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صندوقتوسعهملیوهایمدیریتجهادیدراعتالیبررسیوتبیینمؤلفه

 باتاکیدبربیانیهگامدومانقالبعدالتبیننسلی
1سهیلی، حمیدرضا  

2رستمی، محمد  

3مرادی، بهرام  

 

چکیده
میلیارد دالر از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز در اختیاار   100تاکنون بیش از  1389از بدو تاسیس صندوق توسعه ملی در سال 

مدیریت درآمدهای نفتی به نحوی که زمینه پیشرفت و توسعه کشور را فاراه  آورد هماواری ی ای از    بر همین مبنا  این صندق قرا گرفته است.

هاای خاود در    با توجه به دغدغه )مدظله العالی(مقام معظ  رهبریچالشهای کلیدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه صاحب منابع نفتی بودی است. 

گذاری فرمودند و در عین  نام« اقتصاد و فرهنگ»را سال  1393ی این دو مقوله، سال  شدی واقعباب اقتصاد و فرهنگ و ارتباط وثیق، ولی مغفول 

اند، لذا با افزودن این دو مقوله، سال  دانسته ی مدیران مم ن نمی حال، چون پیشرفت در آن دو مقوله را بدون عزم همگانی و مدیریت جهادگونه

 22از طرف دیگر در چهلمین سالگرد پیروزی ش وهمند انقالب اسالمی در  اند. نامیدی« ت جهادیسال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیری»را 

و دولت انقالبای  مجددا در بیانیه گام دوم انقالب بر مدیریت جهادی به عنوان یک موضوع محوری در نظام و ح ومت اسالمی  1397بهمن مای 

 عادالت  و ملای  توسعه صندوقهای مدیریت جهادی در اعتالی ¬ن بازشناسى بررسی مؤلفهبه عنوان یک ح مرانی متعالی تاکید نمودند. بنابرای

جستی از بیانیه مه  و ارزشمند گاام دوم انقاالب،   ¬اهلل( و با تاکید و بهری بر اساس تدابیر و فرمایشات فرماندهی معظ  کل قوا)حفظهنسلی  بین

ت؛ به ویژی آن ه در طى این سالها، همواری سعى دشمنان در تحریف و نابودى ایان  به صورت کامل در جامعه امروزى ضرورتى اجتناب ناپذیر اس

توصیفی با روی ارد  -بودی است. بر این اساس، نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق تحلیلی محوری عدالت و ملی توسعه صندوقدر نوع مدیریت 

شدی است. . نتایج حاصل بیانگر ایان   آوری  گیری از اسناد و مدارك تاریخی، مقاالت و کتابخانه تخصصی اطالعات الزم جمع کیفی بودی و با بهری

ی این ن ته که اگر کسی مقااالتی را کاه در هماین     باشد. خصوصاً بعد از مالحظهمیدرخور تأمل  «یت جهادیمدیر» مقولهاست در این میان، 

ای از ظن خود با این مقوله یار شدی و برداشات   برخورد خواهد نمود؛ گویا هر نویسندی مقولهمدت مطالعه کند، با اختالف زیادی در تعریف این 

قید و به قدر وسع ناچیز خود، در شناسایی آن و در جهات ارایاه راه ارهاای علمای و     خود را ارائه دادی است. لذا برآن شدی  که نگاهی به این 

 داشته باشی . دولت انقالبیبه ویژی در  نسلی بین عدالت و ملی توسعه صندوقعملی در جهت اعتالی 
  .گام دومبیانیه نقالبی، دولت ا ح مرانی، صندوق توسعه ملی، عدالت، : مدیریت جهادی، واژگانکلیدی
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کلیاتتحقیق-1

وبیانمساله:مقدمه .1-1
خود نهاد  اتیپنج  ح ی خود را پشت سر گذاشت و قدم به دهه یروزیسالگرد پ نیچهلم یدر حال رانیا یاسالم ش وهمندانقالب 

ها  آن را در گذر از چالش دوارانهیاما دوستانش در سراسر جهان، ام ؛در سر داشتند یباطل یها که اگرچه دشمنان مست برش گمان

 .اند دییهمواری سربلند د کنندی، رییخ یها شرفتیو به دست آوردن پ

 نییرای روشن، به تب نیا ی ادامه یو برا« 4گام دوم انقالب ی هیانیب»با صدور  یانقالب اسالم  یرهبر ح  ،یعطف ی نقطه نیچن در

« بزرگ یاسالم رانیساختن ا یجهاد بزرگ برا»منظور  به یاساس ییها هیگذشته پرداخته و توص ی شگرف چهار دهه یدستاوردها

 اند. ارائه فرمودی

 ی مرحله نیدوم» یبرا یمثابه منشور جوانان که به ژییو و به رانیاست خطاب به ملت ا یمطلع دیتجد« گام دوم انقالب» ی هیانیب

 را رق  خواهد زد. «یاسالم یجمهور یزندگ دیفصل جد»خواهد بود و  «یساز و تمدن یپرداز جامعه ،یخودساز

)ارواحنافدای(  ٰیعظم تیوال دیطلوع خورش یبرا یو آمادگ یاسالم نیتمدن نو جادیبه آرمان بزرگش که ا»گام دوم، انقالب را  نیا

فصل  در مورد چند سر زمیاکنون به شما فرزندان عز»فرمایند: فرماندهی کل قوا در این بیانیه می خواهد کرد کینزد« هست

و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزی با فساد، استقالل و  تیّها عبارتند از: عل  و پژوهش، معنو فصل سر نی. اکن یم ییها هیتوص یاساس

 .(22/11/1397ای، امام خامنه«)یبا دشمن، سبک زندگ یو مرزبند یو روابط خارج یعزّت ملّ ،یآزاد

اند و در این بین مدیریت جهادی و ها و اصطالحات متعددی استفادی نمودیکشور از واژیایشان برای تحقق این بیانیه و افق روشن  

 توسعه صندوق یدر اعتالعزم راسخ جوانان برای تحقق این گام چهل ساله دوم است که در این مقاله به آن بخصوص در ارتباط با 

فرهنگ و چرا که  ؛نمای پردازی  و ان را تبیین و بررسی میمی رانیا یاسالم یدر جمهور انقالبی دولتنسلی  بین عدالت و ملی

باوری، نوآوری،  مدیریت جهادی یک مفهوم کلی است که از جمله مصادیق آن دین محوری، والیت مداری، ایثار، مردم گرایی، خود

سازمان توجه دارد. فرهنگ و  های انسانیباشد. نظریه و عمل رد مدیریت جهادی در مرتبه نخست بر جنبهماموریت پذیری و... می

آید و این به نوبه خود به معنی ها پدید میتوان عمل فراگیر، پیامد یا حالتی دانست که برای تعالی انسانمدیریت جهادی را می

ها، کامل کردن، برتری بخشیدن یا باال بردن امور انسانی است. دستیابی به پیش بردن، روان سازی رشد، متحول کردن فرصت

یک اصل اساسی  همچنین غایت حرکت تمدنی، فرهنگ به عنوان جهت دهندی و به عنوان مقدمه و تامین اقتصاد مدن اسالمی بات

  مدیریت جهادی است. تامین عناصری چون عزم ملی و است که نیازمند

:اهمیتوضرورتتحقیق.1-2  

 گاای یجا  یو متف ار زماان شاناس در ترسا     یاساالم  ی دانشامند برجساته   کیبه عنوان فرماندهی معظ  کل قوا  فرامین و منویات

. یقینا تأسی کامال باه   راهگشاستو همه حوزی ها  نسلی بین عدالت و ملی توسعه در  رانیا یاسالم یدر جمهور یاسالم یح مران

بشریت در ابعاد گوناگون باه شامار   ، حالل تمامی مش الت و والیت فقیه و فرماندهی معظ  رهبری قرآن کری  و سیری اهل بیت)ع(

 یدر اعاتال  یجهااد  تیریماد  هاای ¬مؤلفه یاست که با طرح موضوع ))بررس نیا رود. و از طرف دیگر اهمیت و ضرورت تحقیق می

 یتاازی و کااربرد   یگام دوم انقالب((( باه ن اات   هیانیبر ب دی)با تاک رانیا یاسالم یدر جمهور نسلی بین عدالت و ملی توسعه صندوق

عنوان کمتار باه    نیو با ا نیچن نیا دیکه تاکنون شا  یشو ادآوریرا  آن خصوص دراز موارد موجود  یگرید یو قسمتها افتهیدست 

با وجود آن ه کاستیهاى فراوانى در این مقاله وجود دارد امید است که نقطه آغازى براى تحقیقات و  باشد.موضوع پرداخته شدی  نیا

اى از دریاى بی ران عل  و معرفت باشد و مورد قبول محققان و داناش پژوهاان گراماى     و قطری اشدوضوع بپژوهشهاى دیگر در این م

 .قرار گیرد

                                                           
1397بهمن ماه  22 -
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اهدافتحقیق:.1-3  

 و ملای  توساعه  صاندوق  یدر اعاتال در  یجهااد  تیریماد  هاای ¬مؤلفهاز ن بودی است تا مجموعه مدوّنى آسعی ما در این مقاله بر  

و فارامین و منویاات   و روایاات   قارآن کاری   از گاام دوم انقاالب(    هیا انیبار ب  دیا )با تاک رانیا یاسالم یدر جمهور نسلی بین عدالت

بتواند باعث ارتقاای مسالولیت و ساالمت و     بررسی و تبیین تارا با ذکر مآخذ آنها فرماندهی معظ  کل قوا در بیانیه گام دوم انقالب 

یاک  ی توان آنچنان که شایساته ی کوتای نمیهر چند که در این مقاله فرهنگ دفاعی جمهوری اسالمی ایران را می شود برشماری  

نی ، لیاک امیاد   کای از این دریای پهناور و پر عظمت اشاری میاست پرداخت و تنها به قطریبنام ایران اسالمی  اسالمی-دینیکشور 

ی دلهای عاشقان در هماه اعصاار باودی    ی کوچک، قلب پاك حضرت مهدی)عج( که نمونه راستین و زینت دهندیاست با این تحفه

 برلوح دلها جاودانه سازی .  

