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مختصات الگوی مقاومت اسالمی
در منظومه فکری مقام معظم رهبری
ایغر افت

اری ،محمد حکیمی

چکیده
گفتمهبژ یهو الژ پ م یبژیکاژیزژام د هیژکابگفتمهبژیسا،ژسسهسا-ژفیه تاژ
پژدیلژ مکزیژیسلا،ژاهبژ قم ژدیژ هژقمیئالژی ه،ژخمسما ژدرژوهسخژ پژچگ اگاژ
رفتهرژوژویکم ژاظه،ژیسللا اژدرژفضللهیژ سنیلمالژوژدرژ می مژاظه،ژسللاطپژ للکلژ
گمفال.ژکهر الژیینژگفتمهبژدرژو اپژاخ الژ م طژ پژویکه ژویژیادیتپژر ب ژمیژاظه،ژ
وژتبسسنژرو ممدژوژ اماژیینژی مژدرژآ ژرییژییتهبژیسال .ژ
سلللایل ژوهو ژچس لللتا ژ ختصللله ژیلگ ی ژ یلهو ال ژیسلللا ا ژدر ژیادیتلللپژ
حضللم آیالیلاپژخه مپییژیسللال.ژ مییژرسللسدبژ پژوهسللخ ژ هژیسللتفهد ژیزژروشژ
«تقاسلژ قت ییژکسفاژ تن ق ر»ژتمه اژ سهاه ژ عظملپژدر هر ژ للئاپژ مرسلاژوژ
مژآبژیسلهجژیلگ یژ یهو الژیریئپژ د.ژدرژیینژ هر ژ7585ژفس ژیزژ سهاه ژ عظملپژ
یسلتخمیجژ دژوژوسژیزژوهری ژ537ژفس ژ ردژکهوشژقمیرژگمفالژوژ فه سمژ ردژ
اظم ژییتلللهب ژدر لهر ژ یلهو لال ژ مرسلللا ژو ژدر ژقهلب ژومج ژ ی لپ ژ(ی دیف ژیلزی ه ژ
خهطبهب ژسسهسال هژوژی زیر ه)ژ مییژیریئپژیلگ ژیریئپژ د ژیسال .ژ
مییژتبسسنژیلگ ژیژ یهو ال ژی دیفژ یهو الژدرژدوژسهحالژی دیفژیسا اژوژتأ سنژ
مهفع ژ اا ژیلزی ه ژ ماسهتا ژتقیق ژ یهو ال ژدر ژچههر ژ ق رژ ژیلزی ه ژکهرگزیریب ژ
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تیه اا ژ قسطاژوژ عم ی ژ خهطبهبژ یهو الژدرژسلپژسلط ژکهرگزیریب ژد ممهبژوژ
اهظمیب ژسسهسال هیژتقیقژ یهو الژدرژدوژسط ژد ژروب بهپییژوژ موب بهپییژوژ
درژاههیالژی زیر هیژکه ژریژ مییژوسهد سلهزیژسسهسال هژوژتقیقژی دیف ژدرژسپژدستپژ
ی زیر هیژ عم ژی ژدیپامهتسکژوژرسهاپژتتمژی ژ د ژیسال .ژ
واژههای کلیدی:ژ یهو ال ژیسللا ،ژ یه،ژ عظمژر ب ژمی ژیسللتکبهرسللتسزی ژاظه،ژ
ساطپ .ژ
بیان مسئله

یکی از مهمترین کارو یژههای هر حکومتی در عرصـت سیاست هارجی ،طراحی راهبردهای
دقیق و کارممد برای مدیریت فضای بینالملل و مجموعت ارتباطا هارجی بت شیوه مواجهت
منفعتزا با دشـمنان و بدهواهان من واحد سـیاسـی است .در واق  ،منچت مناف یک سیستم
حکومتی را در ارتباط با دیگران بیشـینت میکند ،اتخاذ راهبردهایی است کت ساهتمان کشور
را در برابر تکانتهای سـیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی دشمنان مستحکم کند ،مسیبزدا باشد و
ظرفیت های مواجهت هوشــمندانت با کنشــگران غیر همراه را فراهم کند .نق

در تعریف

اینگونت راهبردها کت مبتنی بر مموزههای اســالمی و انقالبی باشــد ،از موان بس ـیار مهم در
تأمین این کارو یژه حکومتی در عرصــت ســیاســت هارجی اســت .در مجموعت دســتگاه
تصمیمسازی و تصمیمگیری جمهوری اسالمی نیز هأل دقت در این مهم بتصور علمی و
دانشـگاهی محسـوس است« .گفتمان مقاومت» در زمره یکی از اساسیترین این راهبردها
برای تحقق اهدا مذکور قلمداد می شــود« .گفتمان مقاومت» بت عنوان زیر مجموعتای از
کالن گفتمان انقالب اسـالمی ،گفتمانی اصـیل و ریشتدار و مبتنی بر مبانی محکم اسالمی
است کت بر اساس تجربت چهلسالت جمهوری اسالمی ،بتمثابت راهبردی مطلوب برای مقابلت
با نمام سلطت در عرصت بینالملل در شرایط هجمت همت جانبت ،برای رسیدن بت چشماندازهای
ترسـیمی نمام و جلوگیری از توفیق پروژه نفوذ و فریب دشــمن مطر میشــود .گفتمانی کت
ضمن نفی سلطتگری و سلطتپذیری در محیط بینالملل ،بت این محیط از دیدگاه قاعده «نفی
سـبیل» مینگرد کت تجلی من در اصــل «نت شـرقی ،نت غربی» هو یداســت .شــناهت زوایای
مختلف راهبردی این گفتمان ،نخستین گام برای بهرهگیری کاربردی و مطلوب از این گفتمان
در ورطت عمل است.
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درباره اهمیت پژوه

باید گفت از ابتدای انقالب ،مقاومت اســالمی بت عنوان یکی از

راهبردیترین سیاستهای کالن گفتمان انقالب اسالمی و یکی از کاراترین و واق بینانتترین
رو یکردهای دهیل در ســیاســت گذاری راهبردی جمهوری اســالمی ایران برای کســب و
حفاظت از مناف ملی چت در بعد داهلی و چت در عرصت بینالملل در حوزه سیاست هارجی
نمام جمهوری اسالمی مطر بوده ،ولی تبیین دقیق و علمی این موضو مورد غفلت جامعت
علمی قرارگرفتت است .طراحی الگوی مقاومت اسالمی یکی از نخستین قدمهای تحقق این
راهبرد اسـاسی کالن گفتمان انقالب اسالمی و همچنین یکی از ارکان مهم در تکو ین علوم
انسـانی اسـالمی در حوزه علوم سـیاسـی و روابط بینالملل اسـت .لذا این الگو میبایست
سـاهتارمند و مبتنی بر کاربسـت نگاه عملیاتی بت اسـالم و در چهارچوب نقشت راه ترسیمی
توسـط رهبران نمام اسالمی باشد .این نو طراحی الگوست کت پی نیاز ایجاد و جهتدهی
نمام تصـمیمسازی و تصمیمگیری درست و بهینت در این حوزه و در جهت تأمین مناف ملی
مطابق با منمومت فکری رهبری نمام جمهوری اسـالمی بوده و در راستای هد گذاری دقیق
و ســپس تدو ین س ـیاســتهای کلی نمام قرار میگردد .الگوی مطلوبی کت از طریق ترس ـیم
منمومت ارتباطی «هستها» و «بایستتهای برممده از مرمانها» در این حوزه شکل میگیرد.
ناکارممدی نمریت های غربی در پهنت نمام ســیاســی ایران و عدم انطباق و غالبا تضــاد
ماهیت ،اصـول و راهبردهای من نمریتها در عرصـت عمل با مبانی اسالمی و انقالبی ،فقدان
نمریتها و الگوهای بومی را بت محققان دغدغتمند علم سـیاسـت نشان داده و لزوم تدو ین و
تبیین من دیدگاهها و الگوها را در فضــای دانشــگاهی رشــتت علوم س ـیاس ـی ،با اســتفاده از
ظرفیتهای ملی بت وضو بت دست میدهد .نمریتها و الگوهایی کت مبتنی بر اصول و مبانی
اسـالمی و متناسـب با شـرایط محیطی حاکم بر فضای سیاسی و اجتماعی هستند و عرصت
علمی را از وابســتگی نمری بت علوم تجو یزی غربی و احیانا غرب زدگی افراطی در علوم
نمری برهاند.
هد اصــلی این پژوه  ،طرحی اســت راهبردی کت بر ارائت الگوی عملیاتی مقاومت
اسالمی در چهارچوب منمومت فکری رهبری معمم انقالب تمرکز یافتت است .طرحی کت بر
ساحت عمل نمر دارد و در چهارچوب تفکرا فردی سامان یافتت کت ایشان سالها مدیریت
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جبهت مقاومت اسـالمی را در دســت دارند .برای رسـیدن بت این هد  ،نو یسـندگان بت تبیین
عناصــر دهیل در ســاهت این الگو میپردازند .اهدا اســتوار بر مقاومت ،الزاما تحقق
مقاومت ،مخاطبان ،سیاستها و ابزارهای مقاومت ،عناصر شکلدهنده این الگو هستند.
در نهایت ،الگوی ارائت شده و مختصا من درباره مقاومت اسالمی ،مستخرج از بیانا
مقام معمم رهبری بوده کت تالشی برای نشان دادن منمومت فکری معمملت است .شاید درباره
هر یک از عنوانها و مختصــا  ،ســایر اندیشــمندان ،پیشــنهادا دیگر مانند اســتفاده از
سـیاستهای گستردهتر یا ابزار متنو تر داشتت باشند کت قابل توجت و مهم است ولی با توجت
بت موضو مقالت ،تنها بت مؤلفتهای بیانشده توسط رهبری پرداهتتایم.
پرسشهای پژوهش

