چکیده مقاالت ارائه شده در همایش

 -1انسجام سیاسي و حکمراني مؤثر در ساختار توسعهگرا
ابراهیم متقی ـ استاد دانشگاه تهران

چكیده
انسجام سياسي به عنوان زيربناي حكمراني مؤثر در نظامهااي حكاوم ي سوسا هگارا مسساوم مايشاود
سازوكارهاي سوس هگرايي راهبردي مربوط به شرايطي است كه واحدهاي سياسي سالش دارند سا نشانههايي از
مقاومت را در دس ور كار قرار دهند مقاومت در عرصة منطقهاي و بينالمللي ،نيازمناد انساجام ساار اري در
نظامهاي سياسي سوس هگرا ميباشد انسجام سار اري و سياسي در شرايطي حاصل ميشود كه نشانههاايي از
همدلي و همزباني در سار ار اج ماعي ،فرهنگي و سياسي ايجاد شود
همدلي در نگرش دانيل لرنر به عنوان زيربناي سوس ة سياسي سلقي ميشود گذار از بسرانهاي دوران گذار
در نگرش لرنر م طوف به شكلگيري سازوكارهاي انسجام سياسي و همادلي رواهاد باود انساجام سياساي
داراي دو نشانة بنيادين مي باشد نشانة اول آن است كه بازيگران در كان

سياساي راود بار تارور هااي

سار اري سأكيد داش ه و نشانههايي از همبس گي اج ماعي و ساازماني را در چاارچوم قاانون و فرآينادهاي
مب ني بر قانون گرايي پيگيري نمايند نشانة دوم آن است كه نق

سياساي و اج مااعي هار يا

از باازيگران

براساس نشانههايي از هم سكميلي سار اري سازماندهي شود پيوند دو فرآيند يادشده زمينههاي همدلي باراي
گذار از بسرانهاي سوس ه را ايجاد ميكند
در اين مقاله سالش ميشود سا م غيرهاي «عقالنيت اق دار»« ،انساجام سياساي» و «حكمراناي ماؤثر» ماورد
پردازش و سبيين قرار گيرد در اين پژوه  ،موتوع حكمراني مؤثر بهعناوان م غيار وابسا ه سلقاي گردياده و
انسجام سياسي را ميسوان م غير مس قل دانست عقالنيت اق دار نيز بهمثابه م غير واسط ميباشد باا سوجاه باه
چنين نگرشي ميسوان فرتية پژوه

را در اين گزاره جستوجاو نماود كاه «همادلي زيرساارت انساجام

سياسي مسسوم گرديده و زمينههاي حكمراني مؤثر را فراهم ميسازد » در ايان فرآيناد ،عقالنيات اق ادار را
ميسوان بهعنوان عامل ارسباطي انسجام سياسي و حكمراني مؤثر در جمهوري اسالمي ايران دانست

واژگان كليدي :عقالنيت اق دار ،انساجام سياساي ،همادلي و هامزبااني ،مشاابهت ادراكاي ،هامسكميلاي
كاركردي ،حكمراني مؤثر

 -2نظريه اسالمي "اقتدار ملي" و "همدلي و همزباني دولت و ملت"
بهمن اكبري
چكيده
سال  39و آغاز سال  39روزهايي پرماجرا در عرصهي دارلي و بينالملل براي كشور ما بوده است؛ شرايطي
كه سقارن دو ترور

را در پي داش ه است؛ ترور

حفظ و سداوم آرام

و امنيت ملي در منطقه پرآشوم

رليج فارس و همچنين ترور هاي سداوم سوس ه اق صادي ،اج ماعي و فرهنگي كشور بويژه در بهره
برداري از پيروزي دولت سدبير و اميد در سثبيت حق مسلم ملت در بررورداري از انرژي هس ه اي؛ كه بهار
سال جديد را نكو سارت
از اين رو طراحي نقشه راه و چارچوم كالن كشور براي آينده و بويژه سال در پي
رهبر م ظم انقالم پس از سسويل سال نو ،تمن بزرگداشت ايام فاطمي ،سسوال

رو امري رطير است؛
سال گذش ه را ارزيابي و

چشمانداز كشور را سرسيم كردند و در قالب ش اري هوشمندانه و حكيمانه ،سال  4939را سال "همدلي و
همزباني دولت و ملت" ناميدند؛ سا سالي باشد كه همكاريهاي گس ردهي دولت و ملّت را رقم زند
گرچه سا كنون در بارۀ مفهوم همدلي و همزباني دولت و ملت ،گف گوي م قولي در جام ه صور

