
 

 

 امکان راهبردی تحقق اهداف تمدنی انقالب اسالمی

  )خوانش سیاسی بیانیه گام دوم انقالب(

 مهدی نادری
 استادیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد 

 شهره پیرانی
 استادیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد 

  چکیده

به وضع  وضع موجود گیری تمدن نوین اسالمی است. رسیدن ازشکل انقالب اسالمی تحقق ، هدف غاییبیانیه گام دومبراساس 

ه شناسی، بیانیه گام دوم ب از نظرگاه منبع است. های مسیر مذکورها و ضعفها، تهدیدها، قوتنیازمند شناخت فرصت مطلوب

 در گذشته اسالمی از کم و کیف وضعیت انقالبمثابه سندی است که صادر کننده آن بیش از هر کسی بدلیل اشراف اطالعاتی، 

(درصدد SOWT) اتسوتحلیل سیستمی منطق نظر به اهمیت این مسئله، این مقاله با کاربست تر است.  و حال مطلع

ستای در را «.؟ود داردآیا امکان تحقق اهداف تمدنی انقالب اسالمی براساس بیانیه گام دوم وج»پاسخگویی به این سوال است: 

های تید دارد قوهای تحقیق بر این نکته تاکروش پیشبرد مقاله کیفی و از نوع تحلیل اسنادی است. یافته خ به سوال اصلی،پاس

اهبردی، توان با طراحی رچهل سالگی فزونی دارد. از اینرو می عبور از های آن بر تهدیدها در آستانهها و فرصتانقالب بر ضعف

ا رن نوین اسالمی ها و تهدیدها انقالب فراهم ساخت که تمدها و کمینه کردن ضعفها و فرصتامکانی برای بیشینه کردن قوت

رد اتخاذی های مردمی و حکمرانی در راستای راهبر، بسیج منابع، امکانات و ظرفیتیمحقق سازد. الزمه تحقق این امر خط

 است.

 SOWT، انقالب اسالمی، تمدن اسالمی بیانیه گام دوم، واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مقدمه

ی در قالب اسالمهای بزرگ جهان در ماهیت دینی آن می باشد. حرکت انتمایز اصلی انقالب اسالمی ایران در مقایسه با انقالب

های خود در پردازانِ انقالب در دیدگاهنظریه برخی ازای را فراهم ساخت که مسیر ِخالفِ سیاستِ سکوالر حاکم بر جهان، زمینه

ها، وم آرمانر و تداچیستی، چرایی و چگونگی وقوع انقالب تجدیدنظر نمودند. وقوع چنین انقالبی در عصر ِسکوالر معاصباب 

دانی و گشایی، سیاستافکن در عالم جهانداری و جهانها و هنجارهای آن در طول چهار دهه، چرخشی معنادار و بنیانارزش

ه در مقایس اسالمی ، جمهوریطرفید این مدعاست که از و زمانه ایران معاصر، مویسیاستمداری است. نگاهی اجمالی به زمینه 

جمهوری  ،طرف دیگر مادی و معنوی ِملت ایران داشته و از زندگیدر تعالی بیشتری  پهلوی و قاجار، توفیقات رژیم های با 

استبداد  حت یوغتره دولتهای خارجی و اسالمی در مقایسه با دولتهایی که روزگاری بصورت مستقیم یا غیر مستقیم، مستعم

تر وعزّتمندتری در عرصه جهانی است هویت مستقل اند؛ توانستهاند و اکنون در مسیر توسعه و پیشرفت گام گذاشتهداخلی بوده

ر ر دهای برتر در منطقه غرب آسیا  و تاثیرگذانظران جهانی،  در حال حاضر از قدرتبه نمایش بگذارد که به اعتقاد صاحب

بد ها و هنجارهای انقالب اسالمی در روح و کالآید. بی تردید این توفیقات مرهون جهت دهی آرمانعرصه جهانی به شمار می

 باشد.سیاستمداران ایرانی به همراه درایت و مقاومت ملت ایران در مقابل تنگناها و دشواریها می

شناختی صرف به پدیده وجود دارد. دیدگاه اول، از منظر تاریخی و جامعه اساساً دو دیدگاه« انقالب اسالمی»در رابطه با پدیده 

پندارند. از این نظرگاه، پدیده انقالب نگرند و آن را همچون هر پدیده تاریخی دیگر دارای تاریخ مصرف و انقضائی میانقالب می

در دهه پنجاه شمسی به رهبری امام خمینی  اسالمی تابع عوامل و شرایطی در تاریخ تحوالت اجتماعی و سیاسی ایران معاصر،

ره به وقوع پیوست و عمر آن به پایان رسید؛ و پس از آن فصل جدیدی از دفتر تحوالت اجتماعی و سیاسی ایرانیان گشوده 

به  های انقالب اسالمی همنوایی و همخوانی داشته باشد. در پاسخشده است که نباید و نمی تواند تماماً با هنجارها و ارزش

چرایی این دیدگاه، طرفداران بر این نکته تاکید دارند که مقتضای جهان پساانقالب اسالمی با پایان جنگ سرد، شکل گیری 

های جدید در نظام بین الملل، نظم نوین جهانی و ورود به عرصه جهانی شدن تغییر نموده و نمی توان با منطق ِپیشین سیاست

از رقبا را گرفت. دیدگاه دوم، کامالً متفاوت با دیدگاه اول بوده و از نظرگاه اندیشگی به  در میدان تحوالت جهانی گوی سبقت

هایی نگرد. بر اساس این دیدگاه، انقالب اسالمی از آن جهت که انقالب دینی بوده است حاوی پیامپدیده انقالب اسالمی می

خواهی، آزادی خواهی، ها ـ عدالتتواند بر نفس آن پیامنمی باشد که مقتضیّات زمانی و مکانیانسان می برای انسان به ماهو

