فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی

سال هفتم ،شماره  ،92زمستان  ،6921صفحه 62 -699

الگوی راهبردی ارتقای اتحاد ملی براساس گفتمان واليت فقيه ،قانون اساسی ،تجارب نظام
جمهوری اسالمی ايران (با تاکيد بر دکترين ،اهداف و سياستگذاری)
حجتاالسالم والمسلمین دکتر سید رضا حسینی ،1محمود یقینی
تاریخ دریافت69/52/22 :
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تاریخ پذیرش69/58/22 :

چکيده
یکی از عناصر اصلی قدرت ملی و پیشرفت همهجانبه هر کشوری ،ارتقای اتحاد ملی است .هدف اصلی
مقاله حاضر ارائه الگوی راهبردی ارتقای اتحاد ملی بر اساس گفتمان والیت فقیه و قانون اساسی استت.
مساله اصلی این تحقیق ،ضعف در الگوی راهبردی مدون در حوزه ارتقای اتحاد ملی بر استاس گفتمتان
والیت فقیه و قانون اساسی ،تجارب نظتام ..ا.ا ببتا تاکیتد بتر دکتترین ،اهتداف وسیاستت گتذاری در
جمهوری اسالمی ایران است .روش این پژوهش آمیخته ونوع آن کاربردی  -توستعهای استت .در ایتن
پژوهش ،پس از تبین مفاهیم ،گفتمان والیت فقیه و قانون اساسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
الگوی راهبردی ارتقای اتحاد ملی مبتنی بر نتایج حاصله ازتحلیل گفتمان والیت فقیه و تحلیتل تفستیری
قانون اساسی به این شرح است 1 :این الگو با اولویت در قلمروی جغرافیایی و سایر کشورهایاسالمی،
قابلیت اجرایی دارد؛  2منشأ و منبع مشروعیت اصلی الگو مبتنی بر آموزه های اسالم و قرآن مجید است؛
 3دکترین این الگو درحوزه سیاسی ،مردمساالری دینی و قتدرت ملتی ،در حتوزه اقتیتادی ،عتدالت و
اقتیاد مقاومتی ،در حوزه فرهنگی ،هویت ایرانی-اسالمی و در حوزه اجتماعی ،عدالت مورد استخرا .و
تاکید قرار گرفت؛  4ساختار ،اجزاء،مؤلفهها و همچنین مبانی انسانشناختی این الگو با جهانبینی اسالمی
و اعتقادات جامعة ایرانو همچنین الگوهای نوین مدیریت برگرفته ازحوزه گفتمان والیت فقیه و قانون -
اساسی جمهوری اسالمی ایران انطباق دارد.
کليدواژهها :اتحاد ملی جمهوری اسالمی ایران ،الگوی راهبردی ،گفتمان والیتت فقیته ،قتانون اساستی،
تجارب نظام

 - 1استادیار دانشگاه انتظامی امین
 - 2دانشجوی دکتری رشته مدیریت راهبردی فرهنگی داعا ،نویسنده مسئولyaghini7@gmail. com :
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مقدمه
اتحاد ملی ،از معدود واژهها و مفاهیمی است که در تمامی مکاتب و شرایع آسمانی و بشری مورد
تأکید قرارگرفته و همه قوام و دوام جامعه را بدان وابسته می داننتد .قترآن کتریم بتا توجته بته راز
یگانگی انسان ها و چگونگی روابط ایشان می فرماید :وَاعتَیِموا بِحَبتلِ اِِ جَمیعتاو وَال تَفَروقتوا بآ
عمران 153-همگی به ریسمان الهی چنگ زنید و از اختالف بپرهیزید.
رهبر کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینیبره درخیوص اهمیت اتحاد ملی می فرماینتد :متا
اگر وحدت کلمه را حفظ کنیم پیروزیم بامام خمینیبره 28/1/11-
مقام معظم رهبریبمدظلهالعالی نیز در اهمیت و ضرورت وحتدت متی فرماینتد :قترآن متا را بته
وحدت توصیه کرده است ،قرآن ما را تهدید کرده استت کته اگتر اتحتاد و همبستتگی خودتتان را
ازدست بدهید ،آبرو ،هویت و قدرت شما نابود خواهد شد .بمقام معظم رهبری بمد ظله العالی -
 89/2/9ایشاندر مورد اتحادملیمیفرمایند" :اتحاد ملی یعنی یکپتارچگی ملتت ایتران بتر محتور
قانون اساسی  .دشمن میخواهد میان فرقههای اسالمی نزاع باشتد .بته خیتوص بعتد از پیتروزی
انقالب اسالمی دشمن خواسته است بین ایران اسالمی و بقیه ملتها جدایی بیندازد ،نگذارید ایتن
وحدت خدشه دار شود".بمقام معظم رهبریب مدظلهالعالی 1389/1/1-
یکی از عناصر اصلی قدرت ملی و پیشرفت همه جانبه هر کشوری ،ارتقای اتحاد ملی است .هدف
اصلی مقاله حاضرارائه الگوی راهبردی ارتقای اتحاد ملی بر اساس گفتمتان والیتت فقیته وقتانون
اساسی است .مساله اصلی این تحقیق ،ضعف درالگوی راهبردی مدون در حوزه ارتقای اتحاد ملی
بر اساس گفتمان والیت فقیه و قانون اساسی ،تجارب نظام جمهوری اسالمی ایترانب بتا تاکیتد بتر
دکترین ،اهداف و سیاست گذاری است .با بررسی دقیق میتوان نتیجه گرفت که وحتدت بوستیله
مولفه های هویت ملی مانند جغرافیا ،تاریخ ،دین ،فرهنگ و ...تقویت میشود لیکن بتا عنایتت بته
جنبههای مهم معنوی درحفظ اتحاد ،از مهمترین عوامل گسترش وحدت ملی ،دین مبتین استالم و
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روح حاکم بر آن یعنی توحید است.
وحدت از نظر سیاسی و اجتماعی به دو دسته حقیقی و اعتباری تقسیم میگردد .وحدت حقیقتی ،

سیاست¬گذاری

اساسی ،تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران ببا تاکید بر دکترین ،اهتداف و

 ،قومیت و ...زیر یک پرچم و حو یک دولت تثبیت و تقویت شده و وحدت اعتباری  ،وحتدت
یک کلیت اجتماعی در یک وضعیت و موقعیت خاص میباشدب زورق. 123:1361،

نقطه کانونی و محوری وحدت حقیقی  ،فطرت و هویت الهی انسان است .از ایتن رو اصتلیتترین
پرسش هویت  ،هویت بشری انسان است بزورق . 312:1386،راز تمدن آفرینی ودر عین حا بتی
قراریهای انسان در طو تاریخ را نیز میتوان در فطرت انسان جستجو کرد بزورق. 46:1365،

لذا با توجه به اهمیت موضوع ،مساله اصلی این پژوهش ،ضعف الگوی راهبردی مدون برای ارتقاء
اتحاد ملی بر اساس اندیشهها ،آراء و تدابیر حضرت امام خمینیبره  ،مقام معظم رهبری بمتد ظلته
العالی و قانون اساسی وتجارب نظام جمهوری اسالمی ایران میباشد.

الگوی راهبردی ارتقای اتحاد ملی براستاس گفتمتان والیتت فقیته ،قتانون

همگرایی یک مجموعه انسانی حو یک یا چند مولفه هویت ملیب جغرافیا  ،تاریخ  ،دین  ،فرهنگ

مبانی نظری و پيشينه شناسی تحقيق
مفهوم شناسی اتحاد ملی:

اتحاد ملی از لحاظ مفهومشناسی و پیشینه ادبی قابل بررسی ودقت نظر است".کلمه اتحاد ،خود بته
معنای یکی شدن ،یگانگی داشتن از ریشه«و ح د» بته مفهتوم یکتتایی ویگتانگی استت" بدهختدا،
" . 844 :1382همچنین اتحاد یعنی یکی شدن ،یگتانگی کتردن ،یتک رنگی،یکتدلی ،یتک جهتتی
،توافق و موافقتبمعین . 84 :1384 ،اتحاد یعنی یکی شدن ،موافقت و یگانگی ،همتدلی و دوستتی
و مودت و دوستی با صداقت و خلوصبنفیسی" . 85: 1318 ،اتحتاد یعنتی یکتی شتدن ،یگتانگی
کردن ،وحدت و توافق"بآژنگ 25 :1381 ،و " وحدت یعنی یکی بودن ،یگانه بتودن" ب همتان :
 2538توجه به کارکرد مفهومی واژه اتفاق ،نشان میدهد که مفهوم این واژه بتا واژه اتحتاد بستیار
نزدیک است" .اتفاق یعنی با هم یکی شدن ،یکی گشتن ،متفق شدن و اجماع" بآژنگ21 :1381 ،
ملت ،یعنی "دین،آئین ،شریعت،گروهی از مردم و یاگروهی از مردم یک کشتور "ب همتان 1815 :
" ملت ،یعنی ،شریعت ،کیش ،آئین ،مردم یک کشور که از یک نژاد و تابع یک دولت باشند بعمیتد
 ." 1119: 1311،ملت به گروهی از انسانهای دارای فرهنگ ،ریشه نژادی مشترک و زبتان واحتد
اطالق میگردد که دارای حکومتی واحد هستند یا قیدی برای خلق چنین حکتومتی دارنتدب

