
 

 

 

 

 

 درونی قدرت نظام ج.ا.ابخشی ساختاستحکام

 با تکیه بر دیدگاه مقام معظم رهبری

 مصطفی قربانی

 محمود پروانه

 دهیچک

گری آن، ناشی وجه انقالبی ژهیوبه جمهوری اسالمی ایراننگرانی از به خطر افتادن موجودیت نظام 

گیری غرب و شکل یرانیا ضدّهای پذیری اقتصاد ملی از تحریماز علل و عوامل مختلف از جمله آسیب

حل مشکالت کشور از طریق مذاکره نزد برخی نخبگان، سبب تأکید بیش از پیش مقام معظم  ةدیا

رو در پژوهش حاضر تالش بر آن شد. از این« قدرتدرونی ساخت بخشیاستحکام» ةدیارهبری بر 

 ةویشاست تا چیستی، چرایی و چگونگی این ایده از دیدگاه رهبر انقالب بررسی شود. پژوهش به 

این موضوع از دیدگاه ایشان، معطوف به  ،دهدهای آن نشان میحلیلی انجام شده و یافتهتوصیفی ت

کنونی، ناظر بر چگونگی تداوم پیشرفت  ةابعاد قدرت نظام بوده و تأکید بر آن در بره ةتقویت هم

کشور در عین وجود فشارهای خارجی و ضرورت حفظ هویت انقالبی نظام است. ایشان تحقق این 

دانند. در سطح مستلزم انجام اقداماتی در دو سطح ساخت حقیقی و ساخت حقوقی نظام میمهم را 

گذاری و اقدام انقالب اسالمی در سیاست ةهای اصلی و هندسساخت حقیقی، همانا توجه به آرمان

شود، عوامل و متغیرهایی که به تقویت کارآمدی نظام منجر می ةحقوقی، هم و در سطح ساخت  

 .استیشان موردتوجه ا
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 مقدمه

و  1390غرب در سال  دنیای ةکنند فلج اصطالحبه هایتحریم با کشور شدنمواجه ةبحبوحدر 

ساخت، از  روبرو معضالت ایپاره با که کشور را داخلی هایغفلت و هاتیریسوء مد برخی وجود

که البته هر  رو مطرح شدمعضالت پیش رفعبرای  ،میان نظرات مختلف، دو دیدگاه اصلی و رقیب

اند؛ یک دارای آبشخورهای متفاوت بوده و از قبل، با ورود امواج مدرنیته به کشور، نیز مطرح بوده

داخلی، در  یزاروندشمار های بیدیدگاهی که معتقد است با نگاه به درون و شکوفایی ظرفیت

توان مشکالت موجود را حل کرد و دیدگاه عین حفظ ارتباطات و تعامالت با دنیای خارج، می

مشکالت کشور را در برقراری ارتباط با دنیای غرب، اعتمادسازی،  ةدیگری که چار

مشارکت خارجی در اقتصاد کشور و در  ةبا دنیا، گسترش حوز تعامل سازنده، ییگراچندجانبه

 ةداند. نمایند... می بزرگ و یهاقدرت ژهیوبه، پیوستگی بیشتر به اقتصادی جهانی، کالمکی

 دیدگاه ل در شرایط کنونی، مقام معظم رهبری است. درواقع، ازو رهبر پرقدرت دیدگاه اوّ  اریعتمام

  طبیعی هایتکانه از ماندن مصون و روپیش مشکالت کردن کنریشه راه تنها ایشان،

 داخلی یزادرون هایظرفیت از استفاده و داخل به تکیه در بلکه ؛بیرون به نگاه در نه نوعی،مص و

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23175) است

درونی قدرت از بخشی ساخترو، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که استحکاماز این

شود؟ ایشان دارای چه مختصات و ضرورتی است و چگونه محقق می ،دیدگاه مقام معظم رهبری

زمان عناصر دانند و بر تقویت همحل اصلی مشکالت کشور میقدرت را راهدرونی ساخت استحکام

 اهمیت دلیل به قدرت،درونی ساخت بخشیتأکید دارند. استحکامقدرت ساخت حقیقی و حقوقی

 سامان در تواندمی که است اسالمی جمهوری نظام برای اساسی و بنیادین ایمقوله آن، ذاتی

 نظام، رویپیش شرایط به توجه با دیگر، سوی از. باشد مؤثر زندگی هایساحت ةهم به بخشیدن

هویتی و انقالبی  هایدال هاآنهایی برای حل مشکالت کشور که در با طرح دیدگاه ژهیوبه

 بخشیشود، استحکامرنگ یا نادیده گرفته میکم جمهوری اسالمی به نفع تعامل با دنیا

 .دارد مضاعف ضرورت و اهمیت ،آن برای درونیساخت
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 قدرت نظام ج.ا.ادرونی ساخت . چیستی استحکام1

. (1377 )دهخدا، است شده معنا امور کردن استوار و استواری شدن؛ استوار به لغت در «استحکام»

قدرت، مفهومی است که ناظر بر تقویت درونی ساخت استحکاماز دیدگاه مقام معظم رهبری، 

. در جای (http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=35690) های قدرت استابعاد و زمینه ةهم

افزار نظام افزار و نرمسخت زمانهمرا استحکام درونی ساخت استحکام ینوعبهدیگری، ایشان 

 کنندتعبیر می« حقوقی و ساخت حقیقیساخت »دانند و از آن به استحکام می

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4992) قدرت؛ یعنی درونی ساخت استحکام؛ بنابراین

 منظوربهافزاری پذیر  قدرت ملی در ابعاد سخت و نرمشناسایی و ترمیم نقاط ضعف و آسیب

درونی، تقویت ها و تهدیدها. وجه دیگر استحکام ساختسازی آن در برابر انواع آسیبمصون

 های نظام است.آوری و ارتقای ظرفیتتاب

بخشی باید بدان پاسخ داده شود، روشن های مهمی که در تبیین استحکامازجمله سؤال

توجه است  شایستة آنجااز  ژهیوبهگرایی است. این موضوع گرایی و برونساختن مرز میان درون

 اغلب از امکانات  کهآنحال  ؛گرایی استساکن، مبتنی بر درونبخشی، ابتدا بهکه استحکام

سؤال این ؛ بنابراین شودعامل و محرکی برای توسعه نام برده می عنوانبههای خارجی و ظرفیت

 ها از ظرفیتتوان درونی، چگونه میبخشی ساختاست که در تالش برای استحکام

 سیاست و داخلی سیاست مسائل میان تنگاتنگی و امکانات خارجی بهره برد؟ باید گفت ارتباط

 منوط کشوری هر در امور پیشبرد از بخشی ؛ یعنی(281: 1384 )قوام، دارد وجود کشور یک خارجی

 برای واقعیت ةهم ،این؛ اما است المللبین نظام در موجود امکانات و هاظرفیت از استفاده به

 نظام در نهفته هایظرفیت از اندتوانسته بهتر کشورهایی حتی بلکه ؛نیست کشور یک پیشرفت

؛ اندبوده برخوردار الزم استحکام و انسجام از قدرتدرونی ساخت نظر از که کنند استفاده المللبین

 و باشد داشته درون به چشم بایستی اول ةدرج در کند پیشرفت کشوری است قرار اگربنابراین 

با این وجود، . دارد معطوف داخلی یزادرون هایظرفیت و استعدادهای شکوفایی به را خود همت

 پیشرفت یسوبه حرکت در؛ بلکه نیست المللیبین امکانات از استفاده تمرکز بر درون، نافی

 کهآنگیرند؛ نه  قرار توجه اولویت در درونی شماربی استعدادهای و باشد درون به نگاه بایستی

 :داردیمزمینه اظهار  این در رهبری معظم مربوط به بیرون است نفی شود. مقام آنچههر 
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؛ اما نیدکن استفاده هانیا از گوییمنمی...  ندوزیم شورک داخلی تیظرف از بیرون به را امیدمان ...