ستیزی ـ غبار فراموشی نشاند. چنانچه نخبگان جامعه و توده گرایی، سعادتمندی، رفاه طلبی، و ظلممعنویت خواهی، اخالق

قش آفرینی در حیات سیاسی د، انقالب اسالمی در پیشبرد اهداف و ننهای انقالب تخطی نکنها، هنجارها و آرمانمردم از ارزش

باشند و از و اجتماعی زنده خواهد بود. از این منظر، زمامداران و ملت ایران  از یک سو برخوردار از دستاوردهای انقالب می

سوی دیگر وظیفه دارند به منظور تحقق اهداف کامل انقالب ـ تمدن نوین اسالمی ـ همچنان بر مبانی و اصول انقالب جهد و 

نامه سیاسی و گذار انقالب اسالمی بصورت خاص در وصیتنمایند. دیدگاه دوم، دیدگاهی است که توسط بنیانمقاومت 

سازی شده است. اجتماعی خود به ملت ایران انعکاس یافته و پس از آن توسط مقام معظم رهبری همچنان تاکید و گفتمان

خطاب به ملت ایران « گام دوم انقالب»ای با عنوان ب اسالمی بیانیهاخیراً رهبر انقالب در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقال

صادر نمودند و نخبگان حکومتی و غیر حکومتی، مردم و باالخص جوانان را به اهتمام، بسیج منابع و امکانات در تحقق اهداف 

ساسی جمهوری اسالمی ایران در تعیین کامل انقالب اسالمی فراخواندند. نظر به اهمیت این بیانیه و جایگاه رهبری در قانون ا

 منطق روش کیفی از نوع تحلیل اسنادی و کاربست ها کلی نظام جمهوری اسالمی، نگارندگان در این مقاله باسیاستگذاری



 
آیا امکان تحقق اهداف تمدنی انقالب اسالمی براساس »»درصدد پاسخ به این سوال اصلی هستند:   تحلیل سیستمی سوات

  «.دوم وجود دارد؟بیانیه گام 

 منطق پیشبرد پژوهش .1

 نیز شناخت ط خارجی یک سیستم وتهدیدها و فرصت های محی اساییشن جهت ،ممه یابزار  SWOT))الگوی تحلیل سوات 

سیستم  آن ایت و کنترلهد جهت اراهبرده برنامه ریزیسنجش وضعیت و  برای ،های داخلی آنها و قوتضعف

 4و تهدیدات 3، فرصت ها2، ضعف ها1که خود مخفف عبارات، قوت ها swotتجزیه و تحلیل  .) .2003Kangas et al(است

  به ترسیم اهداف و راهکارها می پردازد (فرصت و تهدید)در کنار عوامل بیرونی  (قوت و ضعف)است، با شناسایی عوامل درونی

  (Hazzan. et al. 2018)عمده محیط  خواستهیا نا مناسب هاییتموقع گرین مدل، فرصت ها و تهدید ها نشان. در ا

)شایستگی ها، توانایی ها، مهارت ها و  های مطلوب و نامطلوبیتموقع دربردارنده هاضعفو بالعکس قوت ها و  بیرونی

فرصت، تهدید، مجموعه متغیرهای  . بی شک وجوداست مورد نظر به اهداف بیر راستای دست یاد کمبودها( محیط درونی

بسیار در این متغیرها بین مند و  ارتباط نظام یهماهنگاین تکنیک در  نواوری ، اما تازگی ندارددر این تحلیل  فقوت و وضع

 ها و تدوینتحلیل دادهدر  که دانندپیرس و رابینسون مهمترین ویژگی این روش را این می (3: 1385)گاکار،  تاس خور توجه

 (.309-307: 1393 ،)پیرس و رابینسون نیازی ندارند محاسبات ریاضیاتی  های کمی وبه تحلیل آن

کند یک سیستم روی نقاط قوت خود تمرکز کند، ضعف ها و تهدیدات را به حداقل زیه و تحلیل به شیوه سوات کمک میتج

خیر؟ این  ، این امکان را فراهم می سازد که آیا اهداف قابل دست یابی هستند یاهای موجودو با در نظر گرفتن فرصت برساند،

 و ندنمحیط اجتماعی سازگاری برقرار کتا با   کندمیتحلیل به سازمان، نهاد یا واحد سیاسی در حال ماموریت کمک 

 ;SWOT Analysis)مدنظر قرار دهد ندن مزایاحداکثر رسا به منظورهای عینی را های عملیاتی موثر و ارزیابیبرنامه

Raising Capacity of Your Organization, 2012). سپس عوامل  ؛کنداهداف قابل دستیابی را تعیین می سوات

)علی  دهدمورد توجه قرار میرا ها زمان پیشنهاد و انتخاب استراتژی و در نهایت  کندمیتفکیک را کلیدی از غیرکلیدی 

  شود:گام انجام می سهطی . تکنیک سوات (247: 1382احمدی، فتح اهلل و تاج الدین، 

 ط قوت و ضعف درونی نقا ارزیابی جمع آوری و  -1

 های محیط خارجی تهدیدات و فرصت  ارزیابی جمع آوری و  -2

 .(Hazzan. et al, 2018)داخلی و خارجی  هایمتغیراز این دو دسته  ارتباط برقرار نمودن و تحلیل کردن -3

 و عوامل بیرونی هستند:  عوامل درونیتحلیل سوات متشکل از دو بخش 

 .ذاردگ میر یاثتشور نیز های داخلی این ک در اختیار یک کشور قرار دارد و بنابراین بر فعالیت : عواملی کهعوامل درونیالف. 

هره بر کسب نقاط قوت، به منظو شناساییاز بررسی محیط درونی  هدف ها و ضعف ها هستند.عوامل درونی متشکل از قوت

 است.  زیان احتمالیبرای جلوگیری از  ،بیشتر و شناخت نقاط ضعف مندی

در اختیار محیط  می گذارند. این عوامل آن تاثیر  هایفعالیتبوده و بر  خارجی سیستم محیطدر عوامل بیرونی: این عوامل ب. 

