
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های خبری و تولیدات پژوهشی در بخش های زیر قابل دسترس است:فرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 رمضانی پورحسین   پژوهشگر:

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش

 دهه پنجم انقالب 

 مدیریت جهادی به کشور نیازو 
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از نکات کلیدی که رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم انقالب مطرح نمودند بحث مدیریت  -

 دانستند. هادر همه عرصه رانیا شرفتیعامل عزت و پجهادی است که آن را  

 را در مدیریت از ایتازه الگوی تجربه مدیریت جهادی در چهل سال گذشته در کشور توانست -

 است. داخلی و بومی های معنوی، اخالقی،فرهنگ، ارزش بر مبتنی که کند ایجاد کشور

بر  یافراد، مبتن یهاتیمؤثر و کنترل فعال یریوقفه در به کارگ یتالش ب« مدیریت جهادی» -

به  لیجهت ن ،یاله تیو.... با ن یاقتصاد ،یاسیس ،یفرهنگ ،یعلم یهامبارزه در تمام عرصه

 است. جامعه و رفع موانع موجود یاهداف واال

به معاد و آخرت  مانیا ،و توکل به خدا یخدامحور های مهم مدیریت جهادی:ها و ویژگیشاخص -

-آرمان ،تعهد به مردم و نظام ،خدمت به خلق هیداشتن روح ،و اعتماد به نفس یخودباور یی،گرا

 ی،دشمن شناس ،رفتار خالصانه ،و شوق به کار یریناپذ یخستگ ت،یجد ی،مدار هدفو  یگرای

همراه با  یریپذ سکیر ،از اختالفات یزدن بر وحدت و دور هیتک ،(ی)عزم مل یحضور مردم

مبارزه با فساد و سالمت  ،جمعی و کار گروهی هیداشتن روح ،تیبر علم و درا یحرکت مبتن

 .هاتیاستفاده از امکانات و ظرف ی،کارآمد ی،اقتصاد

ر و با توجه به اقدامات خصمانه دشمنان این مرزو بوم که شبانه روز علیه روی کشودر دهه پیش -

دهند، تنها راه مقابله با آنها در پیش گرفتن مدیریت جهادی و نگاه درونزا مردم و نظام انجام می

 ها و امکانات داخلی است.به ظرفیت
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  طرح مسأله()طرح مسأله(مقدمهمقدمه(  

 است که آن را  که رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم انقالب مطرح نمودند بحث مدیریت جهادی از نکات کلیدی

 هر دهدنشان می چهل ساله نظام جمهوری اسالمیمرور تحوالت  دانستند. هادر همه عرصه رانیا شرفتیعامل عزت و پ

اند، موفق بوده و نتایج به جامعه قدم نهاده های جهادگونه به عرصه خدمتبا فعالیت صاحب منصب افرادمدیران و کجا 

های دوران هشت سال دفاع مقدس، حل بحرانتوان به می های شاخص این مطلباز نمونه در پی داشته است. مهمی

پیشرفت و توسعه کشور در عمران، آبادانی و  و دوران قبل از انقالب، ای جنگههای اولیه انقالب، بازسازی خرابهسال

ما از مجاهدت، بیگانه نیستیم. »... فرمایند: مینیز در این خصوص ... اشاره کرد. رهبر معظم انقالب  مختلف و هایحوزه

هاى جهاد؛ هم جهاد نظامى، در دوران هشت سال دفاع مقدس؛ هم جهاد سیاسى، در طول این مدت؛ ملت ما در میدان

فرمایند: دیگر مییا ایشان در جایی  1.«شنا هستیم با جهادداده است. ما آهم جهاد اقتصادى و علمى، یك ملتِ امتحان

آسایى و محول کردن کار به یکدیگر جایز نیست؛ حرکِت جهادگونه باید ، تنبلى و تن)پیشرفت علمی( در این حرکت »...

میادین زندگى، جهاد الزم است. جهاد یعنى تالش  علم هم مثل بقیه کرد. جهاد فقط در میدان جنگ نیست، در میدان

همچنین رهبر معظم انقالب  2و پیشرفت و امید به آینده. -در حد معقول البته -وقفه، همراه با خطرپذیرىبى

الزم است. ملت ما از اول  یجهاد هیروح»دارند: در حرم رضوی در خصوص مدیریت جهادی بیان می 1390فروردین

در  م،یدیرا ما در دفاع مقدس د نیرفته. ا شیشده، پ دانیوارد م یجهاد هیکه با روح ییانقالب تا امروز در هر جا

داشته  یجهاد هیگوناگون، روح یها. اگر ما در بخشمیکنیمشاهده م میدار یدر حرکت علم م،یدید یجهادسازندگ

(، بالشك فی)نه فقط به عنوان اسقاط تکل میانجام ده ریناپذ یو به صورت خستگ تیبا جد خدا، یکار را برا یعنی م،یباش

از موانع  یعنی یکار جهاد»فرمایند: ایشان در دیدار با رئیس دولت یازدهم می همچنین 3.«خواهد رفت شیحرکت پ نیا

کار  نیفراموش نکردن، شوق به کار؛ اها را فراموش نکردن، جهت را آرمان دن،یعبور کردن، موانع کوچك را بزرگ ند

