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 .1مقدمه

سالیان متمادی تصور آن بود که یک کشور زمانی میتواند در عرصه بین الملل ظهور و بـروز داشـته
باشد که وابسته به یکی از ابرقدرتهای جهانی باشد ،وگرنه در مناسـاات و معـاد ت جهـانی ه ـم
خواهد شد .مرعوب بودن به پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورهای غربی ،پذیرش وجود فاصـله غیـر
قابل جاران با آن کشورها و نیز برتر دانستن توان علمی و هویت فرهنگی کشورهای غربی و اجتناب
ناپذیر تلقی کردن دناال روی از آنها ،از جمله عواملی بود که توجـه را بـه سـاخت قـدرت در بیـرون
معطوف میکرد .اما انقالب اسالمی ایران که با رهاریهای حکیمانه امام خمینـی و بـا تکیـه بـر
شعار "نه شرقی و نه غربی" به پیروزی رسید ،بر چنین رویکردی پشت پا زد و رویکرد ساخت درونی
قدرت و اتکا به ظرفیتها و نیروهای داخلی را وارد ادبیات سیاسی نمود.
نگاهی گذرا به وضعیت کشورهایی که با رویکرد ساخت بیرونی قدرت دست به توسعه و سـاخت
و تقویت قدرت درونی زدهاند ،نشان میدهد که اگرچه برخی از آنها در گامهای ابتدایی توانستند بـین
خود و دیگر کشورهای پیرامون و منطقه فاصله ایجاد نمایند و به ظاهر برخی از مظاهر تمدنی دنیای
جدید را در حوزههایی چون ساخت خودرو ،ورود در دنیای الکترونیک و … کسب کنند ،امـا پـا از
سپری شدن سالها معلوم شد که او ً این کشورها تنها در یک یا دو حوزه تقویت شـده ،از پیشـرفت
همه جاناه جا ماندند؛ ثانیاً همین پیشرفت نیز با اتکا به استعدادهای درونی و بومی ناود .مصر ،مالزی،
ترکیه ،عربستان و … از مصادیق توسعه و پیشرفت با چنین رویکردی بـه سـاخت قـدرت محسـوب
می شوند که امروزه با مشکالتی دست به گریاان هستند .ماهاتیر محمـد کـه از او بـه عنـوان عامـل
دگرگونی و توسعه کشور مالزی و از اقتصاد کشورش روزگاری تحت عنوان بار اقتصادی منطقـه نـام
برده میشد ،خود در مقطعی با ظاهر شدن پیامدهای اقتصاد وابسته در باره غیرواقعـی بـودن الگـوی
توسعه بیرونی ،گفته بود :بعد از بحرانهای اقتصادی معلوم شد که بهترین راه برای حل ایـن بحـران
مالی ،تکیه بر کسانی است که از همه نسات به کشور مـالزی ،دلسـوزترند ،یعنـی مـردم ایـن کشـور
(ماهاتیر محمد.)2981 ،
جمهوری اسالمی ایران با گذشت قریب به چهار دهه از زمان پیروزی انقالب ثابت کـرد کـه بـا
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اتکا به ظرفیتها و نیروهای داخلی میتوان پیشرفت نمود و در عرصه جهانی و مناساات بین المللـی
نقش آفرینی کرد .به همین دلیل است که محوریترین رهنمود مقام معظم رهاری در سالهای اخیر
برای رشد و پیشرفت همه جاناهی کشور و مقابله با مانع تراشـیهـای دشـمنان ،توجـه بـه «قـدرت
درونزا» بوده است:
«در پیشرفت به سمت هدفهاى آرمانى ،باید ساخت درونى قدر را اسدتحکام
بخشید؛ اساس کار ای استا ما اگر میخواهیم ای راه را ادامه دهیم و بده اید
سمت حرکت کنیم و ای هدفها را دنبا کنیم و چشم به ای آرمانها بدوزیم
و پیش برویم و در مقابل ای معارضهها ایستادگى کنیم و صبر و توکل را به کار
بگیریم ،باید ساخت قددر ملدی را در درون کشدور تقویدت کندیم و اسدتحکام
ببخشیم» (بیانا در دیدار مسئوالن نمام)2061/4/00 ،ا

این که استحکام ساخت درونی قدرت نظام چیست ،اصـول و الزامـات راهاـردی آن شـامل چـه
مواردی میشود ،پرسشهای اساسی است که تحقیق حاضر به شیوه توصـیفی  -تحلیلـی از دیـدگاه
امام خامنهای (مدظله العالی) آن را تایین خواهد کرد.
پیشینه تاریخی«استحکام ساخت درونی قدرت» به اندیشههای ح رت امام خمینی بـر مـی-
گردد که ملت ایران برای دستیابی و تحقق آن ،انقالب بزرگی را به وجود آوردهاند .در واقع ،اتکاء بـه
درون و استقالل در ابعاد مختلف سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و دفاعی  -امنیتی بر مانـای آیـه نفـی
سایل «لَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » (نسـاء ،)2۴2 ،یکـی از اصـلیتـرین اهـداف
مردم در ماارزه با رژیم پهلوی بوده است .بر این اساس میتوان گفت که در ادبیـات معاصـر دو نـو
رویکرد به ساخت قدرت وجود دارد که عاارتند از .2:رویکرد ساخت بیرونی قدرت  .1رویکـرد سـاخت
درونی قدرت .انقالب اسالمی ایران با رهاری ح ـرت امـام محصـول پیـروزی رویکـرد سـاخت
درونی قدرت و اتکا به ظرفیتها و نیروهای داخلی بوده است.
 .2مفهوم شناسی
 . 1 - 2مفهوم استحکام ساخت درونی قدرت در ادبیات معاصر

باری بوزان 2استاد روابط بین الملل در کتاب «مردم ،دولتها و هراس« بیان میکند ،هر دولتی الزاماً
1 Barry Buzan
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باید:
 .2دارای پایگاه مادی متشکل از جمعیت و سرزمین قابل توجه باشد.
 .1دارای نهادهایی باشد که پایگاه مادی را هدایت کند و بر آنها حکومت کند.
 .9دارای یک ایده مشرو از نظر مردم باشد.
نهادهای دولت یعنی تمام دستگاههای حکومت از جمله سازمانها ،مراحل و هنجارهای اجرایـی،
قانونگذاری و اداری یا ق ایی که از طریق آنها فعالیت میکند .پایگاه مادی دولت متشکل از مردم و
سرزمین ،از جمله همه منابع طایعی و ثروت ساخته دست انسان در درون مرزهای آن میباشـد .ایـن
جزء بخش محسوس دولت است که قلمرو دولت را تعیین میکند .ایده دولـت تعیـین کننـده فلسـفه
وجودی دولت است و رشتهای است که مردم را به یک موجودیت سیاسی  -اجتماعی پیوند میزند .به
دلیل این که ماهیت دولت بیشتر اجتماعی - -سیاسی است و نه فیزیکی ،قلب دولت در ایدهای است
که در اذهان مردم جاری است .لذا خود این ایده موضو اصلی امنیت ملی را تشکیل میدهد .دولتـی
که ایده اتصال دهنده نداشته باشد از لحاظ ادامه موجودیت در نظام رقابت آمیز بـین المللـی مشـکل
خواهد داشت .از نظر باری بوزان به خاطر نقش اجزای سهگانه دولت (ایده دولت ،پایگاه مادی دولـت
و مظاهر نهادی دولت) و ارتااط متقابل آنها توانایی دولت مترادف با قدرت دولت نیست .قدرتهـای
ضعیفی مانند اتریش ،هلند ،نروژ و سنگاپور ،همگی دولتهایی قـوی هسـتند .در مقابـل قـدرتهـای
بزرگی مانند آرژانتین ،برزیل ،نیجریه ،اندونزی و پاکستان دولتهای ضعیفی محسوب میشوند .حتـی
قدرتهای بزرگی مانند شوروی سابق و چین دارای ضعفهای جدی بـوده و هسـتند .زیـرا شـوروی
نتوانست که ملیتهای متعدد خود را در یک هویت فراگیر ایدئولوژیک حل کنـد و چـین بـا بحـران
روزافزونی در تفسیر ایدئولوژی سازمان دهنده خود روبرو میباشد .لـذا هـردو نیازمنـد حفـ نیـروی
امنیتی قوی و گسترده در داخل خود بوده و هستند (پژوهشـکده مطالعـات راهاـردی- 213 :2931 ،
.)11
 . 2 - 2استحکام ساخت درونی قدرت از نظر مقام معظم رهبری

