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The relative realization of the objectives of the Islamic Revolution requires the 
identification of the present situation and planning to achieve the desired 
status. The Statement of the “second step of the Revolution” is in fact, a plan 
for moving from the present to the desired state. Considering the importance 
of this issue, this paper, using the SOWT, attempts to answer this question: 
"What are the strategies of the Iranian society on the eve of the 40th 
anniversary of the Islamic Revolution?" Based on the “statement of the second 
step of the Islamic Revolution”, four strategies can be devised: 

(A). The "Aggressive" Strategy of the Islamic Revolution, with regard to 
internal strengths and external opportunities. 

(B). The "Conservative" policy of the Islamic Revolution on the Internal 
Strengths and External Threats. 

(C). The "competitive" strategy of the Islamic Revolution regarding external 
opportunities and internal weaknesses. 

(D). The "Defensive " strategy of the Islamic Revolution considering internal 
weaknesses and external threats. 

Given the success of the Islamic Revolution in the "strengths" and "promising" 
opportunities, compared to weaknesses and threats, the efforts of statesmen 
must mobilize resources, facilities and capacities in order to plan their 
operations in line with the " Aggressive " strategy in the regional environment. 
and the international system. 
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   )اسالمی انقالب دوم گام انیهبی تبیین(

  نوع مقاله: پژوهشی

  18/08/1398تاریخ دریافت:                                                                                            *مهدي نادري

  10/10/1398تاریخ پذیرش:                                                                                             **شهره پیرانی

  روز نزد نویسندگان بوده است. 27مقاله براي بازنگري به مدت 

  چکیده

ریـزي بـراي رسـیدن بـه      تحقق نسبی اهداف انقالب اسالمی نیازمند شناخت وضعیت موجود و برنامـه 

شـد بیـانگر وضـعیت انقـالب     که توسط رهبر انقالب صـادر  بیانیه گام دوم  باشد. وضعیت مطلوب می

و  واقع طرحی براي گذر از وضع موجود به وضـع مطلـوب  آستانه چهل سالگی  بوده و در  در اسالمی

 تکنیـک کاربسـت   روش تحلیل محتواي کیفـی بـا    نظر به اهمیت این مسئله، این مقاله با است. آرمانی

اهبردهاي پیشروي جامعه ر«ال است: ؤصدد پاسخگویی به این س در )SWOT( سوآتتحلیل سیستمی 

بر اساس بیانیه گام دوم  ».ایران در آستانه چهل سالگی انقالب اسالمی بر اساس بیانیه گام دوم چیست؟

توان چهار راهبرد در دوران پسا چهل سالگی انقالب اسـالمی طراحـی کـرد: الـف.      انقالب اسالمی می

» صـیانتی «هاي بیرونی؛ ب.راهبـرد   و فرصتهاي داخلی  انقالب اسالمی ناظر بر قوت» پیشتازي«راهبرد 

انقالب اسالمی نـاظر  » رقابتی«هاي داخلی و تهدیدهاي بیرونی؛ پ.راهبرد  انقالب اسالمی ناظر بر قوت

هـاي   انقالب اسالمی ناظر بـر ضـعف  » مقاومتی«هاي داخلی؛ ت.راهبرد  هاي بیرونی و ضعف بر فرصت

ي این راهبرد، تحقق ایده پیشـتازي انقـالب اسـالمی در    ساز داخلی و تهدیدهاي بیرونی. نتیجه عملیاتی

  محیط پیرامونی خواهد بود.
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  مقدمه

هایی براي  ینی است حاوي پیامانقالب اسالمی از آن جهت که انقالب د :بیان مسئله

 ـها  تواند بر آن پیام باشد که مقتضیات زمانی و مکانی نمی میها  انسانتمامی 

طلبی و  گرایی، سعادتمندي، رفاه خواهی، اخالق خواهی، معنویت خواهی، آزادي عدالت

رد رهبر انقالب در آستانه چهلمین سالگ در این راستا ستیزي ـ غبار فراموشی نشاند. ظلم

خطاب به ملت ایران صادر » گام دوم انقالب«اي با عنوان  پیروزي انقالب اسالمی بیانیه

را به اهتمام، بسیج منابع و امکانات در تحقق اهداف کامل انقالب  همگاننمودند و 

هایی براي تحقق این  رو مسئله اصلی این مقاله تبیین راهبردي از این خواندند. اسالمی فرا

  مهم است.

کننده آن ـ مقام معظم رهبري ـ است. بر  اهمیت این موضوع به خاطر صادر ت:اهمی

تعیین  ، رهبري وظیفهقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 110اساس اصل

را بر عهده دارد. بیانیه گام دوم در واقع طرحی کالن براي ها کلی نظام  گذاري سیاست

  ي آینده انقالب است.هاي پیشروي جمهوري اسالمی برا راهبردها و سیاست

تواند منتهی  عدم اهتمام به نگاهی علمی، کالن و راهبردي به آینده انقالب می ضرورت:

  هاي ملی و نقض اهداف اصلی انقالب شود. به اتالف سرمایه

پیشروي جامعه ایران در  پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که: راهبردهاي ها: سؤال

الزمه پاسخ به این  بر اساس بیانیه گام دوم چیست؟ آستانه چهل سالگی انقالب اسالمی

هاي انقالب  ها و ضعف هاي فرعی است: قوت هایی براي سؤال سؤال اصلی، یافتن پاسخ

ها و تهدیدهاي انقالب اسالمی بر اساس  اسالمی بر اساس بیانیه گام دوم کدامند؟ فرصت

ا چه راهبردهاي براي رسیدن ه ها و ظرفیت بیانیه گام دوم کدامند؟ بر اساس این واقعیت

  شود؟  به اهداف پیشنهاد می

گیران در راستاي تحقق  سازان و تصمیم ارائه راهبردهاي عملیاتی به تصمیم اهداف:

هاي عالی انقالب اسالمی، هدف اصلی نوشتاري حاضر است. در همین ارتباط  آرمان

و ترویج گفتمان مقام  تقویت رویکرد آینده پژوهانه در حوزه مطالعات انقالب اسالمی،

  آید. معظم رهبري در موضوع؛ از جمله اهداف فرعی پژوهش حاضر به شمار می
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  . پیشینه تحقیق1

نظر به اینکه از انتشار بیانیه گام، زمان زیادي سپري نشده، تاکنون آثار معـدودي در ایـن   

  بندي کرد: توان را در دو حیطه اصلی دسته ها را می رابطه منتشر شده است. این پژوهش

  اند گام دوم را به صورت عام مورد بررسی قرار داده . آثاري که بیانیه1-1

هـایی   ) به شرح و تبیین بیانیه رهبر معظم انقالب اسالمی ناظر بر سرفصـل 1398اخوان (

چون چهـل سـالگی انقـالب، برکـات انقـالب، وضـعیت انقـالب در چهـل سـالگی و          

وه توصـیفی و تحلیلـی پرداختـه اسـت. غمـامی      هایی براي آینده انقـالب بـا شـی    توصیه

گام دوم به مثابه سـند باالدسـتی بـر     اي بر این نکته تأکید دارد که بیانیه ) در مقاله1397(

اسناد دیگر من جمله الگوي ایرانی اسالمی پیشرفت حاکم بوده و هرگونـه بـازنگري در   

) بـر  1397فضـائلی ( هاي کلی نظام منوط به لحاظ کردن ملزومات بیانیه اسـت.   سیاست

این نکته تأکید دارد که اهمیت بیانیه بخاطر مرجـع صـدور، مقطـع صـدور، مخاطبـان و      

  محتوا و مضامین راهبردي آن است. 