 4.«ردیانجام بگ یانجام داد تا ان شاءاهلل خدمت به خوب یجهاد دیاست. کار را با یجهاد

اقتصاد و » نیزکه این سال را  1393و باالخص سال  1392ویژه از سال ههای اخیر برهبر معظم انقالب در سال ،از طرفی

-فراوان داشته و آن را از شاخصه دیتاک یجهاد تیریبارها بر کار و مد، دندینام «یجهاد تیریو مد یعزم مل فرهنگ با

شعار  كیرهبر معظم انقالب نه  یدر منظومه فکر «یجهاد تیریمد»دانسته اند. در واقع  یدر نظام اسالم تیمسئول یها

 شود.شمرده مینظام  تیریمد یاصل تیکه هو

جامعه بر اساس فرهنگ و  تیریبه آن توجه داشت روش مد یستیهر جامعه که با تیریمهم در مد اریاز موارد بس یکی

دوران مختلف رشد و افول را  ربازیاز د زی. کشور ما ناستآن جامعه  یهابر ارزش یمبتن ییرسوم و با استفاده از ابزارها

و در  حیصح تیریاثر مد یبه روشن رانیتوان در دوران رشد تمدن ایم یخیمرور تار كیدر . پشت سر گذاشته است

مورد  ربازیدر کارها از د تیریمختلف مد یهاسبك زیمشاهده نمود. در کشور ما نرا نامناسب  یهاتیریدوران افول اثر مد

و الهام  یبوم یتیریمد یهااز سبك یکی وانبه عن یجهاد تیریتوان به مدیتوجه قرار گرفته است که از جمله آن م

 اسالم اشاره نمود. نیمب نیو منابع د یرانیگرفته شده از تمدن ا

                                                           
در  مقام معظم رهبری بیانات ،یانقالب اسالم یفرهنگ یمؤسسه پژوهش -( یالعالظله)مد یاخامنه یسیدعل یالعظماهللدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت یرسانپایگاه اطالع .1

 .1390 /01 /08 ،جمع مردم و کارکنان صنعت نفت عسلویه در سفر یك روزه به این شهر
 .1387 /07 /03 ،هادانشگاه دیو اسات ینخبگان علم داریدر د اناتیب همان، .2
 .01/01/1390 . همان، سخنرانی در حرم رضوی،3
  .23/10/1393. همان، در دیدار با رئیس جمهور، 4
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تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر شیوه مدیریت جهادی در اداره کشور و ضرورت آن برای دهه پنجم انقالب ما را بر 

به تبیین چرایی و علل های مدیریت جهادی ها و ویژگیمولفه ها،آن داشت که در این نوشتار ضمن برشمردن شاخص

 یریت جهادی در دهه پنجم انقالب بپردازیم.نیاز به مد

  هدف و ضرورتهدف و ضرورت  

له نیز گفته شد، در مرور تاریخی کشور، رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن را زمانی که مدیریت ئطور که در طرح مسهمان

های چشمگیری در نظام جمهوری اسالمی موفقیتصحیح حاکم بوده شاهد بودیم. به خصوص طی چهل سال گذشته 

دست آورده است. طبعاً این نظام هب...  سیاسی، اقتصادی و های مختلف مبارزاتی، دفاعی،مدیریت جهادی در عرصهپرتو 

ضرورت دارد که ها و رسیدن به نظامی مطلوب نیازمند شیوه مدیریتی جهادی است. لذا ها و پیشرفتبرای تداوم موفقیت

 های مدیریت جهادی تبیین و تشریح شود.ها و ویژگیها، مولفهشاخص

    زاویه دیدزاویه دید  

 ها و علل نیاز به مدیریت جهادی در دهه پنجم انقالب است.زاویه دید این نوشتار تبیین ویژگی

  سوال اصلیسوال اصلی  

 های مدیریت جهادی چیست و چرا در دهه پنجم انقالب به این شیوه مدیریت نیاز است؟ها و ویژگیشاخص

  های مدیریت جهادیهای مدیریت جهادیویژگیویژگیها و ها و شاخصشاخص  

 و مفهومی از مدیریت جهادی داشته باشیم. یفدر وهله نخست الزم است که تعر

-در برنامه یو انسان یمؤثر و کارآمد منابع ماد یریبه کارگ ندیفرا»در دانشنامه رشد درباره مفهوم مدیریت آورده است: 

و بر اساس نظام  یبه اهداف سازمان یابیدست یو کنترل آن که برا تیمنابع و امکانات و هدا جیو بس یو سازمانده یزیر

بر  یمبتن یاز نظام ارزش یناشی که تیرینوع مدالبته مدیریت در نظام اسالمی آن  1.«ردیگیمورد قبول، صورت م یارزش

 است. یفرهنگ و تمدن اسالم

است. اما  3تالش و کوشش تیو نها 2مشقت یبه معنا« جهد» شهیاز ر یعربای اینکه این واژه« جهاد»در خصوص کلمه 

عبارت است از بذل جان، مال و توان  ،ینیشود؛ بلکه جهاد از منظر دیجهاد اطالق نم ،یبه هر تالش ینیاز منظر د

  4.مانیکلمه اسالم و اقامه شعائر ا یدر راه اعتال شیخو

: ندیفرمایباره م نیدر ا است وجهاد  یرکن اساسجدّ و جهد و مبارزه در مقابل دشمن دو رهبر معظم انقالب معتقدند، 