The
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 . New Oxford American Dictionary2005 :2051وجود مشتُرکات تاریخی ،فرهنگی  ،مذهبی و
منافع مشتُرک بین گروه های مختلف ساکن یک سترزمین عوامتل اصتلی ایجتاد یتک ملتت واحتد
محسوب میشوند .هر چه این مشترکات بیشتر باشند احساس تعلق داشتن به یک ملت واحد ،بتین
اعضای آن ملیت افزایش مییابد ،به طوری که میتوانند باعث ایجاد احساس تعلق بته یتک ملیتت
بین چندین گروه زبانی -قومی متفاوت گردد .امام خامنهایب مدظلهالعالی در تعریتف اتحتاد ملتی
می فرمایند":اتحاد ملی؛ یعنی در درون ملت ما اتحاد کلمتهی همتهی آحتاد ملتت و قومیتتهتای
گوناگون و مذاهب گوناگون و اصناف گوناگون ملی".بامام خامنتهای1389/1/1بیانتات در اجتمتاع
زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی " «اتحاد ملی»؛ یعنتی ختانوادهی ملتت ،ختانوادهی انقتالب
وحدت خود را ،درونگرائی خود را نسبت به یکدیگر ،اتیا و چستبندگی را بته یکتدیگر حفتظ
کنند؛ نگذارند واگرائی به وجود بیاید" .بامام خامنهای1389/11 /28بیانات دراجتماع مردم تبریتز -
"اتحاد ملی در اصطالح  ،آن است که آرا و اندیشهها متفق و هماهنگ باشتد و همته متردم از هتر
رنگ و نژاد و قوم و قبیله  ،با هم همکاری داشته و در کنار یکدیگر باشند و مشکالت یکتدیگر را
حل کنند و علیه یکدیگر کارشکنی و خیانت نکنند .یکی شتدن ،یگتانگی ،یکتدلی ،یتک جهتتی و
موافقت در چارچوب یک ملت را اتحاد ملی میگویند  ".بمعین  " 84 :1384،وحدت ملتی یعنتی
اشتراک همه افراد یک ملت در آما و مقاصد چنانچه به منزله مجموعه واحتدی بته شتمار آینتد"
بهمان. 2536 :
پيشينه تحقيق و جمع بندی پيشينهها:
هر پژوهشی نیازمند بررسی موضوع تحقیق در مستتندات علمتی وپتژوهش هتای انجتام شتده در
خیوص آن است.در این تحقیق از پیشینههای زیربه شرح طرح تحقیقاتی ،رساله دکتری و مقاالت
علمی -پژوهشی استفاده شده است.
طرح تحقیقاتی رابطه سیستم سیاسی بسیط با همبستگی ملی  -رضا الهوردیزاده از دانشگاه تربیت
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مدرسب  1382روش :توصیفی – تحلیلی نتایج :از لحاظ نظری نظام سیاسی بسیط ویژگیهتای
مطلوبی در عرصه جغرافیایی و انسانی دارد که اگر این ویژگیها را کشورهای بستیط داشتته باشتند،

سیاست¬گذاری

اساسی ،تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران ببا تاکید بر دکترین ،اهتداف و

 -رسالههای دکتری

همبستگی اجتماعی و تاثیر آن بر امنیت ..ا.ا  -حمید ملکیاز دانشگاه عتالی دفتاع ملتیب - 1386
روش :پیمایشی و همبستگی؛ نتایج :میزان همبستگی اجتماعی در گنبد ضعیف و گرایش به هویتت
ملی متوسط توصیف گردیده است .

 بررسی عوامل موثر بر نقش آفرینی اقوام مرز نشین -عباس فرخی از دانشتگاه عتالی دفتاع ملتیب - 1386روش :توصیفی – همبستگی؛ نتایج :سیاست های دولتت مرکتزی و موقعیتت ژئوپلتیتک
زیستگاه اقوام مرزنشین ایرانی و نقش روسای ایالت ونخبگان محلی در همگرایی اقوام مرز نشتین
با دولت مرکزی بر میزان نقش آفرینی انان در امنیت ملی موثر هستند.

الگوی راهبردی ارتقای اتحاد ملی براستاس گفتمتان والیتت فقیته ،قتانون

همبستگی و بقای ملی بیشتر حفظ میشود.

 تحلیل ژئوپلتیک مذهب در روستاهای مرزی و ارائه راهبرد مناسب  -حسین دادرس ازدانشتگاهعالی دفاع ملی ب - 1386روش :موردی – زمینهای و نتیجته تحقیتق تاییتد فرضتیههتای پتژوهش
میباشد.
 دولت – ملتسازی ایرانی تداوم تاریخی یا تغیترات سیاستی  -اعظتم مالیتی از دانشتگاه آزاداسالمی واحد علوم و تحقیقات ب  1386روش :استناد علمتی؛

نتتایج :جمهتوری استالمیرونتد

دولت – ملتسازی را مطابق با هنجارها و نگرشهای خود ادامه داده و در برخی موارد همچتون
افزایش استقال سیاسی و کاهش نظامیگری آن را بهبود و تکامل بخشیده است.
 نقش دولت الکترونیک در افتزایش قتدرت ملتی ..ا.ا  -علتی صتادقی ازدانشتگاه ازاد استالمیب 1365روش :اسناد علمی؛ نتایج :مؤلفه ها قدرت نترم بته خیتوص اتحتاد و انستجام ملتی در
مجموع اثرگذاری مثبتی بر قدرت ملی ایران دارند ،اما کشور ما نتوانسته است از مؤلفه های فراملی
موثر بر قدرت نرم  ،بهره برداری بهینه و مناسبی را در حد مطلوب داشته باشد.
ومقاالت همایش ملی اتحاد ملی سا  : 1389اتحاد ملی و ضرورت بازسازی آن در ایران  -حمیتد
احمدی روش :کتابخانه ای – اسنادی

نتایج :تحلیتل گفتمتان هویتت ملتی ایرانتی بتا کتاربرد

چارچوب نظری متکی به اتحاد ملی ،هویت ملی و ضرورت بازسازی آن در ایران ب نگرش معرفتت
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شناختی برنامه پژوهشی و سازوکار بازسازی آن مناسبترین شیوه شناخت نهادینهستازی نیازهتای
نوین جامعه ایرانی در نظر گرفته شده است.
 -زمینه های اجتماعی -ارتباطی اتحاد ملتی  ،حمیتد عبتدالهیان

روش :کتابخانتهای – استنادی

نتایج :باید رویکرد استراتژیک در امور حاکم شود و مردم تهدیدهای خارجی را همیشه در اولویتت
او

بحرانها قرار دهند.

 -اتحاد ملی  ،لوازم وموانع -تقی آزاد ملکتی روش :کتابخانته ای – استنادی

نتتایج :لتوازم و

مقتضیات اتحاد در سطح ملی تا حدود زیادی در میان صاحبان خرد واندیشه شناخته شده است ،امتا
به لحاظ سیاسی شدن اتحاد ملی ،کمتر تالشی در ساماندهی این امر صورت نمیگیرد.

