
 

 

  

  
  

  +دكترين مقاومت در انديشه سياسي امام خميني
  *مصطفي منتظري
 **حسنعلي سلمانيان

  چكيده

سازي انديشه مقاومت در باور مردم و هاي نهادينه  مسأله اصلي پژوهش، روش
رو، از  ايناست. از +چگونگي تحقق آن در تحوالت مختلف توسط امام خميني

استفاده  از مقاومتمندي  نو و قاعده يمايسبراي ترسيم  نيدكتر يِليچارچوب تحل
هاي نظام سياسي، معيار قرار گيرد. بنابراين،  تواند در تمام عرصه شد كه مي

در سه  +ي است را امام خمينياز قواعد و اقدامات يا وعه، مجم»متمقاو نيدكتر«
نمايد. در سطح  اند، تبيين مي ي به كار بردهكيو تاكت ياتيعمل ،يكيسطح استراتژ

رفتار با  تيفيك ميو تنظ يشناس دشمن، مقاومت يبه اثربخش قيباور عماستراتژيك، 
سازي و مردمي كردن  شوند. در سطح عملياتي، جبهه دو قاعده اصلي محسوب مي آن

سواد  شيافزا ها و در سطح تاكتيكي نيز از مبارزات و ايجاد بازدارندگي در همه عرصه
و رفتارها قرار  ها ريزي مبناي برنامه دشمن يروان اتيو مراقبت نسبت به عمل اي رسانه

  .است گرفتهبهره  ياسناد طالعهو م يا بخانهاز روش كتامي گيرد. اين پژوهش 
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