خانه  یدر پستو ایباشد. انسان در رختخواب  یدر آن جّد و جهد و تحرک نکهیا یکیحتماً الزم است:  زیدر مبارزه دو چ»

معنا ندارد. پس جهاد  ستیباشد. مبارزه در آنجا که دشمن ن یمقابلش دشمن در نکهی... دوم ا تواند مبارزه کندیکه نم

شود؛ بلکه هر جا که یجنگ و نبرد مسلحانه، ختم نم دانیجهاد فقط به مبارزه در مالبته  5«دو رکن است... نیمتقوّم بر ا

 نی. بنابرادیتوان آن را جهاد نامیم رد،یرفع آن مانع انجام گ یبرا یاله تیخالصانه و با ن یتالش جهیباشد و در نت یمانع

 تر از قتال و مبارزه مسلحانه دارد.عیوس ییجهاد، معنا

                                                           
 www. Daneshnameh.roshd.irدانشنامه رشد،  . 1
 کلمه جهد. لی، ذ1اللغه، ج سییاحمد، معجم مقا ا،یابن فارس بن زکر . 2
 کلمه جهد. لی، ذ3ج  ن،یمجمع البحر ن،یفخر الد ،یحیالطر . 3
 . 3، ص 21محمد حسن، جواهر الکالم، ج  ،ینجف. 4
 .20/6/1373رهبر معظم انقالب در شروع درس خارج فقه،  اناتیب...، پیشین، دفتر  یرسانپایگاه اطالع. 5
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مؤثر و کنترل  یریوقفه در به کارگ یتالش ب« مدیریت جهادی»توان گفت با توجه به مفهوم دو واژه مدیریت و جهاد می

به  لیجهت ن ،یاله تیو.... با ن یاقتصاد ،یاسیس ،یفرهنگ ،یعلم یهابر مبارزه در تمام عرصه یافراد، مبتن یهاتیفعال

 1است. جامعه و رفع موانع موجود یاهداف واال

 

 

                                                           
 .1393اسفند  ،107ش ،مجله معارفی، از منظر مقام معظم رهبر یجهاد تیریمد یشاخصه ها، طاهر ،زاده میکر . 1
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برشمرد براساس نظرات رهبر معظم انقالب و از منابع دیگر توان میمدیریت جهادی که برای هایی و ویژگی هاشاخص* 

  است.ذیل  به شرح

 خدامحوری و توکل به خدا. 1

های در یك نظام مبتنی بر ارزش خداست. اصل و اساس در مدیریت جهادی خدامحوری و در کارها توکل کردن به

ها، آدمی به خداوند متعال ای سامان دهد که در اثر انجام آنبه گونهبایستی رفتارهای خود را اسالمی مدیر جهادی 

-های واالی الهی به دست آورد. انجام کارهایی که در عرصه مدیریت به وقوع مینزدیك شود و کماالت معنوی و ارزش

داند و مردم را بنده و مخلوق خداوند می« مدیر جهادی»مشمول همین قاعده خواهد بود. از این رو یك  پیوندد نیز

« رضایت الهی»در ضمن مدیری که دارای تفکر جهادی است تمام همّ وغم خویش را  .شمردخدمت به آنها را عبادت می

جهادگر هرچه به خدا نزدیك تر شده و جهاد  دانسته و به دنبال مطرح نمودن خویش و کسب مقام و شهرت نیست. فرد

 .شود و بالعکستر میتر و کمیابخود را ناب و خالص برای خدا انجام دهد، اکسیر جهاد او نیز ناب

: ندیفرمایدانسته و م یو کار جهاد تیریمد یهایژگیرا از جمله و ی، توکل و اعتماد به امداد الهنیز رهبر معظم انقالب

شما از  [ی. ]وقتمیاعتماد کن یاله یها[؛ به کمك می]کن یمتعال و استمداد از کمك اله یتوکل به خدادر همه کارها »

  1.«شودیشما باز م یها به سوراه د،یخواهیمتعال کمك م یخدا

 به معاد و آخرت گرایی ایمان. 2

اسالمی و برگرفته  تیریمد از اصول نیجهادی و همچن ریابعاد ارزشی مد نیاز مهمتر کیی ییگراآخرتاعتقاد به معاد و 

و نظر منشا اثر است بلکه در حوزه  شهیاصل نه تنها در حوزه اند نیپس از مرگ است. ا اتیبه معاد و ح مانیاز اصل ا

 2.هاست رییو اصالح جهت گ رییقابل توجه و اساسی و تغ رهاییباعث تاث زیعملکردها ن

 خودباوری و اعتماد به نفس. 3

به  دنیرس یهر لحظه برامدیر با اعتماد به نفس  شود.ایی آن میینشاط و پوخودباوری و اعتماد به نفس در جامعه باعث 

مثبت و  یهایژگیجامعه، از و نیافراد در اطبیعتاً  کند.یها مبارزه میدر حال کوشش بوده و با موانع و دشمن آن باور

و اعتماد به  یخودباور ،رهبر معظم انقالب نیزکنند. یدارند و در فکر و عمل، استقالل خود را حفظ م یخود، آگاه یمنف

 ازعبارت است  یجهاد تیریعامل مهمّ مد»شمارند: یبر م یجهاد تیریها و عوامل مهم در مدیژگیاز و یکینفس را 