ها ها و چالشفرصتربردارنده د. عوامل بیرونی و سیستم نمی تواند بر آنها تاثیرگذاری مشخصی داشته باشدنبوده و کشور 

                                                           
1strengths  

2weakneaes  
3Opportunities  

4Threats  



 
 یک کشور را فراهم کند و نیز شناخت منافع تواند که می است هایی فرصتعوامل بیرونی، آگاهی از از بررسی  هستند. هدف

 د. کراجتناب  مضرات اهشز آنها در راستای ککه باید ا است تهدیداتی

و  کنیکیت ،رهنگیاقتصادی، ف رویدادهای اجتماعی، سیاسی،محیط سیاسی بین المللی،  ها و تهدیدات خارجی،از فرصت نظورم

ن روابط بی ناساییشور باشند و توانند به میزان زیادی در آینده یک واحد سیاسی سودآور یا زیان آاست که می زایی رقابت

یر محیط ان، تاثها و ارزش ها در نسل جو ها برای سیاست سازان بسیار مهم است. ترکیب جمعیت، مهاجرت، تغییر نگرشآن

که  ایی هستندهها و تهدیدی از این دست، مثال هایی از فرصتموارد همانند تاثیرات فضای مجازی( وبیرونی خارج از کنترل )

از  دیمن رهی بهبرای یک واحد سیاسی وجود دارند. اصل مهم مدیریت استراتژیک این است که یک واحد سیاسی باید برا

 اهبردیررنامه ریزی بهدیدات، به ت تاثیراتکم کردن خنثی سازی و  از تاثیرات منفی تهدیدات یا  اجتنابو  بیرونیهای فرصت

، کند )دیوید های یک نظام سیاسی را تضمینتواند موفقیتها و تهدیدات میاین اساس، نظارت و ارزیابی فرصت دست بزند. بر

1389). 

 :در مدل سواتاستراتژی های ترکیبی 

 ربوط بههای مخانه تهدید و نوشتن آن ها در  ،فرصت ،ضعف ،در مدل سوات پس از مشخص نمودن هر یک از عوامل قوت

ا ر راهبرد هار دستهچاتریس د. بنابراین همواره این مگردهای مورد نظر حاصل می راهبردهر یک از آنها  برخوردخود، از محل 

 :پیش روی ما قرار میدهد
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 براساس مدل سوات« بیانیه گام دوم». تحلیل 2

، ضعف اء قوت هابه احص  برای فهم دقیق موقعیت کنونی انقالب اسالمی در نظام بین المللنگارندگان بر اساس بیانیه گام دوم، 

 ند:ه اها و چالش های انقالب اسالمی  در بیانیه گام دوم پرداختها، فرصت

 های انقالب اسالمی در چهل سالگی. قوت2-1

)توان و نقاط قوت( را ارزیابی راهبرد نقاط مثبت . این می باشندسیستم یک قوت ها، جنبه ها یا ویژگی های مثبت منظور از 

 SWOT Analysis; Raising Capacity of Your)تواند یک حالت هم افزایی ایجاد کندکند و میمی

)2012 ,Organization .آگاهی خود قوت نقاط بر زیر نظیر سواالتی به پاسخ با سیاسی واخد یا سیستم ،راهبرد این در 

  یابد: می

  دهید؟ می انجام رقبایتان زا بهتر را کارهایی چه شما  .1



 
  محرومند؟؛ هاآن از رقبایتان هک دارید دسترسی رزشمندیا منابع هچ به شما  .2

 شناسند؟ می هایی برتری چه و چیزهایی چه اشتند به را شما  .3

د ن بهره مناز آ نهانسبت به رقبا و نیازهای آ که یک دولت است یت هاییبع طبیعی، مهارت یا مزاقوت؛ مننقاط  در واقع

، مسیر رشد ، درزیتمو  . کشورها اغلب بر مبنای این نقاط قوتداردبه اهداف خود به آنها تکیه  یازیدن تبرای دس واست 

قابتی ر امتیازن ا به عنواو از آنه تقویت نمودباید این نقاط قوت را  ، بنابراین،کنند میخود حرکت  فعو تامین منا شکوفایی

سی، ویتی، سیاحور )همبراساس بیانیه گام دوم، قوت های گفتمان انقالب اسالمی در شش  د.کر رقبا استفاده واجهه بادر م

المی را انقالب اسگفتمان  هایقوتفهرست   توان احصاء نمود.فرهنگی و اجتماعی، علمی و فناوری، نظامی و ظرفیتی( می

 ( مشاهده کرد:1ه می توان در جدول ذیل) شمار

 

 

 های انقالب اسالمی در چهل سالگیضعف. 2-2

 . هدفددهمی ر نسبت به دیگران قرا ضعف ها، ویژگی های منفی و کاستی هایی است که سیستم را در معرض شرایط نامساعد

 واالتس قبیل از سواالتی به اسخپ با سیاسی واحد ای سیستم ،راهبرد این در است.سود و افزایش  ضرراین راهبرد، کاهش  از

 یابد: می آگاهی خود عفض نقاط به نسبت ،زیر

  شوید؟ بهتر که دارید نیاز هایی زمینه .1

 شناسند؟ می هایی ویژگی چه نداشتن به را شما دیگران .2

  هستید؟ ارزشی با منابع چه فاقد .3

ک ر رسیدن یدسبب اختالل هایی است که ممکن است  که  و تواناییمزیت ها، کمبود در منابع،  ، نقص وضعف یک محدودیت

براساس  الح نمود.ا را اصآنه. بنابراین الزم است تا این عوامل در حد امکان به کمترین میزان برسند و یا شودکشور به اهدافش 

