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چكيده
استحکام بخشی به ساخت درونی قدرت یکی از مقوله های حیاتی و بنیادینی است که همواره مورد تأکید و توجّه
مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای (حفظه اهلل) بوده است .این موضوع در شرایط تحریم و تهدیدهای استکبار
جهانی در گام دوم انقالب اسالمی و هم چنین در راستای تداوم پیشرفت نظام جمهوری اسالمی ایران اهمیت مضاعفی پیدا
نموده است .در این پیوند ،نقش آفرینی های پر افتخار سردار شهید قاسم سلیمانی (ره) در دوران دفاع مقدس و پس از آن
در محور مقاومت علیه رژیم صهیونیستی و جریان تکفیری ،ایشان را به نماد و الگوی مقاومت اسالمی تبدیل کرده
است.ترجمان مقاومت اسالمی را می توان در محیط داخلی،گفتمان استحکام بخشی به ساخت درونی قدرت و در سطح
بیرونی ،تعامل گرایی ضد نظام سلطه در نظرگرفت که با یکدیگر ارتباط وثیقی برقرار می کنند.
پژوهش حاضر درصدد طراحی الگوی مفهومی استحکام بخشی به ساخت درونی قدرت در مکتب شهید سلیمانی
(ره) در بعد سیاسی و فرهنگی می باشد .نتایج این پژوهش که با کاوش روشمند مصادیق گفتاری و رفتاری سردار شهید
سلیمانی (ره) در زندگی نامه ،سخنرانی ها ،یادداشت ها و وصیت نامه شهید ،برپایه روش تحلیل محتوای کیفی صورت
گرفته ،مؤلفه های استحکام بخشی ،موانع فراروی آن و راهکارهای استحکام بخشی و پیامدهای آن را در مکتب ایشان
مورد توجه و الگوی مفهومی را ناظر به مسأله اصلی پژوهش ترسیم می نماید.
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كليدواژهها :امام خامنه ای ،شهید سلیمانی ،مقاومت ،استحکام ،قدرت ،ساخت درونی

مقدمه
استحکام بخشی به ساخت درونی قدرت ،به عنوان مقوله ای حیاتی و بنیاادن در راساتای تاداوم
پیشرفت نظام جمهوری اسالمی انران در شرانط تحرنم ها و تهدندهای استکبار جهانی ،از سوی مقام معظم
رهبااری مااورد تاویااد ونااگر قاارار رفتااه و در فوااای نخب ااانی و فکااری جامعااه ،منشااا توجااه و ا اار بااودر
است .قتمان راهبردی معظم له در زمینه استحکام ساخت درونی قدرت ،بر رفته از مبانی ،مبادی  ،اصاو
دن اسالم و انقالب اسالمی بودر وه با توجه به تحوالت و پیچید ی های محیط منطقه ای و بای المللای،
اقدام در راستای آن می تواند در ساامان بخشایدن باه سااحت هاای سیاسی،اقت،اادی،اجتماعی و فرهن ای
زند ی در وشور مو ر باشد.
آن چه مقوله استحکام بخشی را در خ،وص نظام جمهاوری اساالمی اناران باه نای اهمیات و
ضرورت اساسی تبدنل می وند ،منطق شکل یری نظام جمهاوری اساالمی اناران اسات .نظاام جمهاوری
اسالمی انران وه مح،و انقالب اسالمی بودر ،آغاز ر روند حروت باه ساوی نظام جدناد در نظاام بای
الملل در قالب تعامل رانی ضد نظام سلطه است .به تعبیر مقام معظم رهبری پیام ان انقالب ،پیاامی اسات
وه نمی توانست در مرزهای انران منح،ر بماند( .ان پیام) مقابله با نظام سلطه است .نظام سلطه ،نظام تقسیم
دنیا به ظالم و مظلوم است .منطق انقالب وه منطق اسالم است «ال تَظْلِمُونَ وَ ال تُظْلَمُونَ» (بقرر )972:است.
ان مساله باعث شد وه نظام جمهوری اسالمی انران از پیدانش تا وناون در دورر هاای مختلا
آماج تهدند هانی نظیر بحران سازی ،جنگ تحمیلی ،تحرنم های اقت،ادی و تجاری ،فتنه سازی و .....قرار
یرد .در حا حاضر با ذشت بیش از چهار دهه از عمر انقالب اسالمی و جهش قادرت راهباردی اناران
در حوزر های مختل

و به دنبا آن تغییر موازنه قوای منطقه ای ،ان فشارها و تهدندات به اشکا مختا

در حا افزانش است .در چنی شرانطی جمهوری اسالمی انران می بانست از چنان اساتحکامی برخاوردار
باشد وه ان فشارها و تهدندات نتواند مخل رشد و پونانی روزافزون آن باشاد .بار انا اساار ،ضارورت
تالش علمی و عملی برای شناخت و واربست مقوله استحکام بخشی به سااخت درونای قادرت دروشاور
احسار می شود.
از سوی دن ر ،نقش آفرننی های پر افتخار سردار شهید قاسم سلیمانی در دوران دفاا مقادر و
پس از آن در محور مقاومت علیه رژنم صهیونیستی و جرنان تکفیر ،انشاان را باه نمااد و ال اوی مقاومات
اسالمی تبدنل وردر است .ترجمان مقاومت اسالمی را می توان در سطح بیرونی ،تعامل رانای ضاد نظاام
سلطه معنا نمود به ونه ای وه حمانت جمهوری اسالمی اناران را از هار فرد،جرناان،جنبش و دولتای واه
مخال

استکبار جهانی و نظام سلطه در چارچوب آرمان های انجابی و سلبی انقالب اسالمی باشاد ،در بار

می یرد .در محیط داخلی ،ان مهم در قالب فتمان استحکام بخشای باه سااخت درونای قادرت معناا و

مفهوم نافته و ناظر به استحکام بنیان های سیاسی،فرهن ی،اقت،ادی،دفاعی و....نظام ،ارتباط و یقی با ساطح
بیرونی برقرار می ونند.
نظر به ان وه حورت امام خامنه ای(حفظه اهلل تعالی) دربارر شهید واال مقام سردار سلیمانی مای
فرمانند:به شهید حاج قاسم به چشم نی فرد ن ار نکنیم،به چشم نی مکتب،نی رار و نی مدرساه درر
آموز ن ار ونیم(.امام خامنه ای،خطبه های نماز جمعه،مورخ )29/01/97از ان رو مکتب سردار شهید حاج
قاسم سلیمانی ،چهارچوب بسیار مناسبی برای پرداخت به مقولاه مقاومات اساالمی و باه تباا آن اساتحکام
ساخت درونی قدرت دروشور خوا هد بود تا مبتنی بر آن بتوان در خ،وص تدون نی ال اوی مفهاومی
و عملیاتی در ان بارر اقدام نمود .بر ان اسار مساله اصلی در مقاله حاضر ،طراحی و تدون نی ال اوی
مفهومی از استحکام ساخت درونی قدرت در بعد سیاسی و فرهن ی در مکتب ان شهید بزر وار خواهد
بود تا زمی نه طراحی ال وی عملیاتی در ان بارر در ام بعادی باشاد . .بادن منظاور باا وااوش روشامند
م،ادنق فتاری و رفتاری سردار شهید سلیمانی در زند ی نامه،سخنرانی ها،نادداشت هاا و وصایت ناماه
شهید ،برپانه روش تحلیل محتوای ویفای ووشاش مای شاود انا ال اوی مفهاومی در قالاب م لفاه هاای
استحکام بخش (قوت ها و توانمندی ها) ،موانا فراروی آن (آسیب ها و تهدندات) ،راهکارهای استحکام
بخشی و نتانج و پیامدهای آن از منظر انشان مورد توجه و تبیی قرار یرد.

