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چکیده
وحدتمليازمهمترينارکاناستحكامبخشساختدرونيقدرتمليکشورهاستکهموجباثرگذاریسااير
يگذارد.وجاوبحفاظوارتقاای
مؤلفههایقدرتشدهوتأثیربهسزاييبرافزايشاقتدارمليوتضمینامنیتمليم 
يکندتا حكومتاسالمي،بااتخاذ راهبردهایمناسب،بروفاقواجمااع
وحدت ملي،حولاهداف توحیدی ،ايجاب م 
گستردهمليآحادمردم،بااهدافبلنداسالميومليحكومتافزودهوازايجادشاكافوتضااددراهادافومناافع
حاکمیتومردمجلوگیرینمايد.برايناسااس،هادفاصاليتحقیاق،تادوينراهبردهاایارتقااءپیوساتگيماردمو
حكومتدرج.ا.اباتأکیدبروحدتملياسات.رويكاردايانپاژوهشآمیختاهاکتشاافيباودهوازناوعکااربردی-
توسعهایاست.جهتتعیین شاخصهایمطلوبیتبااستفادهازرو اسنادیوتحلیلمحتوایکیفي،گفتمانواليات
ييساازی
فقیه،اسنادباالدستي،قانوناساسيموردتجزيهوتحلیلقرارگرفت؛جهتاعتبارسنجي ،اولويتبنادیو نهاا 
شاخصهایمطلوبیتازرو پیمايشيخبرگيبهرهگیری شدهاست.بهمنظوراعتبارسنجيونیزاولويتبندیعوامل
راهبردیازنقطهنظرات37نفرازخبرگاناستفادهشدهاست.همچنینجهاتتادوينراهبردهاایارتقاایپیوساتگي
مردموحكومتاز رو هایکیفينظیرمااتريس(،)SWOTتحلیالخبرگايوجهاتاولوياتبنادیراهبردهاااز
تكنیکماتريس برنامهريزیاستراتژيککمي()QSPMاستفادهگرديد.نتاايجتحلیالهاابیاانگراياناساتکاهج.ا.ا
ميتواندازراهبردهایتدافعيبرایکاستناز ضعفهاودوریازتهديدهااستفادهنمايدونهايتااًراهبردهاایاحصااء
حوزههایششگانهفرهنگي،اجتماعي،اقتصادی،سیاسي،امنیتي وحفظوتوسعهمنابعدستهبندیگرديد.
شدهدر 


کلیدواژهها:جمهوریاسالميايران،پیوستگيمردموحكومت،منافعملي،راهبرد،وحدتملي

.5دانشجویدکتریامنیتمليدانشگاهوپژوهشگاهعالدفاعمليوتحقیقاتراهبردی(نويسندهمسئول)
.7استادفلسفهدانشگاهتهران
.3دانشیاردانشگاهوپژوهشگاهعاليدفاعمليوتحقیقاتراهبردی
.2دانشیاردانشكدهکارآفرينيدانشگاهتهران
.7استادعلومسیاسيدانشگاهتهران
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 .4مقدمه و بیان مساله
وَاعتَصبموابحَبل اللَّهبجَمیعًاوَالتَفَرَّقواوَاذکُروانبعمَتَاللَّاهبعَلَایكُمإذ
کُنتُمأَعداءًفَأَلَّفَبَینَقُلوبكُمفَأَصبَحتُمبنبعمَتباهبإخوانًااوَکُناتُمعَلاىشَافا
حفرَفٍمبنَالنّارفَأَنقَذَکُممبنهاۗکَذۗلبکَيبَیِّنُاللَّهلَكُمآياتبهبلَعَلَّكُمتَهتَدونَ.
وهمگيبهريسمانخدا[=قرآنواسالم،وهرگونهوسیلهوحادت]،
چنگزنید،وپراکندهنشويد ونعمت(بزرگب)خدارابرخود،بهيادآرياد
کهچگونهدشمنيكديگربوديد،واومیاندلهایشما،الفتايجادکرد،و
بهبرکتبنعمتباو،برادرشديد وشمابرلبحفرهایازآتشبوديد،خادا
شماراازآننجاتداد؛اينچنین،خداوندآياتخودرابرایشماآشاكار
ميسازد؛شايدپذيرایهدايتشويد(.آلعمران آيه )573



وحدتواتحادملي،ازمهمترينارکاناستحكامبخاشسااختدرونايقادرتملاي
کشورهاقلمدادميگردد.همهعناصرتاريخي،جغرافیايي،فرهنگي،اقتصادیوحتايعلام
وفناوریقدرتملي،زمانيامكانظهوروبروزمييابندکهجامعهازيكپارچگي،انساجام
ووحدتاجتماعيبرخوردارباشد.بنابراينبهنظرمیرسد،وحدتملي،ناهتنهااخاودباه
عنوانيكيازارکاناساسيپیشرفتوتكامالملاتهااشاناختهمايشاود،بلكاهموجاب
اثرگذاریسايرمؤلفههایقدرتمليشدهوتأثیربهسزاييبرافزايشاقتدارمليودرپاي
آنتضمینامنیتمليميگذارد.تعقیبمنافعمليکشورها،بهعنوانقطابنماایحرکات
درجامعهجهاني،نیزمستلزمتكیهدولتهابروفاقووحدتياستکهبینمردمانآنکشاور
بهعنوانپشتوانهاجتماعيدولتوحكومتوجاوددارد.درصاورتباروزگسایختگيو
تفرقهونهادينهشدنتضادهایپیچیدهاجتماعي،ممكناستنهتنهاامكانهمافزايايتاوان
وظرفیتنیروهایاجتماعيبراینیالباهمناافعجمعايملاتفاراهمنشاود،بلكاهايان
تهاصرفتنشهایبیهودهبیننیروهایاجتماعيشادهوبااايجاادتفرقاهوفاراهم
ظرفی 
نمودنزمینههایدخالتونفوذبیگانگان،موجبزوالوانحطاتکشورهاشاود.بناابراين
ميتوانگفتکهوحدتملي،بنیادواساسحفظامنیت،ثباتوتوسعهکشوراست.

ازيکسو،باعنايتبهقانوناساسيجمهوریاسالمي،بهعنوانمیباقمليملاتآزاده
ايرانعزيز،وباورالهيواسالميآحادملت،اعتصامبهحبلاهلل،محاورخواساتجمعاي

اااااااااااااااااااااااااااااااااامقالهپژوهشي:راهبردهای ارتقاء پیوستگي مردم و حكومت با تأکید بر وحدت ملي762/