از نظر مقام معظم رهاری« :اسـتحکام درونـآ آن چیـزس اسـت کـه جوامـع را در راههـاس مطلـوب
خودشان و به سوس مطلوبهاس خودشان قادر میسازد و قدرت برخورد با چالشها بـه جوامـع مـی-
دهد» (بیانات در محفل انا با قرآن  .)2939/1۴/18ایشان در تایین این موضو میفرمایند:
« نمام جمهورى اسدالمى یدک سداخت حقدوقى و رسدمى دارد کده آن قدانون
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اساسى ،مجلس شوراى اسالمى ،دولت اسالمى ،انتخابا  -همی چیزهداىى کده
مشاهده میکنید  -است ،که البته حفد اینهدا الزم و واجدس اسدت؛ امدا کدافى
نیستا همیشه در د ِ ساخت حقوقى ،یک ساخت حقیقى ،یک هویت حقیقى و
واقعى وجود دارد؛ او را باید حف کردا ای ساخت حقوقى در حکم جسم است؛
در حکم قالس است ،آن هویدت حقیقدى در حکدم روس اسدت؛ در حکدم معندا و
مضمون استا اگر آن معنا و مضمون تغییر پیدا کند ،ولو ای ساخت ظداهرى و
حقوقى هم باقى بماند ،نه فایدهاى خواهد داشت ،نه دوامى خواهد داشدت؛ ملدل
دندانى که از داخل پوك شده ،ظاهرش سالم اسدت؛ بدا اولدی برخدورد بدا یدک
جسم سخت در هم میشکندا آن ساخت حقیقى و واقعى و درونى ،مهدم اسدت؛
او در حکددم روس ایدد جسددم اسددت» (بیانددا در دانشددگاه رلددم و صددنعت
)2031/06/14ا

مقام معظم رهاری در ادامه در چیستی ساخت درونی میفرماینـد« :آن سـاخت درونـآ چیسـت
همان آرمانهاس جمهورس اسالمآ است :عدالت ،کرامت انسان ،حف ارزشهـا ،سـعآ بـراس ایجـاد
برادرس و برابرس ،اخالق ،ایستادگآ در مقابل نفوذ دشمن؛ اینها آن اجزاء سـاخت حقیقـآ و بـاطنآ و
درونآ نظام جمهورس اسالمآ است» (بیانات در دانشگاه علم و صنعت .)2981/13/1۴
با توجه به بیانات یاد شده ،ساخت درونی نظام از دیدگاه رهار معظم انقالب ،عاارت است از ایـن
که اجزاء و عناصر نظام به گونهای هماسته ،مقوم و همافزا باشند کـه کشـور بتوانـد روی پـای خـود
بایستد و عزت و سرافرازی خود را بدون وابستگی به دیگران حف و توسعه دهد.
 . 3 - 2اصول بنیادین ساخت درونی قدرت نظام

در مفهوم اصل بنیادین 2میتوان گفت :بنیادین بودن بدان خاطر است که وجود آن اصول مایه قوام و
ناود آنها موجب زوال نظام سیاسی میشود .بنابراین ،هرگاه این اصول به درستی شـناخته شـده و بـه
طور کامل اجرا شود ،نه تنها ضامن ایجاد و حف عدالت اجتماعی و امنیت و آرامش خاطر و آسـایش
مردم جامعه است ،بلکه با تر از آن ،عامل مهمی است که جامعه را از زوال و ناپایداری ایمن خواهـد
کرد.
اصول بنیادین ساخت درونی قدرت نظام از دیدگاه مقام معظم رهاری که در شکل زیر (شکل )2
آمده است ،عاارتند از:
1 Fundamental Rights
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اصل توجه به
کرامت انسانی
اصل محبت و
مهرورزی با
مردم

اصل مشورت و
مشارکت دادن
مردم در امور

اصل رعایت
عدالت و
برابری

اصل اهتمام به
امور مستضعفان

شکل  :2اصول بنیادین استحکام ساخت درونی قدرت نظام
 . 1 - 3 – 2اصل توجه به كرامت انساني

انسان موجودی است دارای کرامت ذاتی که از آفریدگار خویش به ارمغان گرفته است و این کرامـت،
از نخستین روزهای تکوین و شرو رشد وی به سمت انسان کامل شدن با او همزاد و همراه شـده و
تا هنگامی که خود را از شایستگی این کرامت محـروم نکـرده اسـت ،جاودانـه خواهـد مانـد( .عمیـد
زنجانی ) 216 :2988 ،بنابراین ،کرامت انسانی ،2حیثیت و ارزشی است که تمام انسـان هـا بـه طـور
ذاتی و یکسان از آن برخوردارند)Kant, 1948: 96( ».
در دین اسالم ،دو نو کرامت برای انسانها ثابـت شـده اسـت کـه عاارتنـد از (جعفـری2986 ،
:)11۴:
 .2کرامت ذاتی که همه انسانها ،مادامی که با اختیار خود  -به جهت ارتکاب به خیانت و جنایت بـر
خویشتن و بر دیگران  -آن کرامت را خود سلب نکنند ،از این صـفت شـریف برخوردارنـد «وَلَقَدْ

كَرَّمنا بَني آدَمَ » (اسراء.)11 ،
 .1کرامت ارزشی (اکتسابی) که از به کار انداختن استعدادها و نیروهای مثات در وجود آدمی و تکـاپو
در مسیر رشد و کمال و خیرات ناشی میشود .این کرامت ،اکتسـابی و اختیـاری اسـت کـه ارزش
نهایی و عالی انسانی مربوط به همین کرامت است (جعفری .)11۴: 2986 ،بر مانای کـالم وحـی
این کرامت ،صرفاً بر پایه تقوا به دست میآید (حجرات.)29 ،
مقام معظم رهاری با تاکید بر اینکه احترام به تک تک انسانها در یک جامعه تولید عزت مـی-
1 Human Dignity
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کند (بیانات در بیستمین سالگرد رحلت ح رت امام ،)2۴/19/2988 در مناساتی دیگر در این باره
فرمودند« :هر جا هستید و هر یک از قواس سه گانه  ...به مردم حقیقتاً خدمت کنید و وقـت بگذاریـد.
این مردم را تکریم کنید ،احترام کنید .همه جا همهس انسانها در خـور تکریمنـد» (بیانـات در دیـدار
مسئو ن اجرائآ استان فارس .)28/11/2981
مهمترین درس از این اصل این است که اگر متولیان نظام سیاسی گوهر کرامت و عزت مـردم را
پاس دارند ،در این صورت نظام سیاسی از قدرت نفوذ ناپذیری برخوردار خواهد شد.
 . 2 - 3 – 2اصل محبت و مهرورزی با مردم

یکی از مهمترین اصولی که در ساخت قدرت جامعه موثر است ،اصل محاـت و مهـرورزی بـا مـردم
میباشد .انسانها تشنۀ محاتاند و دلهای آنان اسیر کمند محات میشود .به طور طایعی هر فردی
از دیگران انتظار برخوردی خوش و انسان دوستانه دارد و هرگاه تحت تاثیر عواطف دیگران نیـز قـرار
میگیرد ،به ناچار عواطف انسانی خویش را بروز میدهد( .الهامی نیا )12 :2989 ،در واقع ،محاـت بـه
عنوان یک نیاز اصیل روحی ،در زندگی انسان و تأمین سالمت روحی و روانی او نقش بسزایی دارد و
به آن حالوت خاصی میبخشد (سادات.)211 - 221: 2981 ،
از نگاه مقام معظم رهاری ،حکومتهای مختلف بشری از حیث مُدل و نحوهی حکومـت کـردن
به انوا مختلفی تقسیم میشـوند :دسـتهی اول نظـامهـای پلیسـی ماننـد سیسـتمهـای اسـتادادی
کمونیستی ،سلطنتی و شاه سلطنتی با ویژگیهای خاص خود هستند و دستهی دوم دمکراسـیهـای
غربی هستند که با تزویر و تالیغات اداره میشوند .اما سومین شـیوه ،نظـامی اسـت کـه بـا محاـت و
عطوفت مردم اداره میشود .نظام اسالمی با دو شیوهی اول اداره نمیشود ،بلکه با محات و عطوفـت
مردم اداره میگردد .زیرا این شیوه حکومت ساب میشود که مردم به دستگاه حاکمه وصـل باشـند و
پشت سرش قرار گیرند (بیانات در دیدار کارگزاران نظام  .)2911/11/19بنابراین:
« فلسفه مسئولیت پیدا کردنِ مسئوالن در کشور ای است که برای مدردم کدار
کنندا مسئ والن برای مردمند و خدمتگزار و مدیون و امانتدار آنها هستندا مردم،
محورندا کسی که در نمام جمهوری اسالمی مسئولیتی به دست مدیآورد ،بایدد
همه همّ و غمّش برای مردم باشد؛ هم برای دنیای مردم ،هم برای مادیّت مردم،
هم برای معنویّت مردم ،هم برای ایجاد ردالت در میان مردم ،هم بدرای احیدای
شأن انسانی مردم ،هم برای آزادی مدردما اینهدا جدزو وظدایل اصدلی حکومدت
است» (بیانا در مرقد مطهّر امام خمینى)2030/00/24 ا
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 . 3 - 3 – 2اصل رعایت عدالت و برابری