 .1مفهوم شناسی
 .1.1مكتب شهيد سليمانی
النه های سه انه وجودی انسان در قالب اندنشه و افکار(بینش) عواط

و احساسات( رانش)

و عمل و رفتار(ونش) صورت بندی می شود .از ان منظر مکتب شهید سلیمانی  ،به مجموعه ای از ن رش
ها و اعتقادات محکم و منسجم مبتنی بر آموزر های دننای و انقالبای ،واه موجاب نای ناو دوراندنشای،
آنندر ن ری و روش بینی عمیق و به تبا آن خلقیات  ،رفتار و نمودهای برخاسته از آنها در شهید بزر وار
سلیمانی اطالق می شود و از انشان شخ،یتی ال و و جااما اراهاه مای وناد باه وناه ای واه اساتخراج و
واربست مد بینشی ،رانشی و رفتاری شهید و ترجمه آن در قالب طرح ها و برنامه های دقیق راهباردی و
عملیاتی ،موجب تأمی منافا ملی وشور در زمینه های مختل

در حاا و آننادر مای شاود.در انا پیوناد،

رهبر معظم انقالب ،شهید سلیمانی را نمونه برجسته ای از تربیت شد ان اسالم و مکتب اماام خمینای مای
دانند وه همه عمر خود را به جهاد در رار خدا ذرانید( .امام خامناه ای،پیاام تسالیت باه مناسابت شاهادت
شهید سلیمانی .) 29/01/01،به تعبیر معظم له می بانست به شهید حاج قاسم به مثابه نی مکتب،نای رار و
نی مدرسه درر آموز ن رنسته شود(. .امام خامنه ای،خطبه های نماز جمعه،مورخ )29/01/97

 .2 .1استحكام
استحکام در لغ ت ،به معنای محکم شدن ،استوار شدن و استواری خواست است (دهخادا:0177،
.) 940از نظر اصطالحی ،منظور از استحکام ،مقدار نیرونی است وه هرمادر می تواند تحمل وند.به عبارتی،
میزان تاب آوری و تحمل هر پدندر نا سیساتم در برابار فشاارها و نیروهاای واردر ،اساتحکام آن پدنادر ناا
س یستم دانسته می شود .اما با توجه به سیاق بحث حاضر ،ان مفهوم با مفهوم قدرت و همچنی مفهوم فشاار
و تهدند پیوند دارد؛ به ان معنا وه هروشور زمانی استحکام نافته تلقی می شود وه از نظر دفاعی،اقت،ادی،
سیاسی و فرهن ی از قوت الزم برخوردار باشد تا بتواند در برابر فشارها و تهدندهای واردر از سوی دشمنان
مقاومت نمودر و دچار اختال نشود .از ان رو در تبیی بیشتر ابعاد انا مفهاوم ،باناد فات واه اساتحکام
نافت ی ،اساساً امری مربوط به داخل است و ا ر از منابا بیرونی هم استفادر می شود بارای تقونات عناصار
داخلی قدرت است.در مجمو در خ،و ص مفهوم شناسی واژر استحکام باند به چند نکته اشارر ورد:
 - 0استحکام بخشی مبتنی بر عناصر درونی قدرت است.
 -9به مجموعه وار ی و ارتباط منطقی و تکمیلی عناصر درونی قدرت بست ی دارد.
 -1مفهوم استحکام عالور بر میزان قدرت درونزا با مقوله فشارها وتهدندات فرا روی آن ارتبااط
و یق دارد.
 -4محدود به امکانات داخلی نیست ،به استفادر از امکانات بیرونی نیز توجه دارد اماا اساتفادر از
آنها را صرفا برای تقونت عناصر درونی مد نظر قرار می دهد.
 -5مستلزم وش

افق های جدند ،رار های نرفته و خلق مزنت ها و فرصت های نون است.

 .3 .1قدرت
در فرهنگ لغت وبستر از قدرت تعارن

زنر به عمل آمدر است:

موقعیت سلطه و تفوق ،توانانی مجبور وردن برای فرمانبرداری ،ظرفیت نا توانانی انجام و تولیاد
نی نتیجه .قدرت نعنی « اقتدار و اختیار تجونز نا نفوذ و تأ یر اساسی و باالخرر قدرت عبارتست از تواناانی
داشت برای ادارر و واربرد نیروی جبری .از سوی دن ر قدرت معاد و متاراد

مفااهیمی چاون ونتار ،

اقتدار  ،فرمان  ،تسلط  ،اختیار قانونی و توانانی قواوت بکار رفته شدر است.) Gove , P.B.(0299(.
فرهنگ لغت آوسفورد نیز تعرن

زنر را از قدرت اراهه دادر است:

«توانانی انسان برای انجام واری نا عملی  ،ونتر بر روی دن ران نا توانانی فرد  ،رور ،وشور و
نا دولتی برای نفوذ و ا ر

ذاری زناد.)Cowie,A.P.(9191).( »:

همان ونه وه از تعارن

فوق بر می آند ،هستۀ اصلی تعرن

قدرت ،توانانی اجبار مایباشاد .در

ان میان ممک است در هر دورر ابزارهای مادی و غیرمادی (مشروعیتساز) اجباار تغییار وناد .قادرت از

نظر ساختاری به دو بخش سخت و نرم تقسیم می ردد .قدرت سخت ،قدرت آشکار و ملموسی است وه
منابا آن نیروی نظامی ،اقت،اد ،تکنولوژی و ...است و داشت آنها ،موجب تغییر در موقعیت وشور نا افاراد
می شود .قدرت نرم ،به آن دسته از ق ابلیت ها و توانانی ها اطالق می شود وه از طرنق به وار یری آنها ،به
صورت غیرمستقیم بر رفتار دن ران ا ر ذاشته میشود.قدرت نرم ،توانانی شکلدهی باه ترجیحاات ماردم
داخل وشور و مردم دن ر وشورها است .به عبارت دن ر ،جنس قدرت نرم از نو اقنا و قدرت سخت از
مقوله اجبار است.
 .4 .1ساخت درونی
مفهوم ساخت « بیان ر نظم و نسق مجموعه ای از اشیاء  ،اجزاء و نیروها است وه به نحوی ونار
هم قرار رفته اند و نی ولیت خاص را تشکیل می دهند »(آقابخشی .)191،به عبارت دن ر ،مفهوم
ساخت ناظر به ترویب و چیدمان عناصر نی سیستم و نحور وارورد و ارتباط آنها با نکدن ر می باشد .بر
ان اسار،ساخت درونی را می توان به مجموعه عناصر و اجزاء تشکیل دهندر و نحور چینش و ارتباط میان
ان اجزا در درون نی شیء نا پدندر تلقی ورد .منظور از ساخت درونی قدرت ،عوامل وم لفه های درون
زای قدرت نا همان توانمندی های ملت در مقابل تهدندات خارجی و نقاط ضع

داخلی هستند(.امام

خامنه ای ،بیانات در دندار رهیسجمهور و اعوای هیأت دولت  9شهرنور ).0129افزون بر برداشت
مذوور ،ساخت درونی در ان مقاله به معنای ونگ ی های نهادی شدر و هونت حقیقی نیز مدنظر می
باشد.بدن معنا وه ساخت درونی،چهارچوبی را شامل می شود وه ظرفیت های فکری ،فرهن ی ،سیاسی،
اقت،ادی و  ...نهفته در آن چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملکرد ،از مبانی انقالب و علل حدوث
انقالب اسالمی بر رفته شدر وه می بانست به عنوان علل بقای نظام سیاسی و بالند ی هر چه بیش تر آن
انفای نقش وند.
 .2اهميت و ضرورت پژوهش
ا ر پرداخت به مقوله استحکام بخشی به سااخت درونای قادرت بارای هار نظاام سیاسای دارای
اهمیت باشد ،ان مقوله در ارتباط با نظام سیاسی انران به دلیل پی یاری آرماان هاای اساالمی و انقالبای از
اهمیت مواعفی برخوردار است و با توجه به شدت تهدندات و فشاارها،میزان پاناداری و مقاومات افازون
تری را می طلبد .به همی جهت تأوید بر تقونت سااخت و هونات حقیقای انقاالب و همچنای اساتفادر از
ظرفیت های بی شمار درونزای داخلی و به عبارتی ،چشم اندوخت به داخل برای حال معواالت و چاالش
های پیش روی نظام اسالمی از ن ار مقام معظم رهبری از چنان اهمیتی برخوردار است وه انشان هموارر بر
ان مقوله اصرار نمودر و در بیشتر بیاناتی وه در فاصله زمانی سالیان اخیر داشته اند هموارر بر انا موضاو
پافشاری وردر اند.انشان استحکام بخشی ساخت درونی قدرت نظام را «رار حل اصلی مشکالت وشاور»« ،
الزمه موفقیت دنپلماسی»« ،عامل افزانش اقتدار بی المللی نظام»« ،بزر ترن بازدارندر»« ،الزمه الهام بخشای