جمهورايراناستوهمچنینباتوجهبهوجهاسالميآن،اسالمیت،درقرائاتواليايآن،
رکناصاليمشاروعیتنظاامسیاساينیازتلقايمايگاردد.حاالبااتوجاهباهوحادت
جمهور(مردم)حولخواستهمگانياستقرارقانونالهيدرروندتكاملاجتماعيومليو
نیزضرورتاسالمیتنظاموحرکتدولاتوحكوماتبارماداراساالموتوحیاد؛هام
ضرورتوحدتبراهدافمصرحقانوناساسيتبیینميگرددونیزکارويژهحكوماتدر
استقراروحدتخداپايهوالهي.ازسوييديگر،وحدتکلماه،چاهدربعادملايياابعاد
اسالميآنرامي توانبهعنواندالمرکزیگفتماانوالياتتلقايکاردکاهمرجاعاصالي
گفتماناصیلانقالباسالميايراناست.لذا،وجوبحفظوارتقایوحادتملاي،حاول
اهدافتوحیدیحكومتواليي،ايجابميکندتاحكومتاسالمي،باااتخااذراهبردهاای
مناسب،بروفاقواجماعگستردهمليآحادمردم،بااهدافبلنداسالميوملايحكومات
افزودهوازايجادشكافوتضاددراهدافومنافعحاکمیتومردمجلوگیرینمايد.
بدونترديددربارههمبستگيمیانملتودولت،براینیالباهحیااتطیباهوتكامال
اجتماعيموردنظاردرقاانوناساسايوآنچاهاماروزدرجامعاهجااریوسااریاسات
تفاوتهاييوجودداردونیلبهآنآرمانهایبلندنیازمندتجديدقواوبازبینيبسایاریاز
عناصرساختاریوکارکردیجامعاهوحكوماتاسات.تاال دولاتوحكوماتبارای
مشارکتحداکبریمردمدرتعالينظاماسالمي،دربسیاریمواردباموفقیتنسابيهماراه
استودربرخيمواردبافرازوفرودهاييمواجهشدهاست.نقطهعطافامتازاجماردمو
حكومترادردورانشكوهمندجنگتحمیليشاهدبوديمونیزمراسماتانقالبيازقبیل
راهپیماييهاو...وبرخيکاستيهاارامايتاواندرمشاارکتنااقصماردمدرفراينادهای
سیاسيازقبیلانتخابات،ياهمراهينكردنبادولتدرانصرافازيارانههامشاهدهکرد.
هرچندتفاوترويكردوسلیقهدرهمهجواماعاماریطبیعايتلقايمايگاردد،لایكن
تفاوتوتنافرنگاهوگرايشبرسراصولموردوفاققانوناساسي،ميتواندآسایبهاای
جبرانناپذيریرابرایجامعهوحكومتاسالميباههماراهآورد.بارایمباال،بااوجاود
تأکیداتمكررمقاممعظمرهبریبرحدوثجنگفرهنگيواقتصادی،اجماعيعملايدر
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استقراراصولوعناصراقتصادمقاومتيدرساختاراقتصادیکشورديادهنمايشاود.ياادر
برخو ردومقابلهباتهاجمفرهنگاي،باینقاواواجازاینظااماتفااقنظارالزمباهچشام
نميخورد.اينتهديداتوآسیبهایمنبعثازآنها،وجوبهمبستگيحكوماتوماردم
برایرفعتهديدوگذرازتنگناهایموجودرايادآورميشود.
بدونترديدنگاهيراهبردیوهمهجانبهبهابعاد،مؤلفههااوشااخصهاایپیوساتگي
حكومتوملتبهمنظورنیلبهوحدتفراگیرملي،ضامنتبیایننقاا ضاعفوقاوت
نظام،فرصتهاوچالشهایپیش رویماارادرنیالباهاهادافعااليانقاالبمشاخص
ميکند.باامعاننظربهمواردپیشگفته،مسئله اصلی این پژوهشفقدانراهباردیمادون
دربارهراههایارتقایپیوستگيمردموحكومتبهمنظورنیلبهوحدتفراگیرملياسات
کهبرايناساسسؤاالتواهدافتحقیقسامانيافتهاست.ازآنجاکهاينتحقیقدرزمره
ميگیرد،لذافاقدفرضیهاست.
تحقیقاتاکتشافيجای 
در باب اهميت و ضرورت انجام پژوهشمیتوانگفات:تعريافوبررسايراهباردی
ماهیتپیوستگيمردموحكومتدراينتحقیق،ميتواندراهکارهاييرابرایارتقااءايان
پیوستگيونهادينهشدنوحدتمليدرجمهوریاسالميايرانراارائهکناد؛وازساويي
فقدانراهبردمدوندرمورديكيازاصاليتارينمنويااتواليات،يعنايوحادتملايو
پیوستگيدولتوملتبیانگرضرورتاجرایپژوهشاخیراست.
باتوجهبهنتايجآسیبشناسيبهعملآمده،ايرانميتواندازراهبردهایتادافعيبارای
کاستنازضعفهاودوریازتهديدهااستفادهنمايد.وليبهخاطررعايتجانباحتیا و
جامعترشدنراهبردها،محققراهبردهایهمهموقعیتهاراتعیینودرمرحلهبعادیايان
راهبردهارادرراستایمطلوبیتهاایجمهاوریاساالميايارانکاهازاسانادباالدساتيو
مصاحبهباخبرگاناحصاءشدهبودبانظرخبرگان،اصالح،تعديلوماوردباازنگریقارار
دادودرنهايتراهبردهایاحصاءشادهدرحاوزههاایشاشگاناهفرهنگاي،اجتمااعي،
اقتصادی،سیاسي،امنیتيوحفظوتوسعهمنابعدستهبندیگرديد.
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 .2مباني نرری تحقیق
 .۹-8تعاریف و مفاهيم
مفهوم وحدت و اتحاد :وحدتواتحادوانسجامهمهدراصلبیانکننده«يكايشادن»و
«يكرنگي»و«همبستگي»و«همگرايي»«يكدلي»وحرکتدريکمسیرواحدوبرخاورداریاز
جهتواحدبرایرسیدنبهمتصدیواحدمايباشاد.درمعنااييديگارايانمفهاومدربرابار
مفاهیميچونکبرت،پراکندگياختالف،تفرقهونظايرآناست«.برهمیناساستباديلشادن
جمعبهواحدوکبیربهيكيوتعددبهيگانگيوجهتهایمختلفبهياکجهاتومقاصاد
مختلفبهيکمقصدوراههایگوناگونبهياکراهبیاانکننادهیمعنااومفهاوموحادتدر
اجتماعانسانييكدليويکجهتيآدمیانيکجامعهبرایحرکاتباهساویمقصادیواحاد
است.بدينمعناکههرگاهجمعيدارایهدفوآرمانهایمشترکباشندوبرایرسایدنباهآن
اهدافوآرمانهامسیرمشترکراانتخابکنندوهمهباهمدراينمسیرمشاترکحرکاتکنناد
گفتهميشودکهوحدتوانسجامدارند(.پايگاهشهیدمرتضيمطهری)5336،
وحدت ملی :وحدتمليعبارتاستازچگونگيواکنشمردمدربابدفاعازمنافع
عموميومصالحکشور(.روشندل)38:5322،
دولت و حکومت :مفهاومدولاترادرمعناهاایگونااگونباهکاارمايبرناد.بسایاریاز
نويسندگان،مفاهیم«دولت»و«حكومت»رابهيکمعنااستعمالميکنناد.باهعباارتديگار،در
پارهایازتعاريف،دولتمترادفباحكومتودربرخيتعاريف،صفتمشخصکنندهويكاي
ازعناصرآنبیانشدهاست.بنابرايندراينجادولاتدرمعناایکاالننهااددارایحاکمیاتو
مشتملبرهمهقواتلقيميگرددکهدراصطالحدولت-ملتبكاررفتهاستنهقوهمجريه.
 .۹-۹نﻈریههای پيوستگی مردم و حکومت و وحدت ملی
يكيازنظرياتمرجحکهزوايااييازپیوساتگيماردموحكوماترابررسايکاردهو
گزارهآنبهنوعينقطهعظیمتامتزاجوپیوستگيساختاراجتماعيباسازهسیاسايتلقاي
ميگردد،نظرياتسرمايهاجتماعينامگرفتهاند.براسااسمفااهیماياننظريااتتوساعهو
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پیاشرفتدرياکجامعاه،نتیجاهیعقالنیات،همااهنگي،ثباات،آراماش،برناماهريازی
ومديريتکارگزارانبودهوبهطوردستهجمعيامكانپذيراسات.درجامعاهبیمار،شااهد
بياعتمادی،تال صارفاًدرجهاتنفاعشخاصي،افازايشجارموجنايااتوماواردی
ازاينقبیلخواهیمبود.ازجملهعلليکهسببخدشهدارشدنيكپارچگيمليمايشاود،
ميتوانبهتبعیضقومي،آشناپروری،فروپاشينهاادخاانواده،اختالفااتماذهبي،قاانون-
گريزی،افزايشجنايت،آدمکشيوفقراشارهکردکههماهاياانماوارد،ناشايازکمباود
سرمايهاجتماعياست.
درنظامهایدموکراتیاک،سارمايهاجتماعيبهثباتونظمياابااهحفااظهمبااستگي
اجتمااعييااریمايرسااند.علقاههاایاجتماعي،اعتمادوسارمايهاجتمااعي،ازطريااق
کمیاتوکیفیات،ماشارکتسیاسايشهروندان،بهمشروعیتنظامسیاسيکمکميکنند.
نبوداعتمادبهديگاران،چگاالييكپارچگيمليراکاهشمايدهاد،زياراماانعشارکتو
فعالیتافراددرنهادهااوساازمانهااشدهوکاهشکنشگریجمعيسازمانيافته،بيثباتي
وبحراناجتمااعيوسیاسايراباههمراهخواهدداشت(عباسزادهوکرمي)22:5337،
شاخصهایسرمايهاجتماعيدرعناوينمتعددیهمچون،همبستگيووحادتملاي،