در منظر قرآن کریم ،همه افراد در اصل انسانیت (نسـاء ،)2 ،در حقـوق و تکـالیف و نیـز در داوری و
اجرای قانون برابر و دارای حقوقی یکسان هستند (نساء 18 ،و  .) 291در این مکتب ،هیچکا نمـی-
تواند خود را مافوق قانون دانسته ،حقوق دیگران را تااه سازد و خویشـتن را از کیفـر عملـش مصـون
بدارد ،بلکه همه در برابر قانون یکسان و مساویند .لذا «در نظام اسالمی باید  ...هیچ صـاحب قـدرتی
قادر به زورگویی نااشد و هیچکا نتواند برخالف قانون ،میل و ارادهی خـود را بـه دیگـران تحمیـل
کند» (پیام به مناسات اولین سالگرد ارتحال ح رت امام.)21/19/2963 
در واقع ،حکومت در نظام اسالمی عهدهدار ادارة همه ابعاد جامعه از هدایت امور دینی و فرهنگی
گرفته تا تنظیم مسائل اقتصادی و اجتماعی میباشد؛ به صورتی که همه مردم بی هیچگونـه تاعـی
از حقوق اجتماعی مساوی برخوردار بوده و بتوانند در سایه حکومت اسالمی به خواستهـای مشـرو
خود دست یابند و در مسیر سعادت و رستگاری سیر نموده و به کمال مطلوب برسند ،به همین دلیـل
کارگزاران و مسئو ن حکومتی موظفاند در همه جناهها و زمینهها حرمت و منزلت انسانها و حقوق
مردم را به طور کامل رعایت نمایند و از هر گونه تعدی و ظلم و بیتوجهی بـه مـردم اجتنـاب کننـد
(میرتاجالدینی .)32 : 916 ،در این صورت ،ملت به حاکمان خود عالقمنـد مـیشـود و از نظـام خـود
حمایت و پشتیاانی خواهد کرد:
«جامعهى اسالمى ،با رد و قسط است که قوام پیددا مدىکندد و مدىتواندد بده
رنوان شاهد و مبشر و هدایتگر و الگو و نمونه ،براى ملتهاى رالم مطرس شدودا
بدون رد  ،ممک نیستا ولو همهى ارزشهاى مادى و ظداهرى و دنیدایى هدم
فراهم شود ،اگر ردالت نباشد ،در حقیقت هیچ کارى انجام نشده است» (بیاندا
در دیدار مسؤوالن و کارگزاران نمام )00/00/2012ا
 . 4 - 3 – 2اصل مشورت و مشاركت دادن مردم در امور

عمل به شورا و سهیم کردن مردم در امور جامعه در اسـالم از چنـان جایگـاهی برخـوردار اسـت کـه
خداوند متعال به رسولش ،مشورت با یارانش را دستور میدهد (آل عمـران .)213 ،جامعـهای کـه بـه
مشورت با مردم اهمیت دهد جامعهای پویا ،با نشاط و شکوفا است .زیرا آن جامعه از اسـتاداد و تنـ
نظری و عدم ارزش برای مردم دور بوده و نشان خواهد داد که چگونه جامعه با مشورت و نظرخواهی
با تودة مردم اداره خواهد شد و جلوی بزرگترین آفت حکومتی یعنی استاداد و خودکامگی را خواهـد
گرفت .و از سوی دیگر ،ح ور و مشارکت مردم ،در نظام دینی مفهوم حف و استمرار نظام اسـالمی

اصو بنیادی و الزاما راهبردی استحکام ساخت درونی ااا



220

و استحکام ساخت درونی قدرت نظام میباشد:
به نظر مقام معظم رهاری ،صاحب و مالک کشور ،مردم هستند و به همین دلیل ،امام خمینی

نیز تأکید داشتند که ابتکار عمل ،ورود در صحنه های کشور و انجام کارها به دست مردم سپرده شـود
و این ،جزء ابتکارات امام بود (بیانات در دیدار اع ای هیئـت دولـت )2911/16/18؛ چـرا کـه وقتـی
کارها به مردم سپرده شود ،به سرانجام خواهد رسید .بنابراین ،اگر مسئو ن بخواهند کارها و بـا تر از
آن نظام اسالمی سامان یابد ،باید در تدبیر و برنامه ریزیشان در هر برههای ،با برنامه ریزی دقیـق و
مالحظه همه جوانب امور ،کارها را در اختیار مردم قرار دهند .تجربه این چنـد سـاله نیـز نشـان داده
است که
«از او انقالب تا امروز هر وقتی هر کاری را محدو بده مدردم کدردیم ،آن کدار
پیش رفته استا هر کاری را انحصاری در اختیار مسئوالن و رؤسا و مانند اینهدا
قرار دادیم ،کار متوقل مانده استا ااا اگر متوقل نمانده است ،کُندد پدیش رفتده
است؛ اما کار دست مردم که افتاد ،مردم کار را خوب پیش میبرند» (بیاندا در
دیدار با مردم آذربایجان)2060/22/16 ،ا

در واقع ،مشارکت دادن مردم در امور مایۀ الفت اجتماعی و پیوند آنان با یکدیگر میشود و نشـان
خواهد داد که تودة مردم در سرنوشت خویش شریک بوده و انزوا و کناره گیری از مسایل اجتماعی از
آنها دور میباشد .وقتی متولیان نظام به این اصل پایاند باشند ،روحیه مسئولیت پذیری در مردم قوت
گرفته و پیوندها محکم شده و فاصلهها میان دولت و مردم از بین رفته و همگان در میـدان تـالش و
پیشرفت جامعه مشارکت خواهند کرد و نظام را از هرگونه گزندی صیانت خواهند نمود.
 . 5 - 3 – 2اصل اهتمام به طبقه ضعیف و محروم

مهمترین مسئولیت حکومت اسالمی برپا ساختن عدالت اجتماعی ،رفع تاعی ات ظالمانه ،کـم کـردن
فاصله طاقاتی ،فقر زدایی و دفا از حقوق محرومان و مست عفان اسـت ،زیـرا سـیره و آرمـان همـه
پیاماران ،به خصوص پیاماراسالم و ائمه اطهار درطول تـاریخ همـین بـوده اسـت .مسـئو ن
حکومت اسالمی وظیفه دارند تحقق این آرمان مقدس الهی را در صدر برنامههای خود قـرار دهنـد و
در این باره تالش کنند« :مَنْ اَصْبَحَ و لم يَهْتَمُّ بِاُمورِ الْمُسْلِمينَ فَلَیيََْ مِینْهُمْ وَ مَینْ سَیمََِ رَ ُی ً
يُنادى يا لِلْمُسْلِمينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيََْ بِمُسْلِمٍ» (اصول کافآ :)26۴ ،1 ،هر کا صاح کند و بـه امـور
مسلمانان همت نورزد ،از آنان نیست و هر کا فریاد کمک خواهآ کسـآ را بشـنود و بـه کمکـش
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نشتابد ،مسلمان نیست ».همچنین امام علی فرمودند« :وَ كُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُیوِِ عَوْنیاً»
(نهج الاالغه ،نامه  :)۴1همواره دشمن ستمگر و یار و یاور مظلوم باشید».
مقام معظم رهاری با تاکید بر اینکه دفا از قشرهاس محروم  -که صاحاان واقعآ انقالبند  -باید
در رأس همهس برنامه ریزیهاس کشور و محور کلیهس تحرکات اقتصادس در بخشهاس مختلف قرار
گیرد؛ زیرا بیشترین بار نظام را در همهس مراحل ،طاقات محـروم و تهیدسـت و کـم درآمـد بـردوش
داشتهاند و دارند و همواره با اخالص و صمیمیت ،از انقالب و اسالم دفا کردهاند (پیـام بـه مناسـات
دومین سالگرد ارتحال ح رت امام)2911/19/29 ؛ در مناساتی دیگـر ،اسـتحکام قـدرت درونـی
نظام را تامین رفاه و آسایش و رشد مادی و معنوی و حف عزت و شرف طاقات مست عف و محروم
و پا برهنه یاد نموده و فرمودند:
«مسدئوالن بایددد دنبددا ردددالت و دنبددا آسددان کددردن زندددگى بددراى بقددا
مستضعل و محروم و پابرهنه باشندا مراد کسدانى اسدت کده در روز خطدر اید
مملکت را نجا دادند و اگر خداى نکرده بار دیگر خطرى ای مملکت را تهدید
کند ،باز هم همی جامعه کارگرى ،همی معلمدان ،همدی قشدرهاى محدروم و
همی کارمندانى که از لحاظ درآمد در سطوس پایینى قرار دارند ،مىروند دفدا
مددىکننددد و سددینه س د ر مددىسددازند» (بیانددا در دیدددار کددارگران و معلمددان
)2016/01/24ا

الاته اگر روی طاقات محروم و پابرهنگان کشور تکیه میشود ،این «نه ایـن کـه ناایـد بـرای
طاقات مرفّه کار کرد؛ آنها هم از حقوق عمومی کشور بایـد بهـرهمنـد شـوند؛ امـا بـه آن کسـی کـه
محرومیت دارد و دستش از حقوق خود خـالی مانـده اسـت ،بایـد بیشـت جر توجـه و همـت و تـالش را
اختصاص داد [ ...زیرا] در تمام مدت پیروزی انقالب تا امروز و قال از آن ،کسانی کـه بـیش از همـه
سینه سپر کردند ،از نظام دفا کردند ،سختی هـای نظـام را بـه جـان خریدنـد و در مقابـل دشـمنان
ایستادند ،طاقات محروم و پابرهنه و مست عفان جامعه بودهاند .اینها باید بیش از دیگران مورد توجـه
قرار گیرند» (بیانات در اجتما زائران مرقد مطهر امام خمینآ.)2981/19/2۴ 
 . 4 – 2الزامات راهبردی ساخت درونی قدرت نظام