این پژوه  ،از یک پرسـ اصلی و پنج پرس فرعی تشکیل شده و مقالت ،در پی پاسخ بت
این پنج پرس است و چهارچوب پاسخ بت سؤال اصلی را فراهم میمورد.
پرسش اصلی

مختصا الگوی مقاومت اسالمی در منمومت فکری میتاللت هامنتای چیست؟
پرسشهای فرعی

پس از استخراج بیانا معمملت درباره مقاومت و بررسی مفهومگیری و مقولتبندی منان ،پنج
ســرفصــل ،برای تبیین این الگو ایجاد شــد کت با عنوان مختصــا الگوی مقاومت ،ارائت
می شــود .این مختصــا عبارتند از :اهدا مقاومت ،الزاما تحقق مقاومت ،مخاطبان
مقاومت ،ســیاســت های تحقق مقاومت و ابزارهای پیاده ســازی مقاومت .بر این اســاس
پرس های فرعی پژوه بت شر زیر است:
الف) اهدا مقاومت اسالمی در اندیشت میتاللت هامنتای کداماند؟
ب) الزاما تحقق مقاومت اسالمی در اندیشت میتاللت هامنتای کداماند؟
ج) مخاطبان مقاومت اسالمی در اندیشت میتاللت هامنتای کداماند؟
د) سیاستهای مقاومت اسالمی در اندیشت میتاللت هامنتای کداماند؟
ه) ابزارهای مقاومت اسالمی در اندیشت میتاللت هامنتای کداماند؟
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 .1پیشینه تحقیق

در پیشـینتسـنجی انجام شده توسط پژوهشگر ،فقدان الگو یی منسجم و کارممد در موضو
مقاومت چت در منمومت فکری رهبر معمم انقالب و چت غیر از من ،مشــهود بوده و فقدان
کاربسـت این الگو در منمومت تصـمیمگیری و تصـمیمسـازی حاکمیتی مبتنی بر ســاهتار-
کارگزار کامال ملموس اســت .با توجت بت رو یکرد گفتمانی مقاومت ،می توان تمام مناب
موجود اعم از کتابها ،مقاال و پایاننامتهای مربوط بت این موضــو را در ســت دســتت قرار
داد.
 .1-1منابعی که از منظر کلی به موضوع مقاومت ،فرای رویکرد اسالمی و بومی پرداختهاند.

در این مثار مقاومت بتعنوان یک موضو سیاسی و اجتماعی بت بحث گذارده شده و رو یکرد
اسـالمی مدنمر نبوده اسـت .این مناب از حیث کیفیت موضـو شناسی انجام شده مطلوب
ارزیابی می شــوند ،اما از منجا کت رو یکرد منها غیربومی اســت و دیدگاه اســالمی در منها
محوریت ندارد از تحقیق پی رو متمایز میشوند .در این میان فرهادینیا بت تاریخ منازعا
نمامی و قیام های قرن بیســتم پرداهتت (فرهادی نیا ،)2477 ،جیمزســی مفهوم قدر و
مقاومت در برابر ســلطتگری را در علم روانشــناس ـی بررس ـی کرده (جیمزس ـی )2417 ،و
گندمکار از منمر حقوق بینالملل بت مسئلت پرداهتت است (گندمکار.)2415 ،
 .7-1منابعی که به بررسی مقاومت اسالمی اختصاص داشته و فارغ از رویکرد بومیاند.

در این مثار عمدتا بت تاریخ مقاومت اســالمی ،عملکرد جبهت مقاومت اســالمی یا بررس ـی
فقهی مقاومت پرداهتت شـده است .چنانکت مالحمت میشود این مثار کمتر رو یکرد تحلیلی
داشــتت و بیشــتر بت توص ـیف تاریخ و تبیین تحوال تاریخی مصــادیق مقاومت میپردازند.
بنابراین ،از این تحقیق متمایز میشوند .فرهادی در نگاشتت هود روایت تاریخی نهضتهای
مقـاومت و جنب های مذهبی و اســالمی را بیان می کند (فرهادی .)2415 ،پیرانی نیز
جلوههای مقاومت در نهجالبالغت را بررسی کرده است (پیرانی.)2414 ،
 .9-1منابعی که رویکردی اسالمی و بومی به موضوع دارند.

در این مثار ،مقاومت از منمری اســالمی و بومی عموما بت بحث گذارده شــده اســت و در
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همین ارتباط دیدگاه امام یا مقام معمم رهبری نیز مورد توجت قرارگرفتتاند .در زمره این مثار
میتوان بت پژوه های زیر اشاره کرد:
سـلطانیوش بت جم موری و تدو ین سخنان رهبر معمم انقالب درباره موضو مقاومت
تا ســال  2413پرداهتت و اقدام بت دســتتبندی مطالب کرده اســت (ســلطانیوش.)2413 ،
سـرافراز بت جم موری سـیاسـی -اجتماعی معمملت بتطور مختصــر همت گماشــتت اســت
(سرافراز .)2412 ،مؤلف با گردموری سخنان ایشان در حوزه مقاومت و سپس گریز بت فلسفت
سـیاسـی اسـالم ،عنصــر مقاومت را در اندیشــت حضـر میتاللت هامنتای ،با مفاهیم
اسالمی تطبیق داده است .مهدوی اطهر نیز بت گردموری سخنان معمملت و بیان دیدگاه ایشان
درباره جنب های اســالمی و نهضــت های مقاومت در قرن حاضــر اهتمام داشــتت اســت
(مهدوی اطهر .)2416 ،صــلح میرزایی نیز صــرفا بت گرد موری ســخنان معمم لت در حوزه
مقاومت پرداهتت است (صلحمیرزایی.)2417 ،
این مثار از حیث رو یکردی مشــابت یا اعم از مقالت پی رو هســتند ،اما از حیث روش
متفاو اند .بت این معنا کت یکی از هألهای جدی مشاهده شده در این مثار ،هأل روشمندی
اســت .درواق  ،این مثار عموما با رو یکرد توص ـیفی انجامش ـده اند .حال منکت بهرهگیری از
روشهای بتروز و کارممد ،غنای نتایج حاصـل از پژوه

را صـد چندان میکند .مسئلتای

مهم کت این مقالت بر من تمرکز داشــتت و از روش تحلیل محتوای اســتوار بتعنوان روش مختار
هود بهره جســتت اســت .نکتت دیگر منکت ،تمامی مثار فوق تنها از ســنخ جم موری داده و
توصیفی بودهاند و فقدان رو یکرد تحلیلی در مسئلت مقاومت بت چشم میهورد .ازاینرو ،این
مقالت بت رو یکرد تحلیلی نیز توجت داشتت است.
نوآوری پژوهش

در مقام بیان ابعاد نوموری پژوه

پی رو ،می توان نگاشــتت را از ســت حیث دارای نوموری

دانست .نخست از حیث موضو همانطور کت ذکر شد ،موضو مقاومت اسالمی هر چند
تا کنون مورد مطالعت قرارگرفتت ولی از یکســو با توجت بت نیاز من در عرصــت امروزی کشــور
کماکان اندک اسـت .دوم از حیث رو یکرد توجت پژوهشگر بت دیدگاه مقام معمم رهبری کت
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جزء اسـناد باالدستی در نمام جمهوری اسالمی ایران بت شمار میرود .سوم از حیث روش
پژوهشگر با ورود علمی بت مسئلت انتخاب و استخدام روش تحلیل محتوا و کاربست ،در پی
من بوده کت پژوه

را از عمده مناب توصــیفی و یا گردموری متمایز ســاهتت و در پی تبیین

مختصــا مقاومت اســالمی و تدو ین الگوی من در منمومت فکری رهبر انقالب در قالبی
روشمند و علمی باشد.
 .2مبانی مفهومی و نظری