مشارکتومسئولیت پذيریاجتماعي،توسعهنهادهایمدنيوآزادیبیانقابلسانجشو
يباشد
اندازهگیریم 
دراينكهسرمايهانسانيدرموفقیتيکملتاهمیاتوياژهایدارد،ترديادینیسات،
ولياينسرمايهزمانيازاولويتباالتریبرخورداراستکاهمنساجمويكپارچاهباشادو
اينيكپارچگيدرسايهوحدت،همبستگي،همكاری،تعاونواعتمادمتقابلبهوجودماي
آيد؛دراينصورتاستکهسرمايهبهسرمايهاجتماعيمبدلميشودواينسرمايهاست
کههمافزااست.درغیراينصورت،سرمايههایانساانيحتاياگاردرساازمانوياادر
کشورماندگارشوندنیز،روابطمنفيوتعارضايجادميکنند(میرسپاساي.)6:5382،ازساوی
ديگرتناظرشاخصهایسرمايهاجتماعيباشاخصهایحكمرانيخاوب،بیاانگراهمیات
مؤلفههایسرمايهاجتماعيدرارتقایپیوستگيمردموحكومتدارد.
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مباحبيتحتعنوانحكمرانيخوبنیزبراصولمهمحكمرانيخوبوعوامالماؤثر
درتقويتايناصولتأکیدکرده؛اذعانمیدارندحكومتهابااحترامنهادنبهايناصاولو
گامهایماؤثریدرروناديكپاارچگيملايوتوساعهپايادار
نمودنآنها،ميتوانند 

اجرايي
بردارند.لذادربررسينظرياتغربيحولمحورحكمرانيخوبوسرمايهاجتمااعي،باه
ايننتیجهميرسیمکههرچنددربسیاریازمواردشاخصهاييازقبیالاعتمااديااآگااهي
اجتماعيبهعنوانمعیاریبرایارزيابيسرمايهاجتماعيوبهتبعآنمیزانامتازاجماردمو
حكومتموردتوجهقرارگرفتهاست؛لیكنمبانياومانیستيومادیگرايانهدراهدافاين
همبستگيبامبانياسالميوضرورتتكاملدنیویواخرویاساالميهمخاوانيناداردو
آنچهبهعنواننظامحكمرانيمطلوبترويجمايگاردد،زمیناهالزمبارایتعااليوکماال
فردیواجتماعيرافراهمنمينمايد.
يباردکاهاشاارهباه
واژه«حاکمیترايزنانه»رابهکاارما 
درکتاب»حوزهعمومي» 

هابرماس
یانديشایدن،بحاثو
اعامالحااکمیتازطريقرايازنانيباشهرونداندارد.رايزنايباهمعناا 
يبرسرمسائلوتصمیمهایعمومياست.فرآيندرايزنياشارهبهبحاثوبررساي
جدالمنطق 

مسائلعموميبهوسیلهگروهيازافراد(دولت-شاهروند)باراساسارائهدالياللهوعلیهدارد.
استکااهدرآنطاارفیندرپايدرکخاودو
ي 
رايزنينوعيفارآيندپرور اجتماع 
ی
ازشاالودههاا 
راقانعکنند.بدينترتیاب،يكاي 

آنکهبیاموزندتايكديگر
ديگرانندبهامید 
ی«حاکمیاترايزناناه»
يهاا 
ند رايزنيماهیت ارتباطاتدرگیردررايزنياسات.ويژگا 
فرآي 
يبهاطالعاتمتوازن؛دساتوربااز؛زماانکاافيماوردنیاازبارای
از:دسترس 
عبارتاست 

صورتگسترده؛فارغباودنازتاوسلبهزورياترغیاب

به
مالحظهموضوعاتبحثانگیز 
یبحاث؛مشاارکتباانموناهکاامليازشاهروندان؛
ديگران؛چارچوبمبتنيبرقواعدبرا 
قلمروتعاملآزادانهبیندولتوشهروندان؛بهرسمیتشناختنتفاوتهایباینطارفیناماا
ودولت(.داناييفرد)5382،

شاهروندان

گاه
ردپیشداوریباراساسجااي 
اساسنظريهتحلیليکاتوزيانباعنواننظريه«تضااددولاتوملات»درماوردتااريخ
يهایبنیاادينانديشاهمدرنیتاهدرزمیناه
ايران،مبتنيبراصلتضاداستکهخودازويژگ 
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بررسيپديدههایتاريخيواجتمااعيونشااندادنعنصارتغییاروجرياانپیشارفتدر
جامعهاست.درتحلیلکاتوزياندرفضایفقدانوغیبتطبقاتاجتماعيدرجامعهاياران
وسلطهيكجانبهدولتبرآن،عنصرتضادازعرصهطبقاتکهبنیادتحلیلهایمارکسیستي
يدهد،بهعرصهمناسباتبیندولت
رادرتوضیحجريانوتغییراتتاريخيجوامعشكلم 
وجامعهمنتقلشدهاست.

دررويكرداسالميبهجايگاهمردمدرنظامحكومتيمبتنيبرواليتفقیه«،مردم»يكاي
ميفرمايد«:مارسوالنخودراباداليلروشان
ازارکاناساسيحكومتهستند.قرآنمجید 
فرستاديم،وباآنهاکتاب(آسماني)ومیزان(شناساييحقازباطلوقوانینعادالناه)ناازل
کرديمتامردمقیامبهعدالتکنند(»...حديد:آيه)77
«ازحقوقاولیههرملتياستکهبايدسرنوشتوتعیینشكلونوعحكومتخاودرا
دردستداشتهباشد(».پايگاهتبیان)5382،؛اينبیاانازفرمايشااتاماامخمیناي(ره)ترسایم
کنندهمیزانحقمردمدرتشكیلحكومتاسالمياسات.همچناانکاهبادونارادهماردم،
تحققچنیننظاميازمحاالتاست،ادارهوادامهآننیزمديونحضورماردمدرصاحنهو
انتخابآنهااست.درديدگاهامامقدسسرهحكومتهایديگروازجملهنظاامسالطنتي
چونمتكيبهارادهورایهمگاننیست،بياعتباراست.
 .۹-9تدابير و آراء والیت فقيه در حوزه پيوستگی مردم و حکومت و وحدت ملی
)،نقشبيبديلوبرجستهایبهماردموحضاور

دربررسيآراءونظراتامامراحل(
آناندرصحنهانقالبدادهشدهاستوتوجهبهنظرات،خواساتهاوآماالماردم،يكاياز
تكالیفاصليدولتونظاماسالميقلمدادگرديدهاست.برايناساسدراينبخشعوامل
وابعاداصليمنظومهفكریايشاندررابطهباپیوستگيمردموحكومتووحدتمليدر
ابعادسهگانهشناختي،ساختاریوارتباطيرابررسيشدهاست.
بهطورخالصه،مقوالتوکلیدواژههایاصليگفتمانامام()پیراماونپیوساتگيماردمو
حكومتووحدتمليازمجموعهبیاناتوآراءايشانبهشرحجدولشماره...ميباشد.
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جدول -۹-9پيوستگی مردم و حکومت و وحدت ملی از مجموعه بيانات و آراد امام خمينی ()
کلید واژه

موضوع

منبع/منابع

پيوستگی مردم و حکومت و وحدت ملی

وحدتواتحادکلمه

(صحیفهنورجلد52:صفحه527:تاريخسخنراني)67/5/77:

ارز خدمتوخدمتگزاری

(صحیفهنورجلد57:صفحه87:تاريخسخنراني)67/7/55:

اولويتمحرومیندراموردولتها

(صحیفهنورجلد57:صفحه575:تاريخسخنراني)73/3/2:

ارز درکسبرضایخداست

(صحیفهنورجلد2:صفحه6:تاريخسخنراني)78/3/6:

ارز استقاللوآزادی

(صحیفهنورجلد57:صفحه63:تاريخسخنراني)78/8/6:

توجهبهآزادیمردمدرانتخابحكومت

(صحیفهنورجلد52:صفحه357:تاريخسخنراني)73/57/57:

حفظنظام

(صحیفهنورجلد52:صفحه767:تاريخسخنراني)67/3/2:

مردمولينعمتانقالبونظام

(صحیفهنورجلد56:صفحه33:تاريخسخنراني)67/55/53:

مشروعیتحكومت

(صحیفهنورجلد57:صفحه553:تاريخسخنراني)67/6/3:

نضجنهادهایمردمي

(صحیفهنورجلد57:صفحه782:تاريخسخنراني)73/7/77:

تعیینحكومتازحقوقاولیههرملت

(صحیفهنورجلد3:صفحه27:تاريخسخنراني)72/8/56:

مشورتباملتدرتصمیمگیریها

(صحیفهنورجلد2:صفحه757:تاريخسخنراني)72/73/57:

پشتیبانيملتازهمهارگانهایدولتي

(صحیفهنورجلد53:صفحه772:تاريخسخنراني)73/57/56:

همكاریوتعامل

(صحیفهنورجلد8:صفحه32:تاريخسخنراني)78/2/53:

مشارکتهمگاني

(صحیفهنورجلد77:صفحه2:تاريخسخنراني)67/3/53:

مردميبودنمسئوالن

(صحیفهنورجلد53:صفحه725:تاريخسخنراني)62/8/55:

سادهزيستيکارگزاراننظام

(صحیفهنورجلد53:صفحه588:تاريخسخنراني)62/2/77:

اعتمادواطمینانمتقابل

(صحیفهنورجلد52:صفحه552:تاريخسخنراني)73/57/53:

حضوردرصحنه

(صحیفهنورجلد57:صفحه78:تاريخسخنراني)67/2/57:

وجوبامربهمعروفونهيازمنكر

(صحیفهنورجلد53:صفحه67:تاريخسخنراني)73/6/55:

نظارتمردمي

(صحیفهنورجلد53:صفحه27:تاريخسخنراني)73/6/53:

پرهیزازجداييوتفرقه

(صحیفهنورجلد8:صفحه23:تاريخسخنراني)78/2/57:

جلوگیریازنفوذدشمنانوضدانقالب

(صحیفهنورجلد7صفحه36:تاريخسخنراني)72/6/57:
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بررسی آراء و تدابير امام خامنهای(مدظلهالعالی) درباره پيوستگی مردم و حکومت و وحدتملی
کلید واژه

موضوع

منبع/منابع

وحدت

(،73/76/5322بیاناتدرديدارجمعيازفرماندهانسپاه)

اعتماد

(،75/75/5332پیامنوروزیبهمناسبتآغازسال)5332

مردميبودن

(،52/72/5388بیاناتدردانشكدهعلومدريايينوشهر)

هوياااتوسرشاااتحاکمیاااتو (،76/72/5382بیانات درديدار اقشارمختلفمردمدرساالروز

پيوستگی مردم و حکومت و وحدت ملی

حكومت

میالدحضرتعلي(علیهالسالم))

وحدتدربرابرظلموتعدی

(،73/73/5337بیاناتدرديداربسیجیان)

اقتدارمردمپايه

(،72/57/5387بیاناتدرديدارکارگزاراننظام)

شايستهساالری

(بیاناتدرديدارجمعيازنخبگانعلمي)75/55/5387

عدالتمحوری

(بیاناتدرديداراقشارمختلفمردم)55/77/5337

امانتالهي

(،57/77/5336بیانات درمراسمتنفیذ حكامدوازدهماین دوره
يران)
رياستجمهوریاسالميا 

مشروعیتوپشتوانهاجتماعيحكومت (،77/78/5387بیاناتدرديدارمردمشاهرود)
اهمیترأیونظرمردم

(،73/77/5332بیاناتدرديدارجمعىازکارگرانسراسرکشور)

حمايتوپشتیباني

(،76/77/5326بیاناتدرديدارکارگزاراننظام)

همدليوهمزباني

(،75/75/5332پیامنوروزیبهمناسبتآغازسال)5332

همراهدرپیشرفتوترقيايران

(،75/75/5332پیامنوروزیبهمناسبت آغازسال)5332

حضوردرصحنه

(،76/55/5388ديدارمردممازندراندرسالگردحماسهششبهمن)

پرهیزازتفرقه

(،78/55/5326بیاناتدرديدارمردماستانهرمزگان)

مداراونقدمسئوالنهومشفقانه

(،75/75/5332بیاناتدرحرممطهررضوی)

مشارکت

مدرسهساز)57/77/5333،

(بیاناتدرديدارجامعهخیرين

جلوگیریازنفوذدشمنانوضدانقالب

(صحیفهنورجلد7صفحه36:تاريخسخنراني)72/6/57:

بهطورکليدرحكومتاسالمي،چیزیبهنام«مردم»درمقابل«حكومت»ياا«دولات»
وجودندارد،بلكهحاکمومسئواالنحكومتيوعامهمردمدربرابريکحققرارگرفتهاناد
وفقطسنخمسئولیتهافرقمیكند؛بنابراينتكالیفوحقوقمتفاوتيدربرابرهمدارنادکاه
برایتحكیمواستمراردولتوجمهوریاسالميموظفباهانجاامآنهااهساتند.يكاياز
خصیصههایدولتمردمساالرانهديني،کاهشفاصلهبیندولتمردانوعمومجامعهاسات.
وجودروابطمبتنيبراحترامواعتمادمتقابلميتواندبهکاهشاينفاصالهکماککناد،و
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الزمهاعتمادمتقابلبیندولتوملت،ايناستکههردوطرفتكالیفخودرابهدرستي
بهانجامرسانند.درواقعيكيازضرورياتجامعهمردمساالر،برقراریارتباا صامیمانه،
براساساعتمادواحتراممتقابلبیندولتمردانومردماست.
نظامسیاسيدراسالمچندخصیصهمشترکدارد،کهازجملاهمايتاوانباهدوماوردآنا
شارهکرد:اولینويژگيهردولتيانظامسیاسيدراسالممشارکتجوييازتمامملاتاسات.
درواقعبهنظرمحققنائیني،اصلقدرتدرنظامسیاسياسالمي،شورايياستودرامورغیار
يشود(فیرحي)55:5387،
منصوص،مشارکتعموميبامشورتباعموميامتحاصلم 
درنهايت ميتوانگفتزماني کههردویملتودولتتكالیف  خودرابهخاوبي
انجامدهندوحقوقهمديگر  رابهجاآورند،جامعاهآرماانيتحقاقخواهاديافاتو
برکاتشفراگیرحالهم هخواهدشد،درمقابل،چنانچهوظايف متقابلدولتوملتبه
گونهایصحیحانجامنگیرد ،جامعهمنزویمايگارددوازرضاايتمندیمتقابالکاساته
ميشود.
 .3روششناسي تحقیق
پژوهشحاضرازرويكرد  رو تحقیقآمیخته اکتشافي برخاوردارباودهوازناوع
تحقیقاتکاربردی-توسعهایاست..ابتداجهتتعیینشاخصهایمطلوبیت (سوالاول
فرعي )بااستفادهازرو اسنادیوتحلیلمحتوایکیفي(تلخیصاي)گفتماانواليات
فقیه ،اسنادباالدستي،قانوناساسيموردبررسيوتحلیل قرارگرفتساپسلیساتياز
شاخصهای مطلوبیت ارتقای پیوستگي  مردموحكومتباتأکید  بروحادتملايتهیاه
گرديده  کهجهتاعتبارسنجي،اولويتبندیونهاييسازیازرو پیمايشيخبرگي
(رويكرد کمي )بهرهبردهشدهاست.بهمنظوراعتبارسنجي ونیزاولويتبندیعوامال
راهبردی  ازنقطهنظرات 37نفرازخبرگانبااستفادهرو خبرگي استفادهشدهاست.
دادههایمید انيبامصاحبهعمیقونظرسنجي ازخبرگانوصاحبنظرانحوزهتحقیق
ونیز پرسشنامهجمعآوریشدهاست.همچنینجهاتتادوينراهبردهاایتحاولدر
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ارتقای پیوستگي  مردموحكومتباتأکید  باروحادتملاي ازروشاهای کیفاي نظیار
ماتريس  نقا قوت،ضاعف،فرصاتهاوتهديادات( ،)SWOTتحلیال خبرگايوجهات
اولويتبندی  راهبردهاازتكنیاک مااتريس  برناماهريازی اساتراتژيک کماي()QSPM

استفادهگرديد .جهتارزيابيمحیطداخليمؤثربرپیوستگي  مردموحكومتباتأکید
بروحدتملي ازتكنیکماتريسارزيابيعواملداخلي( )IFEاساتفادهگرديادهاسات.
ضمناجهتتعیینفرصتهاوتهديداتمرتبطباپیوستگي مردموحكومتباتأکیدبر
وحدتملي ،ازآمارتوصیفي(میانگین،انحرافمعیاارو)..وجهاتارزياابيمحایط
خارجيمؤثربرتدوينراهبردهایپیوستگي  مردموحكومتباتأکید  بروحدتملاي
ازتكنیااکماااتريسارزيااابيعواماالداخلااي( )EFEاسااتفادهشاادهاساات.درتاادوين
راهبردهایپیوستگي  مردموحكومتباتأکید  بروحدتملي ازروشهایکیفاينظیار
ماتريسنقا قوت،ضاعف،فرصاتهاوتهديادات( ، )SWOTتحلیالخبرگايوجهات
اولويتبنادیراهبردهااازتكنیاکمااتريسبرناماهريازیاساتراتژيک()QSPMبهاره
بردهايم.
 .1يافتههای تحقیق
الف .تحليل عوامل محيطی
نتايجتحلیلاسنادمدارکوتحلیلمحتوایمصاحبهباخبرگانپیرامونعواملراهبردی
(قوتها،ضعفها،فرصتهاوتهديدات)تاثیرگذاربرپیوستگيمردموحكوماتبااتأکیادبار
وحدتمليدرجدولشماره7ارائهگرديدهاست.همچنیننتايجارزياابيمحایطداخلاي
(ماتريس)IFEدرجدول3ونتاايجتحلیالارزياابيمحایطخاارجي(مااتريس)EFEدر
جدول2ارائهگرديدهاست.