برای سانر ملت ها» معرفی نمودر و درجه اهمیت اقدام برای استحکام ساخت درونی قدرت تا آنجا دانستند
وه فرمودند« :آنچه براى نظام جمهورى اسالمى حاهز اهمّیّت است ،استحکام ساخت درونىِ نظام جمهورى
اسالمى است ،استحکام درونى ملّت انران است؛ همان چیزى واه از روز اوّ تاا اماروز توانساته اسات انا
وشور را حفظ وند (»...سخنرانی در جما دانشجونان دانشکدر افسری اماام علای (علیاه الساالم) ا  01مهار
) 0129

مبانی نظری و پيشينه پژوهش
تبار تارنخی و معرفتی مفهوم «ساخت درونی قدرت» به قبل از انقالب اسالمی و به اندنشاه هاای
امام خمینی(رر) باز می ردد« .توجه به ساخت درونی قدرت» در قبل از پیروزی انقالب به خواست ملی و
عمومی انرانیان تبدنل شد و ملت انران جهت دستیابی و تحقاق آن ،انقاالب بزر ای را آفرندناد .در واقاا
اتکاء به درون ،عزت ملی و استقال در ابعاد مختل

اقت،ادی ،فرهن ی ،سیاسی و امنیتی -دفاعی بر مبنای

مکتب اسالم و هونت ملی نکی از اصلی ترن اهدا

مردم در مبارزر با رژنم وابسته پهلوی بودر است .ان

تفکر مبارزاتی در حالی شکل رفت وه حتی در بی نیروهای مخال

رژنم پهلوی هم ،مباارزر و انقاالب

بدون اتکاء به قدرت های بیرونی و بهرر یری از مد های شرقی نا غربی برای تغییر ،نااممک باه حسااب
می آمد .اما انقالب اسالمی با رهبری حورت امام(رر) و با تکیه بار شاعار ناه شارقی و ناه غربای مح،او
پیروزی رونکرد ساخت درونی قدرت و اتکاء به ظرفیت ها و نیروهای داخلی بودر است.
بدن معنا ،مفهوم ساخت درونی قدرت عمدتا معطو

به طراحی و استقرار مولفه هانی است وه

به تقونت ،بات و مانانی قدرت ملی از طرنق بهرر یری از ظرفیت هاای داخلای منجار مای شاود .در انا
پیون د،از دند ار رهبر معظم انقالب،ساخت درونی قدرت نعنی ان وه اجازاء و عناصار نظاام باه وناه ای
همبسته ،مقوم وهم افزا باشند وه وشور بتواند روی پای خاود بانساتد و عازت و سارافرازی خاود را بادون
وابست ی به دن ران حفظ و توسعه دهد.
افزون برآن ،ساخت درونی،چارچوبی را شاامل مای شاود واه ظرفیات هاای فکاری ،فرهن ای،
سیاسی ،اقت،ادی و  ...نهفته در آن چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملکارد ،از مباانی انقاالب و علال
حدوث انقالب اسالمی بر رفته شدر وه می بانست به عنوان علل بقای نظام سیاسی و بالند ی هر چه بیش
تر آن انفای نقش وند .در ان رابطه رهبر معظم انقالب می فرمانند:
« آنچه مهم است ان است وه نظام جمهورى اسالمى نی سااخت حقاوقى و رسامى دارد
وه آن قانون اساسى ،مجلس شوراى اسالمى ،دولت اسالمى ،انتخاباات -همای چیزهااهى
وااه مشاااهدر مااىونیااد -اساات ،وااه البتااه حفااظ انا هااا الزم و واجااب اساات؛ امااا وااافى

نیست.همیشه در د ِ ساخت حقوقى ،نی ساخت حقیقاى ،نای هونات حقیقاى و واقعاى
وجود دارد؛ او را باند حفظ ورد .ان ساخت حقوقى در حکم جسم است؛ در حکم قالب
است ،آن هونت حقیقى در حکم روح است؛ در حکم معنا و مومون است .ا ر آن معنا و
مومون تغییر پیدا وند ،و لو ان سااخت ظااهرى و حقاوقى هام بااقى بماناد ،ناه فانادراى
خواهد داشت ،نه دوامى خواهد داشت؛ مثل دندانى وه از داخل پوك شدر ،ظاهرش سالم
است؛ با اولی برخورد با نی جسم سخت در هم مىشکند .آن ساخت حقیقى و واقعاى و
درونى ،مهم است؛ او در حکم روح ان جسم اسات .آن سااخت دروناى چیساتا هماان
آرمانهاى جمهورى اسالمى است :عدالت ،ورامت انسان ،حفظ ارزشها ،سعى براى انجاد
برادرى و برابرى ،اخالق ،انستاد ى در مقابل نفوذ دشم ؛ ان ها آن اجزاء ساخت حقیقاى
و باطنى و درونى نظام جمهورى اسالمى است( ».امام خامنه ای ،نانات در دندار با اساتید و
دانشجونان دانش ار علم و صنعت ا  94آذر )0197
از سوی دن ر،مفهوم استحکام نیز با میازان قادرت درون زا و فشاارها وتهدنادات فارا روی آن
ارتباط و یق دارد .به ان معنا وه استحکام زمانی حاصل می شاود واه نای دولات ناه تنهاا نکانای مناابا
قدرت درونی اش منسجم و وارآمد باشند ،بلکه مجموعه ان منابا نیز در ارتباط با هام و مکمال نکادن ر
بودر و بتواند فشارها و نیروهای بسیار شدند وارد بر آن را تحمل نماند.
به عبارت دقیق تر،استحکام ساخت قدرت نی نظام سیاسی  ،به توانانی و میزان تااب آوری آن
نظام در برابر فشارها و نیروهای وارد به آن اطالق می شود .از ان منظر استحکام نی نظام سیاسی مفهومی
نسبی است و میزان پانداری آن بسته به منطق شکل یری آن نظام و به تبا آن فشار و نیروهاای واردر باه
آن متفاوت است.
بر ان اسار،از آنجا وه نظام جمهوری اسالمی انران پس از پیروزی انقالب اسالمی ،مبتنای بار
آموزر های دن اسالم و قانون اساسی ،به نفا محرومی ،مستوعفی و مسلمانان تحت ستم،ال وی تحو در
مناسبات قدرت در سترر جهانی را عرضه ورد ،در تقابل با ن ار ابرقدرتهای شرق وغرب حاوم بر دنیا به
رهبری اتحاد جماهیر شوروی و اناالت متحدر امرنکا قرار رفت وه ال وی «مهندسی جهانی»را مساتند باه
آموزر های امپرنالیستی ومونیستی و لیبرا دمکراسی،تولید و به اجرا ذاردر بودند.
مقام معظم رهبری در ان بارر می فرمانند:
« چالش اساسی انقالب عبارت است از اننکه انقالب نی نظم جدندی را برای بشرنت
اراهه وردر ،پیام ان انقالب ،پیامی بود وه نمای تواناد و نمای توانسات در مرزهاای اناران
منح،ر بماند (ا ن پیام) مقابله با نظام سلطه است .نظاام سالطه ،نظاام تقسایم دنیاا باه ظاالم

ومظلوم است.منطق انقالب واه منطاق اساالم اسات «ال تَظْلِمُاونَ وَ ال تُظْلَمُاونَ»(بقارر)972:
است.چالش اصلی اننجاست.بقیه حرفها بهانه است ( ».نانات در جما فرماندهان سپار ا 99
شهرنور ).0129
در ان راستا ،امواج ناشی از انقالب اسالمی انران به حروتهای احیاء طلباناه اساالمی در منطقاه
غرب آسیا حیاتی تازر بخشید و در عی استقبا ملتها با ن رانی و دغدغه رو باه تزاناد دولتهاای منطقاه نیاز
مواجه شد.ازان رو از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسالمی انران تا ونون ،قادرت هاای جهاانی و منطقاه
ای ،ان وشور را آماج انوا مختل