نخســتین گام برای تبیین درســت موضــو پژوه  ،تعریف مفاهیم اصــلی از طریق تعریف
لغوی و اصـطالحی و سـپس تشریح مبانی بنیادهای نمری «مقاومت» برای تشخی

دقیق

مقصود نگارنده است.
 .1-7مقاومت

واژه «مقاومت» ،عربی و از ریشت «ق و م» است کت بت زبان فارسی وارد شده است .لغتنامت
دهخـدا ،فرهنگ معین و عمید در تعریف مقاومت الفاظ «ایســتادگی ،برابری ،مقابلی،
پافشـاری ،ایسـتادگی ،اسـتقامت و پایداری»« ،دوام و استحکام»« ،باکسی در امری برابری
کردن» و «ضـدیت کردن» را ذکر کردهاند و در مثالهای مفهوم تقابل با هصـم هو یداست
(دهخـدا 12451 :2466 ،معین ٢2٤6 :13٤٤ ،و عمیـد .)22٤٩ :131٢ ،همچنین
عبار های «سختی روبترو یی با نیرو یی هاص»« ،مخالفت و عدم تسلیم در برابر هواست
دیگران» و همچنین «اســتواری ،صــالبت و نمام» نیز در ترجمت معجمهای عربی برای این
لفظ مورده شــده اســت .1برای معادل مقاومت در زبان انگلیس ـی نیز در وهلت نخســت لفظ
« »Resistanceو در مرحلت بعد « »Perseveranceکت از من بتعنوان معادل «اســتقامت» در
فارسی استفاده میشود ،مورده شده است (ساعتچی.)1273 :2462 ،
در تعریف اصــطالحی ،برای لفظ مقاومت تعریفی جام و علمی در مناب دانشــگاهی
یافت نشــد ،اما با توجت بت پررنگ شــدن فعالیتهای «محور مقاومت» در ســالیان اهیر و
 .1معجم المعـانی الجـام  ،تـاریخ مهرین بـازدید  53تیرماه https://www.almaany.com/ar/dict/ar- ،2417
ar/مقاومة/
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کسـب موفقیتهای متعدد در جنگ با گروههای تروریستی -تکفیری بتو یژه داع  ،تبادری
نمامی -امنیتی از مفهوم مقاومت بر برداشــت عمومی از این مفهوم در ادبیا علمی ایران و
همچنین سـطح عمومی جامعت و سـایر کشـورها مخصـوصا کشورهای اسالمی حاکم شده
اســت .بت عبار دیگر ،امروزه با توجت بت پشــتیبانی و حمایت های ممریکا و غرب از جبهت
مخالف محور مقاومت ،از مقاومت بت عنوان تقابل و ایســتادگی در مقابل محور غربی-
ممریکایی در حوزه نمامی در منطقت غرب مســیا یاد می شــود کت در پی من بت تقابل در بعد
سیاسی نیز تعمیم یافتت است.
 .7-7الگو

در اصـطال « ،الگو» را توصـیف ساهتارمند و تکرارپذیر یک موضو یا پدیده مینامند کت
بتمنمور پیوند ذهنی انسـان با من و همچنین معنا بخشـیدن و درک محیط مصنو موضو یا
پدیده مدنمر از من اســتفاده میشــود .بتعبار دیگر «الگو» ابزاری اســت برای درک نمم و
قاعده حاکم بر موضــو و دســتیابی بت انســجام ســاهتاری و عملکردی من و ســپس کنترل
فرمیندهای پیچیده در من موضو یا پدیده (شریف و محمدعلینژاد.)14-16 :2412 ،
 .8روش انجام پژوهش

در این پژوه  ،از روش تحلیل محتوا اسـتفاده شـده اسـت .تحلیل محتوا ،روشی تحقیقی
برای مطالعت و توصـیف عینی ،منمم و نماممند مضـامینی مشـکار و مرتبط با یکدیگر است
معتبر دادهها در
(باردن ،بت نقل از لبســون )23-22 :2462 ،کت برای اســتنباط تکرارپذیر و ِ

متون ،برای درک صحیح و روشن قواعد حاکم در روابط بین دادهها و مطالعت و تحلیل ارتباط
منان بت شیوهای نماممند ،عینی و کمی اجرا میشود .این روش ،بت منمور اندازهگیری متغیرها
و بر اســاس محتوای موجود ،یعنی انوا واحـدهای انتقال پیام ،بت کار گرفتت می شــود
(کریپندور  .)12-17 :2474 ،این روش برای پژوه هایی کت از یک ســو دارای تنو و
حجم باالیی از دادهها بوده و بت تبیین رو یکردی هاص در ضمن دادهها میپردازند و از سوی
دیگر ،در پی بررس ـی و مقایســت دادهها برای تبیین الگو یی هاص هســتند ،مناســب اســت
(ســیدامامی .)462-472 :2477 ،از این رو ،روش تحلیل محتوای کیفی ،بت عنوان روش
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مورد استفاده در این پژوه انتخاب شده است.
کاربســت این روش در تحقیق پی رو طی هفت مرحلت انجام می شــود( :افتخاری،
)2417
نخست .موضو شناسی مسئلت ،اعم از تعیین موضو و محدود ساهتن من تنها بت حوزه
مباحث نمری و کاربردی مقاومت ،فارغ از ســایر بخ های من مانند بررس ـی جریان های
مقاومت در منطقت و شناسایی مناب و ادبیا موجود مقاومت.
دوم .شناسایی مناب و تعریف مدهل.
با توجت بت دسترسی بت متن تمام مناب موضو مدنمر در پایگاه اطال رسانی حفظ و نشر
مثـار میـت اللت هامنت ای بت عنوان کامل ترین و جام ترین پایگاه داده ای از بیانا و
نگاشـتتهای معمملت ،منب اصــلی و اولیت مورد اسـتفاده پژوه  ،این پایگاه بوده اســت .بر
همین اساس ،روش تحلیل محتوای متنمحور در پژوه حاضر بت کار گرفتت شده است.
تعریف مدهل بت معنای انتخاب واحد تحلیل اعم از کلما  ،مضــامین ،موضــو ،
اشـخاص ،وقای و اسـناد ،منب شـناسـی و انتخاب دادههای اولیت شامل متون ،سخنرانیها،
فیلمها ،تصــاو یر ،تاریخ ،مصــاحبتها و غیره ،پیرامون موضــو و تشــخی

و تعیین جامعت

مماری بتعنوان مناب اولیت ،نحوه ورود بت پژوه و قالب بررسی مناب است (باردن:2462 ،
 .)227با توجت بت بدی بودن موضــو پژوه و نبود مثار علمی و روشــمند درباره موضــو ،
حجم گسترده دادههای اولیت و بانک اطالعاتی موجود ،واحد تحلیل ،واژگان کلیدی است.
روش اســتفاده شــده در اســتخراج واژگان کلیدی و تهیت فی های اولیت در این پژوه ،
روش «کســب نمرا نخبگانی »1اســت .بر این اســاس ،با مراجعت بت چند تن از اســتادان
متخصـ

در این حوزه با توجت بت سابقت پژوهشی ایشان در حوزه اندیشت مقام معمم رهبری

و همچنین مشـنایی ایشـان با مقدما موضو مقاومت و مفاهیم مرتبط با من ،بت جم موری
کلیدواژههای پیشنهادی منان پرداهتت شده است .در کاربست این روش ،پس از بیان مسئلت و
مفهوم مدنمر از مقاومت ،فرمهایی برای کســب نمرها و کلیدواژگان پیشـنهادی نخبگان این
1. Expert Opinion
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حوزه برای ورود بت موضو مدنمر و جم موری فی پیرامون مقاومت در اندیشت رهبر معمم
انقالب در اهتیار منان قرار گرفت و از این طریق ،کلیدواژهها توسط پژوهشگر تجمی شد و
مورد اصال قرار گرفت .در جدول زیر بت نخبگان مراجعت شده و سوابق مرتبط منها در زمینت
اندیشت حضر میتاللت هامنتای اشاره شده است.