نگرف ه

است چنين مي نمايد كه ممكن است بسياري مطالب كه در رسانه هاي كشور شكل گيرد ،رنگ و بوي
جناحي پيدا كند و هركسي از ظن روي
صور

به گونه اي اقدام به «مصادرۀ جناحي» اين مفهوم نمايد و در

سفسير جناحي از آن مفاهيم ،بديهي است كه سنها ي

گروه رود را م هد به سسقق آن ش ار دانس ه و

ديگران به عزلت و انزوا كشيده يا كشانده شوند؛ از اين رو سسليل گف مان پيام نوروزي سال  39و واكاوي
مباني و گزاره هاي اصلي آن ،در قالب سبيين نظريه اسالمي "اق دار ملي" و "همدلي و همزباني دولت و
ملت" ترورسي غير قابل انكار براي مسئوالن و م هدان به ردمت براي مردم است
ما در اين مقاله پس از بيان روش تحليل پيام يادشده و بيان فرامتن پيام كه حاكي از فضاي پيراموني م ن پيام
است به بيان دال مركزي و يا گزاره هاي اصلي پيام و همچنين دال هاي اصلي(و نه مركزي) و عناصر و
دال هاي شناور پيام رواهيم پردارت سا از اين رهگذر به درك درست و فراگيري از منظومه گفتماني پيام
دست يابيم سا سدوين منشور "همدلي و همزباني دولت و ملت" براي دس يابي به آرزوها و آرمان هاي پيام
سسهيل شود در اين ميان موانع تحقق همدلي و همزباني نيز مورد واكاوي قرار مي گيرد
كليدواژه ها :همدلي و همزباني ،اق دار ملي ،م ن و فرام ن ،وحد

و همبس گي

 -3تئوریزه سازی مبانی نظری همدلی و همزبانی دولت و ملت
محسن مرادیان

چکیده
علیرغم همه اهمیتی که همدلی و همزبانی ملت و دولت دارد ،با این وجود در خصوص تئوریزه سازی این
بحث اقدامی صورت نگرفته یا اگر صورت گرفته ناکافی می باشد( .بیان مسئله)
فایده انجام تحقیق حاضر این است که کمک می کند دست اندرکاران و دولتمردان با شناخت عمیق تری
نسبت به همدل و همزبان نمودن جامعه با نظام سیاسی گام برداشته و قدمی مغایر با آن برندارند( .اهمیت تحقیق )
با توجه به آنچه گفته شد ،هدف از انجام تحقیق حاضر ،تئوریزه نمودن مبحث همدلی و همزبانی ملت و دولت
می باشد( .هدف تحقیق)
سؤال اصلی تحقیق این است که مبانی نظری همدل و همزبان سازی ملت و دولت کدامند؟ و چگونه می توان
این همدلی و همزبانی را ایجاد نمود؟ (سؤال تحقیق)
بهمنظور انجام تحقیق حاضر از چند روش استفاده شده که عبارتند از( :روش تحقیق)
 -1روش بررسی اسناد و مدارك علمی 1با رویکرد زمینهای
 –2روش «تکیه بر موضوعات نظری» با هدف دستیافتن به دیدگاههای جدید و ژرفنگری در موضوعات
مرتبط با عنوان تحقیق.
نتیجه تحقیق نشان می دهد که احتمال همدلی و همزبانی ملت و دولت هنگامی افزایش مییابد که یک
ایدئولوژی کارآمد و پویا توسط دولت تبلیغ و توسط ملت پذیرفته شود.
بحران مشروعیت ،به معنای فاصله و گسست مسئلهخیز بین ارزشها ،آرمانها ،اهداف و اندیشههای بنیادین
دولت با ملت ،می تواند به بحران ناکارآمدی و ناتوانی در جلب همکاری و همدلی مردم منجر شود.
در جلب همدلی و همزبانی مردم ،مدیریت افکار عمومی از اهمیت خاصی برخوردار است.
اجماع ملت در مواجهه با خطر یا بحران ،محتاج اعتمادی است که اوالً ،آحاد جامعه در روابط متقابلشان
نسبت به یکدیگر دارند و ثانیاً ،شهروندان در مناسباتشان با دولت ،برقرار میکنند.