فشارها و تهدنادات سیاسی،اقت،اادی،فرهن ی و نظاامی خاود قارار

دادر اند .به طور مشخص در سالیان اخیر درحوزر مسئله هسته ای ان تقابل از غلظات بیشاتری برخاوردار
ردندر و به مدت بیش از نی دهه در قالب اقداماتی نظیر تحرنمهای اقت،ادی ،مسدود وردن داراهی هاا،
برقراری ممنوعیت معامله ،جلو یری از اعطای اعتبارات بی المللی ،محدودنت صدور داناش فنای ،حاذ
فیزنکی نخب ان و دانشمندان هسته ای وشور بروز نافته وادامه داشته است.
از سوی دن ر از آنجا وه تهدند مفهومی زمینه ای است نعنی با تغییر شارانط محیطای ،زماانی و
حتی ادراوی تحو می نابد ،بنابران استحکام نیز وامال زمینه پروردر بودر و به سامت تحاو و ارتقاای در
ظرفیت ها و توانمندی ها در برابر تحو و نا افزانش تهدند پیش می رود.بنابران ،استحکام مفهوم انستانی
نیست بلکه روندی پونا و وامال وا بسته به اوضا و محیط است و به دلیل ماهیت زمیناه مناد تهدناد ،خلاق
فرصت ها و مزنت های جدند و شودن پنجرر های نون در مقابل تهدنادات جدناد نیاز الزماه اساتحکام
بخشی است.
بران اسار نقاط قوت و توانمندنها ،فشارها وتهدندات ،زمینه مند بودن و به تباا آن پوناانی و
تحو  ،ا جزاء اصلی مفهوم استحکام را تشکیل می دهند.از ن ار رهبر معظم انقالب ،استحکام نافت ی اساساً
امری مربوط به داخل است و ا ر از منابا بیرونی نیز استفادر شود ،اساتفادر از انا مناابا نیاز بارای تقونات
عناصر داخلی قدرت صورت می یرد .نکته دن ر در همی ارتباط ان است وه چون استحکام ناافت ی باا
قدرت و افزانش قدرت ارتباط دارد ،به طور طبیعی افزانش قدرت نیز صرفا محدود به قابلیت های موجاود
نیست ،بلکه خلق فرصت ها و مزنت های جدند و شودن پنجارر هاای ناون نیاز الزماه اساتحکام بخشای
است.

پيشينه پژوهش
موضااوعات مربااوط بااه اسااتحکام ساااخت دروناای قاادرت از زوانااای ونااا ون مااورد اهتمااام
پگوهش ران واندنشمندان قرار رفته است .به عنوان نمونه علی اوبر جعفری ( )0129در پگوهشی با عنوان"

ترویب شناسی مفهوم استحکام ساخت قدرت ملی جمهوری اسالمی انران" با بهرر یری از روش تحلیلی
– توصیفی سعی در اراهه پاسخ به ان ساوا اساسای داشاتند واه؛ ترویاب اساتحکام سااخت قادرت ملای
جمهوری اسالمی انران دارای چه بار مفهومی و معنانی ای میباشدا به همای منظاور از چاارچوب نظاری
ساخت درونی (نظرنه آرانش درونی باطنی و ظاهری) برای تبیی استحکام ساخت درونی قدرت ملی بهارر
رفته و نشان میدهند وه استحکام ساخت قدرت نااظر بار ظرفیاتهاای درونای و ملای نای نظاام ملای،
مقاومت درونی در برابر تغییرات مختل

بیرونی ،قدرت درونی ملت ،عزم و ارادر جدی ملت ،آرماانهاای

جمهوری اسالمی و اقتدار همه جانبه و درونزا می باشد واه دساتاورد آن ،آباادانی ماادی و معناوی جامعاه
انرانی خواهد بود.
سید محمد جواد قربی( )0129در پگوهشی با عنوان " نقش همدلی در استحکام سااخت درونای
قدرت ملی جمهوری اسالمی انران" سعی دارد با بهرر یری از روش تحلیل محتوا و مطالعات اسانادی باه
پاسخ ان سوا بپردازد وه همدلی و همزبانی بر استحکام ساخت درونای قادرت ملای جمهاوری اساالمی
انران چه تا یری داردا» نافته های مقاله حاوی است وه همدلی در راستای استحکام ساخت درونی قدرت،
زمینه های تثبیت نظام و برپانی دولت مقتدر ،تحقق اهدا

متعالی نظام و منافا حیاتی ملی ،پاسداشت عزت

ملی و استقال همه جانبه و پاندار ،دشم ستیزی و نفوذناپذنری در جمهوری اسالمی ،انسجام دولت ملات
و نفی قوم مداری افراطی ،اقتدار درونزا و غیرر را فراهم می آورد.
حمید رضا فرتوك زادر( )0129در پگوهشی با عنوان "رونکاردی باه اساتحکام سااخت درونای
قدرت برای نیروهای مسلح آنندر جمهوری اسالمی انران از منظر فرماندهی معظم ول قوا (مد ظله العاالی)
ضم اشارر به ان نکته وه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی اناران باه عناوان اصالیتارن روا دفااعی و
امنیتی در وشور ،در حا و آنندر باند قدرت دفاعی و بازدارند ی خود را حفظ نماودر و سااخت درونای
قدرت خود را مستحکم نمانند به تبیی استحکام ساخت درونی قدرت برای نیروهای مسلح آنندر با استفادر
از فرمانشات مقام معظم رهبری پرداخته است .ان تحقیق با استفادر از روش تحلیل مومون ،چهار مومون
"نیروی انسانی دانشی ،انقالبی ،ب،یر ،معنوی ،بلند همت"" ،نظام تربیتی شهادتطلبانه"" ،قدرت نظامی باا
فناوریهای لبه دانشی"" ،مردم پانه با اتحاد همه جانبه مردم ،مسئوالن و نخب ان" را اراهه نمودر است.
احسان ویان خوار( )0127در پگوهشی با عنوان" شناخت عوامال ساازندر جهااد علمای منجار باه
استحکام ساخت درونی قدرت ملی" با اشارر به اننکه نکی از مولفه های استحکام درونای علام و فنااوری
اساات عواماال سااازندر جهاااد علماای باارای اسااتحکام ساااخت دروناای را بااا بررساای ماااهیتی و معرفتاای
قدرت،استحکام ساخت درون،جهاد،علم و جهاد علمی مورد بررسی قرار دادر و عوامل را بر اسار علال
فاعلی ،صوری و مادی تقسیم نمودر است .علت فاعلی ونگ یهای جهاد ران عرصاه علام ،علات ماادی

منابا تولید علم و فناوری و علت صوری نظامات و فرآنندهای تولید علم و فناوری را در بر رفته است
.علت غانی و نتیجه ان جهاد علمی استحکام ساخت درونی قدرت ملی خواهد بود.
موضوعات پگوهشی مربوط به مکتب شهید سلیمانی نیز با توجه به جدند باودن ،ساابقه چنادانی
نداشته اما به مدد همانش بی المللی مکتب شهید سلیمانی وه با محورنت دانشا ار جااما اماام حسای ( )
بر زار ردندر  ،از زوانای ونا ون مورد اهتمام پگوهش ران واندنشمندان قرار رفته است .با مروری بار
ادبیات تحقیق و منابا مذوور می توان فت ا ر چه بسیاری از آنها به نحوی با موضو مقاله حاضر مرتبط
بودر و می توان از بسیاری مطالب مفید پیرامون استحکام بخشی به ساخت درونای قادرت نظاام جمهاوری
اسالمی انران بهرر برد اما وار تحقیقای و ا ار مادون مساتقلی واه باه طراحای و تادون ال اوی مفهاومی
استحکام ساخت درونی قدرت در مکتب شهید سلیمانی بپردازد ،تا آنجا واه ماورد ونکااش واقاا شاد باه
دست نیامد.

روششناسی پژوهش
انا پاگوهش براساار روش تحلیال محتاوای ویفای ()Qualitative Content Analysis
انجام نافته است .تحلیل محتوا ،روشی برای تفسیر واحدهای تحلیل از طرنق فرانناد طبقاه بنادی نظاام مناد
ودها و شناسانی مواامی و ال وهاسات )Hsieh & Shannon, 9115, p.0979( .واحادها در تحلیال
محتوا ،شامل اسناد مکتوب ،پیام های متنی ،شفاهی و نا ت،ونری است .تحلیل محتوا پگوهش ر را در انجام
سه امر توانمند می سازد :نی ،نظرنه پردازی مبتنی بر فهم حاصل از دادر های بررسی شدر؛ دو ،اراهه نتانج
تحلیل و تفسیر دادر در قالب ال و و چارچوب مفهومی؛ سه ،انجااد داناش ،ن ارش و حقاانق جدناد بارای
واربردی سازی با تکیه بر نی رونکرد معتبر علمی .به همی دلیل ،معموالً مح،و پانانی تحلیل محتوا باه
صورت مد  ،نظام مفهومی ،دسته بندی مفهومی و امثا آن اراهه می شود.)Elo & Kyngas, 9119( .
در میان فرانندهای مختل