راهاردهای ثاات بخش ساخت درونی قدرت ،هم در حوزة نرم افزاری و هم در حوزة سخت افزاری با
تکیه بر ظرفیتهای بومی و توانمندیهای داخلی قابل تعریف است .الزامات راهاردی ساخت درونـی
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قدرت نظام استخراج شده از تحلیل محتوای فرمایشات مقام معظم رهاری که در شکل  1آمده است،
میتوان به شرح زیر نام برد.
تعمیق
بصیرت

استحکام
معنویت و
ایمان

ارتقای
توانمندی
دفاعی

حاکمیت
تفکر
بسیجی

اقتصاد
مقاومتی

الزامات
راهبردی
ساخت درونی
نظام

شناخت
دشمن

جهاد
علمی و
فناورانه

پایبندی
به
ارزشها

وحدت و
انسجام

تکیه به
استعدادها
ی درونی

شکل  :1الزامات راهاردی ساخت درونی قدرت نظام
 . 1 - 4 - 2استحکام معنویت و روح ایمان

آموزههای اسالمی عمیقترین و جامعترین معارف را در ابواب گوناگون عرضه میدارد و افزون بر آن
اعمال شایسته را به بهترین شکل تایین کرده است که میتواند معنویتی بزرگ را پایه گذاری نمایـد.
خداوند ،مناع ،محور و بخشنده معنویت است و بدون ارتااط با او از رهگذر بندگی واقعـی و عاودیـت،
معنویت پوچ و مجازی است و معنویت منهای خدا چیزی جـز فریـب و دلمشـغولی ظـاهری نیسـت.
حیات طیاه و تابش انوار ربوبی بر قلب از سوی خدای تعالی است و ایمان و عمل صالح زمینـه آن را
فراهم میسازند .بنابراین معنویت افاضهای از سوی حق است (الهامی نیـا .)19 :2931 ،قــدم اول در
رسـیدن به معنویت ،ایمان به خدا و روی آوردن به خالق هستی است .ایمان ،رابطه محکم و نیـروی
درونی است که انسان با معاود خود برقرار میسازد تا به آنچه که موجب رضایت خداوند است دسـت
یابد .تمام اعمال نیکو و پسندیده انسان از ایمان کامل نشأت میگیرد .هر چه ایمان و اعتقـاد انسـان
به خداوند تاارك و تعالی بیشتر و محکمتر باشد ،رفتار نیک و شایسته و توانمندیش در برابـر دشـمن
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زیادتر میشود .برعکا ،اگر باورها و اعتقادات در انسان سست و ضعیف شـود ،قـدرت و اعتمـاد بـه
نفا در او کاهش مییابد و در نتیجه در برابر دشمن خوار و ذلیل خواهد شد.
در نگاه مقام معظم رهاری اصلیترین راهارد استحکام ساخت درونی قـدرت نظـام «در درجـهس
اول با ایمان صحیح و راسخ و با اتّحاد آحاد مردم و با عمل درسـت مسـئولین کشـور و بـا همراهـآ
مسئو ن و آحاد مردم و با توکّل به خداس متعال انجام خواهد گرفت» ( .)11/16/2931چرا که:
«مادامى که شما ایمان و تقوا و رمل صالح را براى خودتان حف مىکنید؛ تمام
قدر خدا ،تمام نوامیس بیعت و تمام امکانا یک گروه برگزیدده در اختیدار
شماستا در میدان سازندگى ،در میدان تو ئهى تبلیغاتى ،در میددان مبدارزه و
تهاجم فرهنگى ،در میدان خلقیا مردم ،در میدان باز یک حرکت نمامى  -کده
البته بسیار مستبعد است  -و در هر میدان دیگر اگر دشم بدا همدهى حجدم و
قدر و تنو و ابزار تبلیغاتى و بدا همدان سداز و بدرا نمدامى وارد شدود ااا در
مقابل ملت و همی جوانان مؤم و خانوادههاى جوشان از را فه و ایمان ،هیچ
غلطددى نخواهددد توانسددت بکندددا» (بیانددا در دیدددار بددا فرماندددهان سدد اه
)2014/06/16

زیرا انسانهای با ایمان از روحـیـه تـالش مـ اعف برخوردار شده و به انسانهـای آبـدیــدهای
تـاـدیـل مـیشـونـد و در هـمـه عـرصـههـای زنـدگـی آن را بـروز خواهنـد داد .پیـروزی جوانـان
حزب اهلل لانان بر ارتش تا دندان مسلح به ابزارهـاس پیچیـدهس رژیـم صهیونیسـتی شـاهد مثـالی از
داشتن چنین روحیه است .چرا که این دسته از جوانان با سالح ایمان ،با اعتماد به نفا و با تکیه بـه
قدرت فائقه س الهآ ،و بدون برخوردارس از تجهیزات پیچیده و پیشرفته توانسـته بودنـد بـر ارتـش تـا
دندان مسلح به ابزارهاس پیچیده س اسرائیل فائق آیند (بیانات در مراسم مشترك دانشگاههـاس ارتـش
.)2989/11/11
 . 2 - 4 - 2تعمیق بصیرت

بیتردید یکی از مسئلههای بسیار مهمی که موجب پیشرفت و تعالی یک جامعه خواهـد شـد ،مسـئله
آگاهی است .صعود و پیشرفت در اثر آگاهی به وجود میآید و افول و سقوط ،نابودی و تااهی هـم در
اثر عدم آگاهی و بیخاری حادث میشود .یکی از شاخصهای بسیار مهم آگاهی و شناخت ،بصـیرت
است .عنصر بصیرت که حاصل شناخت و تفکر است ،از مهمترین صفات و شـرایط بـرای ح ـور در
عرصههای سیاسی و اجتماعی بهشمار میآید .به همین لحاظ ،کارآترین و موثرین حربه علیه توطئـه-
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ها و حف و افزایش عناصر قدرت در درون نظام ،آگاهی و بصیرت است.
بصیرت ،در لغت به معنی بینایی ،دانایی ،دوراندیشی ،و زیرکی است ،و در اصطالح ،میتـوان بـه
یک معرفت درونی و عمیق انسانی نسات به آنچه پیرامون خود میگذرد ،تعریف کـرد (سـتوده نیـا ،و
سادات پور .)213 :2983 ،در نظر مقام معظم رهاری نیز بصیرت به معنای بینـایی دل اسـت ،بینـایی
برگرفته از قدرت تحلیل صحیح (بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانـان  .)2911/22/29بنـابراین،
کسی که عمق مسایل و حوادث را با تیزبینی و زیرکـی درك کنـد و حقـایق و واقعیـتهـا را خـوب
تشخصیص دهد ،دارای بصیرت است.
وجود بصیرت در امر دفا از مکتب و افزایش عناصر قدرت در درون نظام ،یک ضرورت اجتنـاب
ناپذیر است .زیرا او ً «دشمن پیچیده است و در مواجهه با انقالب و ملت ایران ،مرموزانه عمل مـآ-
کند .غالااً لااس دشمنآ نمآپوشد؛ بلکه با چهرهس نفاق ،دورویـآ ،فریـب ،تالیغـات ،شـایعه پراکنـآ،
ایجاد دلسردس و زنده کردن انگیزههاس گوناگون قومآ و تاریخآ و فرقهیآ ،جلو مآآید» (سـخنرانآ
در جمع مردم عشایر خوزستان و نجف آباد  .)2968/19/23ثانیاً تا عنصر بصیرت و هوشـیاری وجـود
نداشته باشد ،واقعیتها تشخیص داده نشده و حقایق فهمیده نمیشود .در نتیجه ،فرد فاقـد بصـیرت،
درك و فهم درستی از اوضا و احوال نخواهد داشت و از مسیر اصلی منحـرف شـده و هـدف را گـم
خواهد کرد:
«یک ملتى که بصیر دارد ،مجموره ى جوانان یک کشور وقتى بصیر دارندد،
آگاهانه حرکت میکنند و قدم برمیدارند ،همهى تیغهاى دشم در مقابل آنهدا
کند میشودا بصیر ای استا بصیر وقتى بود ،غبارآلودگى فتنده نمدیتواندد
آنها را گمراه کند ،آنها را به اشتباه بیندازدا اگر بصیر نبود ،انسان ولو بدا نیدت
خوب ،گاهى در راه بد قدم میگذاردا» (بیانا در دیدار رمومى مردم چدالوس و
نوشهر )2033/01/21ا

بنابراین ،برای منحرف نشدن از مسیر اصلی ،گم نکـردن هـدف ،کندسـازی همـهس تیـ هـاس
دشمن ،جلوگیری از ضربه دشمن ( )88/1/21باید به عنصر بصیرت تکیه کرد .زیرا علت اینکه «نظام
جمهوری اسالمی با وجود همهی امواج متالطم و خصمانهی در پیرامون خود ،پایدار ماند و رشد کرد،
به برکت اخالص ،بینش و بصیرت بود که اتفاق افتاده اسـت» ( بیانـات در دیـدار بسـیجیان همـدان
.)2989/۴/6
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 . 3 - 4 - 2حاكمیت تفکر بسیجي