جدول  :1سوابق نخبگان

پس از بررسـی دیدگاههای استادان و گرفتن هروجی اجماعی از من نمرها ،مجموعا 15
کلیدواژه بت دســت ممد کت از منها در روند جســتجو ،گردموری و پاالی

دادهها ،در گام بعد

استفاده شد .این واژگان کلیدی عبارتند از :مقاومت /مقاومتی /مقاوم ،ایستادگی ،استقامت،
پایداری ،ســلطتناپذیری ،هط قرمز ،ســازشناپذیری ،تســلیمناپذیری ،شــکســتناپذیری،
عقبنشـینی ،اسـتکبارستیزی ،نرم

قهرمانانت ،سیطره ،تسلط ،باج ،بتزانو درموردن /بت زانو
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درنیامدن ،ستمناپذیری ،هصم ظالم ،صبر و نترسیدن.
سوم .جستجو و گردموری دادهها بر اساس کلیدواژههای بت دست ممده در گام قبل
بر اساس کلیدواژگان در سایت مذکور جستوجو شد و تمام فی های مرتبط با موضو
پس از انجام فرمیند پاالی از پایگاه استخراج و در جدول دادهها مکتوب شد.
چهارم .پاالی دادهها
در این پژوه  1171فی مورد مطالعت قرار گرفت کت پس از پاالی توسط نگارنده بر
اسـاس ارتباط مفهومی با موضـو مقاومت 121 ،فی مورد اسـتناد در موضو مدنمر قرار
گرفت .نتایج حاصل از این پاالی در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول  :2کلیدواژگان

پنجم .کدگذاری دادهها مطابق با دستورالعملی مشخ

توسط محقق

نمام کدگذاری فی ها ،بر اســاس تاریخ بیانا رهبر معمم انقالب در ســایت حفظ و
نمر مثار معمملت تنمیم شـده اسـت .اعداد بعد از حر « »Dدر ابتدای کد نمایشـگر تاریخ
ســخنرانی ایشــان بت ترتیب ســال ،ماه و روز اســت و اعداد بعد از حر « »Nشــماره مفهوم
برداشـت شـده از فی های من سخنرانی است .برای مثال فی با کد  D980314N03عبار
اســت از ســومین مفهوم برداشــتی در حوزه مقاومت بر اســاس واژگان کلیدی از ســخنرانی
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چهاردهم هردادماه سال  2417مقام معمم رهبری.

شکل شماره  :1نمونه کد فیش

شـشـم .دسـتتبندی فی ها ،استخراج مضامین درباره موضو  ،مفهومسازی از مضامین
مشترک ،نگارش جدول تحلیل و کشف مقوال و مقولتبندی فی ها و اهتصاص هر مفهوم
بت مقولت مربوط بت هود .در این پژوه  121 ،فی مورد بررس ـی قرار گرفت 337 ،مفهوم
استخراج شد و در نهایت این مفاهیم در قالب  21مقولت جای گرفت.
هفتم .تجز یت و تحلیل یافتتها و روابط متقابل دادهها و در نهایت کشــف ،ترسـیم و ارائت
الگوهای مطلوب و نهایی.
 .9جدولهای داده
 .1-9جدول پاالیششده مفاهیم و کدگذاری باز

فی های بت دسـت ممده 1بر اسـاس جسـتجوی کلیدواژه محور ،طبق قسمت قبل کدگذاری
شده و سپس مفهوم فی ها استخراج و در جدول زیر ثبت شده است.

 .1منب  :یافتتهای پژوهش ـی در پروژه «الگوی مقاومت اســالمی در منمومت فکری مقام معمم رهبری» توســط
محمد حکیمی و بت راهنمایی دکتر اصغر افتخاری ،دفا شده در تابستان .2417
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جدول  :4فیشهای مستخرج اولیه (مضامین پایه)
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 .7-9جدول مقوالت

مفاهیم بت دسـت ممده بر اسـاس وجوه مشـترک کارکردی منان دسـتتبندی شد و تمام منها در
قالب دوازده مقولت در هصوص الگوی مطلوب پژوه جای گرفت.
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جدول  :5مقوالت مستخرج از مفاهیم (مضامین نهایی)

 .4تحلیل دادهها

با دقت در مفاهیم و مقوال  ،ارتباط هر مفهوم و مقولت و جایگاه من در منمومت مقاومت
اسـالمی در اندیشت مقام معمم رهبری مورد بررسی قرار گرفت و نمام ارتباطی منها در قالب
الگو یی شر داده هواهد شد.
 .1-4اهداف مقاومت اسالمی از منظر مقام معظم رهبری

بر این اساس ،اهدا مقاومت را میتوان در دو دستت تقسیمبندی کرد:
 .1-1-4اهداف دینی  -عقیدتی

برای تأمین این دســتت از اهدا  ،بت مقاومت از منمر وظیفت ای شــرعی و دینی و حکمی از
جانب پروردگار متعال نگریســتت شــده اســت .مقابلت با دشــمنان هدا و ظالمان ،وظیفتای
شرعی است کت بر گردن همت مخاطبان وحی الهی است تا رضایت الهی جلب شود ،ظلم و
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جور از صحنت روزگار محو شده و دین هدا و مکتب الهی ،در مقام حاکمیت مستقر و تعالیم
الهی در جامعت پیادهسازی شود .از طریق مقاومت و پایداری در مسیر حق است کت موجبا
دستیابی جامعت اسالمی و مسلمان بت سعاد و سعادتمندی مه ّیا ،نور هدایت الهی بتسوی
جامعت اسـالمی جلب شـده و مسـلمانان بت وصـف «عباد الصـالحین» مز ین میشوند .در
پرتوی این مقاومت است کت ذهایر معنوی جامعت کسب و حفظ میشود ،مسلمین و جامعت
اســالمی بت رشــد و نمو معنوی واصــل گشــتت و تقوای الهی نمود مییابد .مقاومت در این
مسـیر ،یعنی مسـیر حفظ و دفا از اســالم و تعالیم من و جلوگیری از بت انزوا کشـیده شـدن
اســالم و مســلمین ،مقابلت با ظالمان و حمایت از مملومان کت ترس از اندوه را از جامعت
میزداید و جامعت را بت مســمان متصــل کرده و الهی میکند و در نهایت با جلب نصــر و
حمایت الهی ،پیروزی نهایی را محقق سـاهتت و مسـیر دنیا و تاریخ را از مسیر ظلم بت مسیر
عدالت و توحیدمحوری تغییر می دهد .این همان زمینتســازی تحقق ظهور مهرین منجی و
نجا دهنده بشریت ،یعنی حجت بن الحسن العسکریاست.
 .7-1-4اهداف ملی

بخ

دیگر از اهدا مقاومت را می توان معطو بت عوامل ملی دانســت .تأمین مناف ،

مصـالح و حقوق ملی و مقابلت با نادیده انگاشتن من ،مهمترین هدفی است کت هر حکومت
من را بیان کرده در دسـتور کار قرار میدهد و سیاستهای هود را مطابق با من تنمیم میکند.
در نمر رهبر معمم انقالب ،تأمین مناف ملی در کشاک رقابت دولتهای دشمن در عرصت
بینالمللی ،جز از طریق مقاومت ،ایسـتادگی و پافشـاری بر روی مواضـ برحق هود میسر
نیست .وصول بت اهدا و تحقق مقاصد ،مرمانها ،شعارها ،ممال و مرزوها و افقهای مدنمر
ســیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعی و غیره در ســاحت ملی ،چت اهدا کوتاه مد من و چت
بلندمد و تحقق اراده ملت ها چت منانی کت مادی اســت و چت منانی کت در زمره معنو یت
شمرده میشوند ،اهدافی است کت همت ملتها را بت مقاومت تشو یق میکند.
اســتقالل را میتوان بتعنوان یکی از ابتداییترین و مهمترین این اهدا و ارادههای ملی
ِ
برشـمرد .اسـتقالل ،هواه در عرصـت سـیاسـی باشـد یا در عرصت اقتصادی یا امور امنیتی و

م تصات الهوی مقاومت اسالمی در منظومه فکری مقام معظل رهبری219 

نمامی ،هواه در سـاحت اجتماعی مطر شــود یا حفاظت از مرزهای فرهنگی باشـد ،حتی
اگر در اراده و هواست ملتها دنبال شود ،درگرو مقاومت و استقامت در برابر هواست ،اراده
و سـیاسـتهای هصـمملود است دشمنی کت بتدنبال نفوذ و سلطت همت جانبت بر ملتها و
دارایی منان ،اعم از مناب طبیعی ،نیروی انسـانی و قدر ذهنی و فکری افراد است دشمنی
کت در پی غار جان ،مال و مناب ملتهاست .ترک هر نو نفوذ یا سلطت اقتصادی ،سیاسی،
فرهنگی و  ...منوط بت این مقاومت و مقابلت با افزون طلبی ،دیکتاتور مآبی و زیاده طلبی
دشمن است.
طبیعی اســت چنین دشــمنی ،برای تحقق اهداف  ،موان متعددی در مســیر تحقق
مقاومت ملتها قرار داده و از سـوی او انوا فشـارهای سـیاسی ،اقتصادی ،تبلیغاتی و غیره
علیت مقاومت ملتها وارد شــود .فشــارهایی کت از یکســو زمینتســاز مشــکال و رنجهای
داهلی در عرصــتهای گوناگون شــده و از ســوی دیگر هو یت ملی ،غیر ملی ،عز ملی،
هودباوری و اعتماد بت نفس ملی را هد تهاجم قرار داده تا بت اهداف
قالب اندیشـت رهبر معمم انقالب ،کاه