نحلیل محتوای ویفی ،دو رونکرد «نظام مقوله ای استقرانی» و «نظاام

مقوله ای قیاسی» از رونکردهای اصلی در طراحی و بسط نظام مقوله ای و نافت اجازای متنای مناساب مای
باشد( .پیربداقی .) 11 :0199 ،با ان حا می توان در ان روش از هر دو رونکرد بهرر جُست .باه انا معناا،
در ام او  ،نعنی در ساخت و استخراج مقوله ها از رونکرد استقرانی استفادر وردر و پس از شکل یاری
تعداد قابل توجّهی از مقوالت ،از روش قیاسی برای تحلیل بقیه مت  ،در قالب نی جرنان رفت و بر شت،
استفادر نمود( .وو ری ) 027 :0197 ،فرانند اجرای روش تحلیل محتوای ویفی را می توان به صاورت زنار
ترسیم نمود:

دادر (مت )

تعرن واحد
تحلیل

مقوله بندی

ود ذاری

اصالح نظام
مقوله بندی

تجزنه و تحلیل
(ارتباط و نسبت

زارش نونسی

بی مقوالت)

شکل  .6فرایند تحلیل محتوای کیفی (مؤلف)

یافتههای پژوهش
 .1استخراج و كدگذاری دیدگاه های سياسی و فرهنگی شههيد سهليمانی در راه هه هها اسهتحكام
ساخت درونی قدرت
ن ارند ان در ام او با جما آوری اسناد به جای ماندر از ساردار ساپهبد شاهید سالیمانی (رر)
(شامل :وصیت نامه ،سخنرانی ها ،دست نوشته هاا و ) ....و بررسای روشامند آن هاا ،ضام اح،ااء نکاات
ولیدی و مفاهیم مستخرج ،دند ار های انشاان را طای فراننادی اساتقراهی نااظر باه سا ا اصالی پاگوهش
ود ذاری نمودند .در ان

ام بیش از  919مفهوم استخراج و ود ذاری شد وه به ضرورت حفظ شکل

مقاله ،نمونه هانی از آن در جدو زنر قابل مشاهدر می باشد.
جدول شماره  : 6نمونه ای از مفاهیم کلیدی مستخرج از آثار شهید سلیمانی (ره)
ردیف

سند

مفاهيم مستخرج

گزاره های كليدی
همراه خود دو چشم بسته آورده ام که ثروت آن در کناار هماه ناپااکی

6

وصیت نامه شهید

2
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3

وصیت نامه شهید

ها ،یک ذخیره ارزشمند دارد و آن گوهر اشک بر حسین فاطمه اسات

اشک بر اهل بیت و دفاع از مظلوم ذخیاره معناوی و

گوهر اشک بر اهل بیت است گوهر اشک دفاع از مظلوم ،یتیم ،دفاع از

موجب قدرت انسان است.

محصورِ مظلوم در چنگ ظالم.
خواهران و برادران مجاهدم در این عالم ،ای کسانی که سرهای خود را
برای خداوند عاریه داده اید و جان ها را بار کاف دسات گرفتاه و در
بازار عشق بازی به سوق فاروش آماده ایاد ،عنایات کنیاد :جمهاوری
اسالمی ،مرکز اسالم و تشیّع است .بدانید جمهوری اسالمی حرم اسات
و این حرم اگر ماند ،دیگر حرم ها می مانند .اگر دشمن ،این حرم را از
بااین باارد ،حرماای باااقی نماای مانااد ،نااه حاارم ابراهیماای و نااه حاارم

لزوم توجه همه مجاهادان باه جمهاوری اساالمی و
اهتمام به حفاظات و مانادگاری آن باه عناوان نقطاه
اصلی اسالم اصایل کاه موجاب مانادگاری و عازت
اسالم است.

محمّدی(ص).
برادران و خواهرانم! جهان اسالم پیوسته نیازمند رهبری است رهباری
متصل و منصوب شرعی و فقهی به معصوم .خوب می دانید منزّه تارین
عالِم دین که جهان را تکان داد و اساالم را احیاا کارد ،یعنای خمینای
بزرگ و پاک ما ،والیت فقیه را تنها نسخه نجات بخش این امات قارار
داد لذا چه شما که به عنوان شیعه به آن اعتقاد دینی دارید و چاه شاما
که به عنوان سنّی اعتقاد عقلی دارید ،بدانید [بایاد باه دور از هرگوناه

نیاز ضروری و مستمر جهان اسالم به رهبری منتصب
به معصوم
عامل اصلی نجاات و حفاج جهاان اساالم :وحادت
جامعه اسالمی در پیروی از والیت فقیه

اختالف ،برای نجات اسالم خیمه والیت را رها نکنید.
برادران و خواهران عزیز ایرانی من ،مردم پر افتخار و سربلند کاه جاان
4
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5
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1
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7
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1
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من و امثال من ،هزاران بار فدای شما باد ،کما اینکه شاما صادها هازار

وجوب پایبندی به اصول و حفاظت از آن.

جان را فدای اسالم و ایران کردید از اصول مراقبت کنید.
جمهوری اسالمی ،امروز سربلندترین دوره خود را طی میکناد .بدانیاد
مهم نیست که دشمن چه نگاهی به شما دارد .دشمن به پیامبر شما چاه
نگاهی داشت و [دشمنان چگونه با پیامبر خدا و اوالدش عمل کردناد،
چه اتهاماتی به او زدند ،چگونه با فرزندان مطهر او عمل کردند؟ مذمت
دشمنان و شماتت آنها و فشار آنها ،شما را دچار تفرقه نکند.

توجه به توانمندی ها و نقاط قوت جمهوری اسالمی
عدم توجه به القائات دشمنان علیه ج.ا.ا
پرهیز از تفرقه به سبب القائات و فشارهای دشمن

بدانید که میدانید مهمترین هنر خمینی عزیز این بود کاه اوّل اساالم را
به پشتوانه ایران آورد و سپس ایران را در خدمت اسالم قارار داد .اگار
اسالم نبود و اگر روح اسالمی بر این ملت حااکم نباود ،صادام چاون
گرگ درنده ای این کشور را میدرید آمریکا چون ساگ هااری هماین
عمل را می کرد ،اما هنر امام این باود کاه اساالم را باه پشاتوانه آورد
عاشورا و محرّم ،صفر و فاطمیه را به پشتوانه ایان ملات آورد .انقاالب

روحیه اسالمی و پشتیبانی ملت ایران از اسالم موجب
پیروزی و شکست دشمنان است

هایی در انقالب ایجاد کرد .به این دلیل در هر دوره هزاران فداکار جان
خود را سپر شما و ملت ایاران و خااک ایاران و اساالم نماوده اناد و
بزرگترین قدرت های مادی را ذلیل خود نموده اند.
نیروهای مسلّح خود را که امروز ولیّ فقیه فرماناده آناان اسات ،بارای
دفاع از خودتان ،مذهبتان ،اسالم و کشور احترام کنید.

حمایت و احترام ملت از نیروهای مسلّح

نیروهای مسلح می بایست همانند دفااع از خاناه ی خاود ،از ملات و
نوامیس و ارضِ آن حفاظت و حمایت و ادب و احترام کنناد و نسابت
به ملت همان گونه که امیرالماؤمنین ماوالی متقیاان فرماود ،نیروهاای
مسلح می بایست منشأ عزت ملت باشد و قلعه و پناهگاه مستضعفین و
مردم باشد و زینت کشورش باشد.

حمایت نیروهاای مسالح از ماردم (ماردم ماداری و
مردمی بودن)
نیروهای مسلح منشأ عزت کشور باشند

عزیزان ،هر رقابتی با هم میکنید و هر جدلی با هم دارید ،اما اگر عمال
شما و کالم شما یا مناظره هایتاان باه نحاوی تضاعیف کنناده دیان و

هر نوع رقابت سیاسی نبایاد موجاب تضاعیف نظاام

انقالب بود ،بدانید شما مغضوب نبی مکارم اساالم و شاهدای ایان راه

شود.

هستید
مقابله با فساد و دوری از فساد و تجمّالت را شیوه خود قرار دهند

لزوم مبارزه با فساد و پرهیز از تجمالت در کارگزاران
نظام

مسئولین همانند پدران جامعه می بایست باه مسائولیت خاود پیراماون
تربیت و حراست از جامعه توجه کنند ،نه با بای مبااالتی و باه خااطر
احساسااات و جلااب برخاای از آراس احساساای زودگااذر ،از اخالقیاااتی
حمایت کنند که طالق و فساد را در جامعه توسعه دهد و خانواده ها را

لزوم احساس مسئولیت و نقش آفرینای مسائولین در
برابر آسیب های اجتماعی

از هم بپاشاند.
مالک مسئولیت ها را برای انتخاب فرماندهان ،شجاعت و قادرتِ اداره

مالک انتخاب فرماندهان نیروهای مسلح :شاجاعت و
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وصیّت به همسر
شهید

بحران قرار دهید

قدرت اداره بحران

نکته دیگر ،شناخت به موقع از دشمن و اهاداف و سیاسات هاای او و

شناخت هدف ،راهبرد و تاکتیک دشامن و عمال باه

اخذ تصمیم به موقع و عمل به موقع هریک از اینها اگر در غیار وقات

هنگام در مواجهه با آن منجر به پیروزی بر دشمن می

خود صورت گیرد ،بر پیروزی شما اثر جدّی دارد.