کوشی، سخت ،ییپویا ،یتحول آفرین ،یخودباوری، پرکارلذا  3.«یو اعتماد به نفس و اعتماد به کمك اله یخودباور

 های بارز مدیریت جهادی است.از ویژگی سرعت عمل در کارها

 . داشتن روحیه خدمت به خلق4

خدمتی همراه با رضایت خالق خلق. رهبر معظم انقالب در های اصلی مدیریت جهادی خدمت به خلق است. از شاخص

ما  ست؛ین نیوجود ما جز ا خدمت است؛ اصالً فلسفه نیهم یدولت اسالم یگفتمان اصل ... »فرمایند: این خصوص می

  .«غافل کند فهیوظ نیما را از ا دینبا زیچ چیبه مردم و ه میخدمت کن میاآمده

                                                           
 .10/20/1393،بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار کارگران گروه مپنا ن،یشیدفتر ...، پ یرسانپایگاه اطالع. 1
 .129،ص1393، پاییز 19،شیدولت مدیریت انداز چشم، مجله ادیبن داده نظریه از استفاده بای جهاد مدیریتی پارادایم مدل ،الدیم ی،کوپائیشماع .2
 .10/20/1393،بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار کارگران گروه مپنا ن،یشیدفتر ...، پ یرسانپایگاه اطالع . 3
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کار  كیکار کرد:  شودیچهارچوب قانون، دو جور مدر» دارند: همچنین ایشان درباره خصوصیت خدمت به خلق بیان می

آرمانها را  دن،یاز موانع عبور کردن، موانع کوچك را بزرگ ند یعنی ی. کار جهادیکار جهاد ،کار كی ،یکار مرسوم ادار

 شاءاهللانانجام داد تا  یجهاد دیاست. کار را با یکار جهاد نیفراموش نکردن، جهت را فراموش نکردن، شوق به کار؛ ا

 1.«ردیانجام بگ یخدمت بخوب

 مردم و نظام . تعهد به 5

های مدیریت جهادی داشتن تعهد به مردم و نظام است. شخصی که متعهد نباشد طبیعتًا کاری درست از دیگر ویژگی

ام که هر مکرّر عرض کرده من»فرمایند: رود. مقام معظم رهبری درباره این ویژگی در مدیریت میشود و از پیش نمینمی

 یو تعّهد نسبت به مردم و نظام اسالم مانیو ا تیمتعهّد، مؤمن و دلسوز بر سرکار بودند و با عقل و درا یهاتیّریجا مد

روز  كیکه  - عیصنا نیتردهیچیاز پ یبخش نهیما در زم د؛ی. شما به عرصه کشور نگاه کنمیکرد دایپ قیکار کردند، ما توف

از  یاری. بسمیدیکارآمد، به حّد مطلوب رس یهاتیّریبه خاطر مد - کردندیفکرش را نم یکشور حتّ نیاصنعتگران 

چون آثارش را در  کنند؛یباالخره باور م یرا باور کنند؛ ول تیواقع نیا ستندیحاضر ن یحتّ  بانیدشمنان و رق گانگان،یب

 2.«ردیدلسوز و متعهّد زمام کار را در دست گ تیّریمد دی... بانندیبیگوشه کنار م

 یمدار هدف وی گرایآرمان. 6

ها را طبق آرمان خود شکل دهد و به وجود آورد. وقتی فرد تیتواند واقعهاى بلند مىداراى هدف ومجموعه با آرمان  كی

 زییرهای بزرگ طرحآرمان دیکرد و به آن معتقد شد برای محقق شدن آن هدف با فیهدف درستی را برای خودش تعر

موضوع و  حیهای خود برای اجرای صحالهی برخوردار باشد از همه توانمندی زهیو انگ نشیکه از ب رییمد عتاًیطب. دینما

به  دنیکافی برای رس زهیکند و هم از انگمی تیریداند که چرا مدهم می ری،یمد نیکند. چناستفاده می تیریمتعلق مد

 مدیریت جهادی دقیقاً چنین ویژگی دارد.  3.هدف برخوردار است

 و شوق به کار یریناپذ یخستگ ت،یجد. 7

اگر همراه با  یی. پرقدرت بودن به تنهااست و شوق به کار یریناپذ یخستگ ت،یهمراه با جد یتیریمد ،یجهاد تیریمد

 ریمنجر شود. مد یدیو ناام یبه سرخوردگ ر،یو شوق نباشد، ممکن است در ادامه و بر اثر برخورد با مشکالت مس تیجد

 4!فیاسقاط تکل یبرا اناًیدهد، نه فقط پرقدرت و احیم جامان یریناپذ یشوق و خستگ ت،یکار را با جد یجهاد

 رفتار خالصانه. 8

شده نگرش اخالص دانست.  اتییتوان فعل و مرحله عملهای رفتار جهادی است را میمقوله نیرفتار خالصانه که از مهمتر

کار و  نیجهادی شما در ع تیریدر مد .استکار خالصانه و کار بدون چشم داشت  میشده از مفاه لیرفتار خالصانه تشک

 فیدر واقع کسانی که صبغه جهادی دارند با نگاه تکل. دهی اصال توقعی از کسی نداریتالش مخلصانه که انجام می

 چیدهند، از هتی که انجام میو در قبال خدما نندیبمی فهیانجام وظ لهیمدارانه و مفهوم بندگی خداوند کامال خود را وس