  اند اي خاص در بیانیه گام دوم را مورد مطالعه قرار داده . آثاري که مسئله1-2

لیت اجتمـاعی  ) با روش کیفی، مبـادرت بـه طراحـی مسـئو    1398امینی سابق و ردایی (

) 1398اند. نوري اصـل (  جوانان با رویکرد انقالبی در قبال اهداف انقالب اسالمی نموده

تالش کرده سیاست خارجی ایران را بر اساس بیانیه گام دوم تحلیـل نمایـد. او از یـک    

سو عملکرد چهل ساله انقالب اسالمی در بعد استقالل و عزت ملی بررسـی کـرده و از   

دوم  ملـى در گـام   عـزت  اسـتقالل و  بـه  توجه ضرورت و نگرى آیندهسوي دیگر لزوم 

هـایی   اش، شاخصـه  نامـه  ) در پایان1398انقالب را مورد توجه قرار داده است. بلوچیان (

 جوانـان، و  امر بر جدي اهتمام قدم، ثبات اقتصادي، سیاسی سالمت چون نفوذناپذیري،

شـمارد. پـژوهش    کارآمـد برمـی  مستقل را از نشانگان دولـت انقالبـی    خارجی سیاست

حاضر از آن حیث که روش تحلیل محتوا را به کار گرفته و اقدام بـه تحلیـل موضـوع ـ     

هـاي پیشـین    هاي مقام معظم رهبري ـ نموده است؛ از پژوهش  تا توصیف صرف دیدگاه

  گردد.  متمایز می
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  . مبانی مفهومی و نظري2

  . راهبرد2-1

دت و اساسی یک نهاد همراه با اتخاذ تدابیر و اقـدام  راهبرد در واقع تعیین اهداف بلندم

باشد. این تعریف بر تعیـین اهـداف    جهت تخصیص منابع براي رسیدن به آن اهداف می

  ).Nickols, 2008, p. 2و تخصیص منابع تأکید دارد (

  1ها قوت. 2-2

وت؛ باشند. در واقع نقاط قـ  هاي مثبت یک سیستم می منظور از قوت، جنبه ها یا ویژگی

از  نسبت به رقبا و نیازهاي آنهـا  که یک دولت استهایی  یتبع طبیعی، مهارت یا مزامن

 ;SWOT Analysisدارد (به اهداف خود به آنها تکیه  یازیدن براي دست مند و آن بهره

Raising Capacity of Your Organization, 2012(.   

  2ها ضعف. 2-3

 که سیستم را در معرض شـرایط نامسـاعد  هایی است  هاي منفی و کاستی ضعف، ویژگی

  دهد. نسبت به دیگران قرار می

  3فرصت. 2-4

تواند عملکرد نهاد یا سازمان را در زمینـه   انداز مثبتی که می از چشم است فرصت عبارت

هـا ایـن    بـه دولـت   در سطح کالن، فرصت وضعیتی است که. مورد مطالعه بهبود بخشد

 ي دقیق، اهداف خود را تأمین و تهدیدها را دفع نماینـد ریز دهد که با برنامه امکان را می

  ).65 ، ص.1393قربانی،  و (بهروزي لک

   4هاتهدید. 2-5

تواند مشکالتی را براي روند پـیش   تهدید، عوامل منفی و نامطلوب محیطی است که می

، (پیرس و رابینسـون  روي اقدام در سازمان، نهاد یا واحد سیاسی مورد مطالعه ایجاد کند

 ).309-307، صص. 1389
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  . روش شناسی3

باشـد. روش انجـام    ـ تحلیلـی مـی     پژوهش حاضر کاربردي و رویکرد محقـق توصـیفی  

ها بـر مبنـاي مـدل     پژوهش، تحلیل محتواي کیفی از نوع رویکرد استقرائی و تحلیل داده

  گیرد. دلیل انتخاب روش تحلیـل محتـوا کیفـی ایـن اسـت کـه امکـان        سوات انجام می

). 37، ص. 1390نمایـد (ایمـانی،    هاي متنی را میسر مـی  بندي داده فهم و طبقه شناخت،

شـود (مـؤمنی راد و    روش تحلیل محتواي کیفی، طی سه مرحله و شش گام انجـام مـی  

  ).199، ص. 1392همکاران، 

  گانه تحلیل محتواي کیفی ): مراحل سه1نمودار شماره (

  
  (طراحی توسط نویسندگان)

  

اسـتفاده شـده اسـت.     5ها نیـز از الگـوي تحلیـل سـوآت     حلیل دادهبراي گردآوري و ت

هاي محـیط خـارجی    تهدیدها و فرصت اساییشن جهت، ممه يت ابزارآالگوي تحلیل سو

سـنجش وضـعیت و    بـراي هـاي داخلـی آن،    ها و قـوت  ضعف نیز شناخت یک سیستم و

. در )Kangas, et al., 2003( استسیستم  آن هدایت و کنترل جهتراهبردها ریزي  برنامه

  تجزیـه هر یک از عوامل قوت، ضعف، فرصت، تهدیـد و   تعیین کردنت پس از آمدل سو

بنابراین همواره این مـاتریس چهـار   و تحلیل نمودن آنها راهبردهایی قایل استخراج است. 