 ظرفیتهای قانون اساسی ..ا.ا .در اتحاد و همبستگی ملی -ستیامک ره پیتک روش :بررستیاسناد و مدارک نتایج :باید فاصله بین ظرفیتهای قانونی و انتظتارات از یتک ستو و انتظتارات و
واقعیات از سوی دیگر کاهش یابد و از اعما سلیقهها و تفاسیر غیرمنطقی از اصو و چتارچوب-
های قانونی اجتناب شود.
 همبستگی ملی -بررسی زمینه های شکل گیری واستمرار  -فردین قریشی روش :بررسی اسنادو مدارک

نتایج :همبستگی ملی فرآیند متحد شدن یک ملت است و دارای سته شتاخ

حتذف

خشونت در تعامالت ملی ،توستعه ستازش بتر ستر اختالفتات و گستترش همکتاریهتا در میتان
شهروندان میباشد.
 نقش ادبیات فارسی در اتحاد ملتی ایتران -حستینعلی قبتادی؛ روش :کتابخانتهای – استنادینتایج :زبان و ادبیات فارسی دارای ظرفیت و پتانسیل بسیار قتوی جهتت اتحتاد ملتی وهمبستتگی
کشور میباشد لذا ضروری است تالش برنامهریزی شده جهت تتداوم و ارتقتاء ملتی ،منطقتهای و
جهانی در راستای ترویج این میراث گرانبها انجام گیرد.
 مقاله اتحاد ملی و انسجام اسالمیدر پرتو وحی و امامت و تتاریخ -عبدالحستین خسترو پنتاه از011

مرکز تخییتی مهتدویتب 1361روش :بررستی استناد و متدارک

نتتایج :عتالوه بتر عوامتل

روانشناختی و جامعتهشتناختی بترای وحتدت ستتیزی یتا وحتدتگریتزی متیتتوان بته عوامتل

سیاست¬گذاری

اساسی ،تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران ببا تاکید بر دکترین ،اهتداف و

در جمعبندی پیشینه سوابق مرتبط با تحقیق موارد زیرقابل توجه میباشد:

بررسی منابع و اسناد موجود نشان می دهتد مطالعتات مربتوه بته نظتام حکتومتی الگتو ،از جملته
مطالعات میانرشتهای است که قدمت چندانی ندارد .آموزههای اسالمی بر اتحاد ملی تاکید میکنتد
و از سوی دیگر ،بررسی نظرات و بیانات امام خمینتیبره و امتام خامنتهایبمدظتهالعتالی نشتان
میدهد که اتحاد ملی ضرورتی برای ادای تکالیف دینی و پیشرفت همهجانبه کشتور در اقتتدارملی
است.

پروژههای انجام شده عموما دیدگاهی اسالمی ،علمی و تخییتی بتا بهترهگیتری از مستتندات و
منابع علمی دارند.

الگوی راهبردی ارتقای اتحاد ملی براستاس گفتمتان والیتت فقیته ،قتانون

معرفتشناختی نیز توجه ویژه داشت.

به دلیل آنکه اتحاد ملی ،موضوعی میانرشتهای و دارای وجوه متفاوت اقتیادی ،سیاسی ،اجتمتاعی
و فرهنگی است ،مطالعات قبلی در این موضتوع از تنتوع موضتوعی و مفهتومی بستیار برختوردار
هستند .پیشینههای موجود از لحاظ بررسی ارتقاء اتحاد ملتی دارای ختالء بتوده وخیوصتا اینکته
الگوی راهبردی در این خیوص ارائه نشده است .
تحقیقات پیشین درباره اتحاد ملی ،بخیوص اینکه اغلب آنها با رویکرد فلسفی نته کتاربردی بته
این موضوع پرداخته اند ،و میتوان گفت پیشینهای علمیدرباره راهبردهای اتحاد ملی با رویکترد و
مقیاس ملی و از منظر گفتمان والیت فقیه و قانون اساسی وجود ندارد.البتته در پتژوهش پتیش رو
بهاین مساله پرداخته شده است.
جایگاه و اهمیت اتحاد ملی :
اتحاد ،از مفاهیمی است که در قرآن مجید مورد تأکید ویژه قرار گرفته و همه قوام و دوام جامعه را
بدان وابسته می داند .قرآن کریم می فرماید  :وَاَطیعتواَِ وَ رَستولَهو وَ ال تَنتازَعوا فَتَفشَتلوا وَ تَتذهَبَ
ریحوکُم ب انفا  49-فرمان خدا و رسو او را اطاعت کنید و با یکدیگر نزاع و اختتالف مکنیتد ،
که سست و ناتوان میشوید و قدرت وشوکتتان از میان میرود .قرآن کریم به مسئله اتحاد از ابعتاد
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مختلف مینگرد و بر اهمیت آن میان نهادهای اجتماعیو گروههای انسانی تأکید دارد و پیوند میتان
قلوب مؤمنان را نوعی تیرف الهی میشمارد و برای حفظ آن  ،ارسا پیامبران به همراه شترایع را
ضروری می داند .این واژه در قرآن با مضامین متنوعی چون موارد ذیل آمده است  :امت واحتده« :
کتتان النتتاس امتتة واحتتد »ببقتتره . 213-اعتیتتام بتته حبتتل اِ  « :واعتیتتموا بحبتتل اِ جمیع تاو
والتفرقوا.»...بآ عمران 153-کلمة ستواء  « :قتل یتا اهتل الکتتاب تعتالوا التی کلمتة ستواء بیننتا
وبینکم»...بآ عمران . 93-این به معنای باورهای دینی مشترک است که اهل کتاب نیتز بایتد بتدان
ملزم باشند .صراه مستقیم« :و ان هذا صراطی مستقیماو فاتبعوه والتتبعتوا الستبل فتفترق بکتم عتن
سبیله»...بانعام  . 123-باید یاد کرد این واژه به صورت مفترد در برابتر واژه « ستبیل » کته گتاه بته
صورت جمع می آید ،حکایت از وحدت و یکپارچگی راه مؤمنان دارد.تألیف میان د ها  « :والف
بتین قلتتوبهم»...بانفتتا  . 93-اختتوت و بتترادری « :انمتتا المؤمنتتون ختتو فاصتتلحوا بتتین کختتویکم
».بحجرات 15-بنیان مرصوص « :ن اِ یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاو کانهم بنیانٌ مرصتوص
»بصف . 3-این تعبیر بیانگر یکپارچگی مؤمنان در رویارویی با کافران

است.

اتحاد ملی از موضوعات بسیار مهم در مسائل اجتماعی است تا جایی که دیگر مستائل بتا اهمیتت
اجتماعی را تحت شعاع خود قرار میدهد ".بافت اتحاد ملی  ،بتافتی اجتماعیتت سیاستی استت امتا
بافت موضوعی آن همگرایی میان واحدهای انسانی  ،گروهی ،جمعی و سازمانی است که میتوانتد
رسالتی نهادی را به همراه داشته باشد .مفهوم اتحاد ملی در ادبیات سیاسی از دو ویژگتی «یگتانگی
درونی و پیوستگی بیرونی» برخوردار است  ،که در هر دو منظر ،متوجه خط دوام و ثبوت وحتدت
در عرصه حیات جمعی جهت رسیدن به هدف یا اهداف تعریتف شتده فتردی ،اجتمتاعی و ملتی
پذیرفته شده است .از همین رو ،یک ملت با حیو به یگانگی درونی و تستری آن بته الیتههتای
بیرونی در قالب پیوستگی های اجتماعی و بسط آن در تمامی عرصه هتا  ،حتوزههتا و بختشهتای
جامعه ملی میتواند به اتحاد ملی دست یابد"ب اولیو راستلی. 826: 1382 ،
012

اتحاد ملی دارای عناصر واجزای مهمی است و هر کدام از ایتن عناصتر در جتای ختود از اهمیتت
ویژهای برخوردار میباشد" .مذهب به عنوان کانون فرهنگ در اکثر بخشهای جهان اهمیت خود را

سیاست¬گذاری

اساسی ،تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران ببا تاکید بر دکترین ،اهتداف و

رسوم و سنن بسیاری از کشورها تأثیر شگرف دارد  ،هنوز در بسیاری از کشورهای جهان مهتمتترین
عامل در همبستگی ملی محستوب متیشتود)میرحیتدر  . 133 : 1385،وحتدت از نظتر سیاستی و
اجتماعی به دو دسته حقیقی و اعتباری تقسیم میگردد .وحدت حقیقی ،همگرایتی یتک مجموعته
انسانی حو یک یا چند مولفه هویت ملیب جغرافیا ،تاریخ ،دین ،فرهنگ ،قومیتت و ...زیتر یتک
پرچم و حو یک دولت تثبیت و تقویت شده و وحدت اعتباری  ،وحدت یک کلیت اجتمتاعی در
یک وضعیت و موقعیت خاص می باشد .اتحاد اعتبتاری مشتارکت در یتک موقعیتت یتا وضتعیت
خاص است مانند وحدت مسافران یک هواپیما با فرهنگ ،زبان و نژادهای مختلف هنگتامیکته در
مقابل خطر مشترک قرار گرفتهاندبزورق . 124-123 :1361،لذا در ایران اسالمی ،به نظر متیرستد

الگوی راهبردی ارتقای اتحاد ملی براستاس گفتمتان والیتت فقیته ،قتانون

به منزله یک عامل همبستگی ملی حفظ نموده است و چون به تنهتایی در ایجتاد فرهنتگ و آداب و