برســد .بر اســاس

یا غلبت بر موان  ،مشکال و رنجها و دستیابی بت

پیروزی و موفقیت تنها در چهارچوب مقاومت و صـبر اسـت کت بت نتیجت میرسد و دفا از
هو یت و غیر ملی و دســتیابی ،حفظ و ارتقای عز  ،صــالبت و سـربلندی و جلوگیری از
ذلیل شــدن و همچنین هودباوری و اعتماد بت نفس در دمیدن رو مقاومت در کالبد فکر و
عمل نهفتت است.
دستیابی بت پیشرفت نیز درگرو مقاومتی است کت ملتها را از چنگ وابستگی بت بیگانگان
رهانیده و نیروهای درونی یک ملت را بت فعلیت برســاند .ملت ها را از اتکا همت جانبت بت
بیگانگان جدا کرده و باعث ایسـتادگی بر روی پای هود و تأمین نیازهای هر جامعت متناسب
با شـرایط داهلی و امکانا ملی است .همین امر است کت باعث ثبا نسبی و پایدارسازی
جوام و ملتها در قبال ســایران گشــتت و بت واســطت من و برای رف حوائج و الزاما بشــری
اسـت کت پیشـرفت در عرصـتهای فناورانت و علمی را در میان رقابت و انحصارطلبی علمی
قدر ها برای کشور محقق میسازد .در طول تاریخ نیز وابستگی مطلق جز عقب ماندن در
عرصــت های علمی و صــنعتی ،نتیجت ای نداشــتت و در عوض مقاومت بود کت ملت ها را بت

 221پژوهشهای سیاست اسالمی  /سال هشتل  /شمارۀ هجدهل /پاییز و زمستان 1399

پیشرفت رسانده و نسلهای مینده را از نتایج و دستاوردهای درهشان مقاومت امروز بهرهمند
ساهتت است.
کســب و افزای

قدر در عرصــت حاکمیتی ،چت در عرصــت داهلی و چت در ســاحت

بین الملل ،دیگر هدفی اســت کت تمام ملت ها و دولت های جهان در پی من اند .قدرتی کت
هطرا وارده بر حوزههای مختلف سـیاسـی ،اقتصادی ،امنیتی و  ...هر کشور را دف یا کم
کرده و منان را بتسـوی وصـول بت نقطت بازدارندگی نمامی ،امنیتی ،سـیاسـی ،اقتصادی و ...
سـوق دهد و همچنین از نمام سـیاسی -حاکمیتی و ساهتهای اجتماعی و اقتصادی دفا
کرده و منان را از تهدیدا و هطرها مصون دارد .این امر جز از طریق جلوگیری از پیشرفت،
ناتوانسـازی ،عقبنشاندن ،سرکوب و شکست دشمن و اسیر نشدن در کمند استکبار میسر
نیست.
نمود قـدر را در ســیـاســت هارجی می توان در میزان تأثیرگذاری در معادال و
س ـیاســتهای منطقتای و بینالمللی مشــاهده کرد .تأثیرگذاری در عرصــت بینالملل نیز از
طریق مقاومت برحق محقق شـده و دگرگون سـاهتن وضـ دنیا و استقرار و حفظ و ارتقای
عدالت در سـطح جهان کت مرمان انقالب اسـالمی و شعار هر فرد و گروه مزادیهواه است،
امکانپذیر است .در این میان مقاومت ملی جمهوری اسالمی ایران موجب ارائت یک الگوی
موفق از مقاومت در جهان شــده کت دشــمنان در پی الگوزدایی از من هســتند .مقابلت با این
الگوزدایی از ملت ایران در منمر مردم دنیا ،منجر بت گســترش مقاومت در جهان و در میان
مزادیهواهان و عدالتطلبان میشــود .مقاومت بتهودیهود چرهتای مولد ایجاد کرده و
هر مقـاومت ،مقاومت های بعدی را بازتولید می کند .یک از اهدا و نتایج مقاومت را
می توان تولید مقاومت برشــمرد .در نمر رهبری ،افزای

روحیت مقاومت یا جلوگیری از

کاه من در میان مردم ،جامعت و مسئوالن نیز از مجرای این چرهت انجام میشود.
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اهداف مقاومت

اهداف دینی-
عقیدتی
اهداف ملی

شکل  :2اهداف مقاومت اسالمی از منظر مقام معظم رهبری
(منبع :یافتههای پژوهش)

 .7-4الزامات تحقق مقاومت اسالمی از منظر رهبر معظم انقالب

پی نیازها ،ضرور ها و الزامهای تحقق کامل و درست مفهوم مقاومت در عرصت هارجی،
در قالب چهار محور دستتبندی میشود:
 .1-7-4الزامات عاملیتمحور

ضـرور ها و الزاما تحقق مقاومت بت مخاطبان و عامالن مقاومت ذیل ست گروه معطو
شده است .نخست عبار است از وجود «رهبری» مدبر ،دانا و توانا کت هدایت و والیت
امر را بر عهده داشـتت باشد .پس از من عامل« ،مردم» مهمترین الزام است .پیروی مردم از
رهبری ،ایسـتادگی منان در صـحنت ،تحمل مشـکال و سختیها و صبر بر منها ،از الزاما
اساسی تحقق مقاومت است .در سومین مرحلت از الزاما عاملیت محور ،عامل «حاکمیت
و سـاهتار» قرار میگیرد .حاکمیت سـیاسـی و ساهتار حکومتی ،موظف است برای تحقق
کامل مقاومت ،از طریق برنامت ریزی فرهنگی و اجتماعی ،مردم را در صــحنت مقاومت نگت
داشــتت و منان را اســتوار حفظ کند .مقابلت با عوامل شــکا زا و تفرقتافکن از دیگر وظایف
حاکمیت است .مدیریت شکا های اجتماعی و شکا های بین مردم و نمام و جلوگیری از
ایجاد بحرانهای اجتماعی امر مهمی اسـت کت باید بت من اهتمام داشـت و پیوستگی مردم و
نمام و همچنین اقشـار مختلف مردم را حفظ کرد .اسـتحکام بخشیدن بت بنیانهای مختلف
اجتماعی ،سـیاسـی ،اقتصــادی و ...از دیگر الزاما تحقق مقاومت اســت کت قبضــت من در
اهتیار حاکمیت اســت .کاربســت تعالیم اســالم و عمق بخش ـیدن بت من در ســاهتارهای
اجتماعی ،ضــرور دیگری اســت کت حاکمیت از راه های مختلف مموزشــی و فرهنگی،
میبایسـت نسـبت بت من اقدام کند .از دیگر الزاما مدنمر رهبر معمم انقالب کت ضروری
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اسـت حاکمیت نسبت بت من اهتمام و یژه بورزد ،ثبا بخشی بت فضای جمهوری اسالمی در
تمامی ابعاد سیاسی ،امنیتی ،نمامی ،اقتصادی و ...است.
 .7-7-4الزامات تقابلمحور

دشـمن برای شـکسـت مقاومت ،از هر سـیاسـت و ابزاری کت بتواند استفاده هواهد کرد .از
جملت این سـیاسـتها و ابزارها فریب ،نیرنگ ،نفوذ ،تهدید و ...است .برای تحقق مقاومت
ناچار بت مقابلت با این عوامل از ســوی کارگزاران مقاومت هســتیم .تقابل با نفوذ دشــمن و
مخالفان جریان مقاومت و مقابلت با نفوذی هایشــان در کنار مقابلت با فریب ها ،نیرنگ ها و
واکن مناسب و شجاعانت در برابر تهدیدا دشمن ،از الزاما تقابلمحور تحقق مقاومت
و پیروزی اســت .برنامت ریزی و ســیاســت گذاری برای اقدام مناســب و کارا در مقابل
سـیاسـتهای هصـمانت دشـمنان و استفاده از ابزارهای کارممد برای مقابلت با ابزارهای منها،
برای جلوگیری از تحقق اهدا هصــمانت و هبیثانت منها ،در زمره این الزاما قرار میگیرد.
این وجت از الزاما  ،اگرچت در تقابل با هصم تعریف شده ،ولی باید تأکید کرد ابدا بت معنای
مواجهت انفعالی با دشـمن نیست ،بلکت مبنای این الزاما  ،مبتنی بر گفتمان درونی مقاومت
بوده و نمود من در تقابل با دشمن مشکار میشود.
 .9-7-4الزامات محیطی ُبعدمحور (مبتنی بر ابعاد فرهنگی ،اقتصادی و علمی)

برای تحقق مقاومت ،ضـروری اسـت در عرصـتهای فرهنگی ،اقتصادی و علمی ،اقداما
عملی اســاسـیای انجام شــود و این اقداما  ،از اصــلیترین پی نیازهای بت ثمر نشــســتن
مقاومت است.