بسیج ،تعایر خیل عظیم مومنین در آیۀ شریفۀ «هُوَ الَّذِیَ أَيَّیََََ بِنَصْیرِ ِ وَبِیالْمُؤْمِنِينَ» (انفـال)61 ،
است که در قامت شجره طیاه و درختی تناور و پر ثمر جلوهگر شد .بسیج که به لطف انفـاس قدسـی
امام همام در دایره المعارف انقالب اسالمی جای گرفت؛ زمانی به وجود آمد کـه اصـل انقـالب و
استقرار نظام جمهوری اسالمی در معرض تهدید قرار داشت و این تهدیـدها محـدود در عرصـههـای
نظامی ناود ،بلکه تهدیدها و خطرها همه جاناه بود .از این رو ،ح رت امام با طراحی مدلی به نام
تفکر و فرهن

بسیجی توانستند توطئهها و تهدیدات دشمن را در میادین مختلف خنثی کنند .از ایـن

رو ،یکی از عوامل مهمی که میتواند در در حف و افزایش عناصر قدرت در درون نظـام از آن بـرای
مواجهه با تهدیدهای فراروی نظام مورد استفاده قرار داد ،وجود فرهن

و تفکر بسیجی است« .تفکـر

بسیجآ ترکیاآ است از ایمان عمیق ،تالش مخلصانه ،هوشیارس در شناخت دشمن ،گذشـت و ایثـار
در برابر دوست ،و ایستادگآ و مقاومت شجاعانه و خستگآ ناپذیر» (پیام به پنجمین گردهمایآ بسـیج
دانشجویآ  )2911/11/2۴و «فرهن

بسیجآ یعنآ آن مجموعهس معرفتها و روشها و منشهائآ

که میتواند مجموعههاس عظیمآ را در ملت به وجود بیاورد که ت مین کننـدهس حرکـت مسـتقیم و
پایدار اسالمآ آن ملت باشند( ».بیانات در دیدار اقشار نمونهی بسـیج سراسـر کشـور .)2931/13/16
باید پذیرفت که ایران اسالمی در جن
رن

همه جاناه قرار دارد ،در این بین نقـش بسـیجیان بسـیار پـر

است .زیرا در مسیر انقالب همواره دشمنانی وجود داشتهاند که از ابتدا تا حال حاضر ،به شـکل-

های گوناگون و در شیوههای گوناگون اعم از فرهنگی ،نظامی و اقتصـادی مشـکالتی را بـرای ایـن
کشور به وجود آوردهاند که تمامی آنها با تکیه بر فرهن

و تفکر بسیجی مدیریت شدهاند:

«ما در میدان جنگ هم اگر بسیج را نداشتیم ،کمیتمان لنگ بودا در دوران بعد
از پایان جنگ هم اگر بسیج نمىبود و اگر امروز هم نباشد ،کمیت ای انقدالب و
ای نمام و همهى حرکتهاى سازندهى ای کشور لنگ اسدت ااا تدا زمدانى کده
براى ای کشور امنیت الزم است و تا وقتى که ای کشور و ای ملت بده امنیدت
احتیاج دارد  -یعنى همیشه؛ چون همیشه احتیاج به امنیت هست  -به نیدروى
بسیج ،به انگیزه ى بسیجى ،به سازماندهى بسیجى و به رشد و ایمدان بسدیجى
احتیاج هست» (بیانا در دیدار س اهیان و بسیجیان در مشهد)2013/06/20ا
 . 4 - 4 - 2ارتقای آمادگيهای دفاعى

ارتقای توانمندی و آمادگیهای دفاعی یک عامل مهم در توازن قدرت است که در استراتژی معاصـر
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از آن به بازدارندگی 2تعایر میشود .بازدارندگی ،یکی از ابزارهای تالش دولـت بـرای نفوذگـذاری بـر
دیگران است که از طریق آن تصمیم گیرندگان یک دولت با تهدید دشمنان بالقوه به تالفی ،درصدد
جلوگیری از برخی اعمال آنها بر میآیند (هالستی .)۴82 :2916 ،بـیتردیـد داشـتن ارتشـی مقتـدر و
مجهز به مدرن ترین ابزارها و تسلیحات پیشرفته متعارف برای تولیـد قـدرت ،بنـا بـه دسـتور قرآنـی
(انفال )61 ،که وظیفه دفا از استقالل و تمامیت ارضی کشور را در برابر هرگونه تهدیـد و تجـاوز بـر
عهده دارد ،در عرصه جهانی واقعیتی بدیهی و انکارناپذیر است .چرا که تاکنون هیچ نهاد بین المللـی
قدرتمند و بیطرفی که بتواند از وقو درگیریهای مسلحانه جلوگیری کند ،وجود ندارد:
«در دنیاىى که هنوز متأسفانه تکیهى به قدر سدرنیزه و اسدلحه مدیتواندد در
ارتباط میان ملتها و کشورها تعیی کنندده باشدد ،در دنیداىى کده قلددرانى بدا
داشت مشتهاى پوالدی بخواهند سرنوشت ملتهدا را در دسدت بگیرندد  -در
دنیاى مادى  -آن ملتى از آسیس محفوظ میماند که ثابت کندد آمدادهى دفدا
استا» (بیانا در دانشگاه افسرى امام رلى)2060/03/26 

الاته مراد از تولید قـدرت ،توسـل بـه زور و ایجـاد هـراس و وحشـت نیسـت ،بلکـه مـراد از آن،
پیشگیری از خیال تجاوزی است که ممکن است در سر سایرین باشد و همان احترام و هیاتـی اسـت
که به واسطه آمادگی در دل دیگران ایجاد میکند (برزنونی .)2۴1 :298۴ ،خداوند متعـال پـا از آن
که در سوره انفال ،آیه  61دستور آمادگی جنگی را صادر کرد؛ در ادامه همین آیه ،علت آن را نیز ذکر
کرده و فرمود...« :ت ُرْهِبُونَ بِهِ عََُوَّ اَللَّهِ وَ عََُوَّكُمْ  ...:تا به وسیله آن ،دشمن خدا و دشمن خـویش
را بترسانید! » زیرا وقتی دشمنان ،بدانند مسلمانان آماده ماارزهانـد و همـه گونـه سـالح و تجهیـزات
دفاعی را در اختیار دارند و متجاوزان را پاسخ دندان شکن میدهند ،اقدام به تعرض و تجاوز نمیکنند.
بر مانای چنین اندیشهی قرآنی است که مقام معظم رهاری در ابالغ سیاستهای کلی برنامه پـنجم
توسعه ()2981/21/12؛ «ارتقاء توانمندس هاس دفاعآ و قدرت بازدارندگآ به منظور دفا از حاکمیـت،
تمامیت ارضآ ،منافع و امنیت ملآ و مقابله مؤثر با تهدیدهاس خارجآ و ایجـاد تـوازن منطقـهاس» را
مورد تاکید قرار دادهاند .منظور از بازدارندگی آن است که قوت و توان نظامی و دفاعی کشور به حدی
رشد کند که خود این توان نظامی باعث ترس دشمن از آغاز هر نو حمله و یا صدمهای شود:
«آمادگی شما نیروهای مسلّح  -چه ارتش ،چه سد اه ،چده بسدیج ،چده بقیّدهی
1 Deterrence
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مجمورههای نیروهای مسلّح  -فقط به معنای ای

نیست که در نبرد بر دشدم

پیروز بشوید ،بلکه معنای دیگر آن مصون نگه داشت کشور از نیّت بد دشدمنان
استا وقتی شما آماده باشید ،وقتی شما مجهّز باشید ،وقتدی مسدلّح بده ایمدان،
مسلّح به رلم ،آمادهی فداکاری باشید ،دشم جرىت نمدیکندد بده درف شدما
گامی از روی بدخواهی بردارد» (بیانا در دانشگاه رلوم دریدایی امدام خمیندی
نوشهر )2064/01/03ا
 . 5 - 4 - 2شناخت دشمن

یکی دیگر از الزامات راهاردی ساخت درونی نظام ،دشمن شناسی است .چرا کـه تـا بـه طـرز تفکـر،
میزان قدرت و توانایی ،سیاستها ،روشها و تاکتیکهای دشمن شناخت حاصل نشود ،نه تنها مقابله
و ماارزه مؤثر با آن امکان پذیر نخواهد بود ،بلکه قدرت درونی حاصل نخواهد شد .پیـامار اسـالم

در اهمیت و لزوم شناخت دشمن میفرماینـد« :اَال وَ اِنَّ اَعْقَلَ النّاسِ عَبَُْ عَرَفَ رَبَّهُ فَاَطاعَهُ ،وَعَرَفَ
عََُوَّ ُ فَعَصا ُ( :بحارا نوار)282 ،1۴ ،آگاه باشید! عاقلترین مردم کسی است که خدایش را بشناسـد و
از او پیروی کند ،و دشمنش را نیز بشناسد و آنگاه نافرمانیش کند» .امروزه دیگر دشمن تنهـا از ابـزار
سخت (ماتنی بر تسلیحات و تجهیزات نظامی) برای مقابله با نظام استفاده نمیکنـد ،بلکـه بـا بهـره
گیری از مولفهای تاثیرگـذار حـداکثری بـدون توسـل بـه زور ( Gene Sharp, 2005: 2423 -

 )433یعنی ابزار نرم و بنا به تعایر مقام معظم رهاری «جن

نرم» برنامههای خود را عملی میکند.