شود.

راه صحیح ،حمایت بادون هار گوناه مالحظاه از انقاالب ،جمهاوری

حمایت صریح و بدون مالحظاه علمااس و مراجاع از

اسالمی و ولیّ فقیه است .نباید در حوادث ،دیگاران شاما را کاه امیاد

انقالب و نظام و رهبری ،راه برون رفت از حوادث و

اسالم هستید به مالحظه بیندازند.

فتنه هاست.

همسرم ،من جای قبرم را در مازار شاهدای کرماان مشاخد کارده ام،
محمود می داند .قبر من ساده باشد مثل دوستان شاهیدم .بار آن کلماه

ساده زیستی و پرهیز عناوین و القاب

«سرباز قاسم سلیمانی» بنویسید ،نه عبارت های عنوان دار!

سخنرانی در مراسم

یکی از مهمترین مسائل عملیات فتح خرمشهر یا بیت المقدس طراحای

سااااالگرد فااااتح

دقیق آن بود ،همۀ  4 ،3عملیاتی که خدمت شما عرض کاردم عملیاات

خرمشاااااااااااهر

ثامناالئمه ،طریقالقدس ،فتحالمبین و بعد عملیات فتح خرمشهر که من

()6385/3/3

به ویژگی های آن خواهم پرداخت ،همۀ اینهاا در یاک طراحای دقیقای

نقش ماؤثر طراحای و برناماه ریازی دقیاق در باروز
پیروزی های شگرف و بزرگ

صورت گرفت که برخی از طراحان آن شهید شدند
سخنرانی در مراسم
67

سااااالگرد فااااتح
خرمشاااااااااااهر
()6385/3/3

ما یک نکتۀ مثبت و بارزی در طول این سه عملیات گذشاته و دو ساه
عملیات متفرقۀ محدود دیگر و آن این بود که ما به نسابت گذشاته باا
استفاده از غنائم دشمن قویتر شده بودیم.

سخنرانی در مراسم
68

سااااالگرد فااااتح

نکتۀ دوم طراحی جامع بود اوالً همۀ دشمن در این  5311کیلومترمرباع

خرمشاااااااااااهر

درگیر نگاه داشته شد ،ما نسبت به دشمن دو طرف داشتیم

()6385/3/3
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 ،قطعاً نمی شود از جنگ به نام صرف جنگ یاد کارد ،تصاور مان ایان

نقش تجهیزات و ادوات نظامی در افازایش قادرت و
پیروزی بر دشمن

ضرورت داشتن طرح جامع در مقابله با دشمن
نقش مؤثر مشغول نمودن و درگیار کاردن دشامن در
چند جبهه در پیروزی

سااااالگرد فااااتح

است که در بُعد فرهنگی ،هیچ چیزی به اندازه جنگ تاثیر فرهنگای بار

خرمشاااااااااااهر

جامعه ما نداشته است ،تاثیر فرهنگی جنگ به اناداز خاود انقاالب در

تأثیر فرهنگی دفاع مقدس و یادآوری حماسه های آن

()6385/3/3

مسائل سیاسی و دیگر گونههای سیاسی بود ،جنگ یاک فرهناگ نااب

بر جامعه

عملی را خلق کرد که امروز در جامعۀ ما متاداول اسات و از بااالترین
شئونات تا عادیترین شئونات را شامل میشود

21

سخنرانی در مراسم

مقام معظم رهبری این چفیه را که یکی از تعلقات و یکی از نشانههاای

سااااالگرد فااااتح

جنگ است همیشه دور گردن خودشان دارند ،شااید مفااهیم متعاددی

خرمشاااااااااااهر

داشته باشد اما یکی از مفاهیمی که من خودم از زبان ایشان شنیدم ایان

()6385/3/3

است که این متعلق به یک جمع ارزشمندی است ،یاک نشاان از یاک

ترویج و تبلیا نمادهاا و نشاانه هاای ارزشای دفااع
مقدس

فرهنگ است،
سخنرانی در مراسم
26

سااااالگرد فااااتح
خرمشاااااااااااهر
()6385/3/3

می کردید ما ملی ترین از جنگ خودمان نداریم ،شیعه ،سنی ،کرد ،بلوچ،
فارس ،قومیت های مختلف از شهرهای مختلف در آن حضور داشاتند،
با یک صمیمیت عجیبی بودند.

نقش مؤثر حضور یکپارچه قومیت های مختلف ایران
در مواجهه با دشمن در دفاع مقدس

از دور تصوراتی وجود دارد ماا نسابت باه چیزهاایی کاه مایشانویم

22

ساااااااخنرانی در

کالسیک و امکانات همۀ آنها بحث مایکنایم مایگاوییم ،هواپیماهاا و

یاااادواره شاااهدای

موشک های فالن ،امکانات فالن ،بودجه فالن تصور میکنیم اماا وقتای

پرهیز از اتکاس باه مؤلفاه هاای ماادی و روش هاای

مخابرات و بی سیم

در درون خودشان میرویم و از درون صحنه را نگاه میکنیم مایبینایم

کالسیک در تحلیل وضعیت دشمن و منطقه

چی کرمان ()6311

بین آن چیزی که ما تصور مایکاردیم و آن چیازی کاه حقیقات دارد،
فاصلۀ زیادی است.
جنگ ما به دلیل محوریت مردمی که داشت مانند اجتماعی که در اینجا

سخنرانی در کنگره
23

ساارداران و شااش
هزار شاهید اساتان
قم ()6316

شکل گرفته یک روزی اردوگاههای لشکر 67علیبنابیطالب همینطوری
پر و خالی می َشد ،با همین تفاوت رنگها ،سنهاا و صانوفی کاه االن

حضور همه اقشار مختلف در صاحنه نشاان از ماردم

وجود دارد ،همینطور بود .چون این جنگ مردمپایه باود لاذا مایتاوان

پایه باودن دفااع مقادس داشاته و موجاب پیاروزی

گفت اگر در تاریخ کسی بخواهد پیرامون ملت ایران قضاوت کند ایان

گردید.

جنگ مهمترین یا برجسته ترین و تنهاترین معرف ملت ایران در تااریخ
ملت ایران است و خواهد بود
لذا یاد و خاطر شهدای ما شهید زینالادین و امثاال ایشاان و شاهدای
بزرگوار دیگر هر چه انجام بگیرد و هر چاه جامعاۀ ماا نسابت باه آن

24
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شناخت و معرفت پیدا بکند یقیناً تاثیر آن تاثیر بااالیی خواهاد باود در

ساارداران و شااش

این مقابلۀ فرهنگی که امروز جامعه ما به آن نیازمند است و شاید بارای

هزار شاهید اساتان

مقابله با تهاجم فرهنگی امروز هیچ گزینهای پر تااثیرتر از گزیناه دفااع

قم ()6316

مقدس که یک گزینه و گزید ملموسی است و صدها سند زنده را دارد

فرهنگ دفاع مقدس و بزرگداشت آن و یااد شاهدای
آن ،مهم ترین منبع و مؤلفاه بارای مقابلاه باا تهااجم
فرهنگی دشمن و تربیت نسل جوان است.

که شما نمونۀ آن را یعنی برادران جانباز را در جلاوی چشام خودتاان
دیدید ،برای چنین مقابلهای و برای تربیت وجود نداشته باشد.
25

کنگااره ساارداران و

جنگ به تمام معنا یک حقیقت مذهبی داشت ،در رفتارها این حقیقات

شااش هاازار شااهید

وجود داشت ،در مدیریتها این حقیقت مذهبی وجود دارد ،در رفتار با

استان قم ()6316

دشمن این رفتار مذهبی حاکم بود.