  :دهد را پیش روي ما قرار می راهبرددسته 

  

آمادگی

مشخص کردن مسئله پژوهش. یک•

تدوین سؤال ها. دو•

سازماندهی

تعریف متغیرها. سه•

انتخاب نمونه گیري و واحد تحلیل. چهار•

گزارش

کدگذاري و مقوله بندي. پنج•

تحلیل و گزارش نتایج. شش•
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 SWOTهاي  ژي ): استرات1جدول شماره (

  یرونیمحیط درونی و ب
 هاي داخلی قوت

)Strengthen(  

 هاي داخلی ضعف

Weakness)(  

  ي بیرونیها فرصت

Opportunity)(  
  فرصت ـاستراتژي قوت 

SO 

 فرصت ـ استراتژي ضعف

WO 

  بیرونی يتهدیدها

Threat)(  
  تهدیدـ  استراتژي قوت

ST 

 تهدید ـ استراتژي ضعف

WT 
  

  ها . تحلیل یافته4

  هاي توصیفی . یافته4-1

گام دوم، بیانگر این نکته است که انقالب اسالمی بـراي   حاصل از تحلیل محتواي بیانیه نتایج

هـا و   هـا، فرصـت   هـا، ضـعف   رسیدن به هدف غائی خود ـ تمـدن نـوین اسـالمی ـ قـوت      

  رو دارد. شناسایی محورهاي مذکور در قالب جداول زیر قابل پیگیري است: تهدیدهایی پیش

 ها الف. قوت

هاي گفتمان انقـالب اسـالمی در شـش محـور (هـویتی،       گام دوم، قوتاساس بیانیه  بر

   توان احصاء نمود. سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، علمی و فناوري، نظامی و ظرفیتی) می

  بر اساس بیانیه گام دوم  ): کدگذاري نقاط قوت داخلی انقالب اسالمی2جدول شماره (

مقوله 

  اصلی

مقوله 

  فرعی
  شناسه  فراوانی  دوم مدارك مضامین بیانیه گام

ت
قو

 
) 

ی
الم

اس
ب 

ال
انق

ی 
خل

دا
ي 

ها
S (

  

ت
قو

 
ی

ویت
 ه

ي
ها

  

 ترین انقالب عصر جدید انقالب ایران بزرگترین و مردمی .1

 همروي دین و دنیا در گفتمان انقالب اسالمی .2

ترکیب جمهوریت و اسالمیت با هدایت الهی و اندیشه بـزرگ   .3

 امام خمینی 

 گستره جهانیشعارهاي فرازمانی انقالب اسالمی در  .4

هاي انقالب (آزادي، اخالق، معنویت، اسـتقالل،   مطابقت ارمان .5

 عزت ، عقالنیت) با فطرت بشري

 هاي داخلی ها و توانایی اتکاء به ظرفیت .6

توفیق انقالب در طی کردن نسبی فاصـله میـان واقعیـت هـا و      .7

 هاي انقالب آرمان

9  S1 
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مقوله 

  اصلی

مقوله 

  فرعی
  شناسه  فراوانی  دوم مدارك مضامین بیانیه گام

  هاي نوظهور عدم تحجر در مقابل پدیده .8

  قالب براي تصحیح خطاهاانعطاف و امادگی ان

ت
قو

 
ی

الم
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ب 
ال

انق
ی 

اس
سی

ي 
ها

  

 ساالري در ایران تبدیل شدن سلطنت استبدادي به مردم .1

 وارد شدن عنصر اراده ملی در کانون مدیریت کشور .2

 وجود استقالل و آزادي در ایران اسالمی .3

 گران در به چالش کشیدن انقالب اسالمی ناکامی سلطه .4

 منطقه و داربودن منطق قوي در مسائل جهانیتأثیرگذاري اساسی در  .5

به اوج رسیدن مشارکت مردمـی در (انتخابـات، فتنـه داخلـی،      .6

 استکبارستیزي) در دوره پسا انقالب

المللـی   ارتقا بینش سیاسی مردم در فهم و تحلیـل مسـائل بـین    .7

 (جنایات غرب، فلسطین، جنگ افزاري و...)

 اهتمام به مرزبندي با رقیبان و دشمنان .8

 اع از مظلومان و مستضعفاندف .9

 ها بر ایران ایستادگی ملت در برابر سلطه مجدد ابرقدرت .10

 هاي آن ها انقالبی فراتر از ریزش رویش .11

 گذار بیشتر از مسئوالن خائن و فاسد مسئوالن خدمت .12

مدیریت جهادي الهام گرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به اصـل مـا   

  توانیم می

13  S2 
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 استقرار نسبی عدالت در تقسیم امکانات کشور .1

توفیق ج.ا ایـران در توزیـع منـابع ثـروت و خـدمت در سـایر        .2

 مناطق کشور

 قدرت ایمان و انگیزه دینی ملت .3

 تقویت عیار معنویت و اخالق در فضاي عمومی جامعه .4

 وجود تجربه معنوي و ایثار در میدان دفاع مقدس براي جوانان .5

 اردوهاي جهادي عتکاف و حضور جوانان در ا .6

 افزایش ظرفیت معنوي ملت (نماز، حج، روزه، و...) .7

 واسطه حکومت دینیه تقویت بنیه معنوي و اخالقی جامعه ب .8

حضــور مشــتاقانه مــردم در خــدمت رســانی (حــوادث طبیعــی و 

  کمبودهاي اجتماعی)

9  S3 
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مقوله 

  اصلی

مقوله 

  فرعی
  شناسه  فراوانی  دوم مدارك مضامین بیانیه گام

ت
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ها
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 طلبی انقالب اسالمی عدم جنگ .1

 ه در تعدي نظامی با دشمنان (صدام)دفاع قدرتمندان .2

  هاي علمی در صنعت دفاعی پیشرفت
3  S4 
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هاي مهم از قبیـل   ها و فناوري پیشرویی در شتاب علمی (دانش .1

 هاي بنیادي، نانو، هوافضا و امثال آن) اي، سلول هسته

هاي گوناگون مهندسـی از جملـه    برجستگی محسوس در رشته .2

هـاي مهـم و    دفاعی و همچنین درخشـش در رشـته   در صنایع

 حساس پزشکی

بـودن اسـتعداد علمـی و تحقیقـاتی ایرانیـان از متوسـط        باالتر .3

  ها میلیون جهانی

3  S5 
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نزدیک کردن انقالب به ایجاد تمدن نـوین اسـالمی و طلـوع     .1

 خورشید والیت عظمی

 اي حیاتی، اقتصادي و عمرانی در کشوره زیرساخت .2

 مدیریت جهادي و اعتقاد به اصل ما می توانیم .3

 نظیر کشور هاي طبیعی و انسانی کم ظرفیت .4

 ساله 40موج جمعیت جوان زیر  .5

 لیونی جوانان داراي تحصیالت عالیهیم 14جمعیت  .6

 نیروي انسانی مستعد و کارامد با زیربناي عمیق و اصیل ایمانی و دینی .7

نشـده   هـاي اسـتفاده    اول ایران در جهان از نظـر ظرفیـت  رتبه  .8

 طبیعی و انسانی

درصد ذخایر معدنی جهان در اختیار جمعیت یک درصـدي   7 .9

 ایرانیان (از کل جمعیت جهان)