پژوهش:.سوال1-4   

 عدالت و ملی توسعه صندوق یاعتالدر  را در راستای یجهاد تیریمد های¬مؤلفه، گام دوم انقالب هیانیببر اساس توانی   چگونه می

 ؟  تبیین و تشریح و عملیاتی نمایی  معظ  کل قوا یفرمانده شاتیو فرما ریبر اساس تداب رانیا یاسالم یدر جمهور نسلی بین

فرضیهتحقیق:.5—1  

رسد با جهاد علمی، روحیه انقالبی، امیدواری، عدم تارس، و ات اا باه ظرفیتهاای علمای و عملای و داناش و علا          چنین به نظر می

 یجهااد  تیریماد با ت یه بر  رانیا یاسالم یدر جمهور نسلی بین عدالت و ملی توسعه صندوق یدر اعتالنیروهای انسانی جوان در 

 پیادی سازی نمود. گام دوم انقالب هیانیبرا بر اساس 

پیشینهتحقیق:.1-6  

باشد که ضرورت دارد در دسترس محققان و پژوهشگران و  با توجه به این ه، پیشینه تحقیق جزء الینفک هر تحقیق و پژوهشى مى 

هااى مختلاف    دانشجویان قرار گیرد. تا محققان به سمت تحقیقاتى که صورت نگرفته بروند و یا این اه موضاوعاتى را کاه در زمیناه    

ای  ناماه  هاى دانشگاهى کتاب یا مقاله و یا پایاان  جستجوى بسیار در فهرست کتب و مقاالت و رسالهباشد ت میل نمایند. با  ناقص مى

  اییندید رانیا یاسالم یدر جمهور انقالبی دولت و یاسالم یح مران یاعتالنقش مدیریت جهادی در در در خصوص با این عنوان 

 گردد:  که در جدول زیر به چند نمونه اشاری می شدی بود.کار مقاله های  در مورد بعضی از بخش ت متعددیولی مقاال

 سال نویسندی عنوان ردیف

 1397 فر یحجاز دیسع ؛یزیکهر وبیا یو جهاد محور لتیفض یها سازمان یابیارز یالگو ی ارائه 1

اماااام  انااااتیدر ب یجهااااد تیریماااد یهاااا مؤلفاااه 2

 (یالعال )مدظلهیا خامنه

 1397 فر یحجاز دیسع ؛یزیکهر وبیا

 یدر انقاالب اساالم   یجهاد تیریمطلوب مد یارائه الگو 3

 «یرهبر انقالب اسالم یرهنمودها یموردکاو»

رضااا  دیااحم-ینیالاد  نیااز دیا مج

 یاهبومیس یمحمد

1397 

باا   رانیا ا یاساالم  یارتش جمهاور  یها نامه نییآ نیتدو 4

 یجهاد تیریاعمال مد

 1398 رضا پرواس دیس

 یجهااد  تیریمد یۀاستمرار روح ۀعوامل بازدارند یبررس 5

 پس از دوران دفاع مقدس

اهلل  ؛ روحپاااور انیااامختار دیااامج

 یکوثر

1397 

الگوی ح مرانی و تخصایص مناابع در صاندوق توساعه      6

 ملی

 1398 وحید محمودی و هم اران

 1399 زهرا نوروزی و هم اراننقش صندوق توسعه ملی در ایجاد رشد اقتصادی و مهار  7
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روشتحقیقوتحلیل:.1-7  

روش مناسب برای هر موردی به مانند چهارچوبی است که ساختار درست و متناسب با آن مقوله را نشان دادی و در مسیر نیال باه    

ای است. یعنی از میان صدها کتب، مقالاه،  مطلوب راهنمای اصلی است. روش گرداوری اطالعات در این پژوهش به صورت کتابخانه

وار در قالاب یاک مقالاه    ایر منابعی که در این خصوص تدوین و جمع آوری شدی و در دست است مطاالبی را خالصاه  تحقیقات و س

بری . و تحلیل محتوایی نیاز بار اسااس    کنی  و در این کار از مدارك و اسناد دست اول موجود بهری میاتخاذ کردی و جمع بندی می

پااراگراف  بودی که در ابتدا محقق  از اسناد تاریخی ای ش تحقیق به صورت کتابخانهانجام گرفته است. روو تاریخی توصیف پدیدی ها 

استفادی از تفاسیر و در بعضای قسامتها محقاق نیاز     با مربوطه استخراج نمودی و سپس یا منبع و اسناد مربوط به موضوع را از کتب 

 نظراتی را بیان نمودی است.
 

وبیانیهگامدومانقالبمدیریتجهادی،صندوقتوسعهملی-2
میلیارد دالر از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز در اختیار  100تاکنون بیش از  1389از بدو تاسیس صندوق توسعه ملی در سال 

برای نسلهای سرمایه گذاری و حفظ ثروت ملی های این صندق قرا گرفته است. نقشی که برای صندوق تعیین شدی است تامین مالی پروژی

 (1: 1399نوروزی و هم اران، آیندی است)

بر همین مبنا مدیریت درآمدهای نفتی به نحوی که زمینه پیشرفت و توسعه کشور را فراه  آورد همواری ی ی از چالشهای کلیدی اقتصاد 

 (.43: 1397کشورهای در حال توسعه صاحب منابع نفتی بودی است)بهرامی، 

ای است همزاد انقالب اسالمی که آثار مبارك آن در فرازهایی از دوران دفاع مقدس و خصوصاً  جهادی مقولهمدیریت در این بین 

ی  راستایی با ارادی  ی آن، ادای ت لیف و ه  های برجسته نهاد جهاد سازندگی ظهور و بروز پیدا کردی است؛ فرآیندی که از ویژگی

بودی است. مدیریت جهادی، یادگاری   ومتی برآمدی از اسالم ناب محمدی)ص(های ح  الهی در جهت تش یل، حفظ و تح ی  پایه

ها و انجام  ریزی فعالیت های انسانی و مادی و برنامه سنگ از دوران دفاع و حماسه که در آن، تهیه و تجهیز سرمایه است گران

ی انسان در  ترین ویژگی آن، ذوب ارادی ه گرفته است و م های اصیل دینی صورت می اقدامات، همه در فضایی برگرفته از آموزی

به طوری که در فرماندهی  ی الهی بودی و البته نماد این امتزاج عاشقانه، فرمانبری آگاهانه از ولی امر یا ولی فقیه زمان است ارادی

ی کلیدی مدیریت جهادی، عقل و ها لذا از مؤلفه اند.معظ  کل قوا در بیانیه گام دوم انقالب این دوران را الگو و موفق توصیف نمودی

ی الهی، به  اساس نقشه ی الهی و بر جهت با ارادی  گیری از ابزار عل  و فناوری و ه  عبارتی مدیریت جهادی با بهری  عشق است. به

 دوران دفاع مقدس و جمهوری اسالمی ایران در نیروهای مسلح پردازد. پیروزی انقالب اسالمی ایران، تجارب مشیت امور می

اهلل لبنان در برابر رژی  تا  سازندگی روستاها و صدها موفقیت علمی و عملی دیگر در سطح کشور و حتی پیروزی مقاومت حزب

: 1388های سنگین و پیچیدی است)عظیمی و حدائق،  دندان مسلح صهیونیستی، همه بیانگر کارآمدی مدیریت جهادی در عرصه

ریزی  ها و قوانین مطرح در دانش مدیریت پایه اساس فرمول دیریت علمی نیست که برزع  کارشناسان، مدیریت جهادی م  به (.88

شدی است. فرق این نوع مدیریت، که از ترکیب اضافی )جهادی یا اسالمی( برخوردار است، با مدیریت مطلق در این است که مبنای 

  .(76: 1388سازد)مرتضوی و عراقی، آن را نظام ارزشی اسالم می

داری است  های ت نوکراتی)فن ساالری( که مولود فرهنگ سرمایه گری و شیوی گرایی، اشرافی مدیریت جهادی با مصرففرهنگ 

های انقالب و عدالت سوق می دهد. این  گرایی و انحراف از مسیر آرمان داری جامعه را به سمت مصرف مغایرت دارد. تف ر سرمایه

-های مدیریت، پیش فرضکنند. تفاوت اصلی مدیریت جهادی با سایر نظام آن دوری می ای بود که وفاداران مدیریت جهادی از ن ته

بل ه  ؛ها و مبانی ف ری آن اقتباس از مدیریت اسالمی است، مدیریت جهادی را نباید در مقابل سایر نظامهای مدیریت قرار داد
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نماید. نظریه برداری میکند و بهریی مدیریت استقبال میهاهای مبانی ف ری اندیشه اسالمی از سایر نظریهمدیریت اسالمی بر شانه

تامین اقتصادبه  و عمل رد مدیریت جهادی در مرتبه نخست بر جنبه های انسانی سازمان توجه دارد. دستیابی به تمدن اسالمی با

تامین عناصری  زمندیک اصل اساسی است که نیا همچنین غایت حرکت تمدنی، فرهنگ به عنوان جهت دهندی و عنوان مقدمه و

 کنار در را ش وفا مستقل و تحقق اهدافی چون اقتصاد سال  و توان موفقیت وزیرا زمانی می مدیریت جهادی است؛ چون عزم ملی و

 به نمایش گذارند و را عزم ارادی خود مقام عمل، در درستی رای، جزم به حقانیت و که ملت پس از فرهنگ اسالمی به دست آورد

 این رو رهبر معظ  انقالب اسالمی، تحقق اهداف مقدم و همراهی شود. از یک مدیریت جهادی مدیریت و ارادی با ی واین عزم مل

 اند.مدیریت جهادی دانسته عزم ملی و گرو دردر بیانیه گام دوم انقالب  غایی را

شانه  دیها هستند که با بر دوش جوانان است و آن« گام دوم انقالب»که عمدی بار  دیآ یمذکور بر جوانان برم هیانیب اریبس داتیاز تأک

و عدالت  تیاخالق، معنو ن،ید یها در عرصه زیو ن یالملل نیو ب یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاسیسنظامی،  یها دانیدر م تیبار مسلول ریز