ساااااااخنرانی در
21

یااادواره عملیااات
رمضان همدان
6317/5/4

اینکه من اینجا بنشینم و بگویم ،من فرماندار و بخش هستم ،یاه پاولی
می آید،اگر پول آمد من مدیر هستم و اگر پول نیامد من بیکار هساتم و
من پشت میز می نشینم .این مدیریت نیست .مدیر باید خالق و نوآور و
مبتکر باشد .از دل بحران خالقیات ایجااد کناد .بحاران را دور بزناد و
سرکوب کند و به ضد بحران تبدیل کند

همه شئون جنگ مبتنی بر مذهب و ریشه گرفته از آن
بود  .به همین دلیل دفاع مقدس جنگ مذهبی است.
ضرورت خالقیت ،نوآوری و ابتکار،
عدم برنامه ریازی صارف بار مناابع ماالی و بودجاه
رساامی کشااور در ویژگاای هااای ماادیران جمهااوری
اسالمی

ساااااااخنرانی در
27

یااادواره عملیااات

اگر میخواهیم جامعهی ما یک جامعهی مقاوم بشود ،شرطش این است

ضرورت داشتن مدیران مقاوم و باقدرت برای داشتن

رمضان همدان

مدیران باید متناسب با چنین جامعهای باشند و بشوند

جامعه ای مقاوم با قدرت

6317/5/4

 .2استخراج نظام مقوله های اصلی و فرعی
در ام دوم ،با عنانت به نظام ود ذاری پیشی  ،ن ارند ان طی فرانندی قیاسی ،دند ار های سردار شهید

سلیمانی (رر) را در قالب نظام طبقه بندی در ساختارهای منطقی و دقیق ،به مقوله های اصلی و فرعی تقسیم
نمودر اند تا ت،ونر روشنی از دند ار های شهید سلیمانی در خ،وص استحکام بخشی باه سااخت درونای
قدرت به دست آند .جدو زنر نشان دهندر مقوله های اصلی و فرعای مارتبط باا مساأله پاگوهش در آ اار
شهید سلیمانی (رر) می باشد.
جدول شماره  : 2مقوله های اصلی و فرعی دیدگاه های شهید سلیمانی (ره) در خصوص استحکام بخشی به ساخت
درونی قدرت
ردیف

مقوله فرعی

مقوله اصلی

اختالل در دستگاه محاسباتی مدیران و نیروهای انقالب
سلطه رسانهای ،عملیات روانی و تهاجم فرهنگی دشمن
ظهور و پیدایش گروه های مسلّح و تجزیه طلب در منطقه
کم رنگ شدن ارزش های اسالمی و باورهای دینی در جامعه
تضعیف هویت ملّی و انقالبی

6

موانع فراروی استحکام بخشی ساخت درونی
قدرت (آسیب ها و تهدیدات)

بی تفاوتی جامعه نسبت به مسائل جهان اسالم
عدم تداوم انقالب اسالمی در نسل های آینده (شکاف نسلی)
دیپلماسی منفعالنه و غیرانقالبی
عدم درک صحیح از دشمن و گسست بین الیه های مختلف حاکمیت در مواجهاه باا
آن
رسوخ فرهنگ دنیاطلبی و اشرافی گری
غرب زدگی و وابستگی فکری
انزوا و عدم تأثیرگذاری علماس ومراجع در جامعه
ابتنای قدرت نظام بر حاکمیت اسالم اصیل
وجود رهبری دینی و ولی فقیه در رأس نظام سیاسی کشور
نظام سیاسی مبتنی بر مردم ساالری دینی

2

مؤلفه های استحکام بخش ساخت درونی قدرت
(قوتها و توانمندیها)

فرهنگ ایثار و شهادت طلبی
نوآوری ها و توانمندی های دفاعی و نظامی
سرمایه انسانی متعهّد ،متخصّد و توانمند در ابعاد مختلف مادّی و معنوی
فرهنگ و شیوهی مدیریت و فرماندهی دفاع مقدس
حکمرانی مردمی و دلسوزانه کارگزاران نظام

استقالل سیاسی کشور
الهام بخشی و نفوذ معنوی انقالب اسالمی در ملّت ها
وحدت ملّی ،انسجام اجتماعی و همبستگی سیاسی
شکست دشمن در وصول به اهداف و تحقّق اراده
طرح ریزی جامع و راهبردی برای مواجهه با دشمن
خطرپذیری ،معنویت ،شهادت طلبی و تأثیرگزاری اجتماعی فرماندهان نیروهای مسلّح
مردم پایه بودن نیروهای مسلّح
مدیریت جهادی و روحیه انقالبی
مقاومت و پایداری در برابر دشمن
خودآگاهی اجتماعی (شناخت استعدادها ،توانمندی ها و دستاوردهای ملّی)
مناسک دینی و شعائر مذهبی
تجارب تاریخی ملّت در مواجهه با بحران های مختلف در کشور
ثبات سیاسی
دیپلماسی صادقانه ،برادرانه و غیرمنفعت طلبانه با کشورهای اسالمی
وجود مراکز تربیت نسل مؤمن انقالبی (مسجد ،حوزه و دانشگاه)
تبعیت از رهبری و والیت پذیری مسئولین و مردم
وحدت و انسجام جامعه بر محور اصول اساسای انقاالب اساالمی و پرهیاز از ایجااد
اختالف
پرهیز از هرفعالیت و اقدامی که موجب تضعیف نظام جمهوری اسالمی شود.
توسعه ،ترویج و تبلی فرهنگ دفاع مقدس (نمادها ،ارزش ها و )...در جامعه
نقش آفرینی اجتماعی و حمایت صریح علماس ومراجع تقلید از رهبری و انقالب
3

راهکارهای ارتقاس ظرفیت ها در برابر آسیب ها و
تهدیدات

مردم دار بودن و مردمی بودن نیروهای مسلّح کشور
حمایت و پشتیبانی اقشار مختلف مردم از نیروهای مسلّح کشور
مبارزه با فساد و پرهیز از تجمّالت در کارگزاران نظام
اعتقاد عملی به والیت فقیه و مبانی نظام جمهوری اسالمی
فرهنگ سازی و گسترش ارزش های اسالمی و انقالبی توسط مسئولین
شناخت صحیح اهداف ،راهبردها و تاکتیاک هاای دشامن و تادوین طارح جاامع و
هوشمند مواجهه با آن
تکلیف محوری و اقدام بر حسب وظیفه بدون چشم داشت مادی

پرهیز از ایجاد اختالف میان امت اسالمی
مجاهدت همه جانبه در راه خدا و استقامت در آن
حفج و کسب استقالل همه جانبه کشور
انتخاب و انتصاب مسئولین شایسته برای مدیریت جامعه و فرماندهان شاجاع و الیاق
در نیروهای مسلّح
آگاهی بخشی و افزایش آمادگی هاای ماردم بارای دفااع از قادرت و عازت کشاور
(افزایش سرمایه اجتماعی نظام)
نقش آفرینی مساجد و گروه های فرهنگی در عرصه های اجتماعی
پرهیز از قطب بندی نمودن جامعه
وحدت و درهم تنیدگی شیعه و اهل سنت در کشور
از بین بردن شکاف های قومی و زبانی در کشور
بهره مندی از بحران ها و تهدیدها برای فرصت سازی
الگوگیری از دفاع مقدس و پیاده سازی آن در تربیت سرمایه انسانی جامعه
تربیت و انتقال معارف و ارزش های انقالب اسالمی به نسل های آینده
روایت مقاومت و مجاهدت های رزمندگان اسالم در برابر دشمن توسط هنرمندان
کاهش فاصله و شکاف بین مردم و مسئولین
انتخاب مسئولین و مدیران کشور براساس لیاقت و شایستگی و بدون وابساتگی هاای
حزبی
ذکر شکست ها و ناکامی دشمن در وصول به اهداف و تحقق اراده خویش
برجسته سازی و توجه به توانمندی ها و نقاط قوت جمهوری اسالمی
جریان سازی انقالبی جامعه توسط دانشگاه ها و حوزه های علمیه
پیگیری اهداف ،آرمان ها و ارزش های اسالم و انقالب در جامعه

 . 3تحليل یافته ها و گزارش آن :الگوی استحكام هخشی هه ساخت درونی قدرت در مكتب شههيد
سليمانی(ره) در هعد سياسی و فرهنگی
در مکتب شهید سلیمانی (رر) ،از آن جانی وه نظام جمهوری اسالمی نقطهی اصلی اسالم اصیل
و تشیّا در جهان بودر و ماند اری او موجب عزّت اسالم و ال و یری جهاان اساالم و ساانر ملّات هاا مای
شود ،بنابران دشم با اتخاذ راهبردها و تاوتیی های مختل