الزم است در اتحاد ملی حرکت از وحدت اعتباری به سمت وحتدت حقیقتی از اهمیتت ویتژهای
برخوردار باشد و راز وحدت حقیقی طی طریق از عالم کثرت به سوی عالم وحدت و ذوب شتدن
در ارزش های الهی و خدایی شدن است و در سطح اجتماع اتحاد ملی را تقویت نماید .
"با بررسی دقیق در وحدت حقیقی ،نقطه کانونی و محوری آن را میتوان فطترت و هویتت الهتی
انسان قلمداد نمود .از این رو اصلی ترین پرستش هویتت  ،هویتت بشتری انستان استتب زورق،
 . 312:1386راز تمدن آفرینی ودر عین حا بی قراریهای انسان در طو تاریخ را نیز میتتوان در
فطرت انسان جستجو کردب زورق . 46 :1365 ،البته جایگاه انسجام و اتحاد ملی در تمتدن آفرینتی
بر هیچ کس پوشیده نیست .اتحاد ملی ،همواره از پایههتای قتوام و استتواری جامعته بتوده استت.
جامعهای که در آن وحدت ملی وجود داشته باشد همواره در برابر دشتمنان و تهدیتدهای بیرونتی،
محکم و استوار بوده و در جهت رشد و تعالی خویش گام برمی دارد؛ اما جامعه ای که در آن تشتت
و پراکندگی و اختالف وجود داشته باشد ،موانع رشد و اعتالی خود را در درون ختویش پترورش
میدهد و در نهایت با یک ضربه و تهاجم بیرونی دچار تهدید و فروپاشی میگتردد .انستان در اثتر
زندگی مشترک با گروهی از مردم  ،با مشترکات فرهنگی مختلف ،نوعی یگانگی با آنها پیدا متی-
کند ،بلکه همان طور که یک فرد دارای یک « خود » است ،یتک ملتت بته علتت داشتتن فرهنتگ
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مشترک یک « خود » ملی پیدا میکند .ملتی که پشتوانه فرهنگی داشته باشد ،از «من» ها یک « متا »
میسازد .احیانا برای این « ما » فداکاری میکند ،از پیروزی « ما » احساس سر افرازی و از شکست
آن احساس سرافکندگی می کند .از بهترین و جامع ترین تشبیهات ،تشتبیه جامعته استت بته پیکتر
زنده .جامعهای سالم و زنده است که دارای روح اجتماعی باشد .شناستایی تفتاوتهتا برای دست
یابی وحدت نیز از طرف متون دینی مورد تایید قرار گرفته است  .راهحل قرآنی اصل اتحتتتتاد میان
اقوام و قبایل آن است که این تفاوت را زمینته آشتتنایی آنتتان نتتسبت بتته یکدیگر قرار دهیم .به
عبارت دیگر راه حل رفع اختالفتتات آن است کت ته زمینت تههت تایی بت ترای معرفت متقابل میان آنان
فراهم آید .در این دیدگاه حتی جهانی شدن به معنی حتضور همتته عناصر جهان در جهان معاصر
است .اتحاد ملی هسته قدرت ملی یک کشور است  .امنیت اجتماعی یکی از محیوالت اتحاد ملی
است که خود نیزاز عناصر مقوم ساز آن محسوب میشود .اگتر متردم از هنجارهتایی کته ستاختار
اجتماعی را تشکیل میدهند تبعیت نکنند ساختار جامعه فرو خواهد ریخت و احتماال زندگی منظم
انسان ها با یکدیگر به هر .و مر .تبدیل خواهد شد .کارکرد هنجارهتا تنظتیم روابتط اجتمتاعی و
ایجاد نظم اجتماعی است که در صورت عدم رعایت هنجار ،روابط اجتماعی و کتنشهتای متقابتل
دچار اختال شده و نظم اجتماعی بر هم میریزد .یکی از مسائلی که در اتحاد ملتی متورد توجته
است نظم اجتماعی است".پارسونز هسته اصلی مستأله نظتم را در کتم و کیتف انستجام هنجتاری
میبیند که مبتنی بر اصو مشترک ارزشها در جامعه است .به بیتان دقیتقتتر ،در وهلته او  ،حتل
مسأله نظم منوه به تنظیم هنجاری «روابط بین واحدها» بر مبنای اصو مشترک ارزشی میباشد که
از طریق نهادینه شدن اجتماعی و نهادینه شدن فرهنگی میسر متیشتود" .بچلبتی12-14 :1384 ،
البته بسیاری بر این باورند که راه حل نظم را تنها در نظام هنجاری آن طور که پارستونز متیبینتد،
نباید محدود کرد بلکه در نظام رابطه ای جامعه نیتز بایتد جستتجو نمتود .ارزشتها نیتز ازمجموعته
فرهنگ محسوب میشود ودر همبستگی اجتماعی از جایگاه ویژهای برختوردار استت" .ارزشهتا،
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عقاید ریشهدار عمیقی است که گروه اجتماعی هنگام سئوا درباره ختوبیهتا ،برتتریهتا و کمتا
مطلوب به آن مراجعه میکنند .ارزش اجتماعی ،واقعیتها و اموری را تشکیل میدهد که مطلوبیت

سیاست¬گذاری

اساسی ،تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران ببا تاکید بر دکترین ،اهتداف و

صورت هنجارهای اجتماعی در میآیند که با رعایت آنها جامعه نظم پیدا میکند .برای نظارت بتر
رفتار اعضاء ،ارزشها و هنجارها به تنهایی کافی نبوده و نیاز بته ابتزار رستمی بته عنتوان پشتتوانه
اجرایی نظارت اجتماعی می باشد که تحت عنوان قوانین و مقررات رسمی مطرح میشوند .بنابراین
جامعه رسمی به منظور جلب حداقل همرنگی از جانتب اعضتاء ،از طریتق وضتع قتانون و تعیتین
سیستم پاداشها و مجازاتها عمل مینماید .زمانی که ارزشها و هنجارها نادیده گرفته متیشتوند
برای جلوگیری از حفظ قدرت اجرایی ،ارزشها و هنجارها مکانیزمهای رستمی کنتتر اجتمتاعی
بقوانین باید وارد عمل شده و نظم و امنیت اجتماعی را برقرار ساخته و ایمنی اجتماعی جامعته را
افزایش دهندبمجردی . 95-26 :1361 ،یکی دیگر از مسائلی که در اتحاد ملی متورد توجته استت

الگوی راهبردی ارتقای اتحاد ملی براستاس گفتمتان والیتت فقیته ،قتانون

داشته و مورد خواست و آرزوی اکثریت افراد جامعه استت .ارزشهتای اجتمتاعی بته تتدریج بته

اجرای عدالت اجتماعی وتوجه به قوانین کشور است .قرآن در کما صراحت عدالت اجتمتاعی را
به عنوان هدف بعثت انبیاء معرفی کرده استبحدید  22 /یکی از پایهها و عوامتل ستازنده امنیتت
اجتماعی ،وحدت و همدلی حاکم بر مردم است و خود این وحتدت و همتدلی باعتث استتقرار و
دوام امنیت اجتماعی میگردد .امیر مؤمنان علی بع آنگاه که با فتنه خوار .روبترو شتد ،فرمودنتد:
«و همواره همراه بزرگترین جمعیت ها باشید که دست خدا با ایتن جمعیتت استت .از پراکنتدگی
بپرهیزید که انسان تنها و پراکنده بهره شیطان استت ،همچنتان کته گوستفند تتکرو طعمته گترگ
میشود» بهمان ،کلمات قیار ،ش 392میان مفاهیم یگانه گرایتی ،یگتانگی شخیتیت  ،یگتانگی
فرهنگی و یگانگی اجتماعی ارتبتاه معنتاداری وجتود دارد ؛ زیترا در یگتانگی شخیتیت  ،نظتام
شخییتی خاصی ایجاد میشود که در پیوند با یگانگی فرهنگی به یگانگی اجتمتاعی متی پیونتدد.
حاصل این یگانگی اجتماعی نیز دستیابی به قدرت ملی استحکام یافتهای است که بنیاد امنیت ملی،
توسعه ملی و حیو به اهداف ملی است.برای سطوح اتحاد ملی دست کم سه سطح را متیتتوان
از یکت تدیگر تفکیک کرد .سطوحی که هر یک منطق و مفاهیم خاص خود را دارند  .ست تطح او
ستتت تطح خورد  :مطالعه انسجام  ،معطوف به افراد و شهروندان است  .در ایتتت تن ستتتتتطح ،
بیتشترین دغدغته  ،انسجام و سازگاری بین افراد یک جامعه و در حتد نهایتت آن  ،انتسجام در

011

فیلنامه علمی پژوهشی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،شماره  26زمستان 1369