چرا که معمو ً ملتها در برابر تهدیدات و تهاجم فیزیکی و نظامی دشمنان به دلیـل ماهیـت روشـن
آن بالفاصله واکنش نشان می دهند ،اما در برابر دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری نظام
سیاسی ،فکر و اندیشه ،باور و ارزشها و آرمانها که مورد یورش و آماج قرار میگیرد ،چون همراه بـا
آرامش و خالی از روشهای فیزیکی و با استفاده از ابزارهای تالیغـات ،رسـانه ،احـزاب ،تشـکلهـای
صنفی و قشری و شیوه القاء و اقنا انجام میپذیرد؛ به دلیل بیبصیرتی ،عدم آگاهی و یا بیماا تی،
از کنار آن میگذرند (نائینی)2986 ،؛ حال آنکه این نو تهدید و تهاجم ،ساخت درونی قدرت نظـام را
نشانه گرفته و نظام را از درون م محل میکند .لذا:
« باید ابعاد دشم و ابعاد دشمنى را بدانیم تا بتوانیم بر او فاى بیاىیما البته مدا
مدد الهى داریم ،کمک غیبى داریم بدون شک؛ ای را انسان دارد مشاهده مدی-
کند؛ لک ما مادامى که هوشیارانه ،آگاهانه در میدان نباشدیم ،تددبیر الزم را بده

اصو بنیادی و الزاما راهبردی استحکام ساخت درونی ااا
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کار نبریم ،کمک الهى به سراغ ما نخواهدد آمدد» (بیاندا در دیددار بدا ارضدای
مجلس خبرگان رهبری ) 2033/01/01ا «تدبیر یعندى آگداهى از آن ده کده در
برنامه ى دشم است ،و تصمیم درسدت و بجدا در مقابلده ى بدا آنا دشدم بده
شکلهاى مختلفى ظاهر میشودا شما امروز مالحمه کنید؛ در مقابل ملت ایران
و نمام جمهورى اسالمى ،صهیونیستها هستند ،دولت آمریکا قدرار دارد؛ گداهى
لباس گرا میپوشند ،گاهى لباس روباه مدیپوشدند؛ گداهى چهدرهى خشد و
خصمانهى خودشان را نشان میدهند ،گاهى چهرهى فریدس گرانده نشدان مدی-
دهند؛ باید متوجه بود» (بیانا در اجتما زاىران و مجاوران حرم مطهر رضدوی
)2036/02/02ا
 . 6 - 4پایبندی به ارزشها

ارزش از بنیادیترین عوامل در تایین اندیشه ،عمل یا اعمال فرد و هـم چنـین شـکل گیـری حیـات
اجتماعی است ،برای همین ارزشها ،معیارهایی هستند که به فرهن

کلی و جامعـه معنـا مـیدهـد.

(نیک گوهر )181 :2963 ،جامعهای میتواند مت من سعادت آدمی باشد که پیش از هر چیـز خـود از
هویتی ثابت و قوی برخوردار باشد و این وابسته به ارزشهایی است که درآن جامعه حاکم است ،زیرا
جامعه هویت وثاات خود را از ارزشهایش میگیرد .از این رو ،ارزشهای حاکم بایـد خـود از ثاـات و
دوام برخوردار باشند تا بتوانند در هر زمـان و مکـانی چـون چراغـی فـروزان راه رفتارهـای فـردی و
اجتماعی افراد را هموار سازند و این چنین توانی را تنها باید در ارزشهای دینـی جسـتجو کـرد .زیـرا
ارزشهای دینی به دلیل اتصالشان به وحی نوعاً ثابت و یتغیرند .ارزشهایی کـه ریشـه در ذوق و
سالیق افراد دارنـد از ثاـات زم وکـافی برخـوردار نیسـتند و ارزشهـایی کـه دائـم درحـال تغییـر
ودگرگونیاند ،توانایی ایجاد وحف وحدت وثاات و انسجام درجامعه را ندارند( .محرابی.)29 :2988 ،
یکی از اقدامات نظام سلطه در جوامع اسالمی آن است که مـردم را بـه ارزشهـاس غیراسـالمآ
نزدیک کنند ،یعنآ «لااسشان مثل لااس آنها ،رفتارشان مثل رفتار آنها ،بینششان مثل بینش آنها و
اعمالشان هم مثل اعمال آنها باشد» (بیانات در دیدار کارگزاران نظام )2919/19/18تا از آن طریـق
بهتر بتوانند سیطره خودشان را گسترش دهند .کاری که در گذشته در اندلا انجام دادند .بـه اذهـان
بسیاری از تحلیلگران تاریخ اندلا ،یکی از مهمترین عوامل انحطاط آن تمدن بزرگ ،تغییر باورها و
ارزش های اسالمی در میان حاکمان و مردم سرزمین بود که دشمنان توانستند بـا یـک برنامـهریـزی
حساب شده و با تهاجم فرهنگی ،جامعۀ اندلا را از درون فرو ریزند (شریفی .)91 :2931 ،این حربـه
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را مــیتــوان در عصــر حاضــر نیــز مشــاهده کــرد (بیانــات در دیــدار جوانــان سیســتان و بلوچســتان
 .)2982/21/6بنابراین ،توجه و پایاندی به ارزشها یعنی ایمان ،استکاارستیزس ،ایسـتادگآ در مقابـل
دشمن ،ساده زیستآ و اجتناب از اشرافی گرس ،نفی نفوذ و دخالت قدرتهاس مسـلط دنیـا در کشـور،
فتح قلههاس دانش ،سعآ براس ایجاد برادرس و برابرس ،رواج اخالق فاضله ،تقوا در رأس کارها مهـم-
ترین راهاردی است که میتواند کشور را در برابر هرگونه گزنـدی محافظـت کنـد (جعفـری:2931 ،
 .)3۴لذا:
« هر چه ما ارزشها را بیشتر پیاده و ارما کندیم ،جامعدهى اسدالمى ،رزیزتدر
خواهد شد؛ ملت اسالم قویتر خواهد شد و در همهى مراحل حیدا  ،پیشدرفت
ما بیشتر خواهد شد ااا آن ه مىتواند شما را موف کند ،کشور را آباد کند ،ملدت
ایران را در صحنه نگه دارد و همهى نیروها را در راه ای سازندگى مقدس بسیج
کنددد ،دو دسددتى چسددبیدن بدده ارزشهدداى اسددالمى اسددت» (بیانددا در دیدددار
کارگزاران نمام)2010/00/03 ،ا
 . 7 - 4 - 2وحدت و انسجام

وحدت و انسجام همواره در دین ماین اسالم به عنوان اصلی اساسی و گرانقدر مورد توجه بوده است:
«وَ اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اَللَّهِ َمِيعاً وَ ال تَفَرَّقُوا (آل عمـران« )219 ،وَ أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ ال تَنازَعُوا
فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَ اِصْبِرُوا إِنَ اَللَّهَ مَََ اَلصَّیابِرِينَ (انفـال .)۴6 ،بنـابراین ،یکـی از مواهـب
بزرگ الهی و یکی از مقاصد مهم مکتب حیاتاخش اسـالم موضـو وحـدت و هماسـتگی ،اتحـاد و
انسجام است.

وحدت و انسجام ضرورتی فطری ،عقلی و شرعی است که بشر بـرای بقـای اجتمـا و مدینـهی
انسانی و برخورداری از یک زندگی مطلوب به آن احتیاج دارد .ایران اسالمی بـا وجـود قومیـتهـای
متعدد ،لهجهها و خرده فرهن ها و همچنین اقلیتهای دینی تاکنون توانسته است با اتحاد و وحدت
کلمه ازگردنههای پرفراز و نشیب عاور کرده و عزّت و استقالل خود را حف کنـد .امـا دشـمنان ایـن
کشور هرگز بیکار ننشسته و همواره تالش میکنند تا جهـت فروپاشـی نظـام جمهـوری اسـالمی از
طریق تفرقه ،فرقه سازیهای جعلی و تحریم های متعدد این اتحاد و وحدت را از بـین بارنـد .از ایـن
رو ،حف و تقویت اتحاد و انسجام ملت و دولت یکی دیگر از راهاردهای اساسی در تـداوم و اسـتمرار
انقالب اسالمی و ساخت درونی قدرت محسوب میشود.
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«امروز وحد ملت ایران ،وحد ملت و دولت ،اتحاد میان مسئوالن کشور ،رمز
پیروزى است ااا در میدان تنمیم شده ى از سوى دشدم بدازى نکنیددا اید را
مراقس باشیدا همه مراقس باشند ااا چون چه ببرید ،چه ببازید ،بده نفد اوسدتا
راحى دشم ایجاد اختالف است ،ایجاد ناامیدى است ،به جدان هدم اندداخت
فعاالن سیاسى است ،منزوى کردن خط اصیل و ارزشهاى اسالمى اسدتا اید
کارها ،نقشه هاى دشم است؛ سرگرم کردن جوان ها به هوى و هوس و لغویدا
و غافل کردن آنها از حرکت رمومى ملت ایران اا ای ها نقشههاى دشم اسدتا
باید مراقس بودا باید در مقابل هر کارى که به اید نقشدههدا منتهدى مدیشدود،
ایستادا وحد را باید حف کرد» (دیدار جمعى از داندش آمدوزان و دانشدجویان
)2031/03/03ا
 . 8 - 4 - 2تکیه به استعدادهاى درونى