واژگان کلیدی :همدلی و همزبانی ملت و دولت ،انسجام ملی ،وحدت ملی ،یکپارچگی ملی

 -4شاخصه های حكمرانی خوب و تاثیرآن بر همدلی و هم زبانی دولت و ملت
امیر مشتاقی-1وحید محمدی
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 .1چكیده و کلیدواژه ها

تعیین سال  1931به عنوان «همدلی و هم زبانی دولت و ملت» با توجه به شرایط سیاسی ،اقتصادی و امنیتی
کشور حاکی از عمق نگاه و مدیریت راهبردی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) با تکیه بر فرهنگ
استراتژیک حاکم بر جامعه اسالمی ایران می باشد .تحقق واقعی همدلی و هم زبانی دولت و ملت مستلزم
برقراری یک رابطه دو طرفه تعاملی میان حاکمیت و مردم می باشد و چراغ آن از سوی حاکمیت با اعمال
مدیریت صحیح امور در راستای منافع ملت روشن می شود که می توان از آن بعنوان «حکمرانی خوب» و
کارآمدی نظام نام برد که از جمله الزامات بروز و ظهور همدلی و
هم زبانی ملت و دولت و مقابله با مشکالت و دفع تهدیدات بالقوه و بالفعل می باشد .در این نوشتار به بررسی
مولفه های حکمرانی خوب با توجه به استانداردهای جهانی و تاثیر آن بر میزان همگرایی و واگرایی دولت و
ملت پرداخته شده است .از جمله یافته های پژوهش آن است که حکمرانی خوب منجر به تقویت پایه های
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی کشور شده و در نتیجه ثبات و امنیت ارتقاء یافته و سرعت توسعه اقتصادی و
اجتماعی افزایش می یابد که به ایجاد امید در ابعاد مختلف جامعه و تقویت ارتباط ملت و دولت منتهی می
گردد  .برگزیدن راهبرد همدلی و همزبانی دولت و ملت ،حاکی از نقش مهم ملت در تعیین سرنوشت کشور از
دیدگاه رهبری عالی نظام بوده و در ایجاد فرهنگ عمومی جهت مشارکت مردم در توسعه کشور بسیار موثر
ارزیابی می گردد .

کلید واژه ها :هم دلی و هم زبانی دولت و ملت ،حکمرانی خوب  ،فرهنگ استراتژیک
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کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای از دانشگاه عالمه طباطبائی (( )a_moshtaghi1361@yahoo.comنویسنده مسئول)
کارشناس ارشد روابط بین الملل از دانشگاه عالمه طباطبائی

 -5بررسي ساثير سب يض و نابرابري اج ماعيبر كاه

سطح همدلي و همزباني دولت و ملت و اق دار ملي
حجت دهقاني وحيد-9زهرا احمدي دس جردي

9

چكيده

با ان خام سال  4939بهعنوان سال "همدلي و همزباني ميان دولت و ملت" و در راس اي سوجه به نيازهاي
مهم كشور و با سدابير حكيمانه رهبر م ظم انقالم ،ترور
در آينده اس بي

از پي

انسجام و اق دار ملي كه زمينهساز اع الي كشور

بايد مورد سوجه قرار گيرد ،امادر راه سسقق كامل اين ش ار ،موانع و چال هاي

مخ لفي وجود دارد كه جديسرين و اصليسرين مانع در اين زمينه بسث "سب يض و نابرابري اج ماعي" است
كه سبب ايجاد فاصله ميان مردم شده و جام ه را بهسمت دو قطبي شدن سوق ميدهد؛ از سويي بهسدريج
سبديل به بسراني اج ماعي شده و ميزان اع ماد به دولت را كاه

داده و اق دار ملي را به مخاطره مياندازد؛

چراكه الزمه رسيدن نظام جمهوري اسالمي به اهداف واالي رود و زمينهسازي براي سسقق ارزشها و احكام
اسالمي كسب اق دار و امنيت ملي در سطح قابل قبولي است؛ بنابراين سسقق واق ي ش ار «دولت و ملت،
همدلي و همزباني» منوط بر حذف موانع و چال ها در اين زمينه است
اين پژوه

كه با اس فاده از روش سسليلي ،با ارائه پرسشنامه و با هدف دس يابي به مهمسرين موانع و

چال ها و ارائه راهكار در زمينه همدلي و همزباني ميان دولت و ملت و افزاي

اق دار ملي انجام شده ،بيانگر

اين امر است كه سب يض و نابرابري ،اغلب ريشه در سار ار اج ماعي و اق صادي جام ه داش ه و در حقيقت
بسياري از اين نابرابريها ،م لول اق صاد دول ي و نف ي ،سمركزگرايي و رانترواري و حمايتهاي مخ لف
سياسي  -اج ماعي است كه در ادوار مخ لف زماني به طرق مخ لف از اع بارا
پنهان براي گرف ن بيش ر ثرو