اااااااااااااااااااااااااااااااااامقالهپژوهشي:راهبردهای ارتقاء پیوستگي مردم و حكومت با تأکید بر وحدت ملي722/

جدول شماره  :۹نتایج تحليل اسناد و مدارک و تحليل محتوای مصاحبه با خبرگان پيرامون عوامل راهبردی

(قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدات) تاثير گذار بر پيوستگی مردم و حکومت با تمکيد بر وحدت ملی
رديف

5

قوت
تنوعفرهنگيو
قومیتي

ضعف

مشكالتاقتصادیومعیشتي

جمعیتنسبتاً

گری،بيتفاوتيوبيانگیازهگاي،

جوان

سبکزندگيغرباي،سساتشادن
بنیانهایفكریومذهبي)

مشاااكالتاجتمااااعي(بیكااااری،

3

روحیه

فقروشكافطبقاتي،تناوعقاوميو

استكبارستیزی مااذهبي،بااياعتمااادی،تبعاایضو
بيعدالتيومشارکتپذيریکم)

حمايتاز

2

کشورهایستم
ديده

7
6
2
8

منابعطبیعيو
انسانيمناسب
تجاربمببتو
موفق
تاريخوفرهنگ
وتمدنمشترک
آگاهيو
بصیرتمردم

نامناسببودنفضایکسابوکاار
(رتبه578دربین537کشور)
ناکارامدیدربخشاززمینهها
کمتوجهيبهمنابعطبیعي
نظامتربیتيوآموزشيناکارآمد
عقبماندگيعلميوتكنولوژيكي

پايبندیمردمبه
3

ارزشهایاسالمي اختالفاتداخي
وانقالبي

57

استقاللوعدم
وابستگي

نظربینقدرتهاای

استكباری

مشكالتفرهنگي(خاویاشارافي
7

تهديد
شااكافواخااتالف

عدممسئولیتپذيریوپاسخگويي

فرصت
بهراهانداختینجنگهای
نیااابتيتوسااطبرخااياز
کشاااورهایمنطقاااهایو
قدرتهایاستكباری


تنفااارکشاااورهای گستر فضایمجازیو
منطقااهازاسااتكبار سااايرامكاناااترسااانهای
جهاني

دشمن

پااذير ج.ا.ايااران
بااهعنااوانقاادرت تهاجمفرهنگيگسترده
منطقهای
موقعیاااااااااااات
تحريمهایگسترده

ژئواکونومیاااااکو
ژئوپولتیکممتاز
الگااوشاادنتوسااط
برخيازکشورها

عملیاترواني

پیروزیهای محاور رویآوردندشاامنانبااه
مقاومت

نفوذ

حمايت دولتهاای فعالیتگروههایاففراطي
عدالتخواه

بهناماسالم

گاارايشمااردمدنیااا عدمرعايتحاقآباههاا
بهعدالتوصلح

توسطکشورهایهمسايه

بیداری اساالمي در ناااامنيهااایشااديددر
کشورهایمنطقه

کشورهایهمسايه

وجاااودتهديااادو افااازايشفعالیاااتهاااای
دشمنخارجي

گروههایتكفیریوافراطي
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رديف
55

قوت

پشتوانهمردمي عاادمشاافافیت(رتبااه537از587
قوی
وجودرهبری

57

مدبر،شجاعو
آگاه

53

ضعف

امنیتواقتدار

کشور)
سیاستهایناکاراماددرخصاوص
اقوام

فرصت

تهديد

تحريکقومیتهاومذاهب



توسطاستكبارجهاني
تجزيهطلبيبرخيازاقاوام



درکشورهایهمسايه

نگر جناحيشديد



انزوایسیاسيج.ا.ايران

شیوعفساد





57

واليتمداری رابطهمداریبهجایضابطهمداری 



56



حاکمنبودنشايستهساالری





52



ضعفمديريتي





52

منطقهای
دمكراسيو
مردمساالری

جدول شماره  : 9ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( )IFEپيوستگی مردم و حکومت با تمکيد بر وحدت ملی

5

وجودرهبریمدبرشجاعوآگاه



7

جمعیتجوان







3

منابعطبیعي(هیدروکربنيومعدني)



2

تنوعوتكبرفرهنگيوقومي



7

پیشرفتدرشرايطتحريماستكبار



6

اعتمادمیانمردمونظام



2

ثباتکشور



8

وفاداریمردمنسبتبهنظام



3

شرکتمردمدرانتخابات(مشارکتمردمي)



57

نفوذاسالمدرهمهزمینههایجامعه


55

ايمانواحساساتپاکدينيمردم



57

پیشرفتعلميوتكنولوژيک



53

دمكراسيومردمساالری





52

پايبندیمردمبهارز هایاسالميوانقالبي



57

تاريخوفرهنگوتمدنمشترک





رديف

ضريب
اهمیت
 4تا 4

رتبه

امتیا

نقاط قوت































اااااااااااااااااااااااااااااااااامقالهپژوهشي:راهبردهای ارتقاء پیوستگي مردم و حكومت با تأکید بر وحدت ملي723/

56

وزنژئوپلتیكي



52

حقانتخابمسئوالنحكومتي(سهممردمدرحكومت)







58

تفكیکواستقاللقوا



53

آگاهيوهويتجمعي



77

مسئولیتپذيریاجتماعي





75

حسهمیاری،ايباروفداکاریاجتماعي





5

نقاط ضعف
حلنشدنبرخيمسائلومعضالتساختاریاقتصادی



7

فرهنگاسرافوتبذير

3

کجسلیقگيدرطرحمبانياعتقادیاسالميوانقالبي

2

عدمتحققعدالتاجتماعي



7

میلبهخشونتاجتماعي

6

رشداستفادهازموادمخدر



2

کمتوجهيبهمنابعطبیعيوانساني

8

عدمشفافیتوفضایابهام



3

نگر وگرايشاتجناحي



57

وابستگيبهنفتومنابعخام



55

رواجفرهنگدنیاطلبيدربرخيازمسئولین



57

اقتصادتجارتمحوربهجایتولیدمحور





53

ضاااعفدرسیاساااتگذاریاقتصاااادی(برناماااهريااازیو







52

دامنزدنبهاختالفات(تحريکپذيری)



57

تصدیگریدولت







56

ضعفمديريتدرسطوحمختلف



52

مشكالتاقتصادیومعیشتيروزمره



58

مشكالتوتناقضاتفرهنگي



53

اختالفنخبگان



77

حاکمنبودنشايستهساالری



75

فقدانفضاینقددلسوزانه



77

ضعفدراعمالحاکمیت



رديف

ضريب
اهمیت
 4تا 4

رتبه

امتیا

نقاط قوت

تصمیمگیری)


جمع
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جدول شماره  :۸ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ( )EFEپيوستگی مردم و حکومت با تمکيد بر وحدت ملی

5

شكافواختالفنظربینقدرتهایاستكباری



7

تنفرملتهاازاستكبارجهاني







3

قدرت منطقهایايران



2

گسترهتمدنايراني





7

موقعیتژئوپلتیکوژئواکونومیکممتاز



6

حمايتازملتهایمستضعف





2

بیداریاسالمدرکشورهایمنطقه



8

استقاللدرسیاستخارجي



3

اعتباروشخصیتديرينه بینالمللي



57

ناامیدیدشمنازمنفعلکردنانقالب



55

توسعهروابطبینالملل



57

نقشايراندرحلمسائلجهاني



5

مهاجرتنخبگان



7

بهراهانداختنجنگهاینیابتيتوسطبرخيکشورها



3

تهاجمفرهنگيگسترده



2

عملیاتروانيدشمن



7

مالكیتاکبريترسانههاجهانيدردستاستكبار



6

تهديداتمنطقهایهمپیمانانآمريكا



2

تجزيهطلبيبرخيازاقوامدرکشورهایهمسايه



8

تال استكباربرایانزوایج.ا.ا.