 ... بدوزید داخل به چشم ندوزید، آنجا به چشم نید،کن اعتماد نید،کن اطمینان گوییممی

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23715). 

 ضرورت و المللیبین امکانات به توجه عین در درونیساخت بخشیاستحکام ةاید بنابراین،

 ییزادرون برای ابزارهایی عنوانبه امکانات این از که است آن خواهان امکانات، این از استفاده

 داخلی یزادرون هایظرفیت از و بدهد امکانات این از استفاده به را اولویت کهنیا نه کند، استفاده

 خارجی امکانات و هاظرفیت از درونی،ساخت یافتن انسجام به معطوف نگاه در یعنی بماند؛ غافل

؛ بلکه است درونی هایظرفیت و استعدادها گرفتن نادیده با نه استفاده این؛ اما شودمی استفاده

 .شودمی استفاده ییزادرونکمک به  هدف با تنها خارجی امکانات از

 بخشیاستحکام مفهوم حاضر، بحث سیاق به با توجهبندی این بخش باید گفت در جمع

 استحکام که معنا این به. دارد ارتباط زادرون قدرت ژهیوبه و ملی قدرت مفهوم بادرونی ساخت

 منابع یکایک عناصر ساخت حقیقی و حقوقی آن و تنهانه دولت یک که شودمی حاصل زمانی

 عبارتی،به. باشند یکدیگر مکمل منابع این عناصر و ةمجموع؛ بلکه باشند کارآمد و منسجم قدرتش

  سیاسی اقتصادی، نظر از که شودمی تلقی افتهیاستحکام  زمانی کشور یک قدرت

مهم در  ةنکت. یابد دست خود مطلوب نتایج به بتواند و باشد برخوردار الزم قدرت از فرهنگی و

 طبیعی طوربه دارد، ارتباط قدرت افزایش و قدرت با یافتگیاستحکام چون که است آن ارتباط این

  هافرصت خلق؛ بلکه نیست موجود هایقابلیت به محدود صرفا   قدرت افزایش

 بنابراین؛ است بخشیاستحکام ةالزم نیز نوین هایپنجره ها وگشودن افق و جدید هایمزیت و

 کرد: اشاره نکته چند به باید قدرت بخشیاستحکام مفهوم حدود ساختن مشخص و تعریف در

 ؛است قدرت درونی عناصر بر مبتنی بخشیاستحکام .1

 ؛دارد بستگی قدرت درونی عناصر تکمیلی و منطقی ارتباط و وارگیمجموعه به .2

 استفاده؛ اما دارد توجه بیرونی امکانات از استفاده به نیست، داخلی امکانات به محدود .3

 ؛دهدمی قرار مدنظر درونی عناصر تقویت منظوربه صرفا   را هاآن از

 .است نوین هایفرصت و هامزیت خلق و نرفته هایراه جدید، هایافق کشف مستلزم .4
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 قدرت نظام ج.ا.ادرونی ساخت . چرایی استحکام2

است؛ یعنی  یاساسی و حیات ةلمسئ اسالمی جمهوری نظام برای درونیساخت بخشیاستحکام

توجه به این  نظام، این رویپیش  شرایط به با توجهمطلوبیت ذاتی دارد. عالوه بر این،  ،برای نظام

 بخشیاستحکام رب دالیل تأکید نیترمهمشود. مهم و پرداختن به آن، موضوعی عاجل محسوب می

 :از انددر شرایط کنونی، عبارت اسالمی جمهوریبرای  نظام قدرت درونیساخت

 از ماندن مصون برای اولیه یاتبدیه جمله ازدرونی ساخت تقویت شرط توسعه بودن:پیش .1. 2

درواقع،  .است حکومتی هر رامو پیشبرد برای غیرقابل انکار، ةالزم و المللیبین نوسانات و هاتکانه

های درونی آن کشور است. عمده تمرکز در تحقق پیشرفت برای هر کشوری مبتنی بر ظرفیت

 در توسعه رآیندف آغاز که در یاگونهبهله است، برخی کشورها نیز مؤید این مسئ ربةحتی تج

 غربی اروپای تاریخ در که هادولت این. گرفت شکل سامان آن در نوساز ةمطلق هایدولت غرب،

 توسعه داری،سرمایه سترشگ برای الزم شرایط اند،بوده داریسرمایه به فئودالیسم از گذار کارگزار

 اگرچه حال. (171: 1376 )بشیریه، کردند فراهم را...  و اداری نظام کردن عقالنی نوسازی، اقتصادی،

 عبارت آن خصوص در مهم ةنکت؛ اما است بوده غربی اروپای به مربوط ایتجربه مطلقه دولت

 درونیساخت بخشیاستحکام به توسعه، فرآیند به ورود از قبل کشورها این حتی اینکه از است

 .کردند فراهم توسعه به نیل برای را الزم هایزمینه و پرداختند خود قدرت

 بخشیاستحکام نظرنقطه از توسعه، ةزمین در 1(هاNIC) شده صنعتی تازه کشورهای ةتجرب

  توسعه به نیل برای کشورها این ؛است ارزشمندی ةتجرب زایی،درون بر تأکید و درونیساخت

  خود جایگاه ،توانستند نگربرون گیریجهت و داخلی مستحکم هایسیاست گرفتن پیش در با

 خارج به نظر هایگیریجهت کالن، اقتصاد تنظیم» دیگر، بیان به. دهند ارتقا المللبین نظام در را

 اساسی نقش کشورها این موفقیت در «سیاسی ثبات با همراه انسانی نیروی در گذاریسرمایه و

 دولت نه و بهتر دولت معنای به ال،فعّ دولت وجود ،هاآن موفقیت در اینکه ضمن. است داشته

  کشورها این واقع، در. (15-49: 1375 )لیپزیگر، است داشته مؤثری نقش نیز تر،گسترده

 در آن پرداختند؛ یعنی « ادغام راهبردی»ادغام کامل در اقتصاد جهانی، به  جای به

                                                             
1 .New Industrialized Countriesبا آنها و اسوووت نبوده آمیزموفقیت نیز کشوووورها این ةهم ةتجرب چند . هر 

 .شدند متوقف 1997 بحران
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؛ بلکه بدیل امکانات داخلی عنوانبهگذاری صحیح، از امکانات خارجی نه با هوشمندی و سیاست

 های داخلی خود بهره بردند.تقویت ظرفیت منظوربهصرفا  

نقشی است درونی، ساختبخشی استحکام ةدیاوجه دیگر  ها:ها و خصومتمقابله با دشمنی. 2. 2

ضعیف، درونی ساخت ها علیه نظام داشته باشد؛ زیراها و خصومتسازی دشمنیتواند در خنثیکه می

است. مقام « بازدارنده نیتربزرگ»مستحکم، درونی ساخت پذیری بوده و در مقابل،آسیب ةنقط

 : داردیمباره اظهار معظم رهبری در این

 و ملی داخلی توان به و ملی اقتدار به هیتک آن، و است چیزکی فقط هم دشمنی ... با همقابل ... عالج

-http://farsi.khamenei.ir/speech) ]است[ شورکدرونی ساخت بیشتر هرچه ردنک مکمستح

content?id=25363).  

