنکه  -یبُهُ خَیْرٌ مِنْ مَشْهَدِهِ وَ قُعُودُهُ أَغْنَى مِنْ نُهُوضِهِالْمُتَکَارِهَ مَغِ

نیاز باش؛ زیرا آنکه به اکراه همراه تو به  خیزد، بى مطیع توست از آنکه به یاریت برنمى

نشستنش، بهتر است از به یارى  نبرد آید، غیبت او بهتر از حضور اوست و در خانه

(. نظر به رسالت خطیر سپاه در جغرافیای 2 فراز  :4 ، نامه1383)دشتي، « .برخاستن..

طلبد فرماندهان منشور گزینش و اعزام رزمنده به قلمرو فوق را بازتعریف  مقاومت، مي

وری برخوردار از میل به پیروزی به قلمرو فوق اعزام  نماید تا از این فرایند افسر و تک

 شوند.

 اِلیكَ فِی دَوُلَه کَریمَهَ اَللهُمَ اِنا نَرغَبُ
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