                                                           
 .06/06/1392،دولت تیئه یو اعضا جمهورسیرئ داریدر د اناتیب ن،یشیدفتر ...، پ یرسانپایگاه اطالع .1
 .10/04/1380ی، و بازرگان عیصنا یهاخانهمسئوالن وزارت داریدر د اناتیب . همان،2
 .132پیشین،ص  ،یکوپائیشماع. 3
  ؛ و مجموعه بیانات رهبر معظم انقالب.10/02/1393کارگران گروه مپنا، داریرهبر معظم انقالب در د اناتیب ن،یشیدفتر ...، پ یرسانپایگاه اطالع. برگرفته از 4
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و مزد و پاداششان را هم از او اند داده انجامکس توقع و انتظاری ندارند مگر از خداوند که معتقد هستند کار را برای او 

  1خواهند.می

 دشمن شناسی. 9

دشمن خود را ای که نتواند طبیعی است، جامعههای اصلی مدیریت جهادی است. ها و ویژگیدشمن شناسی از شاخص

تواند برای مقابله با او برنامه ریزی صحیحی داشته و سیاست دفاعی بشناسد و از تهدیدهای او اطالع پیدا کند، نمی

ای است و از دارای جایگاه ویژه معظم انقالب رهبر دشمن شناسی برای یك مدیر جهادی از منظرمناسبی اتخاذ کند. 

باید دشمن را شناخت... دشمنی او را »دانند؛ یت جهادی را دشمن شناسی میهای مدیرایشان یکی از شاخصه همین رو

 كیجهاد عبارت است از تالشى که در مقابل . ... این شد حرکت جهادی باید فهمید، نقشه او را باید تشخیص داد

چالش خصمانه از  كی. جهاد عبارت است از آن تالشى که در برابر ستیهر جور تالشى جهاد ن رد؛یگیاى انجام مدشمنى

که  دیاست که توجّه بکن نیا نجایجهادى در ا تیّریوقت معناى مدجهاد است. آن نیا رد؛یگیسوى طرف مقابل صورت م

 نیچالش خصمانه، که در مقابل ا كیعلمى کشور مواجه است با  شرفتیو نهضت علمى کشور و پ کشورحرکت علمى 

شد حرکت جهادى و  نیا د؛یستیبا دیبا د،یشما که دانشجو هست د،یشما که استاد د،یریچالش خصمانه شما که مد

 عرصه نیهاى گوناگون اهر بخشى از بخش تیریّوزارت، چه مد تیّریدانشگاه، چه مد تیّریدستگاه؛ چه مد تیّریمد

     2جهادى. تیّریخواهد شد مد م،یعظ

 (ی)عزم مل یحضور مردم. 10

ره( از ابتدای انقالب اسالمی و پس از آن بیانات رهبر معظم انقالب تاکنون بن )بیانات امام خمینی و جستجوی در بررسی

 ریدر کشور، بدون مشارکت مردم امکان پذ یو سازندگ شرفتیو هست که پمایه آنها همواره بر این نکته استوار بوده 

به  ایو  یمشارکت و حضور مردم ،یجهاد تیریمد یاساس یهایژگیو و هیاز اصول اول یکی برهمین اساس،باشد. ینم

و  یزندگ یبنا یآنچه برا» فرمایند:است. مقام معظم رهبری در این خصوص می یرهبر معظم انقالب، عزم مل ریتعب

نخواهد رفت و  شی... بدون حضور مردم کار پستین ریمورد انتظار است، بدون مشارکت مردم تحقّق پذ ندهیآ یسازندگ

کنند.  ینیتوانند نقش آفریم یبا اراده و عزم راسخ ملّ  یگوناگون مردم یهانخواهد کرد. مردم در گروه دایمقصود تحقّق پ

با توکّل به  یستیمردم دارند. آنها هم با یبانیبه پشت اجیببرند، احت شیپ یبتوانند کار را به درست نکهیا یهم برا نیمسئول

  3«عمل بشوند. دانیمجاهدانه وارد م ،یو کمك مردم یاله داتییو تأ قاتیمتعال و با استمداد از توف یخدا

 از اختالفات یدور. تکیه زدن بر وحدت و 11

ای و حزبی و شود. طبیعی است که اگر به اختالفات قومی قبیلهکار جهادی در سایه وحدت و یکپارچگی انجام می

اِن ّما »: دیفرمایم قرآنرود و این خواسته دشمنان نظام و مردم است. خداوند در حی دامن زده شود کاری از پیش نمیجنا

و  طانیمسلمانان، خواسته ش نیب یاختالف و دشمن (91)انعام،آیه  «الع داو ه  و الب غضاء  ن ُکمیب  وق ع  یُا ن  طانُیالش ّ  دُیریُ

 .استصفتان  طانیش

و نیروی مسلمانان  نیاختالف ب جادیا ،یو داخل یالمللنیدر عرصه ب ،یدشمنان اسالم در عصر کنون یهااز نقشه یکی

از شده است.  لیتبد ،یجامعه اسالم یهااز چالش یکیاختالفات در هر دو عرصه به  نیمتاسفانه اطرفدار نظام است. 