 اء هستند.بل احصقاهای گفتمان انقالب اسالمی در چهار محور)هویتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی(  بیانیه گام دوم، ضعف

 ( مشاهده کرد:2های گفتمان انقالب اسالمی را در جدول ذیل )شماره توان فهرست ضعفمی

 براساس بیانیه گام دوم ( گفتمان انقالب اسالمیWضعف های ): 2جدول شماره  ردیف

 

 

W1 

 

 

 هویتی ضعف های

 رویگردانی برخی از مسئوالن از ارزشهای دینی و انقالبی .1

 ساله 40به آرمان ها و شعارهای انقالب در برهه های از تاریخ بی توجهی  .2

ی زیانهای جبران ناپدیر اخالقی، اقتصادی، دینی و سیاسی سبک زندگ .3

 غربی به ملت ایران

W2 وسوسه مال، مقام و ریاست در برخی از مسئوالن سیاسی هایضعف 

 

W3 

 

 

 اجتماعی هایضعف
 عدم تحقق کامل عدالت در کشور .1

 جوانانبیکاری  .2

 فقر درآمدی طبقه ضعیف .3

 عملکرد ضعیف مسئوالن در امر اقتصادی .1  



 
 

 

 

W4 

 

 

 

 

 اقتصادی هایضعف

 مر اقتصاداهای مدیریتی در عیوب ساختاری و ضعف .2

 وابستگی اقتصادی به نفت .3

 های اقتصادیدولتی بودن بخش .4

 های داخلیظرفیت اقتصادی به خارج و عدم توجه بهنگاه  .5

 نامتوازن بودجه بندی معیوب و .6

 های اجرائی اقتصادعدم ثبات سیاست .7

 عدم رعایت اولویتهای اقتصادی .8

 های زائد و مسرفانه اقتصادیهزینه .9

 

W5 

 

 ظرفیتی هایضعف
 ها بسیار بخاطر غفلت برخی از مسئوالنعدم استفاده از ظرفیت .4

 استفاده اندك از ظرفیت نیروی انسانی کشور .5

 

 چهل سالگیهای انقالب اسالمی در فرصت. 2-3

ود العه بهبتوانند عملکرد نهاد یا سازمان را در زمینه مورد مطتند از چشم اندازهای مثبتی که میها عبارفرصت

در محیط  زیت. فرصت یک م(SWOT Analysis; Raising Capacity of Your Organization, 2012)بخشند

 ها،ی فرصتشناسای راهبرد سیستم عمل می کند. دهنده ینیروی شتاب و به عنوان به اهداف  دستیابیبرای  خارجی است

طح در سست. های موجود و کاهش تهدیدات او هدف آن افزایش توانمندیندی در مقابل تهدیدات بنا شده اساس توانمبر

ها را هدیدن و تا تامیبه دولتها این امکان را می دهد که با برنامه ریزی دقیق، اهداف خود ر ، فرصت  وضعیتی است  کهکالن

تا ط قوت تمرکز کرده کند روی نقاکمک می گیران به تصمیم این راهبرد  .(65: 1393)بهروزی لک، قربانی،  دفع نمایند

 است: زیر همچون التیسوا به پاسخ یپ در اهبردر این ها و تهدیدات را به حداقل برسانند.ضعفبتوانند 

   دارد؟ وجود شما روی پیش مناسبی شرایط چه .1

  دارد؟ وجود شما برای هایی مجال چه .2

  کنید؟ می شاهدهم را خوبی روندهای چه  .3

های)هویتی و های گفتمان انقالب اسالمی در محیط خارج را در دو محور فرصتبراساس بیانیه گام دوم، می توان فرصت

 ها آمده است:فرصت(، فهرستی از این 3سیاسی( احصاء کرد. در جدول ذیل)شماره 

 

 

 براساس بیانیه گام دوم ( گفتمان انقالب اسالمیOهای )فرصت                    ردیف

 

 

O1 

 

 

 

گفتمان  هویتی هایفرصت

 انقالب اسالمی

 بازتاب انقالب در سراسر جهان سلطه .1

تحرك جدید نهضت بیداری اسالمی براساس الگوی مقاومت در برابر  .2

 سلطه آمریکا و صهیونیسم

 از عرصه ها به جوانان ایرانیتکریم دنیا در بسیاری  .3



 
 سقوط اخالقی روزافزون غرب .4

 قالبی اناعتراف به ناتوانی قدرتهای جهانی از ایران اسالمی در چهل سالگ .5

 

 

 

 

O2 

 

 

 سیاسیهای فرصت

 گفتمان انقالب اسالمی

 المینابودی ابرقدرت شرق و زوال ابرقدرت غرب در تقابل با انقالب اس .1

ن جهانی و منطقه ای بخاطر دفاع از مظلوماعزتمندی ایران در عرصه  .2

 جهان

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

 های مظلوم و آزادی خواه به انقالب اسالمینگاه امیدوارنه ملت .4

های آمریکا در منطقه غرب آسیا و همکاران خائن در شکست سیاست .5

 منطقه

 اسالمی در غرب آسیا گسترش حضور قدرتمندانه سیاسی جمهوری .6

شکست پی در پی غرب در عرصه عملیاتی از محور مقاومت با رهبری  .7

 ایران

 

 

  گفتمان انقالب اسالمی در چهل سالگی هایتهدید. 2-4

حد یا وا هادن ،زمانتواند مشکالتی را برای روند پیش روی اقدام در سامنفی و نامطلوب محیطی است که می تهدیدات، عوامل

. (SWOT Analysis; Raising Capacity of Your Organization,2012) مورد مطالعه ایجاد کند سیاسی

تا، تصمیم در این راس. (28: 1396)مسعود و ساعی،  ، کاهش تهدیدات تا حد امکان استشناسایی تهدیدات هدف راهبرد

 گیرندگان باید به سواالت زیر پاسخ دهند:

   است؟ فتهگر قرار ماش برابر در موانعی چه

  کنند؟ می کارهایی چه دارند ماش رقبای

  داد؟ خواهد قرار شارف تحت را ماش دهد می رخ محیط در هک گوناگونی تغییرات آیا 

س بر اسا دارد.از مییک کشور قرار دارد و آن را از رسیدن به اهدافش ب توسعه و پیشرفتمانعی بر سر راه تهدید به عنوان 

. حصاء نمودلمی( اعبیانیه گام دوم، می توان تهدیدهای گفتمان انقالب اسالمی را در سه محور تهدیدهای)هویتی، سیاسی و 

 ( گویای این تهدیدات است:4جدول ذیل)شماره 

 

 

 براساس بیانیه گام دوم ( گفتمان انقالب اسالمیTهای ): تهدیدهای4جدول شماره  ردیف

 

 

T1 

 

 

 های هویتیتهدید

 در مورد انگیزه قوی دشمنان انقالب برای تحریف و دروغ پردازی .1

 وقایع و دستاوردهای گذشته و حال انقالب

 تالش غرب در ترویج سبک زندگی غربی .2

تهاجم فرهنگی و معنوی دشمنان به جوانان، نوجوانان و حتی  .3



 
 نونهاالن

 تکثر رهزنان فکر، عقیده و آگاهی .4

 برای فساد جوانانهای روزافزون غرب تالش .5

 تحریف اخبار دروغ و کوچک نمایی و بزرگنمایی دشمنان .6

 یژگونه نمایی و پنهان سازی دشمنان در امر عدالت اجتماعتوطئه وا .7

 

 

 

T2 

 

 

 های سیاسیهدیدت

 های زورگو و قلدرژیمنگاه کینه خواهانه و بدخواهانه ر .1

 تقابل ایران با استکبار)آمریکا( .2

 با انقالب اسالمیهای سرسختانه دشمنی .3

 گرایانه و دروغ نظام سلطهپیشنهادهای فریبانه، خدعه .4

سازان و القاء رویگردانی از سیاست استکبارستیزی به تصمیم .5

 وگیران و همچنین افکار عمومی داخلی از جانب کانونهای فکر تصمیم

 توطئه خارجی جهت حل مشکالت اقتصادی

 

T3 

ی رغم )علهای دانش جهانیعلمی کشور از قله عقب بودن .1 علمی  هایهدیدت

 های چشمگیر علمی(پیشرفت

 

 براساس بیانیه گام دوم روی انقالب اسالمیپیش سناریوهای .2

ی باید استراتژی ها ( T)و تهدید ( O)، فرصت( W)، ضعف( S)بر اساس مدل سوات پس از برشمردن نقاط قوت

 درکردن ضررها  برای بیشینه کردن منافع و کمینهحاصل از ترکیب پارامترهای مذکور  ( WTو  SO   ،ST  ،WO)چهارگانه

 راستای تحقق هدف عالی انقالب اسالمی ـ تمدن سازی نوین اسالمی ـ طراحی نمود:

   (SO):های انقالب اسالمیها و فرصتناظر بر قوت هایاستراتژی . 3-1

اری بهره برد نبیشتریت های بیرونی و بین المللی رصفاز  درونی،شود با استفاده از نقاط قوت در اجرای این راهبرد، تالش می

خود، نی مزیت های دروها و به قابلیت بهره گیریکنند با نین موقعیتی سعی میبرای رسیدن به چ کشورها اغلب؛ صورت گیرد

ویدادها ند و از رتی نمایرقاب برتریو در نتیجه دارای  قابل استفاده و منحصر به فردرا تبدیل به شایستگی های  ی خودداشته ها

 دوم، ه گاممی بر اساس بیانیانقالب اسال «های بیرونیقوت داخلی و فرصت»با توجه به نقاط  .و روندهای جاری بهره گیرند

   انقالب اسالمی چنین است: هایراهبرد

یک ایران  از آنجا که انقالب اسالمی  :(s1+o1=so1های انقالب اسالمی)صدور مبتنی بر عقالنیت آرمانها و ارزش یک.

بخش، ماهیتی فراملی، رهایی دارای وگفتمان سیاسی و فرهنگی و فراتر از یک حادثه تاریخی و پدیده ی سیاسی صرف است 

گوناگون اعم از همسو یا غیر همسو با تاکید بر سیاسی  -اجتماعیاست، می تواند در بسترهای بخش شمول و الهامجهان

های مسلمان و بخش ملتلهامهوری اسالمی ایران ایابد و در چارچوب سیاست خارجی جم گسترش حقانیت و برتری های خود

نیز با وجود تاکید بر کالم امام خمینی )ره( در ( 128-130 :1388، و دادفر انی فیروزآبادیقباشد )ده ستمدیده سراسر دنیا

در سایر  )در معنای سیاسی آن( قالبایجاد ان به معنایصدور انقالب اسالمی  ، (115: 10لزوم صدور انقالب )صحیفه نور، جلد 

 و (283: 12جلد  ؛ صحیفه نور، 249 :17و دولت ها )صحیفه نور، جلد  بیداری ملت ها استعاره ای برای ، بلکهکشورها نیست



 
، و رادفر ست )دهقانی فیروزآبادیگیتی اسرتاسر  انخواهآزادی آن به  سازن پیام رهایی ارزش ها، هنجارها و رساند نتشارا

1389 :59) . 

برسازی :(s2+o2=so4گرانه)های استکباری و سلطهتقویت و حمایت از راهبرد مقاومت اسالمی در تقابل با سیاست دو.