الزاما در ُبعد فرهنگی عبار اســت از حفاظت از هو یت ،فرهنگ و ســنتهای ملی،

پاســداری از مؤلفت های معنوی بت و یژه احســاس اعتماد بت نفس در جامعت و گســترش
فعالیتهای فرهنگی در جامعت بتو یژه در میان جوانان.
درباره الزاما در ُبعد اقتصادی باید گفت بدون قدر بخشیدن بت اقتصاد ،از طریق اتکا
بت داهل ،رونق تولید داهلی و پیاده ســازی س ـیاســت های اقتصــاد مقاومتی ،تأمین امنیت
اقتصادی و ثبا بازار ،نمیتوان بت شکلی مطلوب مفهوم مقاومت را در جامعت محقق کرد.
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همچنین در ُبعد الزاما علمی این نکتت مهم اســت کت مقاومت از من روی کت امری
منطقی ،عقالیی و علمی اســت ،نمیتواند بدون تجهیز کارگزاران من بت علم ،محقق شــود.
ارتقای قدر علمی ،دســتیابی بت فناوریهای پیشــرفتت و تأمین ،تجهیز و مدیریت ابزارهای
گوناگون ارتباطی ،زمینتساز بت ثمر نشاندن مقاومت است.
 .4-7-4الزامات معنویتمحور

برای تحقق مقاومت ،ضـروری است الزاما حوزه معنو یت تأمین شود .این الزاما شامل
ایجاد و حفظ و یژگیهای روحی ،الزاما ایمانی و الزاما شناهتی و معرفتی است.
ا ف .خصــایص ضــروری روتی و اخالقی :تحقق مقــاومت از طریق عامالن مقاومت
صــور می گیرد .پس نیاز اســت کت این عامالن در هود اهالق ،هصــای

و و یژگی های

روحی ای را کت مقدمت ســاز و پی نیاز مقاومت اســت بت وجود مورده ،ارتقا داده و حفظ کنند.
هصایصی کت فارغ از هر نو نگرشی ،مطلوب ذا بشری است .مهمترین این و یژگیها عبارتند
از :هستگیناپذیری و طاقت از هود نشان دادن ،شجاعت ،نترسیدن از مرگ ،اهالص ،فداکاری،
تحمل و پذیرفتن هسـارا  ،احسـاس وظیفت ،بصیر  ،هوشمندی ،عزم و اراده ،مأیوس نشدن و
امیدوار بودن بت مینده ،هودباوری و اعتماد بت نفس ،ممادگی برای ضــربت زدن بت دشــمن و ضــربت
هوردن ،تصمیمگیری منطقی ،طم نورزیدن بت داشتتهای دشمن و. ...
ب .ا زامات معنوی و ایمانی مبتنی بر عقیده شرعی اسالم :در حوزه معنوی و ایمانی این
هصای

عبارتند از توکل بر هدا ،شهاد طلبی ،تقو یت رابطت با هدا ،غلبت بر هوای نفس،

پایبندی بت اسالم ،تمسک بت قرمن و اهلبیت علیهمالسالم و. ...
ج .ا زامات شـناختمحور و معرفتی :شـناهت و معرفت از ریشـتهای اسـاسی اندیشت
مقاومت اســت .بر این اســاس ،تقو یت مبانی اعتقادی و معرفتی مردم از نخســتین الزاما
تحقق کامل مفهوم مقاومت شـمرده میشـود .شـناهت جبهت هودی و جبهت دشـمن توسط
همت مخاطبان عامل ،کوچک نشـمردن دشمن و سیاستهای و برنامتریزی مسئوالن برای
در امان نگتداشــتن مردم از مسـیبها و مشــکال احتمالی مقاومت از دیگر الزاما حوزه
شناهتی تحقق مقاومت بیان شده است.
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شکل  :8الزامات تحقق مقاومت اسالمی از منظر مقام معظم رهبری
(منبع :یافتههای پژوهش)

 .9-4مخاطبان مقاومت اسالمی از منظر رهبر معظم انقالب

همانطور کت مشـاهده شـد ،ست گروه هر یک شامل چند دستت مورد هطاب مفهوم مقاومت
بوده و با من در ارتباط هستند.
عامل مقاومت)
 .1-9-4کارگزاران مقاومت (مخاطبان
ِ

این دستت از مخاطبان ،در حقیقت کارگزاران مقاومتاند کت ضروری است برای تحقق مقاومت و
پیادهسازی من حضور فعال داشتت و بت من مبادر نمایند .این گروه هود شامل پنج دستتاند:
ا ف .مطتها :همانطور کت متن اصـلی تمام موضـوعا اجتماعی ،عموم مردم هستند،
در مفهوم و اندیشت مقاومت نیز عموم مردم و ملتها اصلیترین کارگزاران و عامالن مقاومت
شناهتت میشوند .هماناناند کت بار اصلی و سختیهای مقاومت را بت دوش کشیده و من را بت
سرانجام میرسانند .در منو یا مقام معمم رهبری نیز بیشترین تأکید بر حضور فعال تودهای
مردم در عرصـت نبرد و اثرگذاری منان بوده اسـت .طبعا مسـلمانان و جوام اسالمی ،بتدلیل
ریشــتهای مســتحکمتر عقیدتی و همچنین تأکیدا بیشــتر شــرعی و دینی ،بی از ســایر
ملتها مورد هطاب مقاومت قرار میگیرند.

م تصات الهوی مقاومت اسالمی در منظومه فکری مقام معظل رهبری225 

ب .جوانان :اگرچت جوانان نیز جزئی از ملت و توده مردم شـناهتت میشوند ،ولی بتدلیل
نق مؤثر و بسـزایی کت در جریانهای اجتماعی بر عهده دارند ،هود بتصور موردی جدا
بیان شدهاند .در حقیقت جوانان موتور محرک جامعت و تغییرا و اصالحا اجتماعیاند.
ج .دو تها و مسـوونن :در عرصــت بینالملل ،جلودار مقاومت ،دولتها بوده و ملتها
پیشتر نق پشتیبانگونتای بر عهده دارند .این دولتهای انقالبیاند کت در مقابل قدر های
استکباری و دشمنان ایستادهاند .تجلی قدر توده مردم ،در دولتهایشان هو یدا میشود.
د .نخبیان :در جریانا اجتماعی ،نخبگان از یکسو نق راهبر جریانا اند و از سوی
دیگر واســطت ارتباط مردم و دولتها .علمای دین ،روشــنفکران ،اســتادان ،شــخصـیتهای
فرهنگی و ســایر افراد تأثیرگذار در جامعت را میتوان در زمره نخبگان برشــمرد .مســئوالن نیز
هود در زمره نخبگان سـیاسی قرار دارند .سقوط جوام  ،وابستت بت نخبگان است و عروج من
نیز درگرو مس ـیر درســت منان .راهبری جوام در مس ـیر مقاومت و حفظ منان از مس ـیبها،
مشکال و انحرافا  ،مسئولیت بزرگی است کت بر دوش نخبگان نهاده شده است.
ه .نیروهای مســط اعم از ارتش ،ســهاه ،ســربازان و تمام نیروهای نظامی :بارزترین
کارگزاران مقاومت ،رزمندگان جبهت مقاومت ،افسـران و سـربازان من اسـت .ارت اسـتوار و
مقاوم ،ملتی اســتوار و مقاوم هواهد ســاهت و رو مقاومت را در ملتها بیدار کرده و بت
فعلیت رسـاندن من کمک بسزایی میکند .در این میان توجت افسران بت سربازان مورد اهمیت
اســت و باعث ارتقای روحیت منان در میدان مقاومت می شــود .همچنین ســپاهیان و تمام
نیروهای نمامی حاضــر در میدان مقاومت کت در جبهت علنی گفتمان مقاومت قرار داشــتت و
چشـم نمارهگر همت جهانیان اعم از سـایر کارگزاران ،دشـمنان و بیطرفان حاضـر در محیط
بینالملل ،در نخستین وهلت ،معطو بت این قسم کارگزاران است.
ناظر مقاومت)
 .7-9-4ناظران خارجی مقاومت (مخاطبان ِ