تکیه به استعدادهاس درونآ و سپردن کارها به نیروهای ارزشی و خودی ،نه تنها باعـث جلـوگیری از
به هدر رفتن منابع مادی و انسانی خواهد شد ،بلکه اعتقاد ،ایمان و باورهای دینی نیروهای ارزشـی و
استعدادهاس درونآ موجب میشود تا نظام سیاسی در معـاد ت جهـانی هرگـز در برابـر قـدرتهـای
سلطهگر سر تسلیم فرود نیآورده و «کشور را از وابستگآ به بیگانگان و نیاز به دشمنان نجات خواهـد
داد» (بیانات در پایگاه هوایآ شهید بابایآ اصفهان .)2912/11/28
مقام معظم رهاری در مناساتی با تاکید بر این نکته که آن چیزی که پیشرفت را برای سازمانها
به ارمغان میآورد و محیط را ماندگار و مستحکم و غیر قابل تصرف و مایهس افتخار براس ملت مـآ-
سازد ،ناشآ از تالش عناصر مؤمن ،با شوق و با همت است (بیانات در دیدار با کارکنان نیروس هوایآ
ارتش  ،)2911/22/28در جایی دیگر تاکید فرمودند:
« بیشتری امید ،ارتماد و تکیهى ما به نیروهاى ذاتى و دروندى ایدران اسدالمى
رزیز استا جوانان ما و مغزهاى متفکدر و دسدتهداى مداهر و روسهداى بدزرا
سازنده و مبتکر خود ما هستند که باید ما را مجهز کنند ااا ما ،در را و راه را بده
روى خودمان نمى بندیم که از امکانا جهان و فناورى جدیدد اسدتفاده نکندیما
رلم و فناورى متعل به همهى بشریت است و هیچ کس نمىتواند آن را منحصر
به خود بداند و منت آن را بر سر کسى بگذاردا همهى بشر در تکوی موجدودى
امروز مدنیت بشرى ،با هم سهیم بودهاندا ما راه را به روى خودمان نمىبنددیم و
ای را ح خودمان مىدانیما اما ااا تکیهى اصلى ما به نیروهاى خودى استا» (
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یانا

در اجتما بزرا زاىدران و مجداوران حضدر رلدى بد موسدىالرضدا 

)2030/21/21
 . 9 - 4 – 2اقتصاد مقاومتي

از نظر قرآن کریم یکی از مولفههای مهم در قوام جامعه اقتصاد است؛ به این معنا که جامعه بشـری
با اقتصاد ،استوار و پایدار میایستد« :وَالَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي َعَلَ اللّهُ لَكُیمْ قِيَامیاً  :امـوال
خود را که خداوند وسیله قوام زندگآ شما قرار داده ،به دسـت سـفیهان نسـپارید» (نسـاء )1 ،خداونـد
متعال در این آیه شریفه اموال یعنی امر اقتصادی را به عنوان عامل قیام جامعه معرفی میکنـد .پـا
نقشی که اقتصاد در جامعه ایفا میکند همانند ستون میانی خیمه است که خیمه را بر پا نگه مـیدارد
و به آن معنا و مفهوم میبخشد؛ اگر اقتصاد جامعه از میان برود یا سسـت و ضـعیف شـود بـه همـان
میزان جامعه آسیب میبیند.

بیشک جامعهی اسالمی باید از درون قوی و قدرتمند شود و برای بالنـدگی در جهـان نیـز بایـد
متکی به خود باشد و برای این منظور باید خود را در برابر دشمنان در همهی زمینهها ،از جمله اقتصاد
مجهز سازد .بنابراین ،یکی از مهمترین راهاردهای قدرتمند شدن ،ناظر به مسئلهی اقتصـادی اسـت
که اگر این امر محقق شود ،اقتدار نظام اسالمی باعث هراس و سـردرگمی دشـمنان خواهـد شـد .از
آنجایی که امروزه دشمنان ،با سالح اقتصاد به جن

نظام اسالمی روی آوردهاند ،نظـام اسـالمی نیـز

باید با همان سالح به آنها پاسخ بدهد و با اتکا به ظرفیتهای درونی خود درهای کشـور را بـه روی
نفوذ آنها باندد .برابر تدابیر مقام معظم رهاـری ایـن سـالح تحـت عنـوان «اقتصـاد مقـاومتی» نـام
دارد«:یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار ،در شرایط تحریم ،در شرایط دشمنیها و خصومتهـای
شــدید مــیتوانــد تعیــین کننــدهی رشــد و شــکوفایی کشــور باشــد» (بیانــات در دیــدار دانشــجویان
 .)2932/11/26معظم له در مناساتی دیگر تحقق این راهارد را تشکیل قرارگاه اقتصاد مقـاومتی نـام
برده و فرمودند:
«کشور بدون اقتصاد مقاومتی رشد نخواهد کرد ،مشکال اقتصادیاش بر درف
نخواهد شد ،بلکه گرفتاریهایش روزبه روز بیشتر خواهد شد ااا بنده از بدرادران
رزیزمان در دولت درخواست کردم که یدک قرارگداه اقتصداد مقداومتی تشدکیل
بدهند؛ فرماندهی برایش بگذارندا جندگ اسدت دیگدر؛ جندگ اقتصدادی جندگ
است؛ حاال در آن توپ و تیر و تفنگ نیست امّا ابزارهای خطرنداكتدر از تدوپ و
تفنگ وجود داردا یک جنگ است ،قرارگاه الزم دارد ،قرارگاه هدم فرماندده الزم

اصو بنیادی و الزاما راهبردی استحکام ساخت درونی ااا



211

دارد» (بیانا در دیدار ارضاى مجلس خبرگان رهبرى )2064/21/10ا
 . 11 - 4 -= 2جهاد علمي و فناورانه

ا همیت و عظمت مقام علم؛ در حدی است که خداوند در قرآن به پیامارش دستور میدهد« :قُلْ هَیلْ
يَسْتَوِی الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (زم .)3 ،پیامار اسالم نیز در مقام ارزش گذاری به علـم
میفرمایـد« :طَلَبُ العِلمِ فَريضَةٌ عَلى كُلِّ مُسلِمٍ» (اصـول کـافی .)91 ،2 ،امـروزه ،عرصـهی علـم و
فناوری یکی از تاثیرگذارترین و مهمترین اجزای زنـدگی بشـری بـهشـمار مـیرود و کمتـر کسـی را
می توان یافت که منکـر اهمیـت و تاثیرگـذاری آن بـر زنـدگی اجتمـاعی و فـردی انسـانهـا باشـد.
بهرهمندی از یافتههای علمی و فناوریها امری تازه و منحصر به عصر حاضر نیست؛ بشر از نخستین
روزهای خلقت همواره به دناال شیوههای تسلط بر طایعت و ساخت ابزارهای مورد نیاز خود در جهت
نیل به رفاه و آسایش بوده است .از این رو ،با مرور زمان و گذار از عصر کشاورزی به عصر صـنعت و
همچنین ورود به عصر اطالعات همواره علم و آگاهی بشر توسعه یافته اسـت .بـه مـوازات توسـعهی
علم بشری ،فناوری ها نیز همواره دستخوش تحول گردیده به طوری که در طی دهـههـای گذشـته،
رفته رفته با افزایش روزافزون شتاب تحو ت و پیشرفتهای علمی و فناورانه ،توانایی انسان در تغییر
ساک کار و زندگی نیز دستخوش تحو ت روزافزونـی شـده اسـت (قربـانی .)223 :2931 ،بنـابراین،
پیشرفت علمی و فناورانه در رسیدن به استحکام ساخت درونی نقش بسیار موثری دارد .زیرا:
«رلم مایه ى قدر و ثرو استا اگر کشور شما و نمام جمهورى اسدالمى بایدد
به ای قدر و اقتدار دست پیدا کند تا بتواند از ملدت خدود ،از کشدور خدود ،از
ارزشهاى خود و از نمام خود پشتیبانى کند و مصدونیت ببخشدد  -کده قددر
فایده اش ای است؛ اقتدار براى زورگویى به دیگران نیسدت ،بدراى جلدوگیرى از
زورگویى دیگران است  -و اگر در کندار اید بده ثدرو احتیداج دارد تدا بتواندد
مشکال گوناگونى را که میراث سا ها حکومت استبدادى در ای کشدور اسدت
بر رف کند ،باید رلم را به دست بیاوردا براى یک ملدت ،رلدم وسدیلهاى اسدت
براى رسیدن به اقتدار ملى و ثرو ملی»(دیددار بدا نخبگدان جدوان دانشدگاهی
)2031/6/1ا
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 . 3نتیجه گیری