3

فعالیتگروههایتكفیریوافراطي



57

رقابتتسلیحاتيدرمنطقه



55

اختالفشیعهوسني



57

رویآورندشمنبهنفوذ



رديف

ضريب اهمیت
 4تا 4

رتبه

امتیا

فرصت ها

تهديدها

جمع






























































اااااااااااااااااااااااااااااااااامقالهپژوهشي:راهبردهای ارتقاء پیوستگي مردم و حكومت با تأکید بر وحدت ملي785/

ب .تحليل های مرتبط با تدوین راهبردها بر اساس جدول  SWOTپگس از تعگدیل و
تکميل بر مبنای نﻈر خبرگان
SWOTکهباراسااسنتاايجحاصالاز

درجدولشماره7راهبردهایمنتجازماتريس
ادبیاتتحقیقومصاحبهخبرگانميباشد،ارائهگرديدهاست.

جدول شماره : ۶تجميع نتایج حاصل از ادبيات تحقيق و مصاحبه خبرگانSWOT
قوت ها ()S
 -5وجودرهبری  مدبرشجاعوآگاه -7
جمعیااات جاااوان -3مناااابعطبیعاااي
(هیاادروکربنيومعاادني) -2تنااوعو
تكبرفرهنگي وقاومي -7پیشارفت در
شرايط تحريم استكبار -6اعتماادمی اان
مردمونظام -2ثباتکشور -8وفااداری
مردمنسبتبهنظام  -3مشارکتمردمي
باال  -57نفوذاسالمدرهمهزمینههای
SWOT

جامعه  -55ايمان  واحساساتپاکديني
مردم -57پی شرفت علمي وتكنولوژيک
  -53دموکراسي وماردمسااالری -52
پايبناادی مااردمبااهارزشااهایاسااالميو
انقالبي  -57تااريخ  وفرهناگوتمادن
مشاااترک -56وزنژئاااوپلتیكي -52
حقانتخابمسئوالنحكومتي (سهممردم
درحكومت) -58تفكیک واستقاللقوا
 -53آگااااهيوهوياااتجمعاااي -77
مساائولیت پااذيریاجتماااعي -75حااس
همیاریوايباروفداکاریاجتماعي

ضعف ها ()W
  -5حلنشدنبرخي  مسائلومعضاالتسااختار
اقتصااادی؛  -7فرهنااگاساارافوتبااذير؛ -3کااج
سلیقگي درطرحمبانياعتقادیاسالميوانقالبي؛
  -2عاادمتحقااقعاادالتاجتماااعي؛ -7می البااه
خشااونتاجتماااعي؛  -6رشاا داسااتفادهازمااواد
مخاادر؛  -2کاامتااوجهيبااهمنااابعطبیعاايو
انساني(بهرهوری  ناقص عوامال تولیاد)؛ -8عادم
شفافیت وفضایابهاام؛  -3نگار وگرايشاات
جناحي؛ -57وابستگي  بهنفاتومناابعخاام -55
رواجفرهنگدنیاطلبي دربرخيازمسائولین-57
اقتصادتجارتمحوربهجای تولیاد محاور -53
ضعفدرسیاست گذاریاقتصادی(برنامه¬ريزیو
تصمیمگیری) -52دامنزدنبهاختالفات(تحريک
پااذيری) -57تصاادیگااریدولاات -56ضااعف
ماااديريت درساااطوحمختلاااف -52مشاااكالت
اقتصااادیومعیشااتي روزمااره -58مشااكالتو
تناقضاتفرهنگي -53اختالفنخبگان -77حاکم
نبودنشايساته سااالری -75فقادانفضاای نقاد
دلسوزانه -77ضعفدراعمالحاکمیت
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فرصتها ()O

راهبردها :

راهبردها :


قدرتهایاستكباری

-5شكافواختالفنظربین
تنفرملتهاازاستكبارجهاني

-7
قدرتمنطقهایايران

-3
-2گسترهتمدنايراني
-7موقعیتژئوپلتیکوژئواکونومیکممتاز
ازملتهایمستضعف

-6حمايت
-2بیداریاسالمدرکشورهایمنطقه
-8استقاللدرسیاستخارجي
-3اعتباروشخصیتديرينهبینالمللي
-57ناامیدیدشمنازمنفعلکردنانقالب
-55توسعهروابطبینالملل
-57نقشايراندرحلمسائلجهاني
تهدیدات ()T

-5مهاجرتنخبگان

راهبرد5

راهبرد5

()s6,1,8,o8,9

()w10,7, o6

راهبرد7

راهبرد7

()s19,20,21,o7,6,3

()w7,12,13 o11

راهبرد3

راهبرد3

()s3,2,12,16,5,o5,3,10

w1,17,15,19,23,9,o9,11
راهبرد2

راهبرد2
()s4,15,o4,12

w9,11,14,18,19,2o2,6,10
راهبرد7

()s14,10.11.o6,7,2

w1,4,8,9,12,10,16,17,
19,18,22 ,o1,2,3,4,12
راهبرد6

()s7,9,13,17,1o9,1,11

()w7, o3,11

راهبردها :

راهبردها :

راهبرد7
راهبرد6


راهبرد5

راهبرد5

()s10,11,14,t3,4,5,12

-3تهاجمفرهنگيگسترده

راهبرد7

w2,3,11,8,18,21,t3,4,12
راهبرد7

-2عملیاتروانيدشمن

()s4,15, t7,9,11

()w4,5,6,8,t11,7,12

-7بهراهانداختنجنگهاینیابتيتوسطبرخيکشورها

-7مالكیت اکبريت رساانههاایجهااني دردسات
استكبار
منطقهایهمپیمانهایآمريكا
-6تهديدات 
-2تجزيااهطلباايبرخاايازاقااوامدرکشااورهای
همسايه
-8تال استكباربرایانزوایج.ا.ا.
گروههایتكفیریوافراطي
-3فعالیت 
-57رقابتتسلیحاتيدرمنطقه
-55اختالفشیعهوسني
-57رویآورندشمنبهنفوذ

راهبرد3
) (s2,3,5,12,16,t1,9
راهبرد2

))s19,20,21,8,1,t2,10

راهبرد7
s1,6,8,7,9,13,17,t8,12,6


راهبرد3
w19,20,22,16,14,9,t6,8,12,1
0
راهبرد2
()w1,7,10,12,13,15,17,t1,10

راهبرد7
()w7,t4
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ج .ماتریس تعيين موقعيت راهبردی
نتايجمربو بهماتريستعیینموقعیتراهبردیدرنمودارشماره5ارائهگرديدهاست.




نمودار شماره  :8ماتریس تعيين موقعيت راهبردی ارتقای پيوستگی مردم و حکومت با تمکيد بر وحدت ملی

باعنايتبهموقعیتراهبردیبدستآمده،وضعیتفعليپیوستگيمردموحكومتباا
ميباشد.
تأکیدبروحدتمليج.ا.ادرموقعیتتدافعی 
د .اولویت بندی راهبردها
دراياانتحقیااقجهااتاولويااتبناادیراهبردهاااازماااتريسبرنامااهرياازیراهبااردی
کمي()QSPMاستفادهگرديد.جدولشماره6ماتريسبرنامهريزیراهبردیکميپیوستگي
يرانشانميدهد.