 معتقدند: نیهمچنایشان 

 آحاد میان هادل ینزدیک و یمل اتحاد و یاسالم یجمهور نظام مستحکم ساخت که مطمئنیم ما

 و کنند حفظ را مستحکم و استوار ساخت این اندموظف همه. است بازدارنده نیتربزرگ ملت،

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17868) ببخشند آن به یبیشتر استحکام

 کشور شدنمواجه مشکالت کشور:بیرون برای حل  به نگاه نخبگان به اصالح اعتقاد برخی. 3. 2

 هاتیریسوء مد برخی کنار در ،آمریکا رهبری به غرب دنیای «کنندهفلج» اصطالحبه هایتحریم با

 شرایطی، چنین در گرفتن قرار که شود روبرو معضالتی با کشور شد باعث داخلی، هایغفلت و

 برخی نزد در هاتحریم رفع طریق از ژهیوبه و بیرون به نگاه با معضالت حلة اید گیریشکل سبب

های این نوع نگاه در دولت ةدادن به تجرب با توجه رهبری معظم اما مقام؛ شد نخبگان و مرداندولت

 نگاه ةاید مقابل در هم تا و درصدد است داشته تأکید نظامدرونی ساخت تقویت مقولة گذشته، بر

 برای بدیلی تهدیدات، و خارجی تهاجمات با مقابله در هم و کشور مسائل حلّ برای بیرون به

 .کند ارائه کشور پیشرفت

 بخشیاستحکام به معطوف نگاه در ایران: اسالمی استقالل جمهوری و انقالبی هویت حفظ. 4. 2

 تعریف داخلی یزادرون هایظرفیت تقویت و درون به نگاه با اساسا  نظام کارآمدیدرونی، ساخت

 مقابل در کردن سرخم به مجبور را خود اسالمی نظام رهیافت، این اساسبر  ،رواین از و شودمی

 مذکور چارچوب در؛ بنابراین بیندنمی المللبین نظام بر حاکم ةظالمان شرایط پذیرش و مستکبران
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 هم و کرد رفع و حل را کشور روی  پیش مشکالت و شد نائل اقتصادی پیشرفت به توانمی هم

 بود. پایبند خود انقالبی مواضع به توانمی

 است، اقتصادی شکوفایی خواهان کشوری چهچنان که شودگفته می امروزه کهآن توضیح

 توسعه جهانی مدارهای به و گذاشته کنار را اقتصاد مدیریت برای ملی مستقل ریزیبرنامه بایستی

 بر مقوالتی چون کشوری اگر ؛ یعنی(1392 )ر.ک: هتنه، ببرد بهره خارجی امکانات از و شده وصل

 ةریش باشد. داشته اقتصادی توفیق ةتوسع به دستیابی در تواندنمی باشد، داشته تأکید استقالل

 بیرونی هاینسخه پذیرش و غربی ةپیشرفت کشورهای به اتصال که گیردمی شکل آنجا از بحث این

 میان، این در و دانندمی توسعه برای کافی و الزم شرط را( شدنجهانی در ادغام) توسعه برای

 ةشود. ایدمی غفلت کشورها ملی هایویژگی و درونی هایظرفیت به توجه از عمدتا  

 شکوفایی توانمی هم که است آن بر گزاره، این دانستن ناکافی بادرونی ساخت بخشیاستحکام

مانند چین تجربیات برخی کشورها . داشت ناپذیرخدشه استقالل توانمی هم و داشت اقتصادی

 زایی باشد.اصلی بر درون ةگرایی، باید تکینیز مؤید این نکته است که در عین برون

 ایفای خواهان که ایران اسالمی برای جمهوری: المللبین نظام ةآیند در آفرینینقش ةالزم. 5. 2

 استحکام و تقویت به تا است ضروری است، المللبین نظام ةآیند در مؤثرتر و ترگسترده نقشی

 خواهان که ایران اسالمی جمهوری دیگر، بیان به. بپردازد خوددرونی ساخت بیشتر چه هر

 استحکام به بایستمی است، المللبین نظام ةآیند در شایسته و مناسب جایگاه به دستیابی

الملل، تنها کشورهایی قدرتمند محسوب بپردازد؛ زیرا در سطح نظام بین خودقدرت ساخت

های درونی باشد. مقام ها و زایشمستحکم بوده و مبتنی بر پویایی هاآنقدرت ساخت که شوندمی

 قدرت قدربه یکشور هر سهم یالمللبین مناسبات در»فرمایند: معظم رهبری در این زمینه می

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23715) «است او یدرون

 شدنیجهان حال در را امور ةهم که دیدگاهی برخالف شدن:مواجهه با امواج جهانی ةالزم. 6. 2

 است شدنیجهان عصر در داخلی مستقل یهایگذاراستیس ناکارآمدی به معتقد و کندمی فرض

 برداریبهره که است آن بر درونیساخت استحکام ،(164-165: 1385 ر.ک: حسین بشیریه، مثال عنوانبه)

  درونی یافتگیسامان به منوط نیز شدنیجهان هایفرصت از

 یسرکی حاوی شدنیجهان اگرچه تر،دقیق عبارتبه .است درونیساخت بخشیاستحکام و
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 کنند استفاده مطلوب طوربه هافرصت این از توانندمی کشورهایی تنها؛ اما است بالقوه هایفرصت

 فرایندهای در ادغام خواهان کهآن یجا به؛ بنابراین باشند الزم برخوردار استحکام از درون در که

 ةواقع، اید برسیم. در الزم استحکام و انسجام به درون در بایستی ابتدا باشیم، شده جهانی

 ع موسّ المللیبین امکانات و هادر استفاده از ظرفیت ،یدرونساخت یبخشاستحکام

آن  خواهان جهانی، یندهایآفر در صرف ادغام یجابه؛ بلکه کندو بدون مالحظه برخورد نمی

 منجر که شود باز خارجی ةسرمای و تکنولوژیفنّاوری،  روی به آنجا تا کشور هایدروازه که است

 .شود ملی اقتصاد رشد رساندن حداکثر به

 قدرت نظام ج.ا.ادرونی ساخت . چگونگی استحکام3

 بخشیساخت حقیقی و ساخت حقوقی، به راهبردهایی برای استحکام ةحوزتوان در دو می

یک نظام زمانی مستحکم محسوب درونی ساخت زیرا ؛نظام اسالمی اشاره کرددرونی ساخت

 مذکور به استحکام رسیده باشد. ةحوزشود که در هر دو می

 استحکام ساخت حقیقی. 1. 3

 :انددانسته اسالمی جمهوری هایآرمان همان رادرونی ساخت رهبری معظم مقام

 هایآرمان همان چیست؟درونی ساخت آن...  است مهم درونی، و واقعی و حقیقی ساخت ...