ای هاز چالش  ا، یکیاندیشه مقاومت در انقالب اسالمی ایران و گسترش این اندیشه به گروه های اسالم گرا در منطقه و دنی

ستیزی به لطهس( بر این اساس 73: 1393)نیاکوئی و ستوده،  و رژیم صهیونیستی بوده استاساسی فراروی کشورهای غربی 

 ویران بوده جمهوری اسالمی اساز دولت با نظام هژمونیک نیز ارزش دیگری است که هویتمعنای مبارزه با استکبار، مقابله 

که آنجاست  تا به(  اهمیت این ارزش 132: 1388آبادی، انی فیروزالمللی است )دهقتیزان در سطح بینسبخش سایر سلطهالهام

ظام نفی ن» و «لبرپایی قسط و عد»، «نفی هرگونه ستمگری» چونهمدر قالب عباراتی و   ل دوم و سوم قانون اساسیودر اص

کی یه عنوان بر این اصل و  رهبر انقالب اسالمی نیز ب در بیانات امام خمینی  به آن اشاره شده است.   «سلطه و طرد استعمار

نرانی در . سخ1386، بیانات رهبر معظم انقالب) شده استتاکید  همواره سیاست خارجی جمهوری اسالمی های شاخصاز 

 (دیدار با نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسالمی

هنگی انقالب اسالمی، انسانی و فر مبانی:(s1+o1=so2در جهان اسالم) نهضت بیداری اسالمیو جانبداری از تقویت  سه.

حرومین و معفین و مظلومین، مستضهایی چون عدالت طلبی، مبارزه با استبداد و استعمار، حمایت از اسالمی ایران بر ارزش

قانون  154اصل  تجلی. (67: 1391جمالزاده، و  17: 1391 و همکاران  نیا حافظ) ها استوار استآگاهی بخشی به سایر ملت

. هستند همبارزدر حال  ستکبار و ستم، استبداد و ا بیدادکه علیه  است گراییهای اسالمها و گروهجنبشحمایت از  دراساسی 

 نظام است و تركمسلمانان  مشمنافع و مصالح امت مسلمان که  مبنا انجام می شودهای اسالمی نیز بر این نهضتحمایت از 

  .(171: 1388مسئولیت دارد )دهقانی فیروزآبادی،  هاآن اسالمی در قبال تحقق

می در مهمترین ویژگی و وجه تمایز انقالب اسال :(s2+o1=so3طراحی و نهادینه کردن سبک زندگی اسالمی) .چهار

کی از ه عنوان یبوزیتو اسپمقایسه با سایر انقالب های دنیا، تفاوت در نگرش به انسان، جامعه، سیاست، حکومت و اقتصاد بود. 

« اسالمی»ر ویژگی اکید بنظریه پردازان غربی که بر بازتاب های انقالب اسالمی ایران تمرکز نموده است نیز در کتاب خود با ت

مام ت برای ختیت و خوشبسعاد مدعی آوردناز ایدئولوژی اسالمی،  تاسیباور است که انقالب ایران با در انقالب ایران، بر این 

از یران تمایز انقالب ارهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای نیز بر این ویژگی م.(261: 1382جهانیان است )اسپوزیتو، 

 انقالب ها تاکید می کنند:سایر 

د، خالقی دارانوی و انقالب اسالمی ایران یک انقالب همه جانبه است. مثل خود اسالم است، همان طوری که اسالم ابعاد مع»

بیانات ) «جود داردسالم وابعاد الهی دارد، در عین حال ناظر به زندگی مردم است؛ بعد اقتصادی، بعد سیاسی، بعد اجتماعی در ا

 (14/3/1387معظم رهبری،  مقام

ها و نهادینه کردن الگوی مردم ساالری دینی به مثابه الگوی بدیل حکمرانی در جهان معرفی قابلیت پنج.

ینی دالری نظام جمهوری اسالمی طی چهل سال گذشته همواره در پی ارائه و توسعه الگوی مردم سا:(s2+o2=so5معاصر)

 ،همکاران و دیدپوربدبختی و فراهم آوردن عزت و سربلندی برای آن ها بوده است ) سدر سرتاسر جهان، برای نجات مردم از 

 بر کهدولت مدرن  -لتم)در مقابل ماهیت عرفی و سکوالر  با ماهیت اسالمی  دولتی استجمهوری اسالمی ( 80: 1394

رهبر  .( 131: 1388انی فیروزآبادی، دهق) استاسالم شیعی ش بر پایه ایدئولوژی تمشروعی که (گرایی استوار شده استملی

ده لهی و اراهدایت ا حقیقت مردم ساالری دینی این است که یک نظام باید با» معظم انقالب در این باره بر این باورند که 

  .(20/8/1380 انقالب،معظم بیانات رهبر )« مردمی اداره شود و پیش رود

 گراهای برونتهای مادی و معنوی داخلی( بجای سیاسو ظرفیتگرا )ناظر به توانمندی های درونحاکم کردن سیاست شش.

یکی از عواملی که : (s1+s2+o1+o2=so4های بیگانگان( بر دستگاه حکمرانی و افکار عمومی جامعه))ناظر به  حمایت



 
اده از فرصت ها و قوت ها در جمهوری اسالمی دارد، توجه به پیشرفت سیاست های موفق و استفای در اتخاذ کنندهنقش تعیین

مزیت این نقش این است که عالوه بر شکل گیری دولت الگو و سرمشق در سطح بین  و توسعه با نگاهی درون نگر است.