از جوانان خواسته شدی و سپس تأمل  هیانیب نیرو درك و فه  آنچه در ا نیکنند. از هم کیخود نزد یها اندهند و انقالب را به آرم

 هیانیب نیدر طول ا گرید یمه  است. از سو اریبس فیتک وظا تک یبرا کیو ت ن  ردیراهبرد، رو یطراح یها و تالش برا بر آن

 ها یژگیبه و افتنیدست  یچهری و کوشش برا نیشدی است که شناخت ا دییکش ریبه تصو« جوان تراز گام دوم انقالب»از  یا چهری

 یالزامبخصوص برای مدیران جمهوری اسالمی ایران چه و سایر قوا بخصوص نیروهای مسلح گام دوم  مودنیپ یآن برا صیو خصا

محدود،  یا نمونه»و عمق، تنها  یگستردگ ی با همه ،و نیروهای مسلح یدقت داشت که جهادسازندگ دیو البته با. رسد یبه نظر م

درآورد؛ چه  شیرا به نما یمدنظر انقالب اسالم یران ح   یاز الگو «افتهینشدی و ش ل نگرفته و توسعه ن ینشدی و نهادساز زییتلور

 -محوله  یها تیمأمور یو ه  به جهت ضرورت موضوع «یمانقالب اسال تیتثب»ه  به جهت ضرورت دوران  - این سازمانها ن هیا

انقالب ه   ی فرزانه رهبر .پول و بانک( ورود کند ی نمونه همان حوزی یها )برا از حوزی یاریه در بسک افتیرا ن نیمجال ا

و ارتباط ح مرانی اسالمی با مدیریت جهادی  «یساز دولت ی نهیدر زم یجهادسازندگنیروهای مسلح و الگو بودن »درخصوص 

 :فرمودند 1396بهمن  29 شانینشدی است؛ ا دییدادند، که البته تاکنون درك و فهم حیصر یتذکر

در خدمات شهر و روستا است؛ در زندی کردن  ست،یکشور ن یاسیس ی فقط در اداری یساالر مردم نیا  یطور که عرض کرد همان»

جهاد  لیسپای پاسداران، در تش  لیآن را در تش  یآن را،مصداق واقع ی بزرگ در کشور است، که شما نمونه یکارها ی هیّروح

 یهمه کارها و آن دیآ یوجود م به  یمثل جهاد سازندگ یقتیحق کیناگهان در کشور  د؛یکن یمشاهدی م جیبس لیدر تش  ،یسازندگ

 :اضافه کردند و«. دهد یبزرگ را در طول چند سال انجام م

ما است؛ اصرار بر  یتهایّاز اولو ی ی نیا  ؛یبده حیفرسودی ترج یها یساالر وانیرا بر د یجهاد تیّریمد دی: با یدار ییتهایّما اولو»

 اناتیب«.)را دنبال ب نند یجهاد تیّریمختلف، مد یدر بخشها ه،یّقضائ ی   در قوّی ه،یّمجر ی کشور در قوّی نی. مسلولیجهاد تیّریمد

 (1396بهمن  29 - یشرق جانیمردم آذربا داریدر د

مناقشه ندارد،  یموفق بودی جا یجهادسازندگنیروهای مسلح و  ن هیا»شدی که  جادیا پژوهشگرپرسش در ذهن  نیا نجایا احتماالً

که بجاست و  یپرسش « ؟یبدان یساز به تمدن یمنته یوانینظ  د یبرا ییرا الگو این سازمانهاموجب شدی که  ییها اما چه مؤلفه

 پرسش، ش ل گرفته است.  نیدر پاسخ به هم زیچاز هر  شیب ،یجار ی پروندی ن هی. گو اطلبد یموسع م یبه آن مجال یلیپاسخ تفص

 . افتراق و اشتراك مدیریت جهادی با مدیریت در سایر م اتب و تلوریهای دنیا1-2جدول 

 نیها و قوان که بر اساس فرمول ستین یعلم تیریمد یجهاد تیریزع  کارشناسان، مد  به ینظر یمبان

 یاضاف بیکه از ترک ت،یرینوع مد نیشدی است. فرق ا یزیر هیپا تیریمطرح در دانش مد

آن را نظام  یاست که مبنا نیمطلق در ا تیری( برخوردار است، و با مدیاسالم ای ی)جهاد

 .سازد یاسالم م یارزش

( که یهای ت نوکراتی)فن ساالر گری و شیوی گرایی، اشرافی فرهنگ مدیریت جهادی با مصرف یساختار

ای بود که وفاداران مدیریت جهادی از  دارد. این ن تهداری است مغایرت  مولود فرهنگ سرمایه
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 کنند. آن دوری می

 آن ف ری مبانی و ها¬فرض پیش مدیریت، های¬تفاوت اصلی مدیریت جهادی با سایر نظام یو ف ر یفلسف

 قرار مدیریت نظامهای سایر مقابل در نباید را جهادی مدیریت است، اسالمی مدیریت از اقتباس

 های¬نظریه سایر از اسالمی اندیشه ف ری مبانی های¬شانه بر اسالمی مدیریت بل ه داد؛

 .نماید¬می برداری¬بهری و کند¬می استقبال مدیریت

بار دوش  « گاام دوم انقاالب  »که عمادی باار    دیآ یمذکور بر جوانان برم هیانیب اریبس داتیاز تأک تقسی  وظایف

 ،یاسا یس ،ینظاام  یهاا  دانیا در م تیباار مسالول   ریشانه ز دیها هستند که با جوانان است و آن

و عادالت دهناد و    تیا اخاالق، معنو  ن،یا د یهاا  در عرصه زیو ن یالملل نیو ب یفرهنگ ،یاقتصاد

 کنند. کیخود نزد یها انقالب را به آرمان

 هر دو مخالف بی قانونی و بی انضباطی هستند.  اشتراکات

 

 

 

 

 

 

 

نسلیبینعدالتوملیتوسعهصندوقاعتالیمهمترینابعادمدیریتجهادیدر-3
والیتی، انعطاف پذیری ساختار، تش یالت نظامی هایی نظیر: مدیریت برای خدا، مدیریت دارای مؤلفهکه  بعدساختاریالف: 

 (.144-132: 1388 قاسمى، وصادقى )باشدروز کشور و منطقه می مناسب با شرایط

 
 در راستای مدیریت جهادی کشور. تحوالت ساختاری در1-3ش ل 

رفتاری:ب  کوشی، سرعت عمل در کارها هایی نظیر: خودباوری، پرکاری، تحول آفرینی، پویایی، سختدارای مؤلفهکه  بعد

 .(55:1388 محمدی،)است

 

ی
ر
تا
خ
سا

 

 انعطاف پذیری

 به روز رسانی

 عدم شخص محوری

 مدیریت والیی
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 یجهاد تیریمد یدر راستا کشوردر  رفتاریتحوالت . 2-3ش ل

اهمیت  پذیری، قناعت، نهادینه کردن اخالق و ارزشهای دینی در محیط کار و مشارکتهایی نظیر: مؤلفه که شامل ایبعدزمینهج: 

بر این اساس فرهنگ و مدیریت جهادی دارای یک اصل محوری و باشد. جمهوری اسالمی می نیروهای مسلح المال  دادن به بیت

ت. در واقع، مدیریت جهادی بدون معنویت وجود انسانی اس -اسالمی -بنیادی است که آن تاکید تام بر معنویت و ارزشهای اخالقی

های کارآمدی های عل  تاثیر و نقش مدیریت جهادی در اعتالی فرهنگ دینی و معنویت و شاخصنخواهد داشت. امروزی با پیشرفت

-ررسی مؤلفهبنابراین هدف از ب کس پوشیدی نیست. دهی مناسب، بهری وری، ت ری  و... بر هیچو کارایی، سالمت سازمانی، خدمت

در ابعاد نظامی ، خدمت رسانی به مردم و رفع مش الت آنان جمهوری اسالمی ح مرانی اسالمی درهای مدیریت جهادی در اعتالی 

کند و چون که نیت او الهی و در جهت جهادی در این رای از هیچ گونه اقدامی فروگذار نمیو فرماندی است و مدیر و غیر نظامی 

و  پور  یابراه)فعالیت خود را بدون هیچ گونه منتی انجام می دهد و در مقابل آن از مردم انتظاری ندارد رضایت پروردگار است

 .(57-33: 1386هم اران، 

 

 خودباوري

 تحول آفریني

 سرعت عمل 

 پویایي

 سخت کوشی

 پرکاري
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 یجهاد تیریمد یدر راستا کشوردر  ایزمینهتحوالت  .3-3ش ل

نسلیبینعدالتوملیتوسعهصندوقهایمدیریتجهادیدرجهتمؤلفه-4
و  یراهبرد یتیاهم یسال دفاع مقدس و پس از آن دارا 8همواری در طول  یسازمان مه  و تخصص کیبه عنوان  نیروهای مسلح

 زیپس از جنگ ن ،یو مردم یاجتماع یهانهیباشد. که در زمیبودی و م یو مردم یو مل یتیامن ،ینظام یهانهیدر زم کیاستراتژ

سازمان  کی، خود به عنوان نهاد نیو مثمرثمر واقع شود. ا دیمف ،یمردم یاریو هم یمل یاهاز عرصه یاریتوانسته است در بس

شوند. هر سازمان و یبزرگ محسوب م یاجتماع هیسرما کیباشد که هر کدام از آنها یم یمتخصص و کارآمد یروهاین یدارا

 هیکارکنان خود به عنوان سرما نیا یاجتماعزلت ند نسبت به ارتقاء میآن سازمان، با ییو کارا یبهتر شدن روند آمادگ یبرا ینهاد

 یآن در سطح معقول یروهایکه ن دینمایموفق عمل م یسازمان زمان کیکه  لیدل نی. به ادیبنما یو فراوان ژییتوجه و یاجتماع یها

 یثنقاعدی مست نیاز ا زیآن ن نیروهای مسلح همانند ارتش و سپای و نیروی انتظامی و غیری. رندیقرار گ یاجتماع تیاز رفای و امن

 شود، یفه  م هیانیب ییآنچنان که از سطور ابتدابنابراین معظ  کل قوا بودی است.  یو فرمانده نینبودی و همواری مورد توجه مسلول