 برابری، و برادری ایجاد برای سعی ها،ارزش حفظ انسان، کرامت عدالت،: است اسالمی جمهوری

 نظام درونی و باطنی و حقیقی ساخت اجزاء آن هانیا دشمن؛ نفوذ مقابل در ایستادگی اخالق،

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4992) است اسالمی جمهوری

 :کندیم اشاره ساخت این به «اسالمی انقالب ةهندس» از بحث ایشان در

 مبانی به پایبندی و تدین» ،«کشور استقالل» ،«مردم» موضوع ،امام سخنان اساس بر

  «مردم معیشت موضوع» ،«فلسطین ةمسئل» ،«زورگویی و استکبار با مبارزه» ،«اسالمی

 ةهندس» هاآن ترکیب از که هستند انقالب اصلی خطوط «فقر رفع و مستضعفین به توجه» و

 .(http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=32166) آیدمی به دست «انقالب

پرداخته  عمده شاخص پنج تشریح به گریانقالبی اصلی معیارهای در تبیین نیهمچنایشان 

 همت و هاآرمان مستمر گیریهدف» ،«اسالمی انقالب اساسی هایارزش و مبانی به پایبندی» :است

 و دشمن برابر در حساسیت» ،«کشور ةجانبهمه استقالل به پایبندی» ،«هاآن به رسیدن برای بلند

 ناب اسالم به اعتقاد» اول ، شاخص تبیین ایشان در .«سیاسی و دینی تقوای» و «او از نکردن تبعیت
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 محور به عمیق اعتقاد» نیهمچن .دانستند شاخص این ةنکت تریناصلی را «ییآمریکا اسالم مقابل در

 حمایت» و «ضعیف اقشار و محرومان از حمایت» ،«تکامل و تحول پیشرفت، به اعتقاد» ،«مردم بودن

 برشمردند اسالمی انقالب اساسی هایارزش و مبانی دیگر از را «جهان مظلومان از

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33259). 

 استقالل حفظ و وابستگی نفی گرایی،معنویت و یتقوا محورها، بنابراین، پایبندی به ارزش

  گراییتکامل ،ریجهاد کب استکبارستیزی، طلبی،عدالت محوری،مردم و باوریمردم نظام،

 حقیقی ساخت به بخشاستحکام عناصر ،جهان مستضعفان و مظلومان از حمایت و روندگیپیش و

ای اهلل خامنهآیت ةشیاندشود. در پرداخته می هاآنبه توضیح و تشریح  ادامههستند که در  نظام

، بسیار حیاتی بوده و هرگونه تغییر و تحول استروح و متن انقالب و نظام  ةمثاببهاین ساخت که 

، عوامل پویایی، انسجام، گریدعبارتبههای دیگر را در پی خواهد داشت. در آن، تغییر در ساحت

رو، تحرک و پایایی ساختارها و عملکردهای نظام، عمدتا  ریشه در این ساخت حقیقی دارد و از این

 .گیردهر چیزی، ساخت حقیقی نظام موردحمله قرار می های متعدد دشمنان نظام، بیش ازدر تهاجم

نیازمند تکوین  ،و ایجاد همبستگی در آن جامعهتداوم یک ها: پایبندی به ارزش .1. 1. 3

های مشترک کلی است. از نظر پارسونز، نظام ارزشی عنصر اخالقی و فرهنگی هنجارها و ارزش

آن ایجاد مبانی همبستگی اجتماعی است. به  ةژیوکار  ونظام اجتماعی و زیر بنای اجتماع است 

 دهنداساس اطاعت سیاسی را تشکیل می ،ها و هنجارهاباور وی، در درون نظام سیاسی ارزش

 طوربهآن، تداوم اقتدار سیاسی  تبعبهحفظ انسجام اجتماعی و ؛ بنابراین (85-86: 1391 )بشیریه،

 طوربهنظام درونی ساخت مستقیم متأثر از نظام ارزشی جامعه است. براین اساس، استحکام

 هاآنهایی است که نظام اسالمی مبتنی بر مستقیم، متأثر از استحکام، انسجام و کارآمدی ارزش

 کند.ها معنا پیدا میشکل گرفته است و این مهم، در گروی پایبندی به ارزش

 ها به سبب ماهیت ارزشی نظام جمهوری اسالمی ایران، ارزش تر،مشخص انیب به

و هنجارهای زیربنایی این نظام باید، با مبنای عمل قرار گرفتن، پیوسته تولید و بازتولید شوند. 

سازی نظام در مقابل در داخل و مصون یحکمرانیند، بازتولید و تسهیل آدستاورد مهم این فر

 فرمایند:راستا، مقام معظم رهبری میهای خارجی است. در این توطئه
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 چهآن ... ، عزیزتر خواهد شدیاسالم ةجامعها را بیشتر پیاده و اعمال کنیم، هرچه ما ارزش

نیروها را  ةهمفق کند، کشور را آباد کند، ملت ایران را در صحنه نگه دارد و ؤتواند شما را میم

 است یاسالم یهاچسبیدن به ارزش یمقدس بسیج کند، دو دست یدر راه این سازندگ

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3186). 

والن و آحاد ئاستحکام معنویت و ایمان مس استحکام معنویت و روح ایمان و تقوا: .2. 1. 3

بخشی عاملی برای استحکام ةمثاببههای راهبردی نظام در جنگ نامتقارن و جمله ظرفیت مردم، از

نخست با ایمان  ةقدرت نظام، در درجدرونی ساخت است. در نگاه مقام معظم رهبری، استحکام

تأثیر ایمان  ةنیزم. ایشان در (http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23963) شودحاصل می

 :داردیمبر استحکام و قدرت نظام و مسئوالن اظهار 

قدرت خدا، تمام  ؛ تمامدیکنیمخودتان حفظ  یکه شما ایمان و تقوا و عمل صالح را برا یمادام

 نوامیس طبیعت و تمام امکانات یک گروه برگزیده در اختیار شماست

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2767.) 