مردموحكومتباتأکیدبروحدتمل
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جدولشماره:6ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی ( )QSPMبرای اوليت بندی راهبردها با توجه
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نتايج وپیشنهادات
پس از مشخص شدن راهبردها ،این راهبردها بر مبنای نﻈگر نخبگگان و بگا تشگکيل
ماتریس  QSPMبه شرح زیر اولویت بندی شدند:
 .5تامیننیازهایاساسيمردم(اشتغالو)...وپیادهسازیعدالتاقتصادیباايجااد
شفافیتدرحوزههایاقتصادیومناسبسازیفضایکسبوکااروجلاوگیری
ازرانتهایموجوددرفضایکسبوکاروتوسعهشارکتهاایخصاولتي(باه
اسمخصوصيوليوابستهبهارگانهاونهادها)ودخالتارگانهاونهادهادراماور
اقتصادیکشور
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 .7توسعهاقتصادیمتوازنوعدالتمحوروشفافمبتنايبارظرفیاتهاایمردماي
(مردمبنبان)وژئوپلتیكيبهمنظورزدودنفقروعقابمانادگيازچهارهمنااطق
مرزی(باالخصجنوبشارقوجناوبغارب)ورفاعبساترهایفعالیاتهاای
گروههایتكفیریوافراطيدرمناطقياشده

 .3ايجاد فضای نقدونصیحت  دلسوزانهوشفافدررسانه هاوتوساعهفرهناگ
نقدپذيری ومسئولیت پذيری دربین مقاماتومديران  بهمنظورپاساخگويي
شفافومستندبهشبهاتموجوددرخصوصعملكردخودومجموعهتحت
مديريت
 .2مديريتمسائلفردی،اجتماعي،اقتصادیوسیاسيبهمنظورجلوگیریازتباديل
آنبهمسائلامنیتيازطريقپايبندینهادهایحكومتيومديرانبهمسوولیتهای
قانونيوپرهیزازتخريبوتضعیفهمديگروتساويهحساابهاایگروهايو
حزبي
 .7توسعهظرفیتهایاجتماعيوافزايشاعتمادمتقابلووفاداریفيمابینماردمو
نظااام(دولااتوملاات،هماادليوهمزباااني)ازطريااقاصااالحوبااازنگریدر
ساختارهاینظاماداری(حاکمیتي)،قوانینومقرراتورو هاایاجراياياماور
اداریکشوربابهرهگیریازدانشوتوانمنديهایموجوددرکشاوربااتاکیادبار
بكارگیریجوانانمستعدوخالق
 .6اصالحساختارهایموجودنظاماداریکشوربهمنظورافزايشتعاامالتدوجانباه
بیندولتوملت،ارتقاءشاخصهایشفافیتوپاسخگوييبرایمشارکتبیشتر
مردمونظارتوکنترلآنهابرفرايندانجامامور
 .2تاکیدبرتاريخوفرهنگوتمدنبزرگايرانياساالميوتناوعوتكبارقاوميو
فرهنگيبرایمقابلهبادسیسههایاختالفافكنانهمذهبيوقوميوجلاوگیریاز
نفوذوفعالیتگروههایتكفیریوافراطي(ناتویفرهنگايواساالمآمريكاايي)
مقابلهبافرايندهایتجزيهطلبانهبرخيازاقوامدرمنطقه
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 .8توسعهظرفیتهایسیاسيکشورازطريقاصالحسااختارهایسیاسايوتوساعه
آزادیهایمدني(آزادیانديشاهوبیاان،آزادیمطبوعااتو،)...ارتقااءکیفیات
آموز هایمرتبطباامساائلسیاساي،تخصاصگرايايدرانتخاابوانتصااب
کارشناسانومديرانحوزهسیاسيوگساتر فعالیاتهاایاحازابونهادهاای
مردميفعالدرزمینهسیاسي
 .3پايداریوحفظثباتکشورباتعمیقماردمسااالریدينايوافازايشمشاارکت
مردميدرپرتورهبریواليتفقیهواعتمادووفااداریمتقابالماردمونظاامباه
منظورجلوگیریازنفوذدشمنوانزوایجمهوریاسالميومقابلهبااتهديادات
هایمنطقهایوفرامنطقهای


قدرت
 .81ارتقاءوضعیتزيستمحیطيمناطقمرزی(غرب،جنوبغربوجناوبشارق
کشور)وتوجهويژهبهمشاكالتزيساتمحیطايايانمنااطقوبهباودشارايط
زندگي ساکنانآن(باالخصخوزستانوسیستانبلوچستان)بهمنظورزدودنفقر
هایگروههایتكفیریوافراطايو

وعقبماندگيازآنهاورفعبسترهایفعالی 
ت
جداييطلبازطريقماديريتصاحیحمناابعموجاود(مناابعآباي)وهمچناین
ديپلماسيفعالواثربخشآببهمنظوردريافتحقآبهجمهوریاسالمياياراناز
آبهایمرزیوفرامرزی
در جمع بندی راهبردی پيوستگی مردم و حکومت و پيشنهادات اجرایی آن میتوان
گفت:
حفظوتقويتوحدتوهمبستگيملي،يكيازمهمتريناولويتهایتمامنظاامهاای
سیاسياست؛زيراافازايشضاريبهمبساتگيملايباعاثکااهشتهديادهایداخلايو
کشورميشاود.اياران

خارجيومآالًفراهمشدنزمینههایمناسببرایتوسعهوپیشرفت
ازجملهکشورهايياستکهبااتكابهپیشینهتاريخيوتمادنيخاوددرطاولقارنهاای
متمادیتوانستهاستبرچالشهایمعطوفبهواگراييغلبهکند،بهنحویکاهعلايرغام
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اشغالاينکشورونیزانتزاعبخشهاييازسرزمینپهناورآن،هموارهدرطاولتااريخباه
عنوانيکواحدسیاسيقدرتمند،مستقلودارایحاکمیتفراگیربهحیاتخودادامهداده
است.درچنددههاخیرنیزوحدتوهمبستگيمليبیشازپیشدرمعرضچاالشهاای
بشناسيبهعملآماده،
داخليوتهديدهایخارجيقرارگرفتهاست.باتوجهبهنتايجآسی 
موقعیتراهبردیجمهوریاسالميايراندرزمینهايجادارتقاءپیوستگيمردموحكومات
باتأکیدبروحدتمليازبینمناطقچهارگانه،درمنطقهتدافعي()WTقارارداردوازايان
روجمهوریاسالمي ايرانميتواندازراهبردهایتدافعيبرایکاستنازضعفهاودوری
ازتهديدهااستفادهنمايد.وليبهخاطررعايتجانباحتیا وجاامعتارشادنراهبردهاا،
محققراهبردهایهمهموقعیتهاراتعیینودرراستایمطلوبیتهاایجمهاوریاساالمي
ايرانکهازاسنادباالدستيومصاحبهباخبرگاناحصاءشدهبودبانظارخبرگاان،اصاالح،
تعديلوموردبازنگریقراردادودرنهايتراهبردهایاحصاءشدهدرحاوزههاایشاش
گانهفرهنگي،اجتماعي،اقتصادی،سیاساي،امنیتايوحفاظوتوساعهمناابعدساتهبنادی
گرديد.
حوزه فرهنگی
 سازمانهای متولي حوزهفرهنگ،بايستيفرهنگشفافیت،نقدپذيریومسائولیتپذيریرادربینمقاماتومديراننهادينهنمايندتامقاماتومديرانباهصاورت
شفافومستندبهشبهاتموجوددرخصوصعملكاردخاودومجموعاهتحات
مديريتخودمبادرتنمايند.
 سازمانهای متولي فرهنگيک فضای مناسببرای جريان اطالعااتوهمچنایننقددراختیار منتقدانقراردهندتاآنانخواساته هااومطالبااتخاودرامطارح
نمايندومسئولینمربوطهنیزياباارائهداليال باهانتقادهااپاساخدادهويااراه
کارهااييرابارای حاالمشاكالتمطروحااهمنتقادانارائاهنمايناادوملازمبااه
پاسخگوييباشند.
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 زيرساختهایفرهنگيکشورباالخصدرزمینهمنابعانسانيازطرياقتخصاصگراييدرانتخابوانتصابکارشناسانومديرانحوزهفرهنگيتقوياتگارددو
ازانتخابوانتصابهایمديرانومسئوالنغیرتخصصيجلوگیریگردد.