تمدن  جادیا»آن  ییاست که هدف نها یساز و تمدن یپرداز جامعه ،یساز گام دوم خود یبرا یگریگام دوم انقالب در واقع نام د

 نینو تمدن» جادیا زین نیاز ا شیله پ است. معظ « )ارواحنافدای( یعظم تیوال دیطلوع خورش یبرا یو آمادگ یاسالم نینو

انقالب  یریگ ش ل»را  ندیفرآ نیمرحله اول ا شانیکردی بودند. ا فیتعر یانقالب اسالم ندیفرآ ییرا به عنوان گام نها «یاسالم

 «یجامعه اسالم» لیمرحله چهارم را تش  ،«یدولت اسالم» لیمرحله سوم را تش  ،«ینظام اسالم» لیمرحله دوم را تش  ،«یاسالم

از  «یاسالم نیتمدن نو»گام دوم انقالب مشخص است که  هیانیدانسته بودند. از ب «یاسالم نیتمدن نو» ققرا تح ییو گام نها

که آمادی بر « جوان تراز گام دوم انقالب» یها یژگیرهبر انقالب، و هیانیمطابق ب محقق خواهد شد «یبزرگ اسالم رانیا»گذرگای 

 است،  یساز و تمدن یپرداز جامعه ،یمرحله خودساز نیدوم ریو حرکت در مس تیعهدی گرفتن مسلول

و اعتقاد به  یجهاد تیریمد»فرماید: می نسلی بین عدالت و ملی توسعه حفظ ثروت ودر راستای  یجهاد تیریمدرهبری درباری 

 یاسالم یفرسا، جمهور مش الت طاقت نیا ی همه رغ  بهاست  ها عرصه ی در همه رانیا شرفتیعامل عزت و پ ؛« یتوانیما م»اصل 

 یشرفتهایبزرگ و افتخارات درخشان و پ یچهل سال، شاهد جهادها نیبه جلو برداشت. ا یبلندتر و استوارتر یروز گامها روزبه

 یمدّت، با مدّتها نیکه ا شودیم دیید یآنگای بدرست رانیملّت ا ی ساله چهل یشرفتهایاست. عظمت پ یاسالم رانیآور در ا شگفت

گرفته   الهام یجهاد یتهایّریشود. مد سهیو انقالب هند مقا یهمچون انقالب فرانسه و انقالب اکتبر شورو یبزرگ یمشابه در انقالبها

 مشاركت پذیري 

نهادینه كردن 
اخالق و ارزشهاي 

 دیني 
 قناعت

اهمیت دادن به 
 بیت  المال
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 ها عرصه ی در همه شرفتیرا به عزّت و پ رانیما آموخت، ا ی که امام بزرگوار به همه « یتوانیما م»و اعتقاد به اصل  یاسالم مانیاز ا

 .(22/11/1397ای، امام خامنه«)دیرسان

 است: ریبه شرح ز نسلی بین عدالت و ملی توسعه صندوق یدر جهت اعتال یجهاد تیریمد های¬مؤلفه 

خدمتبانیتالهی. 4-1
و ح ومت بر جامعه، به اداری  تیریاست که با مد استیس نیع یرساند، و ح مران یم یو درون یروحاخالق انسان را به ت امل 

در آن  یینفس و ارتباط با خداست و درون گرا هیتزک یو نوع یمقوله فرد کیپردازد چگونه اخالق که عمدتا  یبرم یجامعه انسان

باشند و اساسا  وستهیو به ه  پ دییپردازد در ه  تن یه ابعاد مکه به امور مردم در هم عهجام تیریمد یاست با ح مران یمتجل

 یح مران یهاشاخص یباشد؟ با بررس نینقش آفر« اخالق » یح مت عمل ،یاسیس تیچگونه است که در دل ح ومت و حاکم

کالم  اتیهمه حج  آ نیشود که با ایم گونهمتمرکز است چ یکه اساس همه آنها بر اخالق اسالم  یشویمتوجه م یمطلوب بخوب

 ،یریپذ تیباشند اصول خوب چون مسلولیم یابعاد کامال اخالق یکه دارا نیائمه معصوم و بزرگان د شاتیو فرما دیاهلل مج

 عداز ب تیمشارکت، کنترل و مبارزی با فساد و شفاف عادالنه، حق اظهار نظر، یدادرس ،یقانون، عدالت ورز ح ومت ،ییپاسخگو

ندارند و اتفاقا همه  گریبا همد یتنازع و تعارض چیه ت،یبر اخالق نباشد لذا اخالق و حاکم یشوند اما مبتن ریو تفس فیتعر یاخالق

 یبر اخالق اسالم یخوب مبتن یشاخص ها نیهستند. حال با جمع وجود همه ا یبر اخالق اسالم یخوب مبتن یشاخص ها

 .(55 :1397م ان، )جنتندینش یمطلوب بهتر ببار م تیحاکم

رای  دانیآن را همسنگ اجر و پاداش شه یداند و اجر و پاداش اخرو یارزشمند م اریاسالم هر چند کسب و کار را بس بر این اساس

 یو سعادت ابد یخواهد انسان را به تعال یداند. اسالم م یارزشمند نم یتیو هر ن تیفیداند، اما کسب و کار را با هر ک یخدا م

 یفقط در صورت نیانسان باشد. و ا یو معنو یاست که در خدمت کمال روح دیمف اسالم یاز نظر نظام ارزش یبرساند. کسب و کار

البته روشن است که منظور آن نیست که نیت  .ردیحضرت حق صورت گ یو با قصد تقرب به سو یاله یتیمم ن است که با ن

ان، نیت هایی غیر الهی هستند؛ بل ه منظور آن است که نیت خدمت به خلق یا نیت بی نیاز ساختن خود و خانوادی خود از دیگر

نهایی و هدف غایی فرد از کسب و کار باید رضایت و قرب الهی باشد. در چنین صورتی است که آن اهداف میانی نیز ارزشمند 

نان از ارزش اخالقی برخوردار خواهند شد. بنابراین، اگر انگیزی افراد در کسب و کار، انگیزی ای الهی و خدایی باشد، کسب و کار آ

 یبه معن تیّمعنو»فرمایند: . مقام معظ  رهبری در این زمینه میخواهد بود، وگرنه دارای ارزش معنوی و اخروی نخواهد بود

 تیرعا یدر خود و در جامعه است، و اخالق به معن مانیتوکّل، ا ثار،ی: اخالص، الیاز قب یمعنو یبرجسته کردن ارزشها

است.   وین اتیّخلق گرینفس و د شجاعت، تواضع، اعتمادبه ،ییراستگو ازمند،یگذشت، کمک به ن ،یرخواهیچون خ ییها لتیفض

را  یزندگ طیجامعه است؛ بودن آنها، مح یاصل ازیو ن یو اجتماع یفرد یتهایّحرکتها و فعّال ی همه ی دهندی و اخالق، جهت تیّمعنو

در  یو وجدان اخالق یمعنو شعور .ندیآفر یجهنّ  م ،یمادّ یبا برخوردار یو نبودن آن حتّ سازدیبهشت م ،یمادّ یبا کمبودها یحتّ

تالش و جهاد، بدون  نیمحتاج جهاد و تالش است و ا گمان یب ن،یا آورد؛ یبه بار م یشتریرشد کند برکات ب شتریجامعه هرچه ب

 توانندیپس ح ومتها نم د،یآ یالبتّه با دستور و فرمان به دست نم ت،یّ. اخالق و معنوافتینخواهد  یچندان قیح ومتها توف یهمراه

رواج آن در  یرا برا  نهیزم اًیداشته باشند، و ثان یو معنو یمنش و رفتار اخالق دیکنند، امّا اوّالً خود با جادیآن را با قدرت قاهری ا

 ی وییو اخالق، به ش تیّضدّ معنو یبرسانند؛ با کانونها دهند و کمک دانیم باری نیدرا یاجتماع یجامعه فراه  کنند و به نهادها

 کنند. یجهنّم ب،یمردم را با زور و فر ها یو خالصه اجازی ندهند که جهنّم زندیمعقول بست

اکنون  و ضدّ اخالق نهادی است و ه  تیّضدّ معنو یکانونها اریدر اخت یخطرناک اریام ان بس ر،یو فراگ شرفتهیپ یا رسانه یابزارها

.  ینیب یابزارها را به چش  خود م نیاز ا یریگ نونهاالن با بهری یپاك جوانان و نوجوانان و حتّ یتهاج  روزافزون دشمنان به دلها

 نی. و اردیهوشمندانه و کامالً مسلوالنه صورت گ دیبر عهدی دارند که با نیسنگ یفیوظا باری نیدرا یح ومت لمسلو یها دستگای

مدّت و  کوتای یها برنامه ها باری نیدرا دیبا ِرو شیپ ی . در دوریستین یرح ومتیغ یاز اشخاص و نهادها تیّرفع مسلول یالبتّه به معن

 (22/11/1397ای، امام خامنه.«)اهلل شاء ان ؛و اجرا شود  یتنظ یجامع مدّت انیم
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  علمودرایتتخصص،. 4-2
ناظر به انسان،  یعموم یگذار استینسبت به س یا ژییو گاییز جاا تیریو مد یاسیدانش سبه طور کلی عل  و دانش بخصوص 

و  یتیدر سطح حاکم یعموم یگذار استیس یدانش یهاکنندی گزاری نیتام یاسیبرخوردار هستند. دانش س ستیز طیجامعه و مح

 ازمندیدر مرحله اول ن رندگانیگ  یو تصم استگذارانیهستند. س ییجراآن در سطح ا یدانش یکنندی گزاری ها نیتام تیریمد

 نیموثر ا یشناخت سودمند به منظور اجرا ازمندیکارآمد در جامعه بودی و در مرحله دوم ن نیشناخت مناسب به منظور وضع قوان

 . (43: 1397)میراحمدی، دیآ یدست م به تیریو مد یاسیدانش س قیشناخت دوگانه از طر نیهستند. ا یجمع یدر زندگ نیقوان

کند و هر ها آمدی میوری شود و توجه به عل  زمینه را برای به روز رسانی خدمات و فعالیتتواند باعث افزایش بهریتخصص می

  دوی اینها میسر نمی شود مگر در سایه درایت و کاردانی.