 سواحل دریایی طوالنی .10

 حاصلخیزي زمین با محصوالت متنوع کشاورزي و باغی .11

  بازار بزرگ ملی .12

 از انقالب راست کارآزموده و پرانگیزه جوانانح .13

نزدیک کردن انقالب به ایجاد تمدن نـوین اسـالمی و طلـوع     .14

 خورشید والیت عظمی

 اتکاء به توانایی داخلی .15

پذیري جوانان به منظور تحقـق الگـوي کامـل نظـام      مسئولیت .16

 پیشرفته اسالمی در ایران
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مقوله 

  اصلی

مقوله 

  فرعی
  شناسه  فراوانی  دوم مدارك مضامین بیانیه گام

گستردگی جوانان محقق و اندیشمند در عرصه هـاي علمـی،    .17

 فرهنگی و صنعتی

 دي میان جوانانهاي جها انگیزه .18

 جمعیت جوان کارآمد .19

 منابع عظیم زیرزمینی .20

 موقعیت استثنائی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب .21

 بازار بزرگ ملی .22

 میلیون جمعیت 600همسایه با  15اي با داشتن  بازار بزرگ منطقه .23

 بنیان هزاران شرکت دانش .24

هـاي   هزاران طرح زیرساختی و ضروري براي کشور در حوزه .25

ونقل و صـنعت و نیـرو و معـدن و سـالمت و      عمران و حمل

 کشاورزي و آب و غیره

هـاي   اي، سلول ها طرح بزرگ از قبیل چرخه سوخت هسته ده .26

هـاي   فنـاوري و غیـره بـا رتبـه     بنیادي، فنـاوري نـانو، زیسـت   

 نخستین در کل جهان

 شصت برابر شدن صادرات غیرنفتی .27

 نزدیک به ده برابر شدن واحدهاي صنعتی .28

 ها برابر شدن صنایع از نظر کیفی ده .29

 تبدیل صنعت مونتاژ به فناوري بومی .30

  سرآمدي در گسترش خدمات اجتماعی .31
  

انقـالب اسـالمی بـر سـایر محورهـاي      » هـویتی «هـاي   ها، محور قـوت  در بعد قوت

افکنده و به عبارتی  سایه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، علمی و فناوري، نظامی و ظرفیتی

اي کـه صـیانت از آن الزم و    بقاء و تداوم انقالب اسالمی اسـت. بـه گونـه    ضامن حفظ

  گیري و انتخاب منابع و ابزار عدولی صـورت  گذاري، جهت ضروري و چنانچه در هدف

گیرد در واقع نقـض غـرض انقـالب خواهـد بـود. بعـد هـویتی انقـالب، معنـابخش و          

  باشد. هان میهاي بزرگ ج تمایزدهنده انقالب اسالمی از سایر انقالب

   ها ضعفب. 

هاي گفتمان انقالب اسـالمی در چهـار محـور (هـویتی،      براساس بیانیه گام دوم، ضعف

   سیاسی، اجتماعی و اقتصادي) قابل احصاء هستند.
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 ): کدگذاري نقاط ضعف داخلی انقالب اسالمی بر اساس بیانیه گام دوم3جدول شماره (

  
  

هاي هویتی انقالب اسالمی ناشی از پذیرش سـبک زنـدگی    ها، ضعف در بعد ضعف

هایی از) جامعه ایرانی در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی  جهان (بافتغربی در زیست 

باشد. نظر به اینکه  انقالب می  ترین ضعف هاي هویتی مبنایی باشد. ضعف و اقتصادي می
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کـردن   توان بـا نهادینـه   انقالب اسالمی بر پایه شعارهاي فطري بشري قوام یافته است می

  انی، دیگران را مصون کرد.ایمان دینی و سبک زندگی اسالمی ایر

  ها   پ. فرصت

گفتمان انقالب اسالمی در محیط خـارج را   هاي فرصتتوان  براساس بیانیه گام دوم، می

   (هویتی و سیاسی) احصاء کرد. هاي فرصتدر دو محور 

  بیرونی انقالب اسالمی بر اساس بیانیه گام دوم فرصت): کدگذاري نقاط 4جدول شماره (

مقوله 

 اصلی

 مقوله

  فرعی
  شناسه  فراوانی  مدارك مضامین بیانیه گام دوم
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  سلطه جهان سراسر در انقالب بازتاب .1

 الگـوي  بـر اسـاس   اسـالمی  بیـداري  نهضـت  جدید تحرك .2

  صهیونیسم و آمریکا سلطه برابر در مقاومت

  یرانیا جوانان به ها عرصه از بسیاري در دنیا تکریم .3

  غرب روزافزون اخالقی سقوط .4

 در اسـالمی  ایـران  از جهـانی  هـاي  قدرت ناتوانی به اعتراف .5

  انقالب سالگی چهل
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 بـا  تقابـل  در غرب ابرقدرت زوال و شرق ابرقدرت نابودي .1

  اسالمی انقالب

 دفـاع  به خاطر اي منطقه و جهانی عرصه در ایران عزتمندي .2

  جهان مظلومان از

  معاصر جهان برجسته پدیده مثابه به استکبار و اسالم قابلت .3

  اسالمی انقالب به خواه آزادي و مظلوم هاي ملت امیدوارنه نگاه .4

 و آســیا غــرب منطقــه در آمریکــا هــاي سیاســت شکســت .5

  منطقه در خائن همکاران

 در اسـالمی  جمهـوري  سیاسـی  قدرتمندانه حضور گسترش .6

  آسیا غرب

 محــور از عملیــاتی عرصــه در غــرب پــی در پــی شکسـت  .7

  ایران رهبري با مقاومت

7  O 2 

  

کند که اساساً حرکت انقـالب   گام دوم این نکته را گوشزد می  ها بیانیه در بعد فرصت

چنانچه در مسیر حقیقی خود باشد فرجامی جزء فراهم سـاختن فرصـت نداشـته و هـر     
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لـی بـر ایـن    فرصتی مقدمه فرصتی دیگر خواهد بود. تجربـه چهـل سـالگی انقـالب دلی    

هاي پیشرو منوط به عقالنیت، مقاومت، اتکاء بـه   مدعاست. استفاده حداکثري از فرصت

  باشد. هاي معنوي و مادي داخلی و حرکت جهادي با محوریت جوانان می ظرفیت

  ها   تهدید .ت

توان تهدیدهاي گفتمـان انقـالب اسـالمی را در سـه محـور       بر اساس بیانیه گام دوم، می