ختتتانواده مطتتترح می شود .سطح دوم و یا سطح میانی :مطالعه و بررسی انسجام متعلتتتق بتتته
انتسجام گتتروههتتا  ،خرده فرهنگها ،اقوام و گتروههتای اجتماعی است و سطح سوم ستتطح
عتت تالی :بتت ته سطح کلی ساختارها و نهادها مربوه میشود  .همان گونه که پارسونز چهار ساختار
فرهنگ ،اجتماع ،سیاست و اقتیاد را مطرح میکنتد و نتسبت روابط آنهتا بتتا یکتتدیگر متتورد
توجه قرار میدهد ،سطح عالی نیز به نهادها و ساختارهای اصلی جامعه میپردازد و انسجام و
هماهنگی بین ساختارهای تشکیلدهنده جامعه را بتا یکتدیگر بتا دقتت و حتساسیت تمتتام مورد
توجه قرار میدهتد .ناهمتاهنگی و عتدم انتسجام بتین ستاختارهای چهارگانته از منظتتر اهداف و
غایات  ،ارزشهتا و وستایل  ،بته ستطح دوم انتسجام گتتروه هتتای اجتمتتاعی نفتتوذ میکند و
سبب تفرق و تشتت در پاره ساختارها گروه هتا و ختردهفرهنتتگهتتا متتیشتتود .بتته عبارتی
دیگر،بحران ساختی به سمت حوزه دیگر سرازیر مت تیگت تردد و جامعت ته را بت تا بحت ترانتتی روبرو
میسازدب زمانیان . 1389،همان گونه که اشاره شد ارتقای اتحاد ملی هنگامی اتفاق می افتد که بتین
همهی آحاد ملت و اقوام و مذاهب و اصناف گوناگون اتحاد کلمه  ،همزبانی وهمدلی افزایش پیتدا
نماید .جهت افتزایش اتحتاد ملتی بیتورت حقیقتی الزم استت عناصتر هویتت زای ملتی ماننتد
دین،مذهب و توحید  ،جغرافیا  ،تاریخ مشترک  ،زبان و خط مشترک ،فرهنگ وستنن ،حکومتت و
منافع ملی و بویژه نقطه کانونی آن یعنی اسالم که در این بخش به آن اشاره گردید ارتقا پیدا کنتد .
در تمدن اسالمی  ،ارتباه انسان با خدا مهمترین عنیر هویت بخش است .جا دارد به نقش اتحتاد
ملی در امنیت اشاره گردد .اتحاد ملی با همبسته کردن اعضای اجتماع و پیوند دادن آنهتا بمنتافع و
از همه مهمتر ،سرنوشت آنها به همدیگر  ،به صورت پیشگیرانه1و واکنشی ،2وضعیت امنیت ملتی
را ارتقا میبخشد و لوازم نرم افزاری و سخت افزاری آن را مهیای تضمین "جامعتهای امتن" متی-
سازد .به همین دلیل میتوان امنیت ارتقایافته و اطمینان بخش را مالزم بتا حضتور متؤثر عمتوم در

019

1 - preventive
2 -reactive

سیاست¬گذاری

اساسی ،تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران ببا تاکید بر دکترین ،اهتداف و

موجود 2دانست .میان امنیت و اتحاد ملی ،رابطه ای مستقیم وجود دارد :هرچه همبستگی در میتان
ملت بیشتر باشد ،ضریب امنیتی کشور بیشتر می شود  .از مجموع مباحث ارایه شتده نتیجته گرفتته
میشود که دکترین جمهوری اسالمی ایران در ارتقای اتحاد ملی  ،افزایش هویت نیرومند الهی
–روششناسی تحقيق

تحقیق حاضرازلحاظ نوع ،در زمره تحقیقات کاربردی  -توسعهای دستهبندی میگردد .این پژوهش
به این دلیل در زمره تحقیقات توسعهای دستهبندی متیشتود ،کته توانستته استت ابتزار الزم را در
خیوص الگوی ارتقای اتحاد ملی ازطریق مطالعه در اسناد باالدستی  ،میاحبه بتا صتاحبنظتران
این حوزه و واکاوی و مطالعات اکتشافی در ادبیات موجتود ،فتراهم نمتوده و توستعهی دانتش در

الگوی راهبردی ارتقای اتحاد ملی براستاس گفتمتان والیتت فقیته ،قتانون

عرصه خلق و ایجاد زیربناهای امنیت یتا امنیتت ستازی 1و همچنتین صتیانت از وضتعیت امنیتتی

زمینهی موضوع مقاله فراهم مینماید .همچنین پژوهش حاضر بته ایتن دلیتل در حتوزه مطالعتات
کاربردی قرار میگیرد که به دنبا ارائه ی الگوی راهبردی ارتقای اتحاد ملی بر استاس استناد بتاال
دستی نظام بوده و نتایج حاصل از آن در سیاستگذاریهتا و تیتمیمات راهبتردی مستئولین نیتز،
امکان بکارگیری دارد.
در این تحقیق ،از روش تحلیل محتوا و گفتمان در آراء و اندیشه های حضرت امام خمینتیبره و
حضرت امام خامنه ایبمدظله واز روش تحلیل تفسیری در قانون اساسی وتکنیتک دلفتی جهتت
جمعآوری دادهها در حوزه اتحاد ملی ،بهرهبرداری شده است .نوع تحلیل محتتوی معنتایی و نتوع
تحلیل گفتمان استفاده شده در این پژوهش،روش الکال وموفه میباشد.
پایایی:
به منظور سنجش پایایی واعتبتار تحلیتل محتتوای آراء واندیشته هتای امتام خمینتی برحمتت اِ
علیه وامام خامنه ایب مدظلهالعالی از فرمو هولستی استفاده شده استت .در ایتن مرحلته کلمتات
1 - security-making

2 - security- keeping
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مشخ

شده توسط تعداد دو خبره از حوزه اتحاد ملی کدگذاری گردیده ومتعاقبا در فرمتو زیتر

قرار داده شده است :
=پایایی
در این فرمو ودر تحلیل محتوای مذکور:
86 =Mبتعداد تیمیم های کدگذاری مورد توافق دو کدگذار
89=N1بتعداد تیمیم های کدگذاری ازسوی کدگذاراو
64 =N2بتعداد تیمیم های کدگذاری ازسوی کدگذاردوم
پایایی  5/68بسیار قابل توجه است.

= 5/68

=پایایی

سالمیکه دیگر هویت ها را در خود ذوب میکند میباشد.
رویکرد و مولفه های والیت فقیه  ،قانون اساسی  ،تجارب نظام ..ا.ا در اتحاد ملی :
آنچه از تحلیل محتوای بیانات،فرامین وابالغیه های رهبران نظام وقانون اساسی جمهوری استالمی
ایران برمی آیدآن است که اتحاد ملی ازابتدای شکل گیری اندیشه ی انقالب استالمیدرمنظومته ی
فکری امام راحلبره وبه تبع آن مقام معظم رهبری موجودبوده وبرآمده از بنیان اسالمیاندیشههای-
آناناستوهمچنیندرتدوین قانون اساسیجمهوری اسالمی ورویکردهای آن تبیین مؤلفه های اتحاد
ملی به وضوح به چشم می خوردوبه موضوعی راهبردی و رسالتی بنیادین بترای سیاستت گتذاران
وبرنامه ریزان نظام تبدیل شده است.
عالوه برآن پس از دقت در مؤلفه های اتحادملی دراندیشه ی رهبران نظام وقانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران واستخرا .مؤلفه هایی که از میانگین کاربرد باالیی برخوردار هستند ،مشاهده گردیتد
که به ترتیب اسالم ،وحدت کلمه ،وحدت،امید ،بیتیرت ،حفتظ نظتام استالمی ،اهتداف استالمی
،استقال و تمامیت ارضی ،عدالت ،خط و زبان فارسی آزادی ،تاریخ مشتترک و پترچم مهتمتترین
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مؤلفههای ارتقای اتحاد ملی به شمار میآید .همان گونه که ذکر گردیداشتتراک ایتن مؤلفتههتا کته

سیاست¬گذاری

اساسی ،تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران ببا تاکید بر دکترین ،اهتداف و

حوزه مذکور است.
تحلیل محتوا:

تحلیل محتوا ،روشهای اسنادی است که به بررسی نظاممند ،عینی ،کمّی و تعمتیمپتذیر پیتامهتای
ارتباطی میپردازد .این روش در دستهبندی روشها ،پهنتانگتر محستوب متیشتود و از آن بترای
بررسی محتوای آشکار پیامهای موجود در یک متتن متیپتردازد و در نتیجته وارد تاویتل و نشتانه
شناسی محتوای پیام نمیشود .تحلیل محتوا روشی مناسب برای پاسخ دادن به ستؤا هتایی دربتاره
محتوای یک پیام است .هر چند در رویکردهای اولیه ،ادعا میشد که تحلیل محتوا میتواند عتالوه
بر محتوای پیام ،به ویژگیهای مؤلف و تأثیر بر مخاطب بپردازد ،اما امروزه دو کارکرد اخیر را تنهتا