است.  ییتوانا ،ییدانا گرید یکشور است. رو کیعزّت و قدرت  ی لهیوس نیآش ارتر  دانش،»فرمایند: میدر این زمینه معظ  له 

در  یدستیفراه  کند و با وجود ته ساله ستیخود ثروت و نفوذ و قدرت دو یغرب به برکت دانش خود بود که توانست برا یایدن

و اقتصاد آنها را به  استیس اریکاروان عل ، اخت ماندی از جوامع عقب هب یغرب یسبک زندگ لیبا تحم ،یو اعتقاد یاخالق یانهایبن

دانش  ی کشور به جوشاندن چشمه ازیامّا مؤکّداً به ن  ،یکنینم هی. ما به سوءاستفادی از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصردیدست گ

به دو دهه  کیجهان باالتر است. اکنون نزد متوسّطدر ملّت ما از  قی. بحمداهلل استعداد عل  و تحق یورز یخود اصرار م انیدر م

برابر شتاب رشد  ازدیی یعنی-بود  رکنندییغافلگ یناظران جهان یکه برا یدر کشور آغاز شدی و با سرعت یعلم زیاست که رستاخ

 شیب انیدر م شانزده  ی مدّت که ما را به رتبه نیما در ا یدانش و فنّاور یرفته است. دستاوردها شیبه پ -متوسّط عل  در جهان

 نینخست یها به رتبه دیحسّاس و نوپد یها از رشته یشد و در برخ یناظران جهان یشگفت ی هیو ما دیکشور جهان رسان ستیاز دو

بودی است. ما با وجود شنا در جهت مخالف  یعلم  یو تحر یمال  یاتّفاق افتادی که کشور دچار تحر یوهمه در حال ارتقاء داد، همه

 روز و شب خدا را سپاس گفت. دیخاطر آن با است که به ینعمت بزرگ نیو ا  یا افتهیبزرگ دست  یساز، به رکوردها دشمن انیجر

. ما هنوز از شتریآغاز بودی است و نه ب کیفقط  تشیّاهمّ ی با همه شدی، یرای ط نیاست که ا نیا  یبگو خواه یآنچه من م امّا

 نی. ما از ا یها عبور کن رشته نیتر دانش در مه  یکنون یاز مرزها دی. با یابیها دست  به قلّه دیبا  ؛یعقب اریدانش جهان بس یها قلّه

که  یو قاجارها در هنگام ها یدر دوران پهلو یآور علم شرم یماندگ . عقب یا ما از صفر شروع کردی  ؛یار عقبیمرحله هنوز بس

کاروان شتابان، فرسنگها عقب نگه داشته بود.  نیبر ما وارد کردی و ما را از ا یسخت ی تازی شروع شدی بود، ضربه ایدن یعلم ی مسابقه

جبران  یافتادگ تا آن عقب ابدیسالها با شدّت باال ادامه  دیشتاب با نیا یول  یرویم شیپ شتابآغاز کردی و با  ما اکنون حرکت را 

تذکّر و هشدار و  باری نیدرا یژوهش و پژوهندگان، گرم و قاطع و جدّو مراکز پ انیها و دانشگاه همواری به دانشگای نجانبیشود. ا

 کیو همچون  شتریب تیّرای را با احساس مسلول نیجوانان آن است که ا امن از شم یعموم ی مطالبه نکیا یام، ول فراخوان دادی

 زین یا هسته یشهدا لیاز قب یدانیانقالب، شه نیدر کشور گذاشته شدی و ا یانقالب علم کی ی. سنگ بنادیریگ شیجهاد در پ

ای، امام خامنه«).دیاست ناکام ساز مناكیشما بشدّت ب یرا که از جهاد علم توز نهیو دشمن بدخوای و ک دیزیپاخ دادی است. به

22/11/1397) 

  تداومواستقامتدرکار:.4-3
ها پلی برای پیروزی ها و ش ستبرد، بل ه از ناکامی ها را به نشانه تسلی  باال نمیمدیر جهادی به راحتی در برابر مش الت دست

رهبری در  دهد تا به سر منزل مقصود برسد.می سازد و چون که به درستی هدف و نیت خود ایمان دارد، به حرکت خود ادامه می

نماد »دارد که برای مدیران جوان گام دوم انقالب بیان می و مست بران جهان انیروزافزون در برابر قلدران و زورگو یستادگیاباری 

خوار و  جهان ی ایو مست بران جهان و در رأس آنان آمر انیدر برابر قلدران و زورگو یستادگیا زیپُرابّهت و باش وی و افتخارآم

 یاله بتیاز انقالب و عظمت و ه یارو پاسد انتیو ص یریناپذ  یچهل سال، تسل نیتر شد. در تمام ا روز برجسته روزبه کار، تیجنا

مرز و بوم  نیجوانان ا ژییبو یرانیو ا رانیا ی شدی شناخته تیّمت بّر و مست بر، خصوص یآن در مقابل دولتها ی آن و گردن برافراشته
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کردن  مالیکشورها و پا گریبه استقالل د یانداز خود را در دست اتیانحصارگر جهان که همواری ح یاست. قدرتها رفتهیشمار م به

 یدر فضا رانیکردند. ملّت ا یاعتراف به ناتوان ،یو انقالب یاسالم رانیاند، در برابر ا خود دانسته شوممقاصد  یآنها برا یاتیمنافع ح

 ی از سلطه آن ه  تا امروز و عنصر خائن به ملّت را از کشور برانَد و پس از   ایآمر ی نشاندی انقالب توانست نخست دست بخش اتیح

 (22/11/1397 ،ای¬)امام خامنه.«کند یریبر کشور با قدرت و شدّت جلوگ یقلدران جهان ی دوباری

شوقخدمتوروحیهخدمتگزاریبیمنت.4-4
 یزندگ ریمس ۀدهند جهت شود، یم ادی« قدم  ثبات »و « استقامت»در انجام کارها که از آن با عنوان  نیپوالد یا از ارادی یبرخوردار 

 یدتیعق ،یفقه یها حوزی یکه در تمام باشد یم یاجتماع یها یو نابرابر یدر برابر نامالئمات فرد یداریو پا یبر مدار عزت، سربلند

شخص به  یرا برا یرزق و برکت و کرامت و سالمت یاز فزون یبرخوردار ،یو آرامش خاطر در کنار محبت اله ودیب یجار یو اخالق

 یکند و در اجرا دایپ مانیداشته باشد، سپس به هدفش اعتقاد و ا یالبته منوط به آن ه شخص ابتدأً معرفت و آگاه آورد؛ یارمغان م

به سعادت،  یاله رینشان بدهد تا در مس یداریموجود بر سر رای، از خود مقاومت و پا وانعبا م ۀمقابل نیو همچن یاله یاوامر و نواه

و در طلب عل  و  هیبه تزک نفس بیبه سالمت، در تهذ یماریبه ش ر، در ب یدست حق، در تنگ به باور، در مخاصمات به مانیدر ا

 ینید یها است که ت امل مؤلفه یجد یبه حد ینید یها و آموزی  یتعال ریدر تأث یاخالق لتیفض نی. نقش ادیدانش به تقوا نائل آ

 مانیدر تحقق ا یبه آن نسبت دادی شدی و از آن به عنوان رکن اساس تیبه موفق دنیدر کنار رس تیتقوا و عبود مان،یا لیاز قب

 . (6: 1397)احمدی، شدی است ریتعب

 ۀیواالستقامۀ االستقامۀ، ث  الصبر الصبر، والورع، إن ل   نها ۀ،یالنها ۀی: العمل العمل، ث  النهافرماینددر این باری می )ع(یامام عل

. همانا شما را دیو پارسا باش دیورز ییبایآن گای ش  د؛یکن یداریو در آن پا دیرسان انشیو آن را به پا دی. کار کنت  ینها یفانتهوا ال

 .(176)نهج البالغه: خطبه دی)بهشت( رسان انیاست؛ پس، خود را به آن پا یانیپا

مش الت آنان است و مدیر جهادی در مدیریت جهادی اصل بر خدمت رسانی به مردم و رفع فرمایند که: معظ  له در این زمینه می

در این رای از هیچ گونه اقدامی فروگذار نمی کند و چون که نیت او الهی و در جهت رضایت پروردگار است فعالیت خود را بدون 

 هیچ گونه منتی انجام می دهد و در مقابل آن از مردم انتظاری ندارد.

 انعطافپذیریوسرعتعمل. 4-5
دین الهی است و دارای برنامه ای جامع برای رساندن بشر به سعادت در دنیا و آخرت است. اح ام آن در  دین اسالم کامل ترین 

عین آن ه پر نغز و آکندی از ح مت است، از ویژگی انعطاف پذیری و سادگی برخوردارند و بدان گونه نیستند که م لف را در سختی 

ریع اح ام را آسودگی و راحتی بند گان ذکر نمودی، نه مشقت و سختی آنان. نبی و تنگنایی قرار دهند. خداوند )تعالی(، هدف از تش

یاد کردی اند. با این وجود عدی ای از دشمنان اسالم، سعی در مخدوش « سمحه و سهله»اکرم )ص( نیز، از شریعت اسالمی با عنوان 

ن، شریعت اسالم را دین دست و پاگیری معرفی نمودن چهری این آیین بزرگ الهی داشته و با سخت و خشن جلوی دادن اح ام آ

  .(29: 1391)دهقان و غالمیان، کردی اند که با مقتضیات زمان و دنیای امروزی همخوانی نداشته و با حقوق بشر در تضاد است
زیرا شود. های مه  و حیاتی خدمت رسانی محسوب میدر مدیریت جهادی سرعت عمل و رفع نواقص و کمبودها ی ی از مولفه

گام دوم انقالب  هیانیب ای جز نارضایتی مردم به همرای نخواهد داشت.ها و کار امروز را به فردا انداختن نتیجهایجاد وقفه در فعالیت

 دانست.  ها تینگای به واقع نیدر ع ییگرا مصداق منطق آرمان نیبهتر توان یرا م

 یها خطا حیاز تصح یاسالم یجمهور دارد یحال و گذشته، صراحتاً اعالم م یشناس بیضمن آس هیانیب نیدر ا یمقام معظ  رهبر

له  . معظ برد یبهری م ندییحال و آ یبرا روزید اتیو از تجرب کند یم تخارشدی اف یحال به گذشته ط نیاما در ع ست،ین زانیخود گر

کشور دارد،  طیبه شرا شانیاز اشراف ا تیکه ح ا یو با نگاه کند یم  یموجود ترس یها تیها را در کنار واقع به آرمان دنیرای رس

همان  قاًیدق نیو ا تاباند ینهضت نور م ندییبه آ است،تک کلمات مشهود  که در تک یدواریو با ام دهد ینشان م گریها را بار د قله

 باشد. یسرمشق همه کنشگران انقالب اسالم دیاست که با ندییآ یمنطق راهگشا
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نسلیبینعدالتوملیتوسعهصندوق هادرمدیریتبهجواناعتماد. 4-6
در مدیریت جهادی در کنار مدیران و چهری های با تجربه و کارآزمودی سعی می شود که از جوانان نیز استفادی شود تا در آیندی در  

از  صورت کنار رفتن مدیران با تجربه جامعه از نیروهای شایسته و کاردان تهی نشود و نیروهای جوان بتوانند جای آنها را پر کنند.