در صدد وصو به هد

نهانی خود نعنی از

بی بردن اسالم ناب و انقالب اسالمی در جهان می باشد .از ان رو در ان مکتب ،استحکام بخشی ساخت

درونی قدرت به منظور حفظ و حروت انقالب اسالمی به سمت اهدا

آن اماری ضاروری و رنزناپاذنر

می باشد.
ان مهم در مکتب و اندنشه شهید سلیمانی (رر) وه برخاسته از اندنشه های متعالی اسالم نااب و
آموزر های امامی انقالب اسالمی اس ت ،ظهور و بروز داشته و انشان در سخنرانی های متعادد و نادداشات
های خود ،عالور بر ذور م لفه های استحکام بخش ساخت درونی قدرت (قوت ها و توانمندی ها) و موانا
فراروی آن (آسیب ها و تهدندات) ،راهکارهای استحکام بخشی و ارتقاء ظرفیت هاا در برابار نوشاوند ی
تهدندات را خاطر نشان ساخته اند.
بر ان اسار،در ان مکتب مهمترن م لفه هانی وه زمینه ساز و موجب استحکام ساخت درونی
قدرت می شود عبارتند از :ابتنای قدرت نظام برحاومیت اسالم اصیل ،وجود رهبری دننی و ولای فقیاه در
رأر نظام سیاسی وشور ،نظام سیاسی مبتنی بر مردم ساالری دننی ،فرهنگ انثار و شهادت طلبی ،ناوآوری
ها و توانمندی های دفاعی و نظامی ،سرمانه انسانی متعهّد ،متخّ،اص و توانمناد در ابعااد مختلا

ماادّی و

معنوی و. ....
 .عالور بر ان  ،عوامال و م لفاه هاانی نظیار اخاتال در دسات ار محاساباتی مادنران و نیروهاای
انقالب ،سلطه رسانه ای ،عملیات روانی و تهاجم فرهن ی دشم  ،وم رنگ شادن ارزش هاای اساالمی و
باورهای دننی در جامعه ،توعی
(شکا

هونت ملی و انقالبی ،عدم تداوم انقاالب اساالمی در نسال هاای آننادر

نسلی) ،دنپلماسی منفعالنه و غیر انقالبی و ....نیز بازدارندر و مانا استحکام بخشی هستند.
در مکتب شهید سلیمانی (ر ر) برای اساتحکام بخشای باه سااخت درونای قادرت مای بانسات باا

واربست راهکارهانی چون افزانش سرمانه اجتماعی نظام ،حفظ و وسب استقال وشور در ابعاد مختلا ،
وحدت و انسجام جامعه بر محور اصو انقاالب ،توساعه و تارونج فرهناگ دفاا مقادر ،نقاش آفرننای
اجتماعی و حمانت صرنح علماء و مر اجا تقلید از رهبری و انقالب و  ....قوت ها و توانمندی هاا را ارتقااء
دادر و بر آسیب ها و تهدندات غلبه نمود و ساخت درونی قدرت نظام جمهوری اسالمی را مستحکم نمود.
همچنی در مکتب شهید سلیمانی (رر) تحقّق اهدا

و آرمان هاای انقاالب اساالمی ،مساتحکم

سازی قدرت ملی،غلبه بر چالش های همه جانبه سیاسی اجتماعی،شجاعت و بیاداری ملّات هاای مسالمان،
نجااات جهااان اسااالم از مساااهل و مشااکالت فعلاای و انجاااد ال ااونی موفااق و پیشاارفته در جهااان اسااالم و
تا یر ذاری بر روند تحوالت منطقه ای و بی المللی از نتانج و پیامدهای استحکام بخشی به ساخت درونی
قدرت جمهوری اسالمی می باشد.
بر ان اسار ال وی مفهومی استحکام بخشی به ساخت درونی قدرت در بعد سیاسی و فرهن ای

در مکتب شهید سلیمانی (رر) به صورت زنر قابل ترسیم می باشد:

شکل  : 2الگوی مفهومی استحکام بخشی به ساخت درونی قدرت در بعد سیاسی و فرهنگی در مکتب شهید
سلیمانی (ره)

نتيجهگيری
الف .نتيجهگيری
فداواری ها و نقش آفرننی های بی بدنل سردار شهید قاسم سلیمانی (رر) در دوران دفا مقدر
و پس از آن در محور مقاومت علیه رژنم صهیونیستی و جرنان تکفیر ،وی را باه نمااد و ال اوی مقاومات
اسالمی تبدنل نمود به ونه ای وه رهبر معظم انقالب از ولید واژر مکتب برای معرفی ان شهید بزر وار
استفادر نمودند .ا ر ترجمان مقاومت اسالمی را در سطح بیرونی ،تعامل رانی ضد نظام سلطه و در محیط
داخلی ،استحکام بخشی به ساخت درونی قدرت معنا نمانیم ،مکتاب ساردار شاهید حااج قاسام سالیمانی،
چهارچوب بسیار مناسبی برای تبیی آنها خواهد بود.
بر ان اسار تالش اصلی مقاله حاضر ،طراحی و تدون نی ال وی مفهومی از استحکام ساخت
درونی قدرت در بعد سیاسی و فرهن ی در مکتب ان شهید بزر وار باود .باا بررسای روش مناد م،اادنق
فتاری و رفتاری سردار شهید سلیمانی (رر) در اسناد و آ ار به جای ماندر از انشان  ،چنای مای تاوان بیاان

داشت وه در مکتب شهید سلیمانی (رر) ،ضرورت استحکام بخشی به ساخت درونی قدرت ،به دلیل هجمه
ها و تهدندهای روزافزون دشم در ابعاد مختل

سیاسی ،اقت،ادی ،فرهن ی و ....اماری بنیاادن باودر واه

می بانست در صدر سیاست ذاری ها و راهبردن اری های نظام لحاظ ردد.
در ان مکتب عوامل و م لفه هانی نظیار ابتناای قادرت نظاام برحاومیات اساالم اصایل ،وجاود
رهبری دننی و ولی فقیه در رأر نظام سیاسی وشور ،نظام سیاسی مبتنی بار ماردم سااالری دننای ،فرهناگ
انثار و شهادت طلبی ،نوآوری ها و توانمندی هاای دفااعی و نظاامی ،سارمانه انساانی متعهّاد ،متخّ،اص و
توانمند در ابعاد مختل

مادّی و معنوی و....زمینه ساز و موجب استحکام ساخت درونی قدرت مای شاود .

عوامل و م لفه هانی نظیر اختال در دست ار محاسباتی مدنران و نیروهای انقالب ،سلطه رسانه ای ،عملیات
روانی و تهاجم فرهن ی دشم  ،وم رنگ شدن ارزش های اسالمی و باورهای دننای در جامعاه ،تواعی
هونت ملی و انقالبی ،عدم تداوم انقالب اسالمی در نسل های آنندر (شکا

نسلی) ،دنپلماسی منفعالناه و

غیر انقالبی و ....نیز بازدارندر و مانا استحکام بخشی هستند وه از آن ها به عنوان «آسایب هاا و تهدنادات»
ناد شدر است.
در مکتب شهید سلیمانی (رر) برای استحکام بخشای باه سااخت درونای قادرت مای بانسات باا
واربست راهکارهانی چون افزانش سرمانه اجتماعی نظام ،حفظ و وسب استقال وشور در ابعاد مختلا ،
وحدت و انسجام جامعه بر محور اصو انقاالب ،توساعه و تارونج فرهناگ دفاا مقادر ،نقاش آفرننای
اجتماعی و حمانت صرنح علماء و مراجا تقلید از رهبری و انقالب و  ....قوت ها و توانمندی هاا را ارتقااء
دادر و بر آسیب ها و تهدندات غلبه نمود و ساخت درونی قدرت نظام جمهوری اسالمی را مستحکم نمود
وه موجب عزّت ،قدرت و برون رفت جهاان اساالم از مسااهل و م،ااهب وناونی آن ،تحقاق آرماان هاا و
اهدا

انقالب اسالمی و همچنی بیداری وال و یری سانر ملت ها خواهد شد.
بنابران ال وی مفهومی استحکام بخشی به ساخت درونی قدرت در مکتب شاهید سالمیانی (رر)

دارای چهار روا  -0 :قاوت هاا و توانمنادی هاا-9 ،آسایب هاا و تهدنادات -1 ،راهکارهاا و  -4نتاانج و
پیامدهای استحکام بخشی می باشد وه در ان پگوهش به دست آمدر است.
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