 شرایط در که شودمی گفته کهنیا به با توجه نظام: استقالل . نفی وابستگی و حفظ3. 1. 3

 مواجهیم  ملی هایدولت حاکمیتی قدرت کاهش و مرزها تالیّسیّ از یندیآبا فر شدنیجهان

 ،(61-82: 1383 و شولت، 32-42: 1384 )سلیمی، است باختهرنگ گذشته معنای به استقالل دیگر و

 راهبردهای استحکام  از یکی را آن و دارد تأکید ملی استقالل حفظ بر اسالمی جمهوری نظام

الملل، واقع، برخالف تصور رایج که در نظام بین در .داندمی شدنیجهان شرایط در کارآمدی و

های استقالل دیگر معنایی ندارد، در نظر رهبر انقالب، حفاظت از مرزهای استقالل کشور در زمینه

فق و از ؤکشورداری م... یک شرط ضروری برای  امنیتی و -اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی

 ةهاضم در نشدن هضم عد اقتصادی رااستقالل در بُ ژهیوبهگری معرفی کرده، های انقالبیشاخص

 دیدگاه،در این  .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33259) داندیم جهانی جامعه اقتصاد

داخل کشور  شماریبستعدادهای های درونی و چشم دوختن به ااستقالل تنها با تأکید بر ظرفیت

های بیرونی را محرک رشد و توسعه نگاه به بیرون باشد و ظرفیت چهچنانوگرنه،  ؛شودحاصل می

 با استقالل سیاسی نیز منافات دارد.؛ بلکه شوداستقالل اقتصادی حاصل نمی تنهانهدانسته شود، 

 عزم وجود ازمندیدرون ناستحکام ساخت که آنجا از: مردم گاهیجا و نقش به . توجه4. 1. 3

 به یضرور اریبس دو نیا نیب یهمدل و یهماهنگ وجود است، مردم و مسئوالن انیم در یجد
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 کار را یاسالم تیعقالن اساس بر یاسیس یمدن نظم کی یرهبری، بنا معظم مقام .رسدیم نظر

 :داندیم امام یاصل

. است قتیحق کی یرو ... دو که دارد وجود یاساس نکته دو یاسیس و یمدن نظم آن یبنا در

 نیا کهنیا دوم و انتخابات و یساالرمردم قیطر از مردم به کشور کار سپردن از عبارت است یکی

  یساالرمردم حرکت از یناش چههرآن و بود گرفته سرچشمه اسالم از خود که حرکت

 باشد یاسالم عتیشر چارچوب در دیبا است مردم به کار سپردن و

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26615). 

 پیروزی به صحنه در مردم حضور و الهی الطاف بر تکیه با اسالمی این دیدگاه، انقالب بر اساس

 گذارد، سر پشت را مختلف موانع است توانسته اصلی عنصر دو همین بر تکیه با نیز تاکنون و رسید

 توجه باشند،می آن هویت ةدهندتشکیل که اصلی عنصر دو این به همچنان بایستمی نیز آینده در

 کیرا  مردم نقش به راسخ و صادقانه اعتقاد و ییگرامردم رهبری، معظم مقام. باشد کافی داشته

  مردم میان ارتباط تحکیم بر توجه به این مهم، عالوه. دانندیممهم  رکن

 را مسئولین و مردم کردن جدا برای اسالمی نظام دشمنان هایتوطئه از مهمی بخش مسئولین، و

 .کرد خواهد خنثی

جوانان از  به حقیقی ةتکی و در آراء مقام معظم رهبری اعتماد کهنیامهم در این زمینه  ةنکت

 هاآن در نهفته شماریب هایظرفیت و استعدادها و است. ایشان جوانان یمحورمردمنمودهای اصلی 

 هایظرفیت نه و هاظرفیت این بر کشور دانسته، تکیه زایدرون هایظرفیت نیترمهم جمله از را

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26388) داندمی اسالمی نظام کارآمدی ضامن را بیرونی

 اصیل گفتمان موردتوجه اسالمی و انسانی یاصل عنوانبه عدالت: محوری. عدالت5. 1. 3

 یهامؤلفهاز  خصوص، این در. امروز نظام است یهاچالشو از  کشور ةادار امر در اسالمی انقالب

 مختلف مناطق ةتوسع به مستضعفین و توجه و محرومین وضع اسالمی تغییر انقالب کد گفتمانؤم

این  موردنظر پیشرفت الگوی است که از وجوه مهم مردم به بیشتر هرچه یگزارخدمت و کشور

 .است گفتمان

بخشی عامل و راهکار استحکام با تأکید بر رسیدگی به محرومان و مستضعفان، محوری،عدالت

 درونی نظام است. در این زمینه مقام معظم رهبری تصریح دارد:قدرت ساخت به
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های مادی و ظاهری و ارزش ةهمکند ... ولو اسالمی با عدل و قسط است که قوام پیدا می ةجامع

 هم فراهم شود، اگر عدالت نباشد، در حقیقت هیچ کاری انجام نشده است دنیایی

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2259). 

 مشترک روح تقویت گرایی ملی است که این درورزی، تقویت وحدت و همپیامد مهم عدالت

آفرین عنصری استحکام جهت،است و از این مؤثر...  و یکار جمع ةیروح تقویت ملت، میان در

 در. شودمی دولت برای یکپارچه و ثبات با متعادل، محیطی ایجاد باعث زیرا شود؛محسوب می

 معنوی و روانی عدبُ که شودمی گفته سخن هادولت برای «سرزمین نظامت» ةوظیف از امروزه واقع،

 با را جامعه افراد ةرابط دیگر، عبارتبه و دارد مهمی نقش جامعه روحی سالمت در و داشته

 آورددرمی عاطفی و ارگانیک پیوندی صورتبه کنند،می زندگی آن در که جغرافیایی چارچوب

 .(182: 1380زاده،)ر.ک: نقیب

در نظر رهبر انقالب،  . حمایت از مظلومان و مستضعفان و استکبارستیزی:6. 1. 3

سو عمق های حیاتی و مهم گفتمان انقالب اسالمی است که از یکاستکبارستیزی ازجمله دال

بخشی در سطح منطقه و جهان را برای نظام جمهوری اسالمی و انقالب راهبردی و ظرفیت الهام

م مرزهای گفتمانی به همین ظرفیت، سبب استحکا با توجهاسالمی به ارمغان آورده و از سوی دیگر، 

 گره واقع، شود. درهای غیرانقالبی، استعماری و استکباری میو امنیتی انقالب و تمایز آن با گفتمان

 فضای کشور در قدرت و امنیت ضریب شیبا افزاکشورها،  سایر مسلمانان امنیت و منافع خوردن

 است. این داشته اسالمی جمهوری برای دشمنان تهدیدهای برابر در بازدارنده نقشی الملل،بین

  اسالمی جمهوری راهبردی عمق ةتوسع در ایجابی و سلبی وجه دو در فریضه،

 امنیتی مرزهای ةتوسع و کشور مرزهای از تهدیدات راندن دور است؛ بوده مؤثر آن بخشیالهام و

 هایتوانایی سلبی و افزایش ةژیکار و ایران، سرزمینی مرزهای از ترطرفآن کیلومترها به کشور

 .(126-128: 1395 )قربانی، است قضیه این ایجابی ةجنب نیز کشور

 گذاری های اصلی در سیاستجهاد کبیر عالوه بر اینکه یکی از مؤلفه. جهاد کبیر: 7. 1. 3

 . استبخش این نظام های هویتهای نظام اسالمی است، یکی از مؤلفهگیریو تعیین جهت

عدی و پنهانی نفوذ چندبُ ی،ئتوان گفت که استکبار با اتخاذ راهبرد پیچیده، نامراساس، می نیبر هم

های نظام اسالمی، ساخت حقیقی و هویت این نظام را گیریدرصدد است تا ضمن تغییر در جهت

دار یکی از نقاط هدف دشمن در نفوذ، تالش برای خدشه؛ بنابراین نیز مورد هجوم خود قرار دهد
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دن جهاد کبیر نظام اسالمی است؛ زیرا دشمن در نفوذ به محیط درونی و حصار امن جمهوری کر

اسالمی ایران در پی آن است که با تغییر باورهای مردم و همچنین تغییر محاسبات مسئوالن، 

های سیاسی حاکم بر مانند سایر نظام ساحت درونی نظام جمهوری اسالمی را به ساحتی عرفی،

های استکبار ل کند که در آن صورت دیگر، خبری از مقاومت و ایستادگی در مقابل خواستهدنیا، تبدی

 نخواهد بود.