شانه  دیها هستند که با بر دوش جوانان است و آن« گام دوم انقالب»که عمدی بار  دیآ یمذکور بر جوانان برم هینایب اریبس داتیتأک

و عدالت دهند و  تیاخالق، معنو ن،ید یها در عرصه زیو ن یالملل نیو ب یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاسیس یها دانیدر م تیبار مسلول ریز

اند،  را که رهبر انقالب بر عهدی جوانان گذاشته یفیمنتشر شدی، وظا هیانیبراساس ب کنند. کیخود نزد یها انانقالب را به آرم

 دیدر همه سطوح با یو همه کنشگران انقالب اسالم ستیموارد فقط بر عهدی جوانان ن نیبرشمرد البته قطعاً ا ریبه صورت ز توان یم

 ها تالش کنند،  تحقق آن یبرا

 :موارد خصوصاً به جوانان است نیتحقق ا یبرا دیامفرمودند: چش   یاما مطابق آنچه رهبر

 ؛جهاد( نیتر یا شهیو ر نی)نخست گرانیدر خود و د ندییبه آ دیو پرورش نهال ام یدیراندن ترس و ناام -

 ی؛اسالم شرفتهیکامل نظام پ یبزرگ به مثابه الگو یاسالم رانیساختن ا یجهاد بزرگ برا -

 ؛)ارواحنافدای(یعظم تیوال دیو طلوع خورش یاسالم نیکردن انقالب به آرمان بزرگ تمدن نو کینزد -

 ؛آن یاله بتیاز انقالب و عظمت و ه یو پاسدار انتیص -

 ؛بر کشور یاز سلطه دوباری قلدران جهان یریو جلوگ یریناپذ  یتسل -

 ؛ها تیو واقع ها دیبا نیکاهش فاصله ب یتالش برا -

 ی؛طبقات قیعم یها و برطرف کردن ش اف ها تیدر کشور، رفع محروم یبسط و استقرار عدالت علو یتالش برا -

 ؛ها گذشته و درس گرفتن از تجربه حیشناخت صح -

 ؛(یو معنو ی)اع  از ماد یو انسان یعیمغفول و استفادی نشدی طب یها تیظرف ییساله و شناسا40 یها از دستاورد یبردار بهری -

 ؛کشور یو معنو یماد یها شرفتیجهش در پ جادیا -

 ؛دشمن یغاتیش ستن محاصری تبل -

 ؛نسبت به گام اول انقالب شتریب تیبا احساس مسلول یجهاد علم -

 ی؛اجتماع یها در نهاد تیدر کشور با فعال تیبسط اخالق و معنو یتالش برا -

 ی؛اقتصاد مقاومت یها استیس یریگیپ -

 .حل همه مش الت کشور در داخل کشور است منطق که رای نیا نییفه  و تب -

  .(87: 1388و هم اران،  محمودزادی)رانیدر ا یغرب یسبک زندگ جیمقابله با ترو یجانبه و هوشمندانه برا همه یجهاد -

اعتمادبهنفسوخودباوری. 4-7
 ی. شخصا سات یو اعتماد به نفس ن یتر از خودباور مقدم یا مقدمه چیه نسلی بین عدالت و ملی توسعه صندوق تیبه موفق لین یبرا

 یینهاا  تیا باه موفق  تواناد  یه  داشته باشد، باز ه  نم یاو فراه  باشد، وقت کاف یکه اعتماد به نفس ندارد اگر چه همه ام انات برا

ن ند : »دیگو یو با خود م لغزد یم شیپا شود، یسُست م ریمس رتاسرندارد، اعتماد به نفس ندارد و س یخودباور رایکند؛ ز دایدست پ

رهاا کاردن و متوقاف     تیا و در نها شود یم دنیکه خود، موجب عقب کش« و... ستین تیموفق ریمس ر،یمس نیو ا روم یکه اشتبای م

 خواهد داشت. یکردن کار را در پ

زیارا در غیار ایان     ؛خودباوری باشاد  یک مدیر جهادی در درجه اول باید داری اعتماد به نفس وفرمایند که: رهبری در این باری می 

 شود.های خود دور میهای خود را پیش ببرد و تحت تاثیر فشارهای گروهی و جناحی، از اهداف و برنامهصورت نمی تواند برنامه

ابتکارعملوخالقیت.4-8
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دارد، در آیات قرآن کری  و روایات صرف نظر از تعاریف اصطالحی که برای این دو واژی در علوم مختلف، به ویژی مدیریت وجود  

در این  .دارد وجود فراوانی اشارات و تصریحات آن، مصادیق و هاضرورت نتایج، و آثار و هااسالمی نیز نسبت به این مفهوم، ریشه

صل مطلب ا به تنها دارد، تریبیش فرصت به نیازمند تربیش تفصیل و شرح گرچه گرددمی اشاری آن موارد از هاییمجال به نمونه

 وآوری و ش وفا نمودن است. و نیز مفهوم ن ۀ( دربردارند49 ۀشریف ۀزمر، آی ۀمبارک ۀ)سور« اهلل خالق کل شیء» .کنی می ایاشاری

(باری همان خالق است که با نوآوری و بدون مواد 24 ۀشریف ۀحشر، آی ۀمبارک ۀسور« ) الباری المصور له اال سماء الحسنی هو»

 ۀانعام، آی ۀمبارک ۀو سور 117 ۀشریف ۀبقری، آی ۀمبارک ۀ)سور« السموات واالرض بدیع». و یا قبلی چیزی را آفریدی است

 .و مثال آفریدی استقبلی و بدون نقشه  ۀمعنی ابداع کنندی است، یعنی خداوند موجودات نو را بدون سابقه و پیشین به (110ۀشریف

 مفهوم و معنا متضمن، فاتح، فارق، خالق، باعث، قابض، منشی، کاشف، مبدء، مصور،: چوناسماء دیگر پروردگار عال  ه  چنینه 

یسلله من فی السموات و االرض کل یوم هو »الرحمن؛  ۀمبارک ۀ، سور29 ۀشریف ۀآی از .اندآورندی پدید ش وفایی و ایجاد نوآوری،

 ممات و حیات و موجودات شد خواهد آفرینش در تف ّر. است نوآوری حال در پیوسته خداوند که شوداستفادی می« فی شان

 . سازدآنان نیز ما را بر نوآوری مستمر الهی رهنمون می پیوستۀ

های ها و راه ارهای دیگران، ی ی از مولفهها و پرهیز از ت رار و الگو برداری از برنامهالقیت و نوآوری داشتن در فعالیتبنابراین خ

موفقیت در این نوع مدیریت محسوب می شود و مدیر جهادی باید شخصی خالق و هوشمند باشد و در رای رسیدن به اهداف خود 

 از روش های خالقانه بهری بگیرد.

 کارگروهیومشارکتاجتماعی.4-9
است  یدیباعث به وجود آمدن آثار، برکات مثبت و مف ها، یو توانمند ها یدر کنار ه  قرار گرفتن اف ار، انرژ لیبه دل یگروه تیفعال

افراد   زییانگ تیو تقو شتریب یو همراه یبوجود آمدن اف ار گوناگون، همدل شه،یاند تیتقو شتر،یف ر ب دیکه از جمله آن؛ موجب تول

همواری  یگروه تیمتعال بر فعال یکه خدا ییهادانیاز م ی ی .شود یدر امور م یفیو ک یکم شیمنجر به افزا تیو در نها شود یم

 ها یستگیو شا ها یروند نادرست آن به سمت خوب رییاصالح جامعه و تغ یاز من ر برا یامر به معروف و نه دانیداشته است، م دیتاک

و با برنامه منسج  و متحد به  یروهبخش باشد؛ لذا اگر گ جهینت تواند یم شتریب یگروه یها تیفعال دان،یم نیکه در ا رایاست؛ ز

بِالْمَعْرُوفِ  أْمُرُونَیَوَ  رِیْإِلَى الْخَ دْعُونَیَوَ لْتَ ُن مِّن ُ ْ أُمَّۀٌ »خواهد داشت.  یشتریب یگذار ریتاث نیقیصورت هماهنگ باشد، به قطع و 

از من ر کنند!  یو امر به معروف و نه ،یو خوب ی یدعوت به ن یشما گروه انیاز م دیعَنِ الْمُن َرِ وَ أُوْلَلکَ هُ ُ الْمُفْلِحُونَ؛ با نْهَوْنَیَوَ 

 (.3شریفه  هیآل عمران، آ) سوری مبارکه «و آنها همان رستگارانند.