الگوی راهبردی ارتقای اتحاد ملی براستاس گفتمتان والیتت فقیته ،قتانون

نمودار های آن به شرح ذیل ارائه میگردد نشانگر اهداف و بنیان های مشترک اسالمی موجتود در

در روشهای تلفیقی میدانی و اسنادی امکانپذیر میدانند .انواع تحلیل محتوا شتامل عملی،معنتایی
وعالمت حامل میباشد.در این تحقیق تحلیل محتتوا ی بیانتات حضترت امتام بره ومقتام معظتم
رهری بمدظلهالعالی و قانون اساسی از نوع معنایی است .بر این اساس طبق این روش کل بیانتات
حضرت امام خمینیبره و امام خامنهایبمدظلهالعالی مورد بررسی وتحلیل محتوا قرار گرفت ودر
نهایت مولفههای زیر در حوزه اتحاد ملی به دست آمد.
مولفه های اتحاد ملی طبق تحلیل محتوای بیانات ،فرامین وابالغیه های امام خمینی(ره):
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مولفه های اتحاد ملی طبق تحلیل محتوای بیانات ،فرامین وابالغیه های مقام معظم

رهبری(مدظلهالعالی):

تحليل تفسيری
یکی از روشهای تحلیلی روش تحلیل تفسیری است".در این روش تحلیلی ،پژوهشتگر درصتدد
است تا در حد امکان ،به آشکار نمودن پیامهای نهفتته در متتن نوشتتاری بپردازدبفرختزاد:1384 ،
 . 281طبق توصیة گیلهام ب  2555دقت در این روش وتمرکز بر متن از اهمیت زیادی برختوردار
است .برای دستیابی بهاین هدف ،متن مورد نظر باید به طور کامل و با شرح جزئیات نوشتته شتود
بگیلهام . 93 :2555 ،بزرگترین فاید تحلیتل موشتکافانهای کته پژوهشتگر در ایتن روش انجتام
میدهد این است که یافتههای اساسی و جزئیاتی را که بر حستب مقولتههتا دستتهبنتدی شتده ،در
اختیار او قرار میگیرد .بر این اساس طبق این روش کل اصو قتانون اساستی جمهتوری استالمی
ایران مورد بررسی قرار گرفته و مولفههای اتحاد ملی آن طبق نمودار زیر موردشناسایی قرار گرفتته
است.

001

سیاست¬گذاری

اساسی ،تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران ببا تاکید بر دکترین ،اهتداف و

تحليل گفتمان:

تحلیل گفتمان اندیشهها و آرای رهبران نظام با بهرهمندی از الگوی تحلیل گفتمان الکالو موف و با
مراجعه به متون ،بیانات و اندیشههای والیت فقیه از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی  1321تا کنتون
به شرح زیر صورت گرفته و نتایج ارائه میشود .فرایند تحلیل گفتمان کته در فارستی معتاد هتای
دیگری نظیر سخنسنجی ،سخنکاوی ،تحلیل کالم و تحلیل گفتار نیز دارد ،از نظر معنایی بتا ستیر

الگوی راهبردی ارتقای اتحاد ملی براستاس گفتمتان والیتت فقیته ،قتانون

مولفههای اتحاد ملی طبق تحلیل تفسیری قانون اساسی

تکاملی همراه بوده است .در تحلیل گفتمان ابعاد و مؤلفههای حاصل از تحلیل گفتمان امام خمینتی
برحمتاِ علیه و امام خامنهای بمدظلهالعالی که طبق روش الکال و موف انجتام شتد و تحلیتل
تفسیری قانون اساسی در حوزه ارتقای اتحاد ملی به منظور استاندارد ستازی بته صتورت متمرکتز
طبق جدو شماره  1ارائه میگردد.
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جدول شماره  -6تحلیل تفسیری قانون اساسی در حوزه ارتقای اتحاد ملی
محورها
دکترین

ابعاد

مؤلفه ها

سیاسی

قدرت ملی

ارتقای اتحاد ملی

اتحاد ملی
مردم ساالری دینی
اقتیادی

اقتیاد مقاوتی
عدالت اقتیادی
ثروت ملی

فرهنگی

هویت ملی
تمدن اسالمی
فرهنگ اسالمی
هویت ایرانی اسالمی
غیرت ملی

اجتماعی

عدالت اجتماعی
عدالت قضایی

سیاسی
اهداف

حفظ منافع ملی
ارتقای مشارکت ملی

ارتقای اتحاد ملی

حفظ استقال وتمامیت مرزی
مبارزه بااستکبار
الگوسازی
آزادی بر اساس قانون اساسی
جلوگیری از اختالف
ارتقای اتحاد ملی
مقابله با تجزیه طلبی
اقتیادی

محرومیت زدایی
تامین رفاه اجتماعی
امنیت اقتیادی
اشتغا زایی
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فرهنگی

حفتتظ هویتتت هتتای قتتومی بتتا
رویکرد اتحاد ملی

اجتماعی

امنیت اجتماعی
امنیت قضایی
حفظ حقوق شهروندی
رضایتمندی اجتماعی

سیاسی

دشمن شناسی وبییرت
انتخابات
دفاع همهجانبه
برادری وبرابری
وفاداری

سیاست ها
ارتقای اتحاد ملی

سیاست¬گذاری

امنیت فرهنگی

اساسی ،تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران ببا تاکید بر دکترین ،اهتداف و

حفظ اخالق وفرهنگ اسالمی

الگوی راهبردی ارتقای اتحاد ملی براستاس گفتمتان والیتت فقیته ،قتانون

حفظ هویت های اسالمی

اقتیادی

تولید وتوزیع عادالنه ثروت
سازندگی
همکاری و تعاون

فرهنگی

تربیت اسالمی
معنویت گرایی
فرصت سازی فرهنگی
توان علمی
احترام به مقدسات مذهبی
تقریب مذاهب اسالمی

اجتماعی

محوریت قانون
بیمه و تامین اجتماعی
ظرفیت سازی
فرصت سازی
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مستندسازی تجارب نظام

در راستای مستندسازی تجارب نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در حوزه ارتقای اتحاد ملی بته
استناد میاحبه از خبرگان این حوزه ،تجارب آنان اخذوبه صورت خود نگاشت انجام شد .در ادامه
بر اساس روش مستندسازی تجربیات ،تجارب ناموفق مورد تحلیل واقع شده و علل آن مشخ

و

استخرا .گردید که نتیجه آن به شرح زیر در این مقاله ارائه میگردد:
.1محورها ،ابعاد و مؤلفههای مستندسازی تجارب در حوزه ارتقای اتحاد ملی
برای تکمیل الگوی پیشنهادی ارتقای اتحاد ملی و کشف و برطرف ساختن نقتاه ضتعف الگتوی
راهبردی ارائه شده بمستخرجه از نظریات والیت فقیه و قانون اساسی وتجارب نظام بتا تعتدادی
از خبرگان حوزه اتحاد ملی میاحبه شده است .جامعهی آماری برای انجام این میاحبهها عبتارت
بوده است از شخییتهای اجرایی ،علمی ،سیاسی  ،فرهنگی ،امنیتی و اجتمتاعی صتاحب نظتر در
حوزه اتحاد ملی با حداقل مدرک تحییلی کارشناسی ارشد یا سطح  3حوزه علمیه بتا حتداقل15
سا سابقه در این حوزه که برای نویسنده در دسترس بودهاند .میاحبهها از خبرگان مشخ

شده

در جامعه ی آماری ،به صورت تمام شمار انجام شده و تا رستیدن بته مرحلته ی اشتباع نظتری و
تکراری شدن پاسخها ادامه یافته است .میاحبه شوندهها بعد از نفر یازدهم به تکرار رسید در عین
حا ترکیب میاحبه شونده ها شامل اشخاصی از چهره های دانشگاهی ،حوزوی واجرایی با تنتوع
باالیی از تجربه و حضور در حوزه پژوهش بوده است.
 .2تفکیک تجارب موفق وناموفق حاصل از میاحبههای به عمل آمده با خبرگان
 .2،1تجارب موفق:
این تجارب در حوزه ارتقای اتحاد ملی مربوه به مجموع اقدامات ،فعالیتها ،تدابیر ،مدیریتهتا و
عملکرد مثبت ،مطلوب ،ایجابی و مناسب دستتگاههتا  ،ستازمانهتا و ادارات و دستتانتدرکاران و
مسئولین امر درارتباه با ابعاد سیاسی ،اقتیادی ،فرهنگی و اجتماعی محورهای ششگانه متدیریتی
و مولفههای ذیربط است.
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سیاست¬گذاری

اساسی ،تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران ببا تاکید بر دکترین ،اهتداف و

این تجارب نیز در حوزه ارتقای اتحاد ملی مربوه به مجموع اقدامات ،فعالیتها ،تتدابیر ،متدیریت
و عملکرد نامناسب ،منفی ،ناآگاهانه ،سلبی دستگاههتا ،ستازمانهتا و ادارات و دستتانتدرکاران و
مسئولین امر در ارتباه با ابعاد سیاسی ،اقتیادی ،فرهنگی و اجتماعی محورهای ششگانه مدیریتی
ذکر شده و مولفههای ذیربط است .در تجارب ناموفق فرض بر این است که تمامی ایتن تجربیتات
مترتب بر حوزههای داخلی بوده و دشمنان و بیگانگان در این حوزه به طور مستقیم و غیر مستتقیم
دخیل نیستند.