مخاطبان ناظر مقاومت ،من دستت از افراد ،گروهها ،دولتها و ملتهایی هستند کت نت کارگزار
مقاومتاند و نت در تقابل با من قرار دارند .بلکت از منمر بیرونی ،شاهد رودررو یی دشمنان با
جبهت مقاومت اند .جبهت مقاومت بت دنبال اثرگذاری بر روی این دســتت و الگوســازی برای
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مقابلت با نمام سلطت و زورگو یی است .این مخاطبان بت دو دستت تقسیم میشوند:
ا ف .جهان اســالم :مقصــود از جهان اســالم ،تمام افراد ،جوام  ،ملتها و دولتهایی
اســت کت هود را اســالمی نامیده و مســلمان هوانده میشــوند .مقاومت ملت ایران و ســایر
مســلمانان در ممالک اســالمی بازتاب پیدا کرده و با توجت با اشــتراکهای فراوان در مبانی
اسـالمی ،باعث تشـو یق منان برای حرکت بتسـوی اسـتقاللی مبتنی بر شر مقدس اسالم،
میشود .در حقیقت از منجا کت ملت ایران زیر پرچم اسالم مقاومت کرده و توانستت استقالل
ََ
هو ی را بت دست مورد ،باعث برافراشتت شدن این علم در سایر سرزمینهای اسالمی شده و
تجربتای موفق از اعتماد بت اصول را نشان داده است.
ب .سـایر مطتهای آزادیخواه :ملتهای دیگر ناظر بر این مقاومت ملت ایران هستند.
در نمر منان این مقاومت با ابهتتر و برجستتتر از منچت در نمر هود ما میمید ،جلوه میکند.
دشــمن نیز کوتاه نیامده و بتدنبال تخریب چهره مقاومت و پیشــرو این جریان کت ملت ایران
اسـت ،در جهان هسـتند تا بت همت جهانیان اعالن دارند هر کشـوری در مقابل ما ایستادگی
کرد ،شکست هواهد هورد .پیروزی ایران و هر کشوری در جبهت مقاومت باعث امیدبخشی
بتتمام مزادیهواهان میشود.
 .9-9-4مخاطبان متخاصم مقاومت

مخاطبان متخاصم مقاومت همان دشمنان این جبهت و جریان مقابل مقاومت است کت هود
در چند گروه دستتبندی میشود.
ا ف .دشمر درونی :دشمن بزرگ بشر کت مفتهای اساسی وجودی از هر فرد و بتتب من
هر جریان از من سـرچشمت میگیرد ،در درون مدمی قرار دارد و من «نفس اماره» است .نفس
اماره است کت بت هوای نفس و فساد امر میکند .مقابلت با من کاری بس دشوار و سرسختتر
از مقابلت با دشــمن بیرونی اســت تا بت منجا کت رســولاللت مقابلت با من را «جهاد اکبر» و
مقابلت با دشــمن بیرونی را «جهاد اصــغر» نامیدهاند .نخســتین گام برای پیروزی و غلبت بر
دشـمن بیرونی ،غلبت بر دشمن درونی و شکست من است .پس از من زمینت پیروزی نهایی بر
دشمن بیرونی محیا میشود.
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ب .دشـمر بیرونی :ظالمان و سـتمگران جهان کت مقابلت با منان بر همت مسلمانان فرض
گردیده ،در این دستت نام برده میشوند کت هود مشتمل بر ست نو هستند:
ب )1.دشمر فردی :در این گروه ،افراد متجاوز بت حقوق و حدود دیگران ،افراد مستکبر
و هودبزرگبین ،تمام زورگو یان و دیکتاتورهای جهان کت ظلم و فســاد را در زمین گســترش
میدهند ،قرار دارند .گروه دیگری کت در این دسـتت جای گرفتت و حائز اهمیت و توجت است،
افراد متفکرنما ،تئوریسـنهای قالبی ،قلم بت مزدان و دلقکهای سـلطتگران و نمام سلطتاند
کت برای قدر بخشــیدن بت منان تالش می کنند .بایســتی با این دســتت از افراد در جامعت
هوشمندانت مواجت شد.
ب )2.دو تهای متخاصـم :تمامی حکومتها و دولتهای دشمن و متجاوز بت ایران و
سایر دولتهای مقاومت در این دستت قرار دارند .در رأس این گروه ،دولت مستکبر و زورگوی
ممریکاسـت .دولت ممریکا از یکسـو نماد و نماینده تام نمام سـلطت اسـت و از سوی دیگر
برنامتریزیها و نقشـتهای اسـاسـی برای مقابلت با مقاومت ،از سـوی منان طراحی میشود.
رژ یم غاصـب صـهیونیستی دیگر مورد است کت دشمنی من با ایران و جبهت مقاومت بر کسی
پوشـیده نیسـت .در عرصت جنگ و نبرد فیز یکی نیز امروز این دولت جعلی است کت بت طور
مستقیم در مقابل جبهت مقاومت قرار گرفتت است .سایر دولتهای غربی وابستت بت ممریکا در
رده سوم این دستت هستند کت مجریان طر های مقابلت با مقاومتاند.
ب )3.جر یانهای متخاصـم :دو جریان اصــلی را کت مشــغول تقابل با هط مقاومتاند.
جریان نخسـت ،جریان نمام سـلطت اسـت .در دنیایی کت بر اسـاس نمام سلطت شکل گرفتت
باشـد و مطابق با اصـول من بتصـور مادی مدیریت شود ،طبیعی است کت اندیشتای مانند
مقاومت و ایسـتادگی در برابر زیادههواهی جایی نخواهد داشـت و با من مقابلت هواهد شد.
اصــول مقاومت با هرگونت ســلطت و زورگو یی مخالف اســت و بت ایســتادگی در برابر من
میپردازد .هواه از سـوی هر کشـور و دولتی باشد .مقاومت تا نابودی نمام سلطت و استقرار
عدالت از پا نخواهد نشست.
جریان دوم متخاصــم ،جریان مادی گری مدرن و ســرمایت داری اســت .ذا جریان
مادیگری و سرمایتداری ،بت اسار گرفتن و بت بردگی کشاندن دیگران برای رسیدن بت مناف
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مادی هود اسـت .ازاینرو ،بر ملتهای استوار و مقاوم ،فشار مورده تا منان را بت بردگی هود
درمورده ،جســم ،رو و فکر منان را اس ـیر هود نموده تا بتوانند منان را غار یا برای کســب
مناف مادی هود مورد استخدام قرار دهند.
آحاد اردم

مخاطبان مقاومت

عااال

دولتواسئوال
نخبگا
نظاایا

ناظرا

آاریکا
اتخاصما

صهیونیست
نظام سلطه

شکل  :4مخاطبین مقاومت اسالمی از منظر مقام معظم رهبری
(منبع :یافتههای پژوهش)

 .4-4سیاستهای مقاومت اسالمی از منظر رهبر معظم انقالب

ســیاســت های کارا جهت تحقق موفق و کامل مفهوم مقاومت را می توان بت دو دســتت
درون جبهت مقاومت و سـیاســتهای درونجبهتای در
سـیاســتهای درونجبهتای در قبال ِ

رون جبهت مقاومت تقسیم کرد.
قبال بی ِ

 .1-4-4سیاستهای درونجبههای

مقصـود از سیاستهای درونجبهتای ،مجموعت اقدامها ،برنامتها و نقشتهایی است کت در
درون جبهت مقاومت و توســط کارگزاران و عامالن من «در قبال روابط درون جبهت مقاومت»،
اعم از سطو ملی و فراملی و در سایر کشورهای جبهت مقاومت تدو ین و اجرا میگردد .اهم
این سیاستها عبارتند از:
تبلیغ و ترویج اندیشت مقاومت در میان ملتها
مقابلت با هنثیسازی عوامل شکا زا و تفرقتافکن
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ترویج فرهنگ اتکا بت هود ،هودباوری و جلوگیری از احساس حقار و هودکمبینی
الگوسـازی از مقاومت ملت ایران در قبال اسـتکبار و تحمل سختیها و مشکال برای
تشویق و ایجاد روحیت بت سایر جوام مقاومت.
 .7-4-4سیاستهای برونجبههای

مقصـود از سیاستهای برونجبهتای ،مجموعت اقداما  ،برنامتها و نقشتهایی است کت در
درون جبهت مقاومت و توسط کارگزاران من در قبال تقابل با بیرون جبهت مقاومت و نمام سلطت
تدو ین و اجرا میشود .مهمترین این سیاستها عبار است از:
عدم تعهد
هیبتشکنی از دشمن از طریق بیان حقایق در رسانت و تبلیغ

ّ
مقابلت با دســتنشــاندگان دشــمن ،اعم از روشــنفکران دروغین ،تئوریســینهای قالبی،
روزنامتنگار و قلمبتدستها ،قلمبتمزدها تا دلقکهای منان.
های مقاومتسیاست
ای جبههدرو
ایبرو جبهه
شکل  :5سیاستهای تحقق مقاومت اسالمی از منظر مقام معظم رهبری
(منبع :یافتههای پژوهش)

 .2-4ابزارهای مقاومت اسالمی از منظر رهبر معظم انقالب

در مسـیر کاربست مفهوم مقاومت ،ابزار و وسایلی را کت برای تحقق من بت کار گرفتت میشود
میتوان در ست دستت جای داد:
 .1-2-4ابزار رسانهای