پرهیز شود و در مقابل بر کار گروهی و مشترك تاکید های انفرادی در مدیریت جهادی سعی می شود که از تک روی و حرکت 

 شود.بسیار می

 توجهویژهبهمحرومینومستضعفین.4-10
جانب انصاف، حق  تیبه مفهوم رعا ییخود است. عدالت قضا یسرجا یمساوات و قرار دادن هر امر اجتماع تیعدالت به مفهوم رعا

عدالت  یساز نهیو نهاد ییحقوق قضا تیبر رعا یمبتن یا و اساس هر جامعه هیو اظهار قضاوت است. پا ییدر امور قضا یطرف یو ب

 یح مران یها از شاخص ی یهست. در واقع  ریپذ آن ام ان ییبا عادالنه بودن نظام قضا نظام کی یداریاست. تداوم و پا ییقضا

و  ییگرا صداقت، استقالل، قانون ت،یازجمله شفاف یبر ابعاد یمبتن ییشاخص، عدالت قضا نیاست. در ا ییخوب، عدالت قضا

 یها شهیاز اند ی ی یمدرن امروز یای. در دنباشد یم یدار و مردم یبه نسبت به تحوالت زمان یریپذ انعطاف ،ییپاسخگو

)ع(، نماد یاصل امام عل)ع( است. در یامام عل یو ح ومت ییقضا یها استیو اجتماع، س ییقضا یمورداستفادی در رابطه با نهادها

 نیا راسر. سباشد یالبالغه م عصر مدرن است که سرچشمه معارف آن نهج ییو قضا ینید یساالر و مردم یدموکراس ت،یعقالن

 . (117: 1395)عشایری و عباسی، باشد یحق م و قضاوت به یحقوق اجتماع تیعادالنه، رعا یح مران دن،یشیح مت، درست اند
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جامعه به عنوان اقشار آسیب پذیر و نیازمند جزء اولین گروههای هدف و مرجع در خدمت رسانی محسوب  محرومان و مستضعفان

توانمند سازی این اقشار و فراه  کردن ام انات رفاهی و برابر با سایر اقشار جامعه برای مستضعفان و محرومان جز  می شوند.

  (.87: 1386 تاج آبادی،و  یشعبان)شودی محسوب میجهت برقررای عدالت اجتماع رد اهداف اولیه مدیریت جهای

است که  نیا ی یانقالب بود و هست:  نیارزشمند ا ی هیدو ن ته، سرما نیدر حرکت امام بزرگوار بود که هم یاساس ی دو ن ته

قشر  نیانقالب، مستضعفان و پابرهنگان و همچن نیانقالب و لش ر ا نیسربازان ا که نیانقالب، اسالم است. دوم ا نیهدف ا

 (14/03/1377ای، )امام خامنهجوانند

 پرهیزازفسادومراقبتازانحراف.4-11
 یریانسان بدون بهری گ رایاست. ز یو اجتماع یفرد ،یو معنو یانسان در ابعاد مختلف ماد تیو هدا تیترب ان،یهدف اد نیمهمتر 

گوناگون  یرهایتفس زیو ن یآدم ریاشباع ناپذ یو فزون طلب ی. خودخواهدیرا نخواهند چش یگای طع  سعادت واقع چیه یاز وح

 نی. به همآورد یبه ارمغان نم اتیو ح یتعصب و تحجّر در شناخت زندگ ای یو سرگردان ریتحجز  یو هوس، ری آورد یبر هو یمبتن

 اند. بهری مند نشدی یو ت امل در مدارج معنو تیجوامع از امن ،یدما یفراوان ت نولوژ یها شرفتیبا وجود پ لیدل

در مدیریت جهادی پاك دستی مدیران و مسلوالن یک اصل مه  و حیاتی است و عامل تداوم و بقای این نوع مدیریت محسوب می 

و  یو اخالق ی. فساد اقتصادگرندی دیدو الزم و ملزوم  نیا ؛عدالت و مبارزی با فساد»دارند که: معظ  له در این بیانیه بیان می شود.

آنها  تیّزنندی به مشروع و ضربه رانگریو ی ح ومتها عارض شود، زلزله ی کشورها و نظامها و اگر در بدنه نیچرک ی تودی ،یاسیس

 تیّاز مقبول تر یمرسوم و مبنائ یتهایّاز مشروع راترف یتیّمشروع ازمندیکه ن یاسالم یچون جمهور ینظام یبرا نیاست؛ و ا

 خیح ومت تار نیتر یدر عَلَو یحتّ است،یمال و مقام و ر ی نظامها است. وسوسه گریاز د تر یانیو بن تر یجدّ اریاست، بس یاجتماع

ه  که  یاسالم یدر جمهور دیتهد نیرا لغزاند، پس خطر بُروز ا ی( کسانالسّالم هی)عل نیالمؤمن  ریح ومت خود حضرت ام یعنی

که   ندیم جابیا نیو ا ست؛ینبودی و ن دیهرگز بع دادند،یم یستیز و سادی یزهد انقالب ی و مسلوالنش مسابقه رانیمد یروز

با فساد مبارزی کند،  یواقع یمعنا گانه حضور دائ  داشته باشد و به سه یقاطع در قوا یو رفتار نیزبیت یکارآمد با نگاه یدستگاه

از  یاریبا بس سهیدر مقا یاسالم یکارگزاران ح ومت جمهور انینسبت فساد در م البتّه .یح ومت یها در درون دستگای ژییبو

نظام غالباً  نیکمتر است و بحمداهلل مأموران ا یطاغوت که سرتاپا فساد و فسادپرور بود، بس  یو بخصوص با رژ گرید یکشورها

 تیّشرط مشروع یبدانند که طهارت اقتصاد دیقابل قبول است. همه با ریآنچه هست غ یحتّ یاند، ول سالمت خود را نگای داشته

و از خداوند  زندیحرام بگر ی حرص برحذر باشند و از لقمه طانِیاز ش دیاست. همه با یاسالم یمقامات ح ومت جمهور ی همه

و با رشد آن  یریشگیپ دفسا ی نطفه لیاز تش  ت،یّو حسّاس تیّبا قاطع دیبا یو دولت ینظارت یها کمک بخواهند و دستگای باری نیدرا

مبارزی بخش  نیاست. ا ینوران ییپاك و دلها یبا دستان الطّبع عیو جهادگر، و من مانیباا ییانسانها ازمندیمبارزی ن نیمبارزی کنند. ا

 یدر صدر هدفها عدالت در رای استقرار عدالت به کار برد. دیبا یاسالم یکه نظام جمهور یا جانبه است از تالش همه یاثرگذار

 ی مقدّس در همه یا کلمه ن،یاست؛ ا گاییهمان شأن و جا یدارا زین یاسالم یاست و در جمهور یاله یبعثتها ی  همه ی هیّاوّل

 ،یصورت نسب به یاهد شد ولنخو سّری)ارواحنافدای( م عصر یّصورت کامل، جز در ح ومت حضرت ول است و به ها نیزمانها و سرزم

 یرای گامها نیدر ا رانیا یاسالم یحاکمان و قدرتمندان است. جمهور ژییهمه بو ی بر عهدی یا ضهیوقت مم ن و فر همههمه جا و 

 ی و توطله ردیصورت گ یشتریب یکارها دیآن با حیو تشر حیکوتای رفت؛ و البتّه در توض یا برداشته است که قبالً بدان اشاری یبلند

ای، امام خامنه.«)گردد یدشمنان انقالب است، خنث یجدّ ی که اکنون برنامه یساز نهانو الاقل س وت و پ یینما واژگونه

22/11/1397) 

و  تیمسلله کاهش فساد را در سطح جامعه دنبال کند و با تحقق آن، رضا شتر،یب تیبا شفاف دیبا آل دییا  دولت این ه یریگ جهینت

 .(310: 1397)نرگسیان و هم اران، خواهد شد یافتنیاعتماد شهروندان دست 

 نسلیبینعدالتوملیتوسعهصندوق در توجهبهکیفیتوقانونمندی.4-12
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های یک مدیر جهادی باشد و همیشه رعایت و رعایت قانون و خارج نشدن از مرزها و خط قرمزهای قانونی باید سرلوحه فعالیت 

  قانون را از یاد نبرد. احترام

عزّت، »از اصلِ  ییها هر سه، شاخه نیا»فرمایند: می با دشمن یمرزبند ،یروابط خارج ،یعزت ملبا تاکید بر سه شاخصه  رهبری

ظهورند:  ی  در آستانه ای افتهیاست که تحقّق  ییها دییامروز شاهد پد ،یجهان ی . صحنهاند یالملل نیدر روابط ب« ح مت، و مصلحت

در   ایآمر یها استیش ست س س ؛یونیو صه  ایآمر ی سلطه برمقاومت در برا یبر اساس الگو یاسالم یدارینهضت ب دیتحرّك جد

در  یاسالم یجمهور یاسیس ی شدن هم اران خائن آنها در منطقه؛ گسترش حضور قدرتمندانه ریگ نیو زم ایغرب آس ی منطقه

است که جز با شجاعت و  یاسالم یاز مظاهر عزّت جمهور یبخش نهایا آن در سراسر جهان سلطه. عیو بازتاب وس ایغرب آس

و خدعه و دروغ  بیآنها عموماً شامل فر یشنهادهای. سردمداران نظام سلطه نگرانند؛ پآمد یبه دست نم یجهاد رانیح مت مد

. دولت داندیقابل اعتماد م ریو غ گر عهخد زیرا ن ییاروپا یولتهااز د یتعداد کار، تیجنا ی ایبر آمر  عالوی رانیاست. امروز ملّت ا

ن ند؛ از  ینینش گام ه  عقب کیخود،  یو ملّ یانقالب یخود را با آنها با دقّت حفظ کند؛ از ارزشها یمرزبند دیبا یاسالم یجمهور

و البتّه از  انهیجو و مصلحت مانهیحال، عزّت کشور و ملّت خود را در نظر داشته باشد و ح  پوچ آنان نهراسد؛ و در همه یدهایتهد

 انیو مذاکری با آن جز ز ستیمتصوّر ن یمش ل چیحلّ ه  ایمش الت قابل حلّ خود را با آنان حل کند. در مورد آمر ،یموضع انقالب

 (22/11/1397ای، امام خامنه.«)داشتنخواهد  یمحصول یو معنو یمادّ

 اند که: فرمودینسلی  بین عدالت و ملی توسعهبرای رسیدن به یک ایشان در بیانات دیگری در مورد مدیریت جهادی 