بیشک عامل اساسی و کلیدی در پیشرفت کشور استفاده از تمامی ظرفیتها در داخـل ،بـه عاـارتی
تقویت ساخت درونی قدرت نظام است .اگرچه باید از امکانات بیرونی هم برای تقویت ساخت درونـی
کشور و نظام تا حد امکان بهره گرفت ،اما نااید چشم امید به بیرون از کشور دوخـت و چنـین تصـور
کرد که راه حل اساسی مشکالت کشور در بیرون وجود دارد .چرا که همواره تـاریخ و تجربـه بـه مـا
ثابت کرده ،هر ملتی که برای پیشرفت خود به بیرون متکی شده و استعداد درونی خود را مورد غفلت
قرار داده است ،رهآوردی جز شکست و وابستگی نداشته است .ملت مسلمان ایران کـه بـا شـعار "نـه
شرقی نه غربی جمهوری اسالمی" نظام اسالمی را در ایران مستقر کرد ،نشان داد که بـا اسـتفاده از
استعدادها و تواناییهای فراوان خود همچنان میتواند با شتاب م اعف بـه سـوی اسـتقالل و عـزت
پیش برود ،اما در بیرون دشمنانی دارد که در صدر آرزوها و آمالشان زمین زدن این ملـت و بـه بنـد
کشیدن آنها است .دشمنان ملت ایران و در رأس آنها آمریکا با تحریمها و فشـارهائآ کـه بـر کشـور
وارد میکنند براس مردم مشکالتآ را بهوجود مآآورد ،اما درس بزرگ این دسته از اقدامات آن اسـت
که «هرچه میتوانیم ،باید به استحکام ساخت داخلآ قـدرت بپـردازیم؛ هرچـه مـیتـوانیم ،در درون،
خودمان را مقتدر کنیم؛ دل به بیرون ناندیم .آنهائآ که دل به بیرون ظرفیت ملت ایـران مـیبندنـد،
وقتآ با یک چنین مشکالتآ مواجه شوند ،خلع سالح خواهند شد .ظرفیتهاس ملت ایران خیلآ زیـاد
است .ما باید بپردازیم به استحکام ساخت درونآ اقتدار ملآ» (بیانـات در مراسـم تنفیـذ حکـم ریاسـت

جمهورس اسالمآ ایران  .)2931/11/21ساخت درونی ،اصول و الزاماتی دارد ،پاسداشت عزت و کرامت
انسانی ،رعایت عدالت و برابری ،اداره جامعه به شیوه محات و عطوفت ،اهتمام در رسیدگی بـه امـور
محرومین و مست عفین و تقویت مشارکت مردم در امور جامعه اصول استحکام ساخت درونی قـدرت
میباشند و تقویت ایمان و معنویت ،تعمیق بصیرت ،ارتقای توانمندسها و آمادگیهای دفاعآ ،دشمن
شناسایی ،حاکمیت تفکر بسیجی ،اتحاد و انسجام ،اقتصـاد مقـاومتی و اتکـا بـه نیروهـای ارزشـی و
خودی ،جهاد علمی و فناورانه از جمله راهاردهای استحکام ساخت درونی قدرت هستند .اما نکتـهای
که نااید از آن غافل شد ،شناخت موانع موجود بر سر راه استحکام ساخت درونی قدرت از قایل وجود
پاره-ای غفلتها ،استمرار خودباختگی به غرب و تفکرات برون نگر ،کاهش روحیه انقالبی و جهادی،
ضعف بینش و بصیرت و  ...است که اگر به درستی و به طور کامل به آن توجه شود ،مایـه اسـتحکام
ساخت درونی نظام شده و با تقویت و ارتقای آنها میتوان عالوه بر افزایش مقاومت در برابر هر نـو
فشار و باج خواهی بیرونی ،امنیت و آرامش را با دور کردن و از بین بردن خطر و یا تهدیـد در جامعـه

اصو بنیادی و الزاما راهبردی استحکام ساخت درونی ااا
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ایجاد کرد .در این صورت جمهوری اسالمی نه تنها به الگویی برای دیگر ملتها تادیل خواهـد شـد،
بلکه میتواند نقش تعیین کنندهای در تحو ت منطقهای و جهانی ایفا کند .این ممکن است به شرط
آنکه نخاگان ،دانشگاهیان و دلاستگان به انقالب و آرمانهای آن ،مسـئلۀ سـاخت درونـی قـدرت را
اهتمام داشته و راهکارهای اجرایی آن را معرفی کنند.
فهرست منابع
 .1قرآن كریم

 .1الهامی نیا ( ،)2989علی اصغر ،فضایل اخالقي ،تهران ،انتشارات مرکز تحقیقات اسالمی سپاه
 .9الهامی نیا ( ،)2931علی اصغر و دیگران ،معنویت اسالمي ،قم ،زمزم هدایت.
 .۴باری بوزان ( ،)2931مردم ،دولتها و هراس ،ترجمه پژوهشکده مطالعات راهاردی ،تهران ،پژوهشـکده
مطالعات راهاردی
 .1برزنونی ( ،)298۴محمدعلی« ،اسالم؛ اصالت جنگ یا اصالت صلح؟» ،مجله حقوفی بین المللی ،شماره
سی و سوم ،پاییز و زمستان211-19،
 .6جعفری ( ،)2986محمد تقـی ،حقوق جهاني بشر :تحقیق و تطبیقق در دو ناقام؛ اسقالم و قر ،
تهران ،مؤسسه تدوین و نشر آثار عالمه جعفری
 .1جعفری ،سیداصغر (« ،)2931عوامل موثر در حفظ و توسعه ارزشها مبتني بر دیدگاه مققام معاقم

رهبری» ،پژوهشنامه انقالب اسالمی ،سال ششم ،شماره ،28بهار31-11،
 .8دشتی ( ،)2913محمد ،ترجمه نهج البال ه ،تهران ،زهد
 .3سادات ( ،)2981محمدعلی ،اخالق اسالمي ،تهران ،سمت
 .21ستودهنیا ،محمد رضا و ساداتپور ،سید هاشم (« ،)2983بصیرت خواص از منار قران كریم» ،ماهنامه
کوثر ،پاییز  ،ش 2۴1-218 ،96
 .22شریفی ،احمد حسین ( ،)2931جنگ نرم ،قم ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
 .21عمید زنجانی ( ،)2988عااسعلی ،مباني حقوق بشر در اسالم و دنیای معاصر ،تهران ،مجد
 .29فاضل لنکرانی ( ،)2966محمد ،آیین كشورداری از دیدگاه امام علي ،تهـران ،دفتـر نشـر فرهنـ
اسالمی
 .2۴قربانی ( ،)2961زین العابدین ،اسالم و حقوق بشر ،تهران ،دفتر نشر فرهن

اسالمی

 .21قربانی ( ،)2931سعید ،علم و فناوری دفاعي در اندیشه امام خامنهای (مدظله) ،تهران ،دانشگاه مالک
اشتر
 .26کاظمی ( ،)2919سیدعلی اصغر ،روابط بین الملل در تئوری در عمل ،تهران ،قوما

218



فصلنامه رلمی د پژوهشی انقالب اسالمی ،س  ،6تابستان  ،66ش 12

 .21کلینآ ،2969محمدبن یعقوب ،اصول كافى ،تهران ،مکتاۀ ا سالمیه،
 .28ماهاتیر محمد ( ،)2981جهاني كه در آن به سر ميبریم ،ترجمه محسن پاك آئـین ،تهـران ،انتشـارات
اطالعات
 .23مجلسی ( 2۴19ه.ق ،).محمدتقی ،بحاراالنوار ،بیروت ،موسسه دارا حیاء التراث العربی
 .11محرابی ،علیرضـا (« ،)2988نقش ارزش گرایي دیني در امنیت ملقي جمهقوری اسقالمي ایقران»،
فصلنامه حصون ،شماره 11 - 1 ،23
 .12میرتاجالدینی ( ،)2916سیدمحمدرضـا ،اخالق كارگزاران حکومت از دیدگاه اسقالم ،تهـران ،سـازمان
تالیغات اسالمی
 .11هالستی ( ،)2916کی.جی .مباني تحلیل سیاست بین الملل ،ترجمه بهـرام مسـتقیمی و مسـعود طـارم
سری ،تهران ،انتشارات وزارت امور خارجه.
 .19نائینی ( ،)2986علیمحمد ،تهدید نرم ،ابعاد و ویژگقيهقا ،سـایت خارگـزاری فـارس (تـاریخ انتشـار
)86/21/21
1. Kant, Immanual(1948), Groundwork of The Metaphysic of Morals, Trans by
H.J.. Pato, London, Hutchinson.
2. Sharp Gene(2005), The Waging Nonviolent Struggle, Boston, Extending
Horizons books.
3. http://www.leader.ir
4. http:/ www.basirat.ir