عدم  معنای به «کبیر جهاد» کرد؟ باید چه نفوذ با مقابله برای که است این بنابراین، سؤال

 با دشمن که گونههمان واقع، در. است دشمن شوم نقشه این با مقابله ةنسخ ،دشمن از تیتبع

 از تبعیت اسارت  به را اسالمی نظام که است امیدوار نخبگان، برخی پذیریتبعیت به بستن امید

 دشمن را او دشمن، به نسبت هاحساسیت حفظ دشمنی، ةشیو این با مقابله ةنسخ درآورد، خود

 فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ابعاد تمامی در او با عملی ةمبارز و او از تیعدم تبع و دانستن

-http://farsi.khamenei.ir/speech) شودمی نامیده «ریجهاد کب» که است... و اقتصادی

content?id=33172). 

گرایی در ایدئولوژی انقالب تکامل و تحول پیشرفت،روندگی: گرایی و پیش. تکامل8. 1. 3

گر نظارهتواند اسالمی بیانگر این است که چه در ساحت خرد و چه در ساحت کالن، انقالب نمی

طلبانه اصالح ییگرااصولو  انهیگرااصولطلبی واقع، اصالح تحرکی باشد. دررکود و ایستایی و بی

در متن و ذات انقالب اسالمی نهفته است و تمامی معتقدان به مبانی این انقالب و نظام برآمده 

ها، گرایی در تمامی ابعاد و ساحتاز آن باید ضمن اعتقاد راسخ و عملی به مبانی انقالب و اصالح

گرایی که هم از واپس یاهگونبهاین اصالح را بر مبانی اصول و در جهت تقویت اصول تعریف کنند، 

 ر به دور باشد و هم از افراط و رویکرد به سکوالریسم مصون باشد. اقدام و تحجّ

 بخش به ساخت حقیقی نظام و عامل پویایی آن است.نگاه و هدفی، استحکام گونهنیاو عمل با 

 استحکام ساخت حقوقی .2. 3

لیت ساختارهای نظام است؛ اعم از منظور از ساخت حقوقی از دیدگاه مقام معظم رهبری، ک

گانه ساختارهای هنجاری و حقوقی مانند قانون اساسی و ساختارهای مادی و اداری مانند قوای سه

بخشی ساختاری مدنظر است. یک ساختار زمانی استحکام نجایادر ؛ بنابراین هاو سایر دستگاه

  تحوالت با همگامی و هماهنگی قابلیت بودن دارا بر شود که عالوهیافته تلقی میاستحکام
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 از کهنیا منظوربه ساختارها ،یانیبه ب. کند تغییر نیز انتظارات و نیازها تأمین راستای در تغییرات، و

 و تغییرات مقابل در بایستمی برآیند، هاستآن متوجه که انتظاراتی و نیازها اهداف، تأمین ةعهد

 توجهبی تحوالت به نسبت تنهانه که یاگونهبه باشند، برخوردار انعطاف قدرت از زمانه تحوالت

 لزوم صورت در و کنندهتقویت خود یسازوکارها به مجهز تحوالت این مدیریت برای؛ بلکه نباشند

 سیاسی هایاستحکام نظام هایمؤلفه بیان رو،این . از(139-141: 1394 )قیصری، قربانی، باشند گراصالح

توان به سه ساختارها را نیز می. مهم است این تأمین و شدن عملیاتی به معطوف ساختار سطح در

رعایت اختصار و هم به  منظوربههم  نجایادر ؛ اما سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تقسیم کرد ةدست

کارهای سبب دشوار بودن تفکیک ساختارها، نگاهی کلی به ساختارها داریم و در بحث راه

 نظام بخشیاستحکام راهبردهای نیترمهم اساس،این نظر داریم. بر اهآنبخشی، به مجموع استحکام

 برشمرد: به شرح زیر توانمی را حقوقی -ساختاری سطح در ایران اسالمی جمهوری

 معرض کشور به نفت، ایران در ةوابستگی بودج لیبه دلنفت:  به یوابستگ کاهش .1. 2. 3

 وابستگی تبعات .1(43-44: 1385 )ازغندی، دارد قرار های نفتیوابستگی به رانت تبعات و پیامدها

 عدم ضرورت دارند، قراردرونی ساخت تقویت ةمقول با ضدیت در عمدتا  که نفتی رانت به کشور

 مهم پیامد دو توانمی مثال طوربه ،راستا این در. کندمی گوشزد یخوببه را نفت به وابستگی

 یاقتصادها در که معنا بدین. داد توضیح را( رانتیر ذهنیت و رانتیر اقتصاد) رانت به وابستگی

 یهاتیفعال انجام نیبنابرا ست،ین مولد فراهم یهاتیرونق فعال یبرا چندانی ةنیزمچون  ریرانت

 نوع نیا در کالن یسودها به یابیدست؛ بلکه کندینم دکنندگانیتول بینص را یچندان سود دمولّ

؛ بنابراین شودیم حاصل یگرواسطه و یدالل مانند یرمولدیغ یهاتیفعال انجام با شتریب اقتصادها

 رود،می حاشیه به چهآن و است گریواسطه هایفعالیت یابد،می رونق چهآن رانتیر جوامع در

 متوجه مردم یسو از یفراوان انتظارات زین ریرانت تیذهن در. است اقتصادی دمولّ هایفعالیت

 است حالی در این و دانندیم طلبکار حکومت به نسبت را خود ینوعبه آنان و شودیم حکومت

                                                             
 و داللی هایفعالیت رونق و ترویج گرایی،مصوورف و جوییرانت روحیه تشوودید جامعه، از دولت اسووتقالل . افزایش1

 و رانتیر اقتصوواد گیریشووکل تر،دقیق عبارت به یا اقتصوواد حوزه در مولد هایبخش تقویت جای به گریواسووطه
 (.112-114: 1387 است )ر.ک: میرترابی، های نفتیوابستگی به رانت پیامدهای جمله از... و رانتیر ذهنیت
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  عمومی منافع شهروندان، که است آندرونی ساخت تقویت با متناسب ذهنیت که

 .بدانند فردی منافع بر مقدم را ملی و

که اتفاقا  از دنیای خارج تأمین  های نفتیاز نگاهی دیگر، وابستگی ساختارهای کشور به رانت

شود که تغییر و کند، سبب میجهت، کشور و ساختارها را وابسته به خارج میشود و از اینمی

پیش  یکندبهبه سمت تحرک، پویایی، چاالکی و کارآمدی  هاآنتحول ساختارها و سوق یافتن 

های نفتی است، استحکام تا زمانی که کلیت ساختارها وابسته به تزریق رانت ،برود. بر این اساس

اصلی، چگونگی خروج از این وابستگی  ٔ  مسئلهحال، شکل نخواهد گرفت. با ایناختاری مطلوب س

 نقمتنعمت یا ؛ اما یک ظرفیت است نفسهیفاست. در این خصوص باید گفت که درآمد نفت 

برای مصون ماندن از تبعات وابستگی به ؛ بنابراین استفاده از آن بستگی دارد ةنحوبودن آن، به 

بدین معنا که درآمد نفت بیش از هر  .استفاده از درآمدهای نفتی را بهینه کرد ةنحونفت باید 

های مصرفی جاری. اقتصادی شود نه صرف تأمین هزینه ةتوسعهای زیرساخت ةتوسعچیزی صرف 

اهش این وابستگی، باید تدریجی به سبب وابستگی عمیق ساختارهای کشور به نفت، تالش برای ک

 صورت گیرد.