 یک. داد انجام را بزرگ کارهای شود نمی حساسیت بی و آلودی خواب احیاناً و عادی حرکت با. رفت پیش شود نمی عادی حرکت با .1

 ه  باشد، علمی ه  شود، می که حرکتی باید. است الزم کارها این برای جهادی  مدیریت و جهادی  تحرك. است الزم جهادی  همت

 قدرت باشد، ه  با برنامه باشد و ه  مجاهدانه باشد.پر

 این. رفته پیش شدی، میدان وارد جهادى ى روحیه با که جایی هر در امروز تا انقالب اول از ما ملت. است الزم جهادى ى روحیه  .2 

هااى گونااگون،    ماا در بخاش   اگار . کنای   می مشاهدی داری  علمى حرکت در دیدی ، جهادسازندگى در دیدی ، مقدس دفاع در ما را

عناوان اساقاط    ناپذیر انجام دهای  )ناه فقاط باه     صورت خستگى ى جهادى داشته باشی ، یعنى کار را براى خدا، با جدیت و به روحیه

 .ت لیف(، بالشک این حرکت پیش خواهد رفت

موش ن ردن، جهت را فراموش ن ردن، شوق ها را فرا . کار جهادى یعنى از موانع عبور کردن، موانع کوچک را بزرگ ندیدن، آرمان3 

 (77: 1390،یفراهان یواشقان.)خوبى انجام بگیرد اءاهلل خدمت بهش به کار؛ این کار جهادى است. کار را باید جهادى انجام داد تا ان

وارایهپیشنهاداتنتیجهگیری-5
طور خاص مورد  که بهدر یک دولت انقالبی  تیریمد هایوییاز ش ی یدفاع مقدس،  هایدر سال ژییبه و ،یپس از انقالب اسالم

و  یاسالم  یبرگرفته از تعال یجهاد تیرینام دارد. مد «یجهاد تیریمد»( قرار گرفته است، یالعال )مدظلهیتوجه مقام معظ  رهبر

در  یجهاد تیری. مدردیگ یصورت م معنوی اعتقادات و هابر ارزش هیاست که با ت  یمنابع انسان یو توانمند یاز انرژ یرگیبهری

دفاع مقدس در ظاهر  است. رانیا یاسالم یجمهور یو اجتماع یفرهنگ اتیو متناسب با مقتض یبرخاسته از تف ّر بوم یواقع سب 

 یبرا یا نهیگرفتن فرهنگ مقاومت، زم شیواسطه آن بتوانند کشور را در تنگنا قرار دهند اما با پ بود که دشمنان انقالب به یدیتهد

 ییدفاع به خودکفا یبرا ازیموردن حاتیساخت تسل ۀنیمثال کشور توانست در زم یبرا کشور در ابعاد مختلف فراه  شد. ییش وفا

و علوم تنها در  ها یفناور نیشد که ا یا شرفتهیو علوم پ نینو یها یکشور به فناور یابیموجب دست ریمس نیهم یبرسد و ط

به  تیمحدود لیتبد یچگونگ ن هی. اول؛ ااشددهندی دو موضوع ب نشان تواند یامر م نیبود. هم یالملل نیانحصار چند قدرت ب

و اشاعه است، عمالً به منصه ظهور درآمد، دوم؛ امتداد  یریقابل الگوگ یبه فرصت که خود راهبرد دیتهد لیتبد یعنی ییش وفا

خود  یسالگ در گذر از چهل زی. انقالب نافتیتازی  یجنگ درخشش یمیتحر طیشدی در انقالب در شرا و استقالل کسب یآزاد افتنی

از دفاع مقدس  یریکه قابل الگوگ یگرید موضوع به اهداف مقدس خود استفادی کند. لین یموضوع برا نیاز ا یریگ با بهری تواند یم

امر است  نیا یایگو یجنگ تحمل یها الانقالب است، بحث اعتماد و ات ا به جوانان مؤمن و دانا است. مرور خاطرات س ندییآ یبرا
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بودند. جوانان با  خود یزندگ هیاول یها انجام شد که اغلب در دهه ریو دل نیمتد یجنگ به دست جوانان یاتفاق فرمانده به بیکه قر

العبور و  گردنه صعب نیو تف ر فعال توانستند بار دفاع را بر دوش کشند و انقالب را از ا ایشجاعت، ذهن پو نت،یط یتوجه به پاک

 نانو دوباری به جوا ردیبها بهری گ تجربه گران نیاز ا تواند یم زیانقالب در گام دوم خود ن رسد یگذر دهند. به نظر م ریخط تیوضع

و ح مرانی از جوانان گذشته جلوتر هستند، اعتماد کند و با سپردن س ان انقالب  یامروز خود که به فرمودی مقام معظ  رهبر

 دهد. شیرا افزا شرفتی)تحت نظارت افراد باتجربه و دلسوز( به دست جوانان، سرعت پرکشو

را اشاعه داد.  گانهیاز ب یدی( و ناامیخود یبه داخل )قوا یدواریکشور دو فرهنگ ام تیریسال دفاع مقدس در عرصه مد هشت

نگای  نیشد. ا یو اجتماع یاسیس ،یفرهنگ ،ینظام ،یمختلف علم یها در عرصه تیخالق جادیدو مفهوم باعث ا نیا یگسترش مواز

از  ی ی همواری داشته باشد. ییبسزا ریتأث تواند یاست(، م یانقالب )که بحث مهم یاقتصاد ندییانقالب خصوصاً آ ندییدر آ

در  ییارویرو نیاز ا یاست. دفاع مقدس، مصداق یبا است بار جهان ییارویپرافتخار خود رو ریدر ادامه مس یانقالب اسالم یها دغدغه

مواجه انقالب  ،ینظام یها شرفتیدر آن بود. امروز به برکت پ یروزیپ یو مقاومت، رمز اصل مانیبود که عناصر ا یعرصه نظام

دارند اما با  یشتریب یها یدگیچیمراتب پ به ها نهیزم نیاست. اگرچه ا یو فرهنگ یاقتصاد یها اغلب در عرصه شمنانبا د یاسالم

 ،یروزیرمز پ نیشرط استفادی از ا  نیگذشته را ت رار کرد ول یها تیموفق توان یم گریاز تجارب دفاع مقدس، بار د یریالگو گ

 ،یستیچ نییو گسترش گفتمان مقاومت و تب جادیبه ا یبا تالش حداکثر ستیبا یم در باب مفهوم مقاومت است. یگفتمان ساز

مفهوم در ذهن و جان مسلمانان پرداخت. طبق تجارب  نیا یساز یمسلمان به درون یها ملت نیآن در ب یو چگونگ ییچرا

مردم کشور و تمام مسلمانان و  یقلببه باور  دیبا نینخواهد بود و ا یجز عزتمند یزیسرانجام مقاومت، چ یلیجنگ تحم یها سال

دارد.  یرا در پ یاله یها ار و تالش، تحقق وعدیدفاع مقدس ثابت کرد که توکل به پروردگار، ک فرهنگ جهان بدل شود. نیمستضعف

نفس را در  حس ات ا به خداوند و اعتمادبه یمتخاص  به نوع یروهاین یسراسر یها در دفاع مقدس در مقابل هجمه رانیا یروزیپ

انقالب مورد  ندییآ یکارا برا یا عنوان تجربه ه  به تواند یم زیمه  ن نیاداد و  شیمنطقه و جهان افزا نیآحاد مسلمانان و مستضعف

نمونه بارز  یلیجنگ تحم یها سال نسل جوان فراه  گردد. یآن موجبات دلگرم یایو اح یادآوریو ه  با  ردیقرار گ یبردار بهری

 یناب دییا نیمستضعف جیدر قالب بس یمردم یها گروی یریگ است. ش ل یهمچون مسائل نظام یدر امر مه  و حساس یمردم نهاد

 یریکارگ به وییش نیو متحدان آن بود. ا یدر مقابل دشمن بعث رانیا یاسالم یاز کشور و نظام مقدس جمهور انتیحفظ و ص یبرا

بخصوص در  یانسان یرویاز ن یحداکثر یمند بهری یمناسب برا یراه ار تواند یم زیانقالب ن ندییدر مسائل امروز و آ یانسان یروین

. ستین دییپوش یاست که ضرورت آن بر کس یجوامع بشر یازهاین نیتر یاز اساس ی ی یح مران همچنین باشد. نیروهای مسلح

 یحوزی، اجرا نیپردازان ا هیاغلب نظر یاصل یحال دغدغه نیآن وجود دارد، با ا فیدر ک  و ک یجد یالبته، اختالف نظرها

 ،یاصول اساس فیضمن تعر یهر کشور یاساس انوناست. ق تینظ  و امن یو برقرار یاز استبداد، خودکامگ یریعدالت و جلوگ

. پردازد یروابط قدرت م  یحقوق شهروندان و تنظ نیو تضم نییدولت، به تع یاسیو حدود قدرت س گاییساختار، سلسله مراتب، جا

ت، یشفاف ،ییپاسخگو ،یرپذیتیمشارکت، مسلول ،یمانند قانونمند ییها است که با مؤلفه یدیخوب گفتمان جد یح مران

 مورد توجه قرار گرفته است. ریاخ یها که در سال شود یم فیتعر ییو کارا یاثربخش

با ت یه بر مدیریت جهادی با تاکید بر بیانیه گام دوم نسلی  بین عدالت و ملی توسعه صندوقراهبردی برای تحقق و پیشنهادات 

 شامل: انقالب 

 ؛کشورافزایش روحیه انقالبی در  -1

 ها و سطوح؛تمام حوزیجهش و جهاد علمی در  -2

 عدم ترس و امیدواری به آیندی؛  -3

 عدم وابستگی؛ کسب و حفظ درآمدهای نفتی وبخصوص در « توانی ما می»اعتقاد راسخ به جمله  -4

برای گرفتن مسلولیتهای آتی با حمایت همه جانبه کشور  آموزی و کسب مهارتهای علمی و عملی جوانان در تجربه -5

 ؛ملی توسعه صندوقدر  و مدیران مسلولین
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