                                                           
  .135-136پیشین،ص  ،یکوپائیشماع. ر.ک. 1
  . 11/04/1393، هادانشگاه دیاسات داریدر د اناتیب ن،یشیدفتر ...، پ یرسانپایگاه اطالع. 2
 . 29/12/1392، 93به مناسبت آغاز سال ینوروز امیپ. همان، 3
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رای پیشرفت کشور بر و باز آن بر حذر داشته مسئولین و مقامات را خود،  اناتیبارها در ب یمقام معظم رهبرهمین رو، 

هاست: سرگرم شدن به اختالفات در داخل نیما ا یدرون یهاچالش» وحدت و انسجام نیروهای درونی تاکید دارند؛

ما را از مسائل و  اورد،یما را سرگرم بکند، در مقابل هم قرار بدهد، تعارض به وجود ب ،یو سطح یکشور؛ اختالفات فرع

  1.«ماست یهااست... از دست دادن انسجام ملت از چالش یاصل چالشآن  قیاز مصاد یکی نیغافل بکند؛ ا یخطوط اصل

 تیبر علم و درا یحرکت مبتنریسک پذیری همراه با . 12

است که  یهیبد های مدیریت جهادی است.ها و ویژگیهای بلند از شاخصریسك پذیری با نگاه علمی و برداشتن گام

ها از آن یجهاد ریمد كیاست که  حیو داشتن برنامه صح یعلم یها یبررس ،یو پشتوانه هر گام بلند تیضمانت موفق

تنها با مدیریت  مشکالت و موانع نیا یجهت رفع اصول ،یعلم و آگاه یمبارزه با مشکالت و موانع از رو برخوردار است.

معظم انقالب نیز در این  . رهبراست تیعلم و درا ت،یرینوع مد نیا یاز اصول اساس یکیلذا جهادی امکان پذیر است. 

حاکم باشد،  تیبر علم و درا یو مبتن یاله تیهمان کار و تالش با ن ای یجهاد تیریاگر مد»: فرمایندخصوص می

قابل حل است و کشور  گر،ید طیو در شرا یجهان یهاقدرت زِیخباثت آم یفشارها یِکنون طیشرامشکالت کشور، در 

  2.«حرکت رو به جلو را ادامه خواهد داد

 جمعی و کار گروهی هیداشتن روح. 13

رود. می شیرود که بدون همکاری، تعاون و مشارکت افراد به سختی پشمار میبه ییکار جهادی از آن دسته کارها

و ارتباطات مؤثر را به دنبال  ییهم افزا می،یهای حرکت جهادی است. کار ت نهیجمعی و کار گروهی از زم هیداشتن روح

و  روهایدر کنار ن ستییبا ریمد وشود مجموعه و سازمان هم می تیریهمکاری شامل حال مد نیخود خواهد داشت. ا

گروهی و جمعی  مقام معظم رهبری درباره کار .ردیقرار گ گرانیاز آنان کار کند و الگوی د شیکارکنان پا به پا، بلکه ب

به  هایرا غرب یکار جمع نکهیاست. با ا بیآس كی نیاست؟ ا فیما ضع یدر جامعه یچرا فرهنگ کار جمع»فرمایند: می

واعتصموا بحبل  »: ای ،«یالبرّ و الّتقو یتعاونوا عل»گفته است:  نهایقبل از ا یلیاند، اما اسالم خاسم خودشان ثبت کرده

 3««.و ال تفرّقوا»باشد؛  یجمعد دستهیاللّه هم بااعتصام به حبل یحتّ یعنی. «عایاللّه جم

 یسالمت اقتصاد. مبارزه با فساد و 14

و از سالمت نفس، مالی و  فساد نفوذ نکند اشتیریدر دستگاه تحت مدهای مهم یك مدیر جهادی این است که از ویژگی

های گذشته مطالب بسیار زیادی ایراد فرمودند. از رهبر معظم انقالب در این خصوص طی سال اقتصادی برخوردار باشد.

قدرت و منابع  گاهیجا ،یمنصب حکومت»... فرمایند: می دولت تئیه یو اعضا )روحانی( جمهورسیرئ داریدر دآن جمله 

 دیو سطح باال هست دینیکه متدّ دیخودتان نگاه نکن. حاال شما به گذاردیانسان را راحت نم نجایها در ااست؛ وسوسه یمال

ها نتوانند مقاومت بکنند. وسوسه نیممکن است در مقابل ا نیها؛ در درجات پائوسوسه نیدر مقابل ا دیکنیو مقاومت م

اشراف شما است و تحت  ریکه ز یدستگاه نیخودتان را بر سرتاسر ا ینایب رِیچشم بص دیشما با د،یمراقب باش دیاشما ب

ها وسوسه نیو ا دیایوجود ببه یناسالمتىِ اقتصاد یاگوشه كیدر  دیکه نگذار دیشما است، آنچنان بگستران تیّریمد

ا... هاشمی رفسنجانی در بیان ارکان آمادگی مسئول آیت یجمهور استیحکم ر ذیدر مراسم تنفیا ایشان  4.«کارگر بشود

در عمل است. اجتناب  یزگیمسئول[، حفظ طهارت و تقواست. حفظ پاک یرکن سوم ]از آمادگ» فرمایند:برای خدمت می