 .3تحلیل تجارب ناموفق حاصل از میاحبه های به عمل آمده با خبرگان در حتوزه ارتقتای اتحتاد
ملی؛

الگوی راهبردی ارتقای اتحاد ملی براستاس گفتمتان والیتت فقیته ،قتانون

 -2،2تجارب ناموفق:

پس از ثبت تجارب موفق و ناموفق خبرگتان متناستب بتا محورهتای شتشگانته و ابعتاد سیاستی،
اقتیادی ،فرهنگی و اجتماعی و مؤلفه های هریک از آنها ،به منظور بررستی علتل چرایتی بتروز
تجارب ناموفق وتالش برای ممانعت از کسب مجدد آنها ،این تجارب مورد تحلیل قرار می گیرد:
 .3،1برنامهریزی:
در این محور از محورهای ششگانه در ابعاد سیاستی ،اقتیتادی ،فرهنگتی و اجتمتاعی مشتخ
گردید :عدم اجرای کامل برنامههای مدون ،عدم حیو اطمینان از هدفمندستازی اعتبتارات ،عتدم
همسوسازی برنامهها ،عدم هدفمندسازی اعتبارات و بودجه؛ عدم اجترای کامتل و هدفمنتد ،عتدم
هدفمندستتازی اعتبتتارات اختیاصتتی ،عتتدم جتتامعستتازی برنامتتههتتا در پوشتتش مطالبتتات ،عتتدم
هدفمندسازی اعتبارات در پوشش برنامهها علل اصلی بروز تجارب ناموفق در حوزه برنامتهریتزی
بوده و برای این منظور باید هدفمندستازی ،جتامعستازی؛ پوشتش ،همسوستازی و اجترای کامتل
برنامهریزی در فرآیند ارتقای اتحاد ملی همواره مدنظر قرار گیرد
 .3،2هدایت:
در این محور از محورهای ششگانه نیز در ابعاد سیاسی ،اقتیادی ،فرهنگی و اجتمتاعی مشتخ
گردید :نبود مدیریت جهادی ،کارآمد و شایسته بومی در اقتیاد ،عدم بهرهمندی از متدیریت بتومی
کارآمد در اقتیاد ،نبود مدیریت جهادی فرهنگی ،کارآمد بومی وفرهنگی ،نبود مدیریت هدفمنتد و
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جهادی ،کارآمد بومی و مردمی علل اصلی بروز تجارب ناموفق در حوزه هدایت بوده و بترای ایتن
منظور باید مدیریت جهادی ،کارآمد ،شایسته ،متخی

و بومی وملی در هدایت در فرآیند ارتقای

اتحاد ملی همواره مدنظر قرار گیرد.
 .3،3سازماندهی:
در این محور از محورهای ششگانه نیز در ابعاد سیاسی ،اقتیادی ،فرهنگی و اجتمتاعی مشتخ
گردید :نبود ساختارهای ملی کارآمد و هدفمند سیاسی؛ ضعف ساختارهای بومی و کارآمد سیاسی،
ضعف ساختارهای ملی پاسخگو و مسئو اقتیادی ،نبود سازمانهای بومی کارآمتد ،متخیت

و

پیگیر اقتیادی ،نبود ساختارهای ملی و جامع پاسخگو ،مسئو و پیگیر و توانمنتد فرهنگتی ،نبتود
هدفمندسازی فعالیتهای بومی در راستای فعالیتهای فرهنگی ملی اسالمی ،ضتعف ستاختارهای
اجتماعی پاسخگو ،مسئو و کارآمد ،نبود ساختارهای بومی وکارآمد اجتمتاعی علتل اصتلی بتروز
تجارب ناموفق در حوزه سازماندهی بوده و برای این منظور بایتد ستاختارهای کارآمتد ،پاستخگو،
مسئو  ،هدفمند و متخی

بومی و ملی در سازماندهی در فرآیند ارتقای اتحاد ملی همتواره متد

نظر قرار گیرد.
 .3،4هماهنگی:
در این محور از محورهای ششگانه نیز در ابعاد سیاسی ،اقتیادی ،فرهنگی و اجتمتاعی مشتخ
گردید :ضعف سطح همکاری و هماهنگی ملی سیاسی ،ضعف سطح همکاری و هماهنگی بتومی
سیاسی ،ضعف سطح همکاری و هماهنگی های ملی اقتیادی  ،ناکارآمدی همکاری و همتاهنگی-
های اقتیادی بومی  ،ضعف همکاری و هماهنگی سطوح میانی فرهنگی ،ضعف سطح همکاری و
هماهنگی فرهنگی بومی ،ضعف ستطح همکتاری و همتاهنگی ستطوح اجتمتاعی ،ضتعف ستطح
همکاری و هماهنگی اجتماعی بومی علل اصلی بروز تجارب ناموفق در حتوزه همتاهنگی بتوده و
برای این منظور باید تقویت و کارآمدسازی سطوح همکاری و هماهنگی بتومی و ملتی در فرآینتد
ارتقای اتحاد ملی همواره مدنظر قرار گیرد.
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سیاست¬گذاری

اساسی ،تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران ببا تاکید بر دکترین ،اهتداف و

در این محور از محورهای ششگانه نیز در ابعاد سیاسی ،اقتیادی ،فرهنگی و اجتمتاعی مشتخ

گردید :ضعف پیادهسازی و اجرای کامل و تکلیفمدار سیاسی و ملی ،ضعف پیادهسازی و اجترای
کامل و تکلیفمدار سیاسی بومی ،ضعف پیادهستازی و اجترای کارآمتد و کامتل و قتوی در امتور
اقتیادی ملی ،ضعف پیادهسازی و اجرای کارآمد و کامل و قوی در امور اقتیتادی بتومی ،ضتعف
پیادهسازی و اجرای کارشناستانه ،مطلتوب و مناستب امتور فرهنگتی ملتی ،ضتعف و ناکارآمتدی
ساختارهای اجرایی در امور اجتماعی ،ضعف و ناکارآمدی در پیادهستازی و اجترا امتور اجتمتاعی
بومی علل اصلی بروز تجارب ناموفق در حوزه پیاده سازی و اجرا بوده و بترای ایتن منظتور بایتد
تقویت ،کارآمدسازی ،تکلیفمداری و کار جهادی در پیادهسازی و اجرا در فرآینتد ارتقتای اتحتاد
ملی همواره مدنظر قرار گیرد.

الگوی راهبردی ارتقای اتحاد ملی براستاس گفتمتان والیتت فقیته ،قتانون

 .3،2پیادهسازی و اجرا:

 .3،9نظارت و ارزیابی:
در محور پایانی از محورهای ششگانه نیز در ابعاد سیاسی ،اقتیادی ،فرهنگی و اجتماعی مشخ
گردید :ضعف ایمان ،خدامحوری ،انیاف و عدالت در نظارت و ارزیابی سیاسی ملی ،ضعف ایمان
،خدامحوری ،انیاف و عدالت در نظارت و ارزیابی سیاستی بتومی ،ضتعف ایمتان ،ختدامحوری،
انیاف و عدالت در نظارت و ارزیابی اقتیادی و ملی ،ضعف ساختارهای نظارتی و کنترلتی قتوی
بومی درامور اقتیادی ،نبود تکلیفمداری و کارآمدسازی نظتارت و کنتتر هتای فرهنگتی ملتی،
ضعف ساختارهای نظارتی فرهنگی بتومی ،ضتعف در تکلیتفمتداری و کارآمدستازی نظتارت و
کنتر های اجتماعی ملی ،ضعف ساختارهای نظارتی اجتمتاعی بتومی علتل اصتلی بتروز تجتارب
ناموفق درحوزه نظارت و ارزیابی بوده و برای این منظور باید ایمان گرایتی ،ختدامحوری ،انیتاف
وعدالت و ساختارمندی قوی در نظارت و ارزیابی در فرآیند ارتقای اتحاد ملی همواره مدنظر قترار
گیرد.
يافته ها و تجزيهوتحليل دادهها
الف :يافتههای تحقيق
آنچه از تحلیل محتوای بیانات ،فرامین و ابالغیههای رهبران نظتام و قتانون اساستی جمهتوری
اسالمی ایران برمیآید آن است که اتحاد ملی از ابتدای شکلگیری اندیشتهی انقتالب استالمی در
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منظومهی فکری امام راحلبره و به تبع آن مقام معظم رهبری موجود بوده و برآمده از بنیان دینتی
اندیشههای آنان است و به همین دلیل در تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی و رویکردهای آن
تبیین مؤلفههای اتحاد ملی به وضوح به چشم می خورد و هم در اندیشه رهبران نظتام و همچنتین
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ارتقای اتحاد ملی دیده شده و بته موضتوعی راهبتردی و
رسالتی بنیادین برای سیاستگذاران و برنامهریزان تبدیل شده است .با تحلیل گفتمان بیانات ،آثار و
ابالغیههای امام خمینیبره  ،رهبر معظم انقالب و نیز قانون اساستی جمهتوری استالمی ایتران در
حوزه ارتقای اتحاد ملی در نیل به ارتقای اتحاد ملی و تحلیل و تفسیر شکاف میان گفتمان والیتت
فقیه و قانون اساسی در حوزه مذکور ،و برای پرکردن این شکاف نظری ،الگوی راهبتردی نیتل بته
ارتقای اتحاد ملی ،استخرا .شده است که راهبرد اساسی برای نیل به ارتقتای اتحتاد ملتی« ،استالم
محوری و محوریت دین و معنویت» است که بتر استاس دکتترین «ارتقتای اتحتاد ملتی براستاس
توانمندی اسالمی و ملی» تدوین شده است.
عالوه بر آن پس از بررسی مؤلفتههتای اتحتاد ملتی در اندیشتهی رهبتران نظتام و قتانون اساستی
جمهوری اسالمی ایران و استخرا .مؤلفههایی کته از میتانگین کتاربرد بتاالیی برختوردار هستتند،
مشاهده گردید که به ترتیب اسالم ،وحدت کلمه ،وحدت ،امیتد ،بیتیرت ،حفتظ نظتام استالمی،
اهداف اسالمی ،استقال و تمامیت ارضی ،عدالت ،خط و زبتان فارستی آزادی ،تتاریخ مشتترک و
پرچم مهمترین مؤلفههای ارتقای اتحاد ملی به شمار میآید .همان گونه که ذکر گردید اشتراک این
مؤلفهها در حوزههای مورد پژوهش نشانگر اهداف و بنیانهای مشترک دینی موجود در حوزههتای
مذکور است.
ب :تجزيه و تحليل يافتهها و نتيجهگيری
اکنون و در پایان این مقاله ،با استفاده از بررسی روشمند ،علمی وهدفدار ارتقای اتحتاد ملتی در
مقطع زمانی پس از انقالب اسالمی و تدوین ،مستندسازی و تئوریزهسازی گفتمان والیت فقیته در
حوزه ارتقای اتحاد ملی ،الگوی راهبردی در موضوع ارتقای اتحاد ملی براساس مؤلفههای بدستت
آمده با ابعاد ،مولفهها وشاخ

های آن بدست آمده است که در پایان مقاله تقدیم خوانندگان متی-

گردد.
اهم ابعاد ،مولفه ها ،شاخ
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ها و روابط بین آنها در الگوی راهبردی در حتوزه ارتقتای اتحتاد بتر

اساس گفتمان والیت فقیه بحضرت امام خمینیبرحمت اِ علیه وحضرت امام خامنتهایبمدظلته
العالی و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر تعالی بخشی نظام مدیریت کشور برگرفته

سیاست¬گذاری

اساسی ،تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران ببا تاکید بر دکترین ،اهتداف و

فکری و فرهنگی دین مبین اسالم و در راستای توجه همهجانبه به خاستگاه اتحتاد ملتی جمهتوری

اسالمی ایران ،همبستگی ملی ،عتدالت اقتیتادی ،فرهنگتی و اجتمتاعی و حفتظ هویتت ایرانتی-
اسالمی با رویکرد وحدت کلمه تعیین و ارائه میگردد.
پيشنهادها و ارائه الگو:
جهت ارتقای اتحاد ملی بر اساس گفتمان والیت فقیته بحضترت امتام خمینیبرحمتت اِ علیته

وحضرت امام خامنه ایبمدظله العالی و قانون اساسی جمهوری استالمی ایتران کته از ضترورت
،اهمیت و حساسیت ویژهای برخوردار است پیشنهاد سرمایهگذاری مضاعف روی راهبردهای زیتر
تاکید میگردد:


مجموعه تدابیری که منتتج بته حضتور مضتاعف در صتحنههتای انقتالب ،انتخابتات و
مشارکتهای مردمی گردد؛




الگوی راهبردی ارتقای اتحاد ملی براستاس گفتمتان والیتت فقیته ،قتانون

از بنیان مستحکم حکومت مردمساالری دینی ،تواناییهای درونی و ظرفیتهتای معرفتتی و غنتای

مناسبتای مذهبی و ملی ،هفته وحدت ،اجتماعات ملی ،نمازهتای جمعته و عیتد فطتر،
نمازهای جماعت ،برپایی راهپیمایی  22بهمن و روز قدس؛
اقتیاد مقاومتی ،تولید وتوزیع برابر ،زیرساختهای اقتیادی ،بهرهبرداری از فرصت هاو
ظرفیتهای اقتیاد بومی




افتخارات و حماسههای تاریخی،اسالمی و ملی مانند دفتاع مقتدس ،روحیته حماستی و
ملی ،فرهنگ ایثار و شهادت
شهروندی اسالمی -ایرانی ،جامعه توحیدی ،عدالت اجتماعی ،سازمان هتای متردم نهتاد
اجتماعی ،حقوق اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،بیمه و تامین اجتماعی ،شوراهای اسالمی؛




تعمیق روحیه استکبارستیزی ،هوشیاری و بییرتزایی در ملت در مقابل دشمنان کشور؛
بهرهمندی از ظرفیتهای منطقهای و محلی ،بهرهمندی از فرصتهای اقتیادی ،اهتمام در
زیرساختهای اقتیادی و تولیدی با رویکرد اقتیاد مقاومتی؛





عدالت آموزشی وپژوهشی؛
توجه و احترام به خرده فرهنگهای بومی و محلی وآموزش زبان وگویشهتای محلتی و
قومی؛
فرصتهای برابر اجتماعی ،حقوق شهروندی ،حقوق برابر قضایی  ،امنیت قضایی؛
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ایجاد سازوکار مناسب براى رشد بهرهورى عوامل تولید بانرژى ،سرمایه ،نیروى کتار ...
و محرومیتزدایی؛
توانمندسازى بخشهاى خیوصى و تعاونى در چارچوب سیاستتهتاى کلتى اصتل 44
قانون اساسى؛



تقویت هویت ملى متناسب با آرمانهاى انقالب اسالمى ،اعتال و عمتق و گستترش دادن
معرفت و بییرت دینى بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت بعلتیهم الستالم و اصتالح نظتام



آموزشى کشور؛
تالش در جهت تحقق عتدالت اجتمتاعى و ایجتاد فرصتتهتاى برابتر و ارتقتاء ستطح
شاخ




هایى از قبیل آموزش ،سالمت ،تأمین غذا ،افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد؛

گسترش عدالت اجتماعى در سطح مناطق ونقاه محروم ومرزی؛
پیگیری و اجرای مطالبات در تمام چهار حوزه سیاسی ،اقتیتادی ،فرهنگتی و اجتمتاعی
توسط نهادها وسازمانهای مسؤ دولتی و غیردولتی در مرکز و مناطق استانی؛



سنجش ،کنتر و نظارت نهتایی در تمتام چهتار حتوزه سیاستی ،اقتیتادی ،فرهنگتی و
اجتماعی به منظور حیو اطمینان از تحقق مطالبتات مردمتی ماننتد عتدالت اقتیتادی،
مردمساالری دینی ،اعتالی فرهنگ متعالی دینی و ارتقای سرمایه اجتماعی

طبق نتایج حاصل از احیاء ابعاد ،مولفهها ،شاخ

ها وروابط بین آنها که بته وستیله پژوهشتگر

انجام شد ،الگوی راهبردی حوزه ارتقای اتحاد ملی مبتنی بر تدوین گفتمتان والیتت فقیته وقتانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران به صتورت زیتر در چهتار حتوزه سیاستی ،اجتمتاعی ،فرهنگتی و
اقتیادی بشرح شکل صفحه بعد ارایه می گردد:

021

سیاست¬گذاری

اساسی ،تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران ببا تاکید بر دکترین ،اهتداف و

الگوی راهبردی ارتقای اتحاد ملی براستاس گفتمتان والیتت فقیته ،قتانون

)

(

-

..
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