  ی، سیاسی و علمی) احصاء نمود.تهدیدهاي (هویت

  بیرونی انقالب اسالمی بر اساس بیانیه گام دوم  تهدید): کدگذاري نقاط 5جدول شماره (
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  شناسه  فراوانی  مدارك مضامین بیانیه گام دوم
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 پـردازي  دروغ و حریفت براي انقالب دشمنان قوي انگیزه .1

  انقالب حال و گذشته دستاوردهاي و وقایع مورد در

  غربی زندگی سبک ترویج در غرب تالش .2

 و نوجوانـان  جوانـان،  به دشمنان معنوي و فرهنگی تهاجم .3

  نونهاالن حتی

  آگاهی و عقیده فکر، رهزنان تکثر .4

  جوانان فساد براي غرب روزافزون هاي تالش .5

  دشمنان نمایی بزرگ و مایین کوچک و دروغ اخبار تحریف .6

  اجتماعی عدالت امر در دشمنان سازي پنهان و نمایی واژگونه توطئه .7
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  قلدر و زورگو هاي رژیم بدخواهانه و خواهانه کینه نگاه .1

  )آمریکا( استکبار با ایران تقابل .2

  اسالمی انقالب با سرسختانه هاي دشمنی .3

  سلطه نظام دروغ و رایانهگ خدعه فریبانه، پیشنهادهاي .4

 و سـازان   تصـمیم  بـه  استکبارستیزي سیاست از رویگردانی القاء .5

 جانــب از داخلــی عمــومی افکــار همچنــین و گیــران تصــمیم

  اقتصادي مشکالت حل جهت خارجی توطئه و فکر هاي کانون

5  T 2 
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رغم  هاي دانش جهانی (علی عقب بودن علمی کشور از قله .1

  هاي چشمگیر علمی) پیشرفت
1  T3 
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بـر ایجـاد     در بعد تهدیدها، تجربه چهل سالگی انقالب حاکی از انگیزه قوي دشـمن 

موانع در مسیر حرکت انقالب اسالمی است که نباید از آن غافل شد. تهدیدها غالبـاً بـه   

انـد امـا در ایـن رویـارویی      فرصت بدیل گشته و دشمنان گرچه ایجادکننده تهدید بـوده 

  اند.  خوردهشکست 

  هاي تحلیلی . یافته4-2

هـا و   در مجموع بر اساس بیانیـه گـام دوم ایـن نکتـه قابـل درك اسـت کـه ابعـاد قـوت         

تر  هاي آن، وزین ها و تهدید هاي پیشروي انقالب اسالمی در مقایسه با ابعاد ضعف فرصت

ردن منـافع  است. این امر بیانگر این است که عملکرد گفتمان انقالب اسالمی در بیشینه کـ 

جامعه ایران و امت اسالمی سر جمع قابل قبول است. با این حـال، آنچـه کـه از مضـامین     

شود این است کـه مقـام معظـم رهبـري بـر اتکـاء بـه         بیانیه گام دوم همچنین برداشت می

داشت از بیگانگـان، تأکیـد دارد. از اینـرو،     توانمندسازي و توانمندي داخلی به جاي چشم

هاي داخلی براي حل مسائل کـالن جامعـه ایـران نظـر      اده حداکثري از قوتایجابا بر استف

هاي داخلی با اتکاء به ایمـان دینـی، نیـروي جوانـان و      کردن ضعف دارند. و سلبا بر کمینه

گام دوم بـا یـک نگـاه     مدیریت جهادي تأکید دارد. شاید به همین دلیل باشد که متن بیانیه 

توانـد   دهد. امري که می را نوید می» نگري گروي و برون درون«گرایانه پیام  نگر و واقع کالن

در مقایسـه بـا   » ایرانـی اسـالمی و پیشـرفته   «کارامدي گفتمان انقالب اسالمی را با ساختن 

  هاي غربی در معرض داوري و ارزیابی افکار عمومی قرار دهد. تجربه

  گام دوم نیز موید این مدعاست. تحلیل فراوانی مضامین بیانیه 

  گام دوم ): فراوانی مضامین بیانیه6جدول شماره (

ها مقوله  اقتصاي نظامی ظرفیتی علمی اجتماعی سیاسی هویتی 

  3 31 3 9 13 9 هاي داخلی قوت

 9  2  3 1 3 هاي داخلی ضعف

      7 5 هاي بیرونی فرصت

    1  5 7 هاي بیرونی تهدید

  (نتایج تحقیق)
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المی در بعد امنیتی و نظامی هیچ ضـعف یـا تهدیـد    نکته قابل توجه آنکه انقالب اس

پـذیر اسـت.    (بالفعلی) در شرایط کنونی ندارد اما از لحاظ اقتصـادي بـه شـدت آسـیب    

ها بر مقوله اقتصادي بوده و البته فائق آمدن بر مسئله  گام دوم، تمرکز ضعف حسب بیانیه

هـاي ظرفیتـی    خص قـوت هـا و بـاال   ت اقتصاد در گفتمان انقالب اسالمی با تمرکز بر قو

تواند ایـن پیـام    ها و فراوانی آن می ممکن خواهد بود. نگاهی ماهوي به مضامین فرصت

را در پی داشته باشد که ابعاد جهانی انقالب اسالمی بیشتر در سـطح هـویتی و سیاسـی    

حضور و نمود یافته و بدین دلیل است که بیشترین تهدیدهاي انقالب از سوي دشمنان، 

  باشد. هویتی و سیاسی میتهدیدهاي 

  ها و تهدیدهاي بیرونی انقالب اسالمی هاي داخلی، فرصت ها و ضعف ): وضعیت قوت2(شماره نمودار 

  
  

  (نتایج تحقیق)

گرایانه به توفیقات انقالب اسالمی در چهل سـالگی بـر حرکـت رو بـه      نگاهی واقع

هـل سـال، سـنجش    هـاي تجربـی در ایـن چ    گذارد. اتکاء بـه داده  جلو انقالب صحه می

 و ایمـان  عظـیم  قـدرت  نبـود  اگر«گذارد:  عقالنی و تطابق وحیانی بر این باور صحه می

 برابـر  در آوردن تـاب  ما، الشّأن عظیم تأییدشده امام و آسمانی رهبري و ملت این انگیزه

  .(بیانیه گام دوم)» شد نمی پذیر امکان خباثت، و توطئه و شقاوت و خصومت آن همه
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  هاي استنباطی . یافته4-3

تـوان چهـار حـوزه اصـلی بـراي طراحـی        هاي حاصل آمده، حال مـی  با استفاده از داده

  راهبردهاي انقالب اسالمی را به شرح جدول زیر، ترسیم و معرفی نمود:

  هاي پیشروي انقالب اسالمی ژي ): ماتریس استرات7جدول شماره (

 انقالب اسالمیهاي  قوت  محیط درونی و بیرونی

S1+S2+S3+S4+S5+S6 

 انقالب اسالمیهاي  ضعف

W1+W2+W3+W4+W5 

  انقالب اسالمیهاي  فرصت

O1+O2 

  فرصت ـاستراتژي قوت 

  (پیشتازي)

 فرصت ـ استراتژي ضعف

 (رقابتی)

  ي انقالب اسالمی تهدیدها

T1+T2+T3 

  تهدیدـ  استراتژي قوت

 (صیانتی)

 تهدید ـ استراتژي ضعف

 (مقاومتی)

  (نتایج تحقیق)

  )SO( پیشتازيتراتژي اس. 4-3-1

انقالب اسالمی بر اساس بیانیه گام  »هاي بیرونی قوت داخلی و فرصت«با توجه به نقاط 

  شود: توصیه می با محورهاي زیر انقالب اسالمی براي» پیشتازي«  دوم، راهبرد

  .)S1+O1=So1هاي انقالب اسالمی ( ها و ارزش صدور مبتنی بر عقالنیت آرمان .الف

  اسـتکباري   هـاي  سیاسـت  حمایت از راهبرد مقاومت اسالمی در تقابـل بـا  و   تقویت .ب

  .)S2+O2=So4گرانه ( سلطه

  .)S1+O1=So2تقویت و جانبداري از نهضت بیداري اسالمی در جهان اسالم ( .پ

  .)S2+O1=So3طراحی و نهادینه کردن سبک زندگی اسالمی ( .ت

االري دینـی بـه مثابـه الگـوي بـدیل      س ها و نهادینه کردن الگوي مردم معرفی قابلیت .ث

  .)S2+O2=So5حکمرانی در جهان معاصر (

هاي مادي و معنـوي   گرا (ناظر به توانمندي و ظرفیت هاي درون حاکم کردن سیاست .ج

 هـاي بیگانگـان) بـر دسـتگاه     گرا (نـاظر بـه حمایـت    هاي برون جاي سیاسته داخلی) ب

  .)S1+S2+O1+O2=So4حکمرانی و افکار عمومی جامعه (

انقـالب  در تبیین این راهبرد با مرکزیت محورهـاي مـذکور بایـد چنـین گفـت کـه       

اسالمی ایران یک گفتمان سیاسی و فرهنگی و فراتـر از یـک حادثـه تـاریخی و پدیـده      

بخـش   شـمول و الهـام   بخـش، جهـان   و داراي ماهیتی فراملی، رهایی بودهسیاسی صرف 



 1399)، بهار و تابستان 31سال شانزدهم، شماره اول (پیاپی   320

گوناگون اعم از همسو یـا غیـر   سیاسی  ـ  عیتواند در بسترهاي اجتما می رو از این است،

گسـترش یابـد و در چـارچوب سیاسـت      هاي خـود  همسو با تأکید بر حقانیت و برتري

 سـتمدیده سراسـر دنیـا   هاي مسلمان و  بخش ملت خارجی جمهوري اسالمی ایران الهام

 «. به تعبیر رهبـر انقـالب   )130 -128 .صص ،1388انی فیروزآبادي و دادفر، قباشد (ده

 زیـرا  شـد،  نخواهنـد  فایـده  بـی  و مصرف بی هرگز ... دینی انقالب این جهانی شعارهاي

 عـدالت،  معنویـت،  اخـالق،  آزادي،. اسـت  سرشـته  آن بـا  همه عصـرها  در بشر فطرت

 تـا  نیست مربوط جامعه یک و نسل یک به یک هیچ برادري، عقالنیت، عزت، استقالل،

طلبد بـا   از اینرو می. (بیانیه گام دوم)» کند افول دیگر اي دوره در و بدرخشد اي دوره در

هاي وحیانی در عمل، ایرانـی اسـالمی و پیشـرفته بـراي افکـار       به خدمت گرفتن آموزه

هـاي مـؤثر    عمومی ارائه داد. در این رابطه، معرفی الگوي مـردم سـاالري دینـی از گـام    

یک نظام « انقالب رهبر). الگویی که به تعبیر 1395خواهد بود (نک: قهرمان و کشاورز، 

  .)20/8/1380بیانات، » (باید با هدایت الهی و اراده مردمی اداره شود و پیش رود

سـتیزي از   و در پیش گرفتن سیاست اسـتکبار  برسازي اندیشه مقاومتدر این میان،  

و در  ل دوم و سـوم قـانون اساسـی   ودر اص باشد که هاي هویتی انقالب اسالمی می بنیان

نفـی نظـام   « و »برپـایی قسـط و عـدل   «، »گونه ستمگري نفی هر« چونقالب عباراتی هم

(نـک: مهـدوي و نـادري بـاب انـاري،       به آن اشاره شـده اسـت  » سلطه و طرد استعمار

هـاي اسـالمی بـر مبنـاي      نهضـت  هـا و   جنبشحمایت از 154همچنین در اصل  .)1390

ده است. امري که منافع و مصالح امت به رسمیت شناخته ش مسئولیت مسلمانان در قبال

تواند محرك و تقویت کننده جریان بیداري اسالمی در جهان و نویدي بـراي تحقـق    می

  تمدن اسالمی باشد.  

  )ST( صیانتیژي  استرات. 4-3-2

انقالب اسالمی بر اساس بیانیه گـام   »قوت داخلی و تهدیدهاي بیرونی«با توجه به نقاط 

    شود: توصیه می ناظر بر محورهاي زیر میانقالب اسال براي صیانتیهاي  دوم، راهبرد

گري در محیط داخلی  هاي انقالبی و تقید عملی مسئوالن بر شاخص  اهتمام فکري .الف

  .)S1+T1=ST1المللی ( و بین

تبیین نمودن و برجسته کردن کارآمدي (هویتی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی و علمی) نظـام   .ب
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  .)S1+S2+S3+S4+S5+S6+ T2=ST2منان (جمهوري اسالمی در مقابل جنگ روانی دش

هـاي   مداوم ِفکري سیاسی شهروندان در مقابله با تهدیدهاي و تطمیع  افزایی بصیرت .پ

  (S2+T2=ST3).دشمنان 

فعال نمودن جبهه فرهنگـی انقـالب اسـالمی در مقابـل تهـاجم فرهنگـی دشـمنان         .ت

)S1+S3+T1=ST4(.  

منان و بسیج منابع و امکانات در مقابـل آن  اقناع افکار عمومی مبنی بر جنگ نرم دش .ث

)S1+S3+T1=ST4(.  

هـاي هـویتی انقـالب توجـه و      در تبیین و بکارگیري راهبرد صیانتی باید بـر داشـته  

رهبر معظم انقالب، انقالبی بودن را در کنار مسلمانی و عمـق تـاریخی سـه    تمرکز کرد. 