معظم مقام  .(31: 1392 )جعفرزاده بهابادی و خلیلی،کند. در روابط بین الملل نیز ایجاد میالمللی، کمترین سطح درگیری را 

 هایبا تهاجم و تهدید و مقابله هواجهکشور و در م و معضالت نگاه به بیرون برای حل مسائل ندیشهرهبری معتقدند در مقابل ا

کشور و نظام است. از دیدگاه  و کارامدی پیشرفت ، رشد،برای توسعه جایگزینی مناسب، درونی اره تقویت ساختندیشخارجی، ا

ایشان، تنها راه ریشه کن کردن مشکالت پیش رو و مصون ماندن از تکانه های طبیعی و مصنوعی نه در نگاه به بیرون بلکه در 

 (. 110 :1395تکیه به داخل و استفاده از ظرفیت های درون زای داخلی است)قربانی و پروانه، 

 (ST)انقالب اسالمی هایها و تهدیدقوتهای ناظر بر ژی. استرات3-2

 و یا نمودن بی اثر  خود برای مزیت های درونید تا با استفاده از نسعی داردولتها در اجرای این راهبرد سازمان، نهاد یا 

 خودد کمترین حه بیا خنثی نمایند  و تهدیدات را میگیرند ، سازوکارهایی را در پیش بیرونی  گیری از تاثیر تهدیداتجلو

ی ای  پیشروهراهبرد انقالب اسالمی بر اساس بیانیه گام دوم، «قوت داخلی و تهدیدهای بیرونی»ند. با توجه به نقاط نبرسا

 انقالب اسالمی چنین است:  

رهبر  :(S1+T1=ST1گری در محیط داخلی و بین المللی)های انقالبیاهتمام فکری و تقیّد عملی مسئوالن بر شاخصیک. 

هبر معظم بیانات ر) می دانندایران  ملت انقالبی بودن را در کنار مسلمانی و عمق تاریخی سه ویژگی هویتی ،انقالبمعظم 

های انقالب و نظام راهبرد اساسی برای  مقابله با تهدیدات، آفات و چالشعنوان گری بهبارها از انقالبی( و 23/3/1396 انقالب،

الب و هدف گیری آرمان های انق»، «های اساسی انقالبپایبندی به مبانی و ارزش»شاخص هایی نظیر ایشان اند. یاد کرده

سیت در ناخت و حساش»، «تقوای دینی و سیاسی»، « پایبندی به استقالل همه جانبه کشور»، «همت بلند برای رسیدن به آنها

الب، دانند)بیانات رهبر معظم انقگری میی انقالبیهااز جمله شاخصرا « برابر کار و نقشه دشمن و عدم تبعیت از آن

دم تاکید و مرن نظام بی از سوی مسئوالانقال روحیهتاکید بر تداوم انقالبی گری و همواره رهبر معظم انقالب  .(14/3/1395

ر بمشروع دانسته و ام های و ارکان نظانقالبی گری را در چارچوب ارزش ایشان. ( 30/6/1396بیانات رهبر معظم انقالب،)دارند

شجاعانه  وپُرامید  وانگیزه یک مشی صحیح و عاقالنه و پُر »این باورند که انقالبی گری با این مفهوم نه تنها ویرانگر نیست که 

  . (7/3/1397بیانات رهبر معظم انقالب،«) به سمت اهداف واال است

بل جنگ ی در مقاسیاسی، فرهنگی و علمی( نظام جمهوری اسالمتبیین نمودن و برجسته کردن کارآمدی)هویتی، امنیتی، دو. 

 :(S1+S2+S3+S4+S5+S6+ T2=ST2روانی دشمنان )
ین شده و تعی  در راستای اهداف مورد نظرعملیات روانی تاثیرگذاری بر عقاید، نگرش ها، احساسات، عواطف و رفتارها 

 :1395هبازی، )فرخی و ش شودمی اقتصادی و سیاسی بهره برداری نظامی،در این راه از ابزارهای تبلیغی، باشد که مخاطبان می

غوا و اقناع سازی، شخصیتی و ...( ا یکیفیزعملیات روانی به شیوه های گوناگونی چون تبلیغات، شایعه، انواع ترور ) .(107-104

وشنی، ریان، ر)لشکثیر می گذارد .. بر مخاطب خود تافریب، تشکیک، تهدید، تحقیر، تطمیع ، سانسور، شست شوی مغزی و 

1392 :133). 

 مهمترین محورهای عملیات روانی دشمن از نظر مقام معظم رهبری شامل موارد زیر می شود:

 مرعوب نمودن مسئوالن، شخصیت های سیاسی و نخبگان کشور» -

 تضعیف اراده عمومی مردم -

 تغییر درك صحیح مردم از واقعیت های موجود جامعه -

 ملت از مسئوالن کشورسلب اعتماد  -

 ترویج شایعه به کارگیری ابزار نظامی و خشونت علیه ملت ایران -



 
 تحریم و فشار اقتصادی -

 عوض کردن جای متهم و مدعی با ابزار تبلیغاتی و رسانه ای، -

 ترساندن ملت های منطقه از ملت ایران و انقالب اسالمی  -

 .(7: 1384 ،)متقی «قابت های صنفیدامن زدن به اختالفات مذهبی، قومی، جناحی، سیاسی و ر -

 :(S2+T2=ST3)های دشمنانبصیرت افزایی مداوم ِ فکری سیاسی شهروندان در مقابله با تهدیدهای و تطمیعسه. 

شخیص تزمینه  وقدرت تحلیل و تشخیص و حرکت آگاهانه را باال می برد است که  حقایق بصیرت به معنای فهم و درك عمیق

ی، رشید حفظ شمول؛  14: 1393حاجی صادقی، )راه درست از نادرست را برای انسان فراهم می کندحق از باطل و انتخاب 

اخص های آن تاکید سوره انفال( و هم در روایات بر ش 65و  29که هم در آیات قران )آیات . (150: 1394آبادی و یعقوبی، 

اوضاع  بصیرت را قطب نمای حرکت صحیح در مقام معظم رهبری(. 133: 1395شده است )امیری، علوی وفا و صادقی، 

م دشمن جنگ نر وهدف اصلی بصیرت افزایی را کاستن از تاثیرات مخرب دشمن در عملیات روانی پیچیده اجتماعی دانسته و 

های تیغ دن همهسبب کند شرند که او دادن قدرت تمیز حق از باطل می دانند و از این رو آن را ابزاری استوار برمی شم

  .(1388، در دیدار عمومی مردم چالوس رهبر معظم انقالب شوند ) بیاناتن میدشم

یی که از آنجا :(S1+S3+T1=ST4فعال نمودن جبهه فرهنگی انقالب اسالمی در مقابل تهاجم فرهنگی دشمنان)چهار. 