                                                           
 .14/30/1393)ره(، ینیسالروز رحلت امام خم نیو پنجم ستیدر مراسم ب اناتیب . همان،1
 . 23/10/1392شهر تهران،  یشورا یشهردار و اعضا داریدر د . همان، بیانات2
 .23/07/1391، یجوانان استان خراسان شمال داریدر د اناتیب . همان،3
 .06/06/1392دولت، ئتیه یو اعضا جمهورسیرئ داریدر د اناتیب ن،. هما4



 

9 

 

 یاست که هر کار یریخوب، مد ریمد ...است.  یراخالقیمقبول و غ ریاهداف غ ایمشروع  ریاز هرگونه اختالط با اهداف غ

-یکه به شدّت با آن مقابله م یزیچ ،ینظام اسالم درانجام دهد.  ح،یصح یاصول اخالق تیبا رعا رد،یگیرا به عهده م

و عمل  حیصح ریکه با عمل غ شودیمقابله نم طورنیبا اعتقاد بد و نادرست، ا ،یرسوخ فساد است. در نظام اسالم شود،

 1.«شودیناکرده رسوخ فساد مبارزه م یو خدا یراخالقیغ

 یکارآمد. 15

را به  یخاطر، رهبر معظم انقالب کارآمد نی. به ادیآیبه حساب م یو جهاد ینید تیریمد یاز شاخصه ها یکی یکارآمد

 یهااز جلوه یکیاست که  یقتیمطلب دوّم در مورد آن حق»: ندیفرماینظام، مطرح کرده و م تیّثیو ح تیعنوان هو

از دانش و هوش  یناش یکارآمد ،یکارآمد قتی: حقدیشود دیم -« مپنا»مجموعه  - یمجموعه کار نیآن را در ا یبایز

نگاه ما به کلّ حرکت  نیا م؛یکنیمجموعه مشاهده م نیرا در ا نیو پشتکار و ابتکار و عزمِ راسخ که خوشبختانه ما ا

  2.«کشور است

 ها تیاستفاده از امکانات و ظرف. 16

 یبه اهداف متعال لین یاز امکانات موجود برا یریگها و بهرهتیاستفاده از ظرف ،یجهاد تیریمد یهایژگیاز و یکی

به خود  یاگر ملّت»: ندیفرمایدر جامعه، م شرفتیپ تیبر وجود استعداد و ظرف دیبا تأک یجامعه است. مقام معظم رهبر

 یدیدارند؛ ام یادیشدن، فاصله ز یمّلت ها هستند که تا قو ی. بعضندیگویبه او زور م گرانینکند، د یخود را قو د،یاین

مقابله کنند؛ امّا ملّت  ا،یدن یهاو گردن کلفت انیکنند که بتوانند با زورگو جادیدر خود ا ییرویوجود ندارد که بخواهند ن

ملّت ما به سمت اقتدار  م؛یدار ادیها هم زتیّامکانات و ظرف م؛یدار ادیشدن، ز یما اوّاًل استعداد قو ست؛یگونه ن نیما ا

 3.«است مودهیپ یادیاه زهم راه افتاده است و ر یملّ

های مدیریت جهادی هست و برای جلوگیری از اطاله کالم به همین ها و ویژگیای از شاخصآنچه که بیان شد گوشه 

های مدیریت جهادی و مرور آنها اهمیت این نوع مدیریت در نظامی ها و ویژگیباتوجه به شاخص شود.مقدار بسنده می

 شود.بیشتر آشکار میهمچون نظام جمهوری اسالمی 

دهد که هر موقع این نظام در چهارچوب مدیریت برگرفته از تجربه چهل سال گذشته نظام جمهوری اسالمی نشان می

اسالمی و انسانی اداره و مدیریت شده نتایج و ثمرات بسیار درخشانی هم حاصل  های اخالقی،فرهنگ، معنویت و ارزش

و با توجه به اقدامات خصمانه دشمنان این مرزو بوم که شبانه روز علیه مردم و  روی کشورشده است. لذا در دهه پیش

ها و امکانات داخلی دهند، تنها راه مقابله با آنها در پیش گرفتن مدیریت جهادی و نگاه درونزا به ظرفیتنظام انجام می

 است.

های شرایط دو سه سال آخر دولت دهم در سالتوان گفت شبیه وجود آمده حداکثر میهشرایطی که امروزه در کشور ب

های شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه های آمریکا علیه ایران تحریمها عالوه بر تحریماست. در آن سال 92تا  89

اروپا نیز وجود داشت، که با درایت و رهبری مقام معظم رهبری و برخی مسئولین آن شرایط را پشت سر گذاشتیم. رهبر 

. را سال جهاد اقتصادی نامگذاری کردند و همه مردم و مسئولین را به این جهاد فراخواندند 1390انقالب سال  معظم

مجاهدت آشناست. ما از مجاهدت، بیگانه نیستیم. ملت ما در  خوشبختانه ملت ما با فرهنگ»ایشان در آن سال فرمودند: 
                                                           

 .12/05/1372ی، جمهور استیحکم ر ذیدر مراسم تنف اناتیب . همان،1
 .10/2/1393 ،کارگران گروه مپنا داریدر د اناتیب. همان، 2
 .10/10/1393)ع(، یدر حرم رضو یرهبر اناتیب . همان،3



 

10 

 

اع مقدس؛ هم جهاد سیاسى، در طول این مدت؛ هم جهاد میدانهاى جهاد؛ هم جهاد نظامى، در دوران هشت سال دف