و درآمد اس فاده ميكنند

واژگان كليدي :سب يض و نابرابري ،ملت ،دولت ،همدلي ،همزباني ،اق دار ملي

9
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.كارشناس ارشد مهندسي عمران گراي
كارشناس ارشد علوم سياسي ،گراي

آم از دانشگاه الم ي گرگان
انديشه سياسي در اسالم از دانشگاه عالمه طباطبايي

اق صادي و رانتهاي پيدا و

 -6نقش عدالت اجتماعي در تحكيم جامعه اسالمي و ايجاد اقتدار ملي
عباس شريفي-محمد صادق مسعودي
چكيده

عدالت اج ماعي موتوعي است كه گف مان انقالم اسالمي سنگ بناي

را بر آن نهاد سا مب ني بر مباني اع قادي

و ارزشي اسالم بدان پردار ه و براي سسقق آن در راس اي پاسخ گويي به نيازهاي جام ه سالش نمايد بدون
سرديد يكي از مولفه هاي بسيار مهم در انسجام بخشي و سقويت سار ار دروني نظام براي غلبه بر چال
سسقق آرمان ها ايجاد عدالت اج ماعي است اين نوش ار بر آن است كه نق

ها و

عنصر همدلي و همزباني را در

ايجاد عدالت اج ماعي و اق دار ملي بررسي نمايد ياف ه هاي سسقيق نشان مي دهد كه با سسقق عدالت اج ماعي
با مسوريت همدلي و همزباني دولت و ملت ،بارقه هاي اميد براي احياء ارزش هاي اسالمي نظير اصالح جام ه،
سربيت نيروي انساني مومن ،سأمين رفاه اج ماعي ،حفظ نظام اسالمي ،اس قالل سياسي و اق صادي فراهم مي گردد
كه اثرا

رعايت آن باعث اق دار ملي(در سمامي جنبه ها) مي شود نك ه تروري اين است كه اق دار ملي به

عنوان قرائ ي از گف مان همدلي و همزباني بين دولت و ملت ،در ب د نظامي آن نيز م أثر از عدالت اج ماعي،
سياسي واق صادي است
كليد واژه ها عدل  ،عدالت اج ماعي  ،همدلي و همزباني ،جام ه اسالمي ،اق دار ملي

«-7الزامات همدلی و هم زبانی دولت و ملت از منظر مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)»
محمد احدی - 5علیرضا تنهایی-6
چكیده:

شناخت الزامات همدلی و هم زبانی میان ملت و دولت میتواند موجبات تقویت هر چه بیشتر پیوند
ناگسستنی میان ملت و دولت را فراهم نموده و پیشرفت همه جانبه و اقتدار ملی کشور بخصوص در
یک کشور مردم ساالر دینی همانند جمهوری اسالمی ایران را به ارمغان آورد .این مقاله با تاکید بر
اندیشه رهبر معظم انقالب (مدظلهالعالی) تالش دارد الزامات همدلی و هم زبانی دولت و ملت را
بررسی نماید ودر مقام پاسخ به این سوال ،که الزامات همدلی و هم زبانی دولت و ملت چیست؟
سخنان و بیانات رهبر انقالب اسالمی را مورد توجه قرار داده است .نوع پژوهش کاربردی است و از
روش تحلیل محتوا و نظریه پردازی داده بنیان استفاده و به منظور تحلیل گفتمان ،از الگوی سه
سطحی فرکالف شامل؛ توصیف ،تفسیر و تبیین استفاده گردید .در این راستا برای تعیین حجم نمونه،
از روش نمونه گیری هدفمند به تعداد حداقل 92نفراستفاده شده است .سنجش روایی پرسشنامه
پژوهش با اعمال نظرات اصالحی صاحبنظران احرازو پایایی به دست آمده با استفاده ازفرمول آلفای
کرونباخ ( )0/41بیانگر این است که پرسشنامه از اعتبار قابل قبولی برخورداراست.
نتایج تحقیق بیانگر آنست که  «:عواملی همچون اعتماد متقابل دولت و ملت ،اتحاد و اتفاق در راه
اهداف الهی و ایجاد جامعه نمونه اسالمی ،اولویت دادن به منافع ملی ،وجود دولتی قوی و کاردان و
یکی بودن گفتار و عمل مسئولین از الزامات همدلی و هم زبانی دولت و ملت در جمهوری اسالمی
ایران می باشد».
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