ی از ظام اسالمب و نانقالب اسالمی ایران به عنوان یک انقالب فرهنگی در دنیا شناخته شده است، تقویت جبهه فرهنگی انقال

لم، عهایی مهم تولید عرصه ابتدای پیروزی انقالب مد نظر رهبران و تدوین کنندگان ساختارها و نهادهای انقالبی بوده است. 

های مهم فرهنگی هستند که در عرصه فعالیت و پژوهش، فرهنگ عمومی، مهندسی فرهنگی، حوزهسبک زندگی، آموزش 

این رو ساخت آثار هنری  از (.1393آغاز شورای انقالب فرهنگی.  رهبر انقالب برای )حکمفرهنگی باید آنها را مد نظر قرار داد 

، تاسیس و های فرهنگی کشورغدغهو محافل هنری مرتبط با د هاها، نمایشگاهضوعات ارزشی، برگزاری جشنوارهمرتبط با مو

 نگی انقالبساخت آثار هنری به ویژه ساخت فیلم و سریال در زمینه مسائل فره فرهنگی که به-حمایت از نهادهای انقالبی

مایت از حند، ارتاسیس شبکه های تلویزیونی درون مرزی و برون مرزی که دغدغه مسائل فرهنگی را د، اسالمی می پردازند

ی و مواردی ای فرهنگهدر زمینه مسائل فرهنگی، انتشار کتاب، ماهنامه و فصلنامه مرتبط با دغدغه های دانشجویی فعال گروه

  باید قرار گیرد.از این دست در دستور کار نهادهای متولی امور فرهنگی 

 :(S1+S3+T1=ST4انات در مقابل آن)اقناع افکار عمومی مبنی بر جنگ نرم دشمنان و بسیج منابع و امکپنج. 

را دادن ا هدف قرابیرد و ای که جامعه یا گروه هدف را نشانه می گونه اقدام روانی و تبلیغات رسانهجنگ نرم عبارت است از هرگ

رگیری بدون د جامعه هدف می شود وتفکر و اندیشه ملت ها، سبب گسست فکری و سست نمودن مبانی فکری و فرهنگی 

بر انتخاب ها، فرایند  هدف جنگ نرم تاثیرگذاری .  (66: 1392)ملکی و حاتمی،  نظامی، رقیب را به انفعال یا شکست وامیدارد

محسوس نا واست و به دلیل ماهیت غیرعینی های فرهنگی رفتاری حریف و در نهایت سلب هویتتصمیم گیری و الگوهای 

نگ نرم علیه مقام معظم رهبری هدف دشمن از ج. (13995:25، و همکاران هستند )عیوضی تهدیدات نرم، فاقد عکس العمل

و  ایشان بر نقش هنرمندان (1397 /6/12 رهبر معظم انقالب، بیاناتایران را القا ترس، ناامیدی و اندوه به ملت ایران می دانند )

  .(25/8/1397و  22/10/1396 رهبر معظم انقالب، بیانات)در مقابله با این جنگ تاکید دارند اهالی فکر و نظر

  (WO) های انقالب اسالمیها و فرصتناظر بر ضعفژی . استرات3-3

شود.  در واقع،  بهره برداری میداخلی  های ضعف های بیرونی برای جبران فرصت در اجرای این راهبردها تالش می شود از

کنند و در جهت جبران نقاط ضعف داخلی  استفاده  می وجود داردها که در فرصت امتیازاتیها از ا، نهادها و دولتهسازمان

های داخلی خود را بپوشانند. برای مثال، برخورداری کشور از منابع غنی طبیعی و یا تقاضای خارجی برای کوشند ضعفمی

ها و سیاسی و اجتماعی گروه های فکری،خرید یک محصول )اقتصادی(، و همچنین توان تاثیرگذاری و نفوذ بر جریان



 
انقالب  «های بیرونیضعف داخلی و فرصت»ژی است. با توجه به نقاط شهروندان  سایر کشورها مشمول بکار گیری این استرات

 های پیشروی انقالب اسالمی چنین است:   اسالمی بر اساس بیانیه گام دوم، راهبرد

منظور  هان اسالم و آمریکای التین بهستراتژیک جمهوری اسالمی در جهای ایجاد شده از عمق ابکار گیری پتانسیلیک.

 ست.دارای وجوه جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی نظامی ا عمق استراتژیک:(O1+O2+W4+W5:WO1)همگرایی 

رقیب  تهدید برای کشورقوت برای کشوری و نقطه ولی به طور کلی عمق استراتژیک عبارت است از هر چیزی که نقطه 

 (.17/6/1387 عظم انقالب،مبیانات رهبر ) آن، بازی کندمحسوب شود و بتواند نقش بازدارندگی را برای کشور دارنده 

را نیز  فراتر رفته و شمال آفریقا« غرب آسیا»ی از منطقه« عمق استراتژیک جمهوری اسالمی» بسیاری بر این باورند که 

ی ابودن دیدگاه هاتوجه به دارمی تواند با جمهوری اسالمی  ،عالوه بر کشورهای اسالمی( 1393)پورغالمی،  دربرگرفته است

سیاست های  ،رت هاابرقدمشترك با کشورهای آمریکای التین در زمینه ساختار ناعادالنه نظام بین الملل، یک جانبه گرایی 

منطقه  د در اینبه تعمیق عمق استراتژیک خو گراییو عدالت  خواهیاستقالل  همچنین ضد امپریالیستی و ستیزانه، وسلطه

گیری از ظرفیت های  های اقتصادی و نیز بهرهاستکبارستیزی، همکاری .( 162: 1