 برایايجادهمگراييملي(کاهشاختالفاتوتعارضاتفرهنگايواجتمااعي)وهمچنینمقابلهباتهاجمفرهنگاي،برناماههاایفرهنگايمناسابوهدفمهنادباا
استفادهازظرفیتتاريخوفرهنگوتمدنبزرگايرانياساالميوتناوعوتكبار
قوميوفرهنگيوواليتمحوریتوسطسازمانهایمتوليفرهنگيتولیدوارائاه
گردد.
 سازمانهای فرهنگي باتولید  وارائهبرنامههایفرهنگي  مناسب،اقداماتتفرقهافكنانهوتجزيه طلبانهبیگانگان وزمینه سازی نفوذآنانراازطرياقافازايش
بصیرت  وآگاهيهایعمومي وتقويت فرهنگايراناي  واساالمي  وبرجساته
سازی نماد هایوحدتمليوترويج سابکزنادگي ايراناي -اساالمي ناکاام
نمايد.
حوزه اجتماعی
 مجلسشورایجمهوریاسالميايارانباااصاالحقاوانینومقارراتموجاودوتصويبقوانینالزم،زمینهوبسترهایايجادفساادراکااهشدهنادوماديرانو
مسئولینراملزمبهپاسخگوييدرمقابلعملكردخودنمايند.
 دولتوقوهمجريهبااجراءصحیحقوانینومقرراتموجودوتدوينوتصاويبدستوالعملهایاجرايي،زمیناهوبساترهایايجاادفساادرادرادارهاماورکشاور
کاهشدهند.
 قوهقضائیهوسايرسازمانهاینظارتي(بازرسيکلکشورو)...بارصدوبررسايدقیقتخلفاتوفسادموجودوبرخوردقاطعباآن،ازتكرارتخلفاتوگساتر 
فسادجلوگیرینمايد.
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 سازماناداریواستخداميکشوربااماديريتهدفمناداماوراداریواساتخداميکشور،زمینهرعايتشافافیتوعادالترادرهماهاماوراساتخدامي(اساتخدام،
ارتقاءوانتصابو)...واداریفراهموباانجامشافافاماوراداریواساتخدامي
موجبافزايشرضايتعموميگردد.
 دولت(سازمانمديريتوبرنامهريازی)ومجلاسبااسیاساتگاذاریمناساب،امكاناااتموجااود(آموزش اي،بهداشااتيودرماااني،خاادماتعمااومي،صاانايعو
کارخانجاتو)...رابادرنظرگرفتننیازهایمناطقومزيتهایرقابتيموجاود
درهرمنطقهبهصورتمتناسبومتوازندرسطحکشورتوزيعنمايند.
 دولتومجلسبااصالحقوانینومقررات،ساختارهایموجودنظااماداریکشاورتهاای
هایارتقاءشاخصهایشفافیت،توسعهظرفی 

ورو هایاجرایامور،زمی 
نه
اجتماعيوافازايشاعتماادمتقابالووفااداریفايماابینماردمونظاام،افازايش
تعامالتدوجانبهبیندولتوملاترافاراهموترتیباياتخااذنماينادکاهضامن
افزايشمشارکتمردم،نظارتهمگانيبررونداجرایامورحاکمافزايشيابد.
حوزه اقتصادی
 دولتومجلسباايجادشفافیتدرحوزههایاقتصادیومناسبساازیفضاایکسبوکار،زمینهورودبخشخصوصيحقیقيرابهاقتصادکشورمهیانمايند.
 ارگانهاونهادهابهدلیلدسترسيبهاطالعااتوبرخاورداریازرانات،دراماوراقتصااادیورودپیادانكنناادوازايجااادوتوسااعهشاارکتهااایشاابهخصوصاي
(خصولتي)جلوگیریگرددوشرکتهایموجودشبهخصوصيدراينزمینهنیاز
تعیینتكلیفگردند.
 دولتومجلسدرتصويب  واجراءطرحهایاقتصادی،بهمزيتهایرقاابتيموجوددرمناطقتوجهنمايند وازتصمیمگیریسیاسيوحزبيدراينزمینه
خوددارینمايند وتوسعهاقتصادی متوازنوعادالتمحاورواولوياتقائال
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شاادنبااهنیازهااایاساسايمااردم(تغذياه ،مسااكن،اشااتغالو)...دربرنامااه
ريزی هایکالناقتصادیواجتماعي وزدودنفقروعقابمانادگيازچهاره
مناااطقماارزی (باااالخصجنااوبشاارقوجنااوبغاارب)ورفااعبسااترهای
فعالیتهایگروههایتكفیریوافراطيدرمناطقيادشدهازاولويتهایآنان
باشد.
 بافرهنگساازی،توساعهديپلماساياقتصاادی،توساعهتاوانماديريتيماديرانحوزههایاقتصادی،اساتفادهازتجااربباینالمللايدرحاوزهبرناماهريازیو
سیاستگذاریاقتصادیوبهرهوریعواملتولیدملي(طبیعيوانساني)،حفظو
بكارگیرینخبگان،پیادهسازیاقتصادمقاومتي،بهرهگیریازظرفیتهاایناشاي
ازموقعیتژئوپلیتیكيوژئواکونومیكيممتازکشور،ارتقابهرهوریعواملتولیاد
واهمیتدادنبهتولیدمليکاروسارمايهايراناي،حرکاتباهسامترهاايياز
وابستگيبهنفتوخامفروشي،کاهشحجمتصدیگریدولتوچابکسازی
وتابآوریاقتصادمليمشكالتاقتصادیمردمبهويژهدرمنطقکمتارتوساعه
يافتهحلشود.
حوزه سياسی
 ظرفیتهایسیاسيکشورازطرياقبكاارگیریکارکناانجاوانوخاالق،ارتقااءکیفیتآموز هایمرتبطبامسائلسیاسي،تخصصگراييدرانتخابوانتصاب
کارشناسانومديرانحوزهسیاسيوگساتر فعالیاتهاایاحازابونهادهاای
مردميفعالدرزمینهسیاسي،اصالحسااختارهایسیاسايوتوساعهآزادیهاای
مدني(آزادیانديشهوبیان،آزادیمطبوعاتو)...توسعهيابد.
 ارگانهاونهادهاازطريقپايبندیکاملباهقاانوناساسايهارکاداممتمرکازبارفعالیتهایاصليومحوریخودشوندودرکاريكديگر(عدممداخلهنهادهاای
نظاميوامنیتيدرامورسیاسي،اجتماعيواقتصادی)مداخلهننمايند.
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 مسائلداخلي،منافعمليوتوسعهپايدارکشوردرکنارمسائلمنطقهایوجهاانيموردتوجهمسئوالنوتصیمگیرانحوزهسیاسيکشورباشد.
 اعتباروشخصیتبینالملليکشورازطريقتكیهبارفراينادهایماردمسااالریدينيودموکراسيونظاممترقيواليتفقیه(همبستگيمليومشارکتعماومي)
توسعهوارتقاءيابد.
 جوانگراييدرنهادهایحاکمیتيواساتفادهازمباارزانانقالبايوسیاساتمداراناوايلانقالببهعنوانمشاورمديرانسیاسيجوانبهعناوانياکاصالدرهماه
سازمانهاونهادهارعايتگردد.
حوزه امنيتی
 نهادهایامنیتيباريشهيابيفعالیتهایضدامنیتيوتفرقهافكنانه(نرم،سختونیمهسخت)مبتنيبرواقعبینيوحقیقتجوييومشخصنمودنساهمعوامال
درونيدرکنارعواملبیرونيوعدمانتسابهماهمشاكالتباهعوامالبیروناي،
ضريبامنیتيکشوردرزمینههایفردی،اجتماعيوفرهنگي،اقتصادیوسیاساي
راافزايشدهند.
 نهادهایامنیتي،نظاميوانتظاميازطريقپايبنادیباهمساوولیتهاایقاانونيوپرهیزازتخريبوتضعیفهمديگروتسويهحساابهاایگروهايوحزبايباا
مديريتمسائلفردی،اجتماعي،اقتصادیوسیاسيمانعازتبديلشادنآنهااباه
مسائلامنیتيشوند.
حوزه توسعه و پایداری منابع طبيعی
 مجلس،دولتوسازمانهایمتوليحاوزهمحایطزيسات(وزارتنیاروومحایطزيست)باايجادنظامهایاطالعاتيوپژوهشي،تدوينوتصاويبقاوانینالزمو
ارتقاءآگاهيهایعموميازمنابعطبیعي(بهويژهمنابعآب)بهصاورتهدفمناد
تانسلهایبعدیهمبتوانندازآناستفادهنمايند.

استفادهنمايند

اااااااااااااااااااااااااااااااااامقالهپژوهشي:راهبردهای ارتقاء پیوستگي مردم و حكومت با تأکید بر وحدت ملي733/

 سازمانهایمتوليحوزهزيستمحیطي،دولتومجلسوضعیتزيستمحیطايمناطقمرزی(غرب،جنوبغربوجناوبشارقکشاور)ومشاكالتزيسات
محیطياينمناطقرابهطورجدیموردتوجهقراردهندتاشرايطزندگيساکنان
آن(باالخصخوزستانوسیستانبلوچستان)بهبوديابدوبسترهایفعالیاتهاای
گروههایتكفیریوافراطيوجداييطلبازبینبرود.

 وزارتنیرودرمديريتمنابعموجود(منابعآبي)وانتقالآبدربینحاوزههاایآبيبهصورتهدفمندوبابررسيهایعلميوشناساييتبعاتزيستمحیطاي،
اجتماعيوسیاسياقدامنمايدتاباعثايجادتنشبیننواحيومناطقجغرافیايي
نگردد.
 وزارتامورخارجهجمهوریاسالميايران،باديپلماسيفعالواثربخش،حقآبهجمهوریاسالميايرانراازآبهایمرزیوفرامرزیدريافتنمايد.
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