عنوان  گري به و بارها از انقالبی) 23/3/1396 ،دانند (بیانات ویژگی هویتی ملت ایران می

ایشـان   انـد.  هاي انقالب و نظام یـاد کـرده   براي مقابله با تهدیدات، آفات و چالش بنیانی

گیـري   هـدف «، »هـاي اساسـی انقـالب    پایبنـدي بـه مبـانی و ارزش   «هایی نظیر  شاخص

انبـه  ج پایبندي بـه اسـتقالل همـه   «، »هاي انقالب و همت بلند براي رسیدن به آنها آرمان

شناخت و حساسیت در برابر کـار و نقشـه دشـمن و    «، »تقواي دینی و سیاسی«، »کشور

    ).14/3/1395دانند (بیانات،  گري می هاي انقالبی را از جمله شاخص» عدم تبعیت از آن

هـاي عملیـات روانـی،     ه در این میان، تهدیدات دشمنان انقالب اسالمی غالباً با شـیو 

، گام اول در خنثی کـردن تهدیـدات دشـمن   . گیرد انجام میجنگ نرم و تهاجم فرهنگی 

نماي حرکـت   قطب به مثابه مقام معظم رهبري بصیرت راافزایی در جامعه است.  بصیرت

کاسـتن از  آن  و هـدف اصـلی  آورنـد   به حساب مـی صحیح در اوضاع پیچیده اجتماعی 

یـز حـق از   جنگ نرم دشمن و دادن قدرت تم ،تاثیرات مخرب دشمن در عملیات روانی

(بیانــات  داننــد مــیهــاي دشــمن  کنــد شــدن همــه تیــغاي باطــل و ابــزاري اســتوار بــر

تقویـت جبهـه   . در گام دوم نظر به ماهیت فرهنگی انقـالب اسـالمی بایـد    )15/7/1388

هایی مهم تولید علم، سبک زندگی، آموزش و  عرصه در فرهنگی انقالب و نظام اسالمی

  مدنظر مسئوالن قرار گیرد. گیپژوهش، فرهنگ عمومی، مهندسی فرهن

   )WO( رقابتیژي  استرات. 4-3-3

انقالب اسالمی بر اساس بیانیـه گـام    »هاي بیرونی ضعف داخلی و فرصت«به نقاط  نظر
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   شود: پیشنهاد میانقالب اسالمی  رقابتی با مرکزیت محورهاي زیر براي  دوم، راهبرد

منطقه استراتژیک جمهوري اسالمی در هاي ایجاد شده از عمق  کارگیري پتانسیل هب .الف

  ).O1+O2+W4+W5:WO1به منظور همگرایی (ی و جهان اسالم

هاي اقتصاد مقاومتی به منظور فعال کردن دیپلماسی اقتصـادي در   استفاده از ظرفیت .ب

 جهـــت افـــزایش مبـــادالت اقتصـــادي بـــا کشـــورهاي همســـایه و دوســـت       

)O1+O2+W4+W5:WO2.(   

ناشی از قدرت نرم جمهوري اسالمی در محـور مقاومـت و    هاي کارگیري ظرفیت هبپ. 

  ).O1+O2+W3+ W5:WO3( حامیان بیداري اسالمی

در تبیین استراتژي رقابتی باید چنین گفت که انقالب اسالمی بـدلیل برخـورداري از   

هـاي داخلـی کـه مهمتـرین آن      تواند به سهولت بـر ضـعف   هاي منحصر بفرد می فرصت

هـایی   سو، عمق استراتژیک جمهـوري اسـالمی فرصـت    از یک اقتصادي است، فائق آید.

 و سیاسـی  عمـق  «براي انقالب اسالمی فراهم ساخته است . به باور مقام معظم رهبري 

 تا آفریقا شمال از است؛ اسالمی کشورهاي داخل در اسالمی، جمهوري نظام استراتژیک

 کنند ز این مدعا را تأیید میهاي علمی نی ). البته دیدگاه14/11/1376 ،بیانات» (آسیا شرق

تواند با توجه بـه   عالوه بر کشورهاي اسالمی، جمهوري اسالمی می .)1393(پورغالمی، 

هاي مشترك با کشورهاي آمریکـاي التـین در زمینـه سـاختار ناعادالنـه       دارابودن دیدگاه

ریالیسـتی  ضد امپ ستیزانه، و هاي سلطه ، سیاستها ابرقدرتگرایی  الملل، یکجانبه نظام بین

به تعمیـق عمـق اسـتراتژیک خـود در ایـن       گرایی و عدالت خواهیاستقالل  همچنین و

هـاي اقتصـاد    ). سیاست162، ص. 1394 زوارزاده، و منطقه بپردازد (دهقانی فیروزآبادي

توانـد عـاملی مـوثر در رفـع      نگـري مـی   مقاومتی با محوریت اصل درونگرایـی و بـرون  

اروپـا و  ، آسـیا  هـاي  قاره محل پیوند نظر ژئوپلیتیک در ازایران هاي داخلی باشد.  ضعف

، قفقـاز و روسـیه بـه    میانهاتصال مناطق آسیاي  از طرفی دیگر محلو اشته آفریقا قرار د

ایـران بـا پـانزده     اسـت.  خاورمیانـه جنوب شـرقی و   آسیاي، شبه قاره هند، جنوب آسیا

م تعهـد اسـت کـه    یکی از اعضـاي فعـال جنـبش عـد     و کشور مرز آبی و خشکی دارد

این پتانسیل را ها ایران  با توجه به این ظرفیت شود. دوسوم کشورهاي جهان را شامل می

شناخت بازارهاي هدف بـه افـزایش صـادرات     آگاهی از موقعیت اقتصادي و با دارد که
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نیزتسـلط اقتصـادي بـر ایـن      مـوثر آن در بازارهـاي خـارج و   اقتصادي کشور و حضور 

دیپلماسی اقتصادي شناخت ایـن بازارهاسـت    واقع کارویژه اصلی . درکمک کند بازارها

    .)138 ، ص.1393(سمیعی نسب، 

   )WT( مقاومتیاستراتژي . 4-3-4

انقالب اسـالمی بـر اسـاس بیانیـه      »ضعف داخلی و تهدیدهاي بیرونی«با توجه به نقاط 

قـالب اسـالمی   مقاومتی با لحاظ کردن محور زیر به منظور توانمندي ان  گام دوم، راهبرد

  :  شود پیشنهاد می

ضرورت توانمندسازي نظام اقتصادي کشور بـه منظـور بهبـود وضـعیت معیشـتی       .الف

هـاي اقتصـاد مقـاومتی     هـاي دشـمنان بـا کاربسـت سیاسـت      مردم و مقابلـه بـا تحـریم   