 برای فصلی عناصر از یکی علم ةمسئل: مسئله حل به معطوف و بومی علم . تولید2. 2. 3

 مقام دیدگاه از .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23175) استدرونی ساخت تقویت

 بنیادین ایمقوله عنوانبه علم که آنجاست ازدرونی ساخت استحکام در علم جایگاه رهبری، معظم

 عدالت با همراه پیشرفت ساز، زمینهداشته جامعه هایبخش سایر برای بخشیقوام نقش تواندمی

 خواهان ایشان بنابراین؛ سازد یاری خود متعالی اهداف تحقق در را اسالمی و نظام باشد معنویت و

 مردم ایرانی-اسالمی هویت و خودی ةجامع یهاانیبن با مطابق که هستند علمی پیشرفت نوع آن

  گراییعلم علمی، تبدیل پیشرفت بودن عملی قابلیت به باور. باشد سرزمین این

 هایراه از استفاده و کشور، کشف علمی میراث با جامعه، آشنایی مسلط گفتمان به محوریعلم و

 و یافزارنرم خودی و نهضت نیروهای به اتکا عین در دنیا از یآموزعلمعلمی،  پیشرفت در میانبر

)رک: نهاد  استپیشرفت علمی  ةمسئلراهبردهای مقام معظم رهبری برای  نیترمهمعلم  تولید

فرهنگی حدیث لوح و  ةسسّؤمو  1390شهید رجایی، نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت دبیر

 .(1390قلم،
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 اسالمی، انقالب اصیل گفتمان: کشور امور ةادار در یحزب و یجناح کردیرو از زیپره .3. 2. 3

 بهتر هرچه تحقق یبرا که است آن بر و داندمی مردم به یخدمتگزار را اسالم در حکومت تیماه

 یروهاین یتمام تیظرف از ،یجناح و یحزب یهایوابستگ به توجه بدون ست،یبایم مهم نیا

 انهیواگرا عملکرد یسوبه آنان تا شود استفاده اسالمی انقالب یمبان و اصول به معتقد و مؤمن

 استفاده مردم به شتریب هرچه یگزارخدمت و کشور تیتقو یبرا هاآن تیظرف از و نشوند دهیکش

 :دارنداین زمینه اظهار می در یرهبر معظم مقام. شود

 ما البته ؛کند غافل فهیوظ نیا از را ما دینبا زیچچیه و مردم به میکن خدمت میاآمده ما... 

 مسائل ةنیزم در ،یاسیس ةنیزم در م؛یدار ییهاقهیسل م،یدار ییهایبستگدل هرکداممان

 از است عبارت ،متن است. هیحاش همه هانیا م،یدار ییهایدشمن م،یدار ییهایدوست ،یاجتماع

 است محدود وقت .بگذارد اثر متن نیا یرو بر یحواش نیا میبگذار دینبا خدمت؛

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23715). 

 ةمؤلف سه اساس بر را جامعه ةادار در یدولت هر قیتوف و یکارآمد: جهادی . مدیریت4. 2. 3

با  هالفهؤم این تطبیق . در(209: 1389 نویسندگان، از )جمعی سنجندیم موجود موانع و امکانات اهداف،

 ،است یفراملّ و یمل بلند اهداف یدارا سوکی از یاسالم یجمهور که گفت باید نظام طیشرا

 بر یمبتن لتیفض پرورش و تیترب به جامعه یماد اتیح ةادار در قیتوف بر عالوه که یاگونهبه

 با) محدود یامکانات و یخارج و یداخل فراوان موانع با گرید یسو از و دارد توجه یاسالم یهاآموزه

؛ (http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=24963) است مواجه ظالمانه( یهامیتحر به توجه

 ندکُ اهدافش، تحقق در نظام نیا عمل سرعت و ییتوانا ،یمعمول و یعاد یتالش و حرکت با نیبنابرا

 که یتیریمد از است عبارت شود کهیم مطرح یجهاد تیریمد ضرورت که نجاستیا. بود خواهد

 در را خود یکارآمد بتواند یانقالب تعهد ف ویتکل احساس با متعدد، موانع وجود و کمبود طیشرا در

 نظام یزادرون یهاتیظرف جمله از را یجهاد تیریمد توانیم جهتنیا از. کند ثابت جامعه ةادار

 حساببه فشار و دیتهد م،یتحر طیشرا در کشور مشکالت یاصل حل راه عنوانبه و دانسته یاسالم

 .(1392 )قربانی، آورد

کشور:  داخلی هایظرفیت تقویت برای خارجی تکنولوژی و سرمایه جذب و تعامل. 5. 2. 3

 تقویت و درونی هایظرفیت قائل شدن برای در عین اولویتدرونی ساخت یبخشاستحکام ةاید

های نهفته در نظام ها و ظرفیت، خواهان انزوا نبوده و تعامل با دنیای خارج، برای جذب سرمایههاآن
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 ةتوسعنگری در عبارت اخری این مهم، برون داند.بخشی درونی میاستحکام ةالملل را الزمبین

 و المللبین نظام انتقادی به رویکرد رغمعلی اسالمی، انقالب گفتمان کهآناقتصادی است. توضیح 

 قواعد خشن نفی ،ةتوسع تحقق جهت داخلی یزادرون هایظرفیت برای شدن قائل اولویت بر تأکید

 معتقد حال،عین در و دارد مدنظر را نظام این در مستقل بازیگری؛ بلکه نداشته مدنظر را المللیبین

 پارادایم ،شدنیجهان که شرایطی در تعبیری، به. جهانی است هایظرفیت و تجربیات از استفاده به

 دارد تأکید درونیساخت بخشیاستحکام بر ایران اسالمی جمهوری شود،می فرض توسعه بر حاکم

 .دانست شدنجهانی شرایط و کارآمدی در توسعه برای ایایده آن را توانیمکه 

درونی، ساختبه  یبخشاستحکام در دیدگاه رهبری، برای سازی:. گفتمان6. 2. 3

 موضوع این ضرورت و تبیین ترویج با بایستی. است اساسی کار و ضرورتیراه یک سازیگفتمان

درونی ساخت تقویت گفتمان جامعه، عمومی فضای در آن طرح و کشور برای زمان از برهه این در