رسـانتها اعم از رادیو و تلو یزیون ،اینترنت و فضـای مجازی نق بسیار مهمی در ایجاد زمینت
روانی مقاومت در جامعت ایفا میکنند .برای زمینتســازی روانی ،بیان حقایق و وقای جهان و بت
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تصو یر کشیدن جلوههای مقاومت ،مثار من ،نتایج پی رو و عاقبت ملتهایی کت مقاومت کرده
یا تسـلیم شـدهاند ،نق بسزایی در تأمین هد مقاومت و ممادهسازی جامعت و کارگزاران من
میتواند داشتت باشد .امیدبخشی بت جامعت و یادموری افقهای حقیقی و اهدا دوربرد در کنار
نشـان دادن پیروزیهای بت دست ممده در کوتاهمد از دیگر کارکردهای رسانت برای این تحقق
مقاومت اسـت .از منجا کت رسـانت یکی از قویترین ابزارهای سـلطت و نفوذ دشمن بتو یژه نفوذ
فرهنگی بر ســایر جوام بوده و با مهندسـی اطالعا از این ابزار برای تخریب وجهت مقاومت
اسـتفاده میکند ،میبایسـت مدیران رسانتهای مقاومت ،با برنامتریزی مناسب ،از تأثیرگذاری
حمال رسانتای دشمن کم کرده و بت تقابل با من بپردازند.
 .7-2-4ابزار معنوی

ابزار معنوی در تحقق هر هدفی ،بی از منچت بت ظاهر مورد توجت قرار میگیرند ،کارا هستند.
چت بســا ملت ها و گروه هایی کت از نمر مادی ،دســتشــان تهی بوده و با دســت هالی بر
قدر های بزرگ فائق ممده اند .عزم و اراده ،همت ،ایمان و جان هرگاه در مســیر مقاومت
مورد اسـتفاده قرار گیرد ،عامل پیشـرفت با شـتاب شده و پیروزی حاصل شده است .شاهد
مثال این امر را میتوان هشت سال دفا مقدس ملت ایران در برابر تجاوز بعثیها دانست کت
با دست هالی و امکانا حداقلی ،بر یکی از مسلحترین ارت های دنیا پیروز شد و این امر
ِ
جز بر پایت ایمان بت پروردگار ،نصـر او ،اراده و همت رزمندگان و بذل جانهایشان محقق
نشده است.
 .9-2-4ابزار دیپلماتیک

با استفاده از اصول دیپلماسی بتمثابت یکی از ابزارهای نرم سیاسی در عرصت روابط بینالملل،
میتوان در چهارچوب روشی کت مقبول عموم جهان است مانند استفاده از حقوق بینالملل،
بت تحقق مقاومت در فضای هارجی کمک نمود .بدیهی است شاه

دیپلماسی دولتهای

مقاومت نیز میبایسـت هارج از دوگانت «سلطتگر -سلطتپذیر» و فارغ از رفتار جهانی نمام
سلطت تدو ین شود.
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عزم و اراده
همت

ابزارهای اعنوی

ایما

رادیو و تلویزیو
اینترنت

رسانه

ابزارهای مقاومت

جا

ابزارهای
دیپلماتیک

فضای اجامی
شکل  :6ابزارهای مقاومت اسالمی از منظر مقام معظم رهبری
(منبع :یافتههای پژوهش)

نتیجهگیری :ارائه الگوی مقاومت اسالمی

پس از پیروزی انقالب اســالمی ،گفتمان «مقاومت» بت عنوان یکی از بازتولیدهای کالن
گفتمان «انقالب اســالمی» بتمثابت یکی از کاراترین و واق بینانتترین رو یکردهای دهیل در
سیاستگذاری راهبردی جمهوری اسالمی ایران برای کسب و حفاظت از مناف ملی چت در
بعد داهلی و چت در عرصــت بینالملل طر شــد کت در حال حاضــر نیازمند طراحی الگوی
دقیق و متناسب با شرایط زمانی و مکانی است .طراحی ساهتارمندی مبتنی بر کاربست نگاه
عملیاتی بت اسـالم و در چهارچوب نقشـت راه ترسیمی توسط رهبر نمام اسالمی .این امر در
وهلت نخســت منوط بت تبیین همتجانبت اهدا  ،مخاطبان ،الزاما تحقق ،ســیاســت ها و
ابزارهای پیادهسازی و تحقق مفهوم مقاومت از منمر رهبر انقالب اسالمی ،حضر میتاللت
هامنتای اسـت .این پژوه

سعی در تبیین این مؤلفتها و مختصا برای ارائت الگوی

مقاومت اسـالمی در منمومت فکری مقام معمم رهبری داشـتت است .بر من اساس طر کلی
حاکم بر الگوی مقاومت را میتوان عملکردی هوشــمندانت توســط ملت و دولت در فضــای
رقابت بینالملل و مقابل با نمام سلطت و استکبار دانست کت عالوه بر عدم وابستگی بت شرق
و غرب ،بر پایت نفی ســلطتگری و ســلطتپذیری اســتوار شــده و نهایت من وصــول بت نقطت
بازدارندگی در تمام عرصتها برای تأمین مناف ملی است.
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اگر بخواهیم الگوی مقاومت اسـالمی را متناسـب با عناصر تشکیلدهنده من (کت قبال از
نمر گذشت) ترسیم کنیم ،میتوان الگوی زیر را ارائت نمود:

شکل  :7مدل الگوی مقاومت اسالمی در منظومه فکری مقام رهبری
(منبع :یافتههای تحقیق)

بر این اسـاس ،سطح دیدگاه ما بت مقاومت ،دیدگاهی گفتمانی بت دال مرکزی اسالم ناب
محمدی بوده کت در مقابل و در تهدید گفتمان متضــاد من ،یعنی گفتمان دنیاطلبی ،ظلم،
اسـتکبار و مادیگرایی است .مجموعت اقداما با عنوان گفتمان مقاومت ،معطو بت تحقق
هر دو ساحت اهدا اسالمی و ملی است .مقصود از اهدا اسالمی ،تامین مناف مرزهای
عقیدتی تمامی داراالسالم ،مبتنی بر شر مقدس و مقصود از اهدا ملی ،تأمین مناف ملی
ایران ،مبتنی بر چهارچوب بندی جغرافیایی و س ـیاس ـی اســت .توجت بت دو جبهت تقابلی در
مقاومت ،یعنی جبهت کارگزاران مقاومت و جبهت دشــمن ،در کنار جبهت ســومی کت ناظر این
تقابل اســت ،چهارچوب بندی عملکرد این گفتمان را مشــخ

می کند .هط میان این دو

جبهت متقابل ،هط فصل گفتمانی مقاومت و دشمن است کت عالوه بر جبهتها ،سیاستها و
ابزارها را متناسب با هر جبهت را تعریف میکند .ظالمان ،متکبران و زورگو یان کت مان تحقق
اهدا متعالی و مناف ملتهای جریان مقاومتاند ،در جبهت دشـمن بوده و سـایر ملتها،
جوام و دولت ها کت مقابلت با اســالم و مناف ملی دولت های اســالمی نپرداهتت باشــند،
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بـت عنوان نـاظران مقاومت هواهند بود .البتت کارگزاران مقاومت ،با عملکرد کارممد هود،
بت دنبال تأثیرگذاری بر ناظران جهانی بوده تا منان را بت مقابلت با زورگو یی تشــو یق کرده و
الگو یی موفق از این امر بت نمای بگذارند .با توجت بت اهدا مقاومت و جبهتبندی مذکور،
سیاستهای تحقق مقاومت ،از درون جبهت مقاومت بتسوی جبهت هارجی تعریف میشود.
این سیاستها در حقیقت بتصور درونجوش از داهل جبهت مقاومت وض گشتت و بت دو
صـور درونجبهتای ،برای مقاومسـازی ساهت سیاسی ،اقتصادی و غیره جبهت کارگزاران
مقاومت و صـور برونجبهتای ،برای مقابلت با دشـمن بیرونی بتصور برونکن  ،مسیر
حرکت هواهد بود .ابزارهای مورد استفاده برای تحقق مقاومت ،در قالب ضمیمتای ضروری
مطابق با سیاستهای وضعی ،در همان میسر عمل هواهد کرد.
عمل دقیق بت الگوی مقاومت اســالمی و توجت بت این گفتمان اص ـیل اســالمی در نمام
تصمیمساز و تصمیمگیر کشور ،سبب استیالی کشور و ضامن مستحکم کردن ساهت نمام
سـیاسـی ،اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی کشور در مقابل تهدیدا دشمنان بوده و پاسخی
کارممد و هوشمند بت دسیستهای دشمن و مان تسلط او هواهد بود.
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