جهاد  -داده است. ما آشنا هستیم با جهاد. این جهادى که امروز باید انجام دهیماقتصادى و علمى، یك ملِت امتحان

 1.«کنیمخواهیم بتر نیست؛ اما باید بدانیم چه کار مىاز جهادهائى که تا امروز ملت ایران انجام داده، مشکل -اقتصادى

اساسى  امسال سال جهاد اقتصادى است. جهاد اقتصادى متوجه یك نکته»همچنین ایشان در دیداری دیگر فرمودند: 

و جمهورى اسالمى، بر  با اسالم است که امروز دشمن براى مبارزه کشور و مدیریت کشور؛ و آن این اداره است در مسئله

 و در زمینه فرهنگ را فراموش کردند؛ نه، در زمینه هاى دیگراقتصاد متمرکز شده است. نه اینکه عرصه روى مسئله

حاال  -کنندآید، مىها علیه نظام جمهورى اسالمى آنچه از دستشان برمىزمینه سیاست و در همه یت و در زمینهامن

آنها بر روى مسائل  لیکن تمرکز عمده -کنندا مىخورند، مطلب دیگرى است؛ اما آنها تالش خودشان رشکست مى

د، دنبال این هستند اقتصادى است. براى اینکه مردم را از دولت جدا کنند، از نظام جدا کنند، فاصله و شکاف ایجاد کنن

تها پیکار، من اقتصادى کشور مشکل ایجاد کنند. پس جهاد اقتصادى الزم است؛ یعنى همین مبارزه، همین که در مسئله

کنیم. سال جهاد اقتصادى وجود، با قصد خالص، با فهم و بصیرتِ اینکه داریم چه کار مى توان، با همه جهادگونه، با همه

قسمتهاى دولتى و غیر دولتى اگر به توفیق الهى پایبند به این  هاى اقتصادى کشور در همهمعنایش این است. بخش

 2.«مردم در این موفقیت سهیمند د و همهیك جهش به وجود خواهد آممجاهدت باشند، 

های . اگر حقیقتًا مدیران و مسئولین در کنار مردم همان توصیههای پیش روی ما از قبل بدتر نیستوضعیت امروز و سال

گاه دشمن در های بعد از آن را نصب العین خود قرار دهند و به واقع عملی سازند، هیچو سال 90رهبری در سال 

ثمره و نتیجه مدیریت جهادی را برای  93هایش علیه این کشور موفق نخواهد شد. رهبر معظم انقالب در سال طراحی

 یزیچ نیامّا ا شود،یعنوان شعار مطرح م به 93در سال "یجهاد تیّریو مد یعزم ملّ"» آینده این کشور ترسیم نمودند؛ 

 کنندهمیترس نیما است، ا ندهیآ نیما است، ا تیّثیح نیما است، ا تیّهو نیباشد؛ ا 93که مربوط به سال  ستین

 کند؛یم شرفتیفرهنگ هم پ کند،یم شرفتیبود، اقتصاد هم پ یجهاد تیّریبود، اگر مد یسرنوشت ما است. اگر عزم ملّ

 3.«شودینم ریو تحق ردیگیداشته باشد، در اوج قرار م شرفتهیداشته باشد و فرهنگ پ شرفتهیکه اقتصاد پ یو ملّت

  جمع بندی و نتیجه گیریجمع بندی و نتیجه گیری  

 مبتنی که کند ایجاد کشور را در مدیریت از ایتازه الگوی توانستتجربه مدیریت جهادی در چهل سال گذشته در کشور 

 مانند هاییها و ویژگیشاخص با جهادی مدیریت سبك است. داخلی و بومی معنوی، اخالقی، هایارزشفرهنگ،  بر

و  یخودباور مومنان، و مجاهدان نصرت و هدایت در خداوند مداوم نقش به اعتقاد ،به خداخدامحوری و توکل  نگرش

و شوق به  یریناپذ یخستگ ت،یجد العاده، خارق تصمیمات اتخاذ در جسارت و شجاعت ،گرایی تکلیف ،اعتماد به نفس

ی داخلی هاتیاستفاده از امکانات و ظرف تصمیمات، نتایج تخمین و همه مراحل دقیق و تدبیر محاسبه حال عین در، کار

 شود.می شناخته فداکاری و خودگذشتگی از و ایثار روحیه برخورداری از ودر کنار روحیه فسادستیزی و سالمت نفس 

و هم ضرورت و نیاز  دارد اجرا قابلیتهم  های پیش رو و دهه پنجم انقالبو سال حاضر حال در مدیریت از سبك این

 داشته همراه به فراوانی و برکات آثار شده حاکم کشور تالش در و کار فضای بر مدیریتی سبك این هرگاهجامعه است. 

                                                           
 .1390 /01 /08 ،بیانات در جمع مردم و کارکنان صنعت نفت عسلویه در سفر یك روزه به این شهر . همان،1
 .1390 /02 /07 ،بیانات در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور . همان،2
 .10/02/1393 ،کارگران در گروه صنعتى مپنا داریدر د اناتیب . همان،3
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ویژه در بیانیه گام دوم و اجرایی شدن این بیانیه در گرو مدیریت کشور به سبك هتوصیه موکد رهبر معظم انقالب ب .است

 مدیریت جهادی است.

  

 

 

 

 