و  مطلوب وضع سمت به حرکت مسیر کردن هموار در عمومی آگاهی افزایش .بگیرد شکل نظام

 .دارای اهمیت است چارچوبی عمل مسئولین عمومی و ةمطالب بهدرونی ساخت تبدیل تقویت

سازی باید هایی که در این گفتمانها و دالجمله موارد، گزاره رهبر انقالب، از ةبنا بر اندیش

ناپذیری در ها، سازشزمینه ةهمتأکید قرار گیرد، تقویت ایمان و سرلوحه قرار دادن تقوا در  مورد

های داخل کشور، تقویت نهضت کا به ظرفیتکبار جهانی، روی آوردن به درون و اتّمقابل است

افزاری و تولید علم، جهاد کبیر در مقابل دشمنان و حفظ استقالل نظام در دنیای متالطم کنونی، نرم

 ... است. گرایی وکاری، اصالح سبک زندگی و پرهیز از مصرفمدیریت جهادی، خودداری از سیاسی

 گیریبندی و نتیجهجمع

 پاسخ در رهبری معظم مقام سوی از که دانست رهیافتی توانمی رادرونی ساخت بخشیاستحکام

 داریسرمایه جهانی نظام در ادغام جز ایچاره نظام کارآمدی برای است معتقد که دیدگاهی به

 سوکی از ایده این واقع، در. شد مطرح نداریم، غربی یافتهتوسعه کشورهای با ارتباط و اتصال و

 پایداری و تعادل تضمین منظوربه و شدنیجهان امواج با کشور مواجهه تبعات مدیریت برای

استحکام و  برای الگویی دیگر، مدعی سوی از و شد ارائه امواج این با مواجهه در داخلی سیستم

 موجه برای که هاییتالش و هاپردازیتئوری مجموعه است. مذکور شرایط در نظام تداوم کارآمدی
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 کارآمدی ةمسئل حول گیرد،می صورت شدنیجهان فرایندهای در ادغام و بیرون به نگاه دادن جلوه

 هاآن که شودمی متوسل حربه این به همواره گرابرون دیدگاه به عبارت دیگر،. نظام بوده است

هایی ارزش انقالب، گفتمان رهبر چارچوب در کهصورتی در ؛دارند را نظام کارآمدی دغدغه نیز

 کیفیتة کنندمشخص و دهندهجهت اسالمی، همچون هویت اسالمی ایرانی، استقالل ملی و عزت

 اهمیت از اگر و دارند حقیقی اعتبار و اصالت که هستند هاارزش این هستند؛ کارآمدی تحقق

 دلیل به؛ بلکه دارد حقیقی اصالت کارآمدی که نیست معنا بدان این شود،می بحث کارآمدی

 :گفتمان این چارچوب در؛ بنابراین باشد داشته های بومیارزش استقرار در تواندمی که نقشی است

 شود؛می تعریف داخلی یزادرون هایظرفیت تقویت و درون به نگاه با اساسا  ،کارآمدی ال ؛اوّ

 ایرانی  اسالمی هایارزش تقویت به منجر بتواند باید کارآمدی بیشتر چه هر تحقق ثانیا ؛

 شود. المللبین نظام در و جامعه در آن بیشتر چه هر شدن جاری و ساری و

 فهرست منابع

 .قرآن کریم -

د دشتی، چاپ ششم، قم: محم ةترجم، ةالبالغ نهج، (1388) نیحسمحمدبن، یالرضفیشر -

 .دارالبشارة

 .قومس: تهران ،ایران سیاسی شناسیجامعه بر درآمدی ،(1385)ازغندی، علیرضا  -

، هاامی، پاناتی)ب : مجموعة آثار امام خمینی(، صحیفة امام1385، روح اهلل )امام خمینی -

 .ینیو نشر آثار امام خم میتنظ ةسسّ ؤم: تهران، (هاو نامه یها، احکام، اجازات شرعمصاحبه

 ،(اسالمی جمهوری ةدور) ایران سیاسی شناسیجامعه بر یاباچهید ،(1385) بشیریه، حسین -

 .معاصر نگاه: تهران چهارم، چاپ

 .معاصر نگاه :تهران هشتم، چاپ ،سیاسی دانش آموزش ،(1386) وووووووووووووووو -

 .ین، چاپ چهاردهم، تهران: شناسی سیاسیجامعه(، 1391) وووووووووووووووو -

: قم چهارم، و چهل چاپ ،(چهارم ویراست) ایران اسالمی انقالب ،(1389) نویسندگان از جمعی -

 .معارف نشر

سازمان مطالعه و : تهران ،شدنجهانی ةدربار گوناگون هاینظریه ،(1384)سلیمی، حسین  -

 .ها)سمت(دانشگاه یکتب علوم انسان نیتدو
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 ،(ویراسته) استیو اسمیت، جان، بیلیس،: در ،«سیاست شدنجهانی» ،(1383)آرت ، یانشولت  -

 ابرار: تهران همکاران، و چمنیراه ابوالقاسم ةترجم ،نوین عصر در المللبین روابط سیاست؛ شدنجهانی

  .61-82ص معاصر، 

 .www.basirat.ir: در ،آن الزامات و ضرورت جهادی؛ مدیریت ،(1392)قربانی، مصطفی  -

 .، تهران: نادمقام معظم رهبری ةماندگاری انقالب اسالمی در اندیش(، 1395) وووووووووووووووو -

 نیسازمان مطالعه و تدو: تهران ،رویکردها و هاهینظر الملل؛ بین روابط(، 1384قوام، عبدالعلی ) -

 .ها)سمت(دانشگاه یکتب علوم انسان

کارآمدی نظام جمهوری اسالمی؛ مدلی برای »(، 1394نوراله، قربانی، مصطفی ) قیصری، -

 .139-141، پائیز و زمستان، ص 22 ةعلمی پژوهشی دانش سیاسی، شمار ة، دوفصلنام«سنجش و ارزیابی

: تهران دیگران، و فرجادی غالمعلی ترجمة ،آسیا شرق در توسعه ةتجرب ،(1375)لیپزیگر، دنی  -

 توسعه. و ریزیبرنامه در پژوهش عالی ةمؤسس

 ، چاپ دوم، تهران: انتشارات انقالب اسالمی.روشنای علم(، 1390ة فرهنگی حدیث لوح و قلم )سسّؤم -

 .قومس: تهران چهارم، چاپ ،ایران نفت مسائل ،(1387) سعیدمیرترابی،  -

سازمان مطالعه : تهران دوم، چاپ ،سیاسی شناسیجامعه بر درآمدی ،(1380)زاده، احمد نقیب -

 .ها)سمت(دانشگاه یکتب علوم انسان نیو تدو

منشور حرکت؛  (1390 ،)شهید رجایی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت دبیر -

 ، تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.از منظر مقام معظم رهبری هادانشگاهرسالت اساتید و رؤسای 

 ، ترجمة سیداحمد موثقی، چاپ سوم، تهران: قومس.تئوری توسعه و سه جهان(، 1392هتنه، بژورن ) -