)W4+W5+T2=WT1.(  

 در تبیین راهبرد مقاومتی باید چنین گفت که دشمنان انقالب بـا آگـاهی و شـناخت   

اعمـال تحـریم اقتصـادي     و مشکالت معیشتی مردم، سیاست هاي اقتصادي ایران عفض

کننـد. اثـر    را دنبال مـی مجبور نمودن نظام اسالمی به تغییر رفتار  به منظور بر ملت ایران

که عـالوه بـر اقتصـاد یـک کشـور،      ها زمانی کامل خواهد شد  تحریمگذاري حداکثري 

. حـداکثري بـودن   )358 ، ص.1390زاده،  د (ولـی سیاست آن را نیز تحت تاثیر قرار دهـ 

هـاي انقـالب را    نقاط قوت و فرصت پیشروي انقالب اسالمی سایر تهدیـدها و ضـعف  

اي و جهانی ناشی از همـروي   پوشاند و عمال مانع ایجاد چالش در سطح ملی، منطقه می

  ها داخلی با تهدیدات بیرونی خواهد شد. سایر ضعف

  گیري نتیجه

وجود به وضع مطلوب انقالب اسالمی، نیازمند رصد مسـیر طـی شـده و    گذر از وضع م

تردید رسیدن به منزل مقصود بدون جهد و تالش، صـبر و اسـتقامت و    پیشرو است. بی

هـا،   هـا و ضـعف   همراهی اراده جمعی محقق نخواهد شد. با این حـال شـناخت قـوت   

و افکـار عمـومی بـا     سـازد کـه دولتمـردان    اي را فـراهم مـی   ها و تهدیدها زمینه فرصت

اي کمتر، بیشترین منافع را در راسـتاي   ریزي دقیق و آگاهی جمعی بتوانند با هزینه برنامه
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اهداف عالیه انقالب اسالمی ـ تمدن نوین اسالمی ـ محقق سازند. در این مقالـه تـالش     

جـه  گام دوم انقالب به این مهم پرداخته شـود. نکتـه قابـل تو    شد با تبیین و تحلیل بیانیه

هـا و   هاي انقالب اسالمی بیشتر از ضـعف  ها و فرصت آنکه براساس بیانیه گام دوم قوت

گیري براي بیشینه کردن منـافع   سازي و تصمیم رو تصمیم تهدیدهاي آن می باشد. از این

ها باید مدنظر دولتمردان قرار گیرد. کلیت راهبردهـاي مسـتخرج از    و کمینه کردن آسیب

  یل قابل مشاهده است:این بیانیه در جدول ذ

  

 بیانیه گام دوم انقالب اسالمیهاي برآمده از  ): استراتژي7جدول شماره (

ا
ي 

تژ
را

ست
ي

از
شت

پی
S

O
  

ها  صدور مبتنی بر عقالنیت آرمان یک.

  )SO1هاي انقالب اسالمی ( و ارزش

تقویت و حمایت از راهبرد مقاومـت   دو.

ــت   ــا سیاس ــل ب ــالمی در تقاب ــاي  اس ه

  )SO2نه (گرا استکباري و سلطه

تقویــت و جانبــداري از نهضــت  ســه.

  )SO3بیداري اسالمی در جهان اسالم (

طراحی و نهادینه کـردن سـبک    چهار.

  )SO4زندگی اسالمی (

ها و نهادینـه کـردن    معرفی قابلیت پنج.

سـاالري دینـی بـه مثابـه      الگوي مـردم 

ــان    ــی در جه ــدیل حکمران ــوي ب الگ

  )SO5معاصر (

گرا  نهاي درو حاکم کردن سیاست شش.

هاي مادي و  (ناظر به توانمندي و ظرفیت

ـ   هـاي   جـاي سیاسـت   همعنوي داخلـی) ب

هاي بیگانگـان)   گرا (ناظر به حمایت برون

بر دسـتگاه حکمرانـی و افکـار عمـومی     

  )SO6جامعه (

ي
تژ

را
ست

ا
 

ی 
ابت

رق
W

O
  

هاي ایجاد شـده   کارگیري پتانسیل هب یک.

از عمق استراتژیک جمهوري اسالمی در 

و آمریکاي التین بـه منظـور    جهان اسالم

  )WO1همگرایی (

هـاي   هاي سیاسـت  استفاده از ظرفیت دو.

اقتصاد مقاومتی بـه منظـور فعـال کـردن     

دیپلماســی اقتصــادي در جهــت افــزایش 

مبادالت اقتصادي با کشورهاي همسایه و 

   )WO2دوست (

ـ  سه. هـاي ناشـی از    کـارگیري ظرفیـت   هب

قدرت نرم جمهوري اسـالمی در محـور   

  مت و حامیان بیداري اسالمیمقاو
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ي 
تژ

را
ست

ا
ی

انت
صی

 S
T

  

ــک. ــی   ی ــد عمل ــام فکــري و تقی اهتم

گـري   هاي انقالبی مسئوالن بر شاخص

  )ST1المللی ( در محیط داخلی و بین

ــردن   دو. ــودن و برجســته ک ــین نم تبی

کارآمــدي (هــویتی، امنیتــی، سیاســی،  

ــوري   ــام جمه ــی) نظ فرهنگــی و علم

دشمنان اسالمی در مقابل جنگ روانی 

)ST2(  

افزایــی مــداوم ِ فکــري  بصــیرت ســه.

سیاســـی شـــهروندان در مقابلـــه بـــا 

ــع  ــدهاي و تطمی ــمنان   تهدی ــاي دش ه

)ST3(  

فعــال نمــودن جبهــه فرهنگــی  چهــار.

ــاجم    ــل ته ــالمی در مقاب ــالب اس انق

  ) ST4فرهنگی دشمنان (

اقناع افکار عمومی مبنی بر جنگ  پنج.

نرم دشمنان و بسیج منـابع و امکانـات   

  )ST4مقابل آن (در 

ا
ي 

تژ
را

ست
ی

مت
او

مق
W

T
  

  

  

  

  

  

ضــرورت توانمندســازي نظــام     یــک. 

اقتصادي کشور به منظور بهبود وضـعیت  

هـاي   معیشتی مـردم و مقابلـه بـا تحـریم    

هـاي اقتصـاد    دشمنان با کاربست سیاست

  )WT1مقاومتی (

  

  (نتایج تحقیق)
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  ها یادداشت
ــ ـــــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــ ـ ـــــ ــ ـ ــ ـ ـــــ  ـ

1. Strengths 
2. Weakneaes 
3. Opportunities 
4. Threats 
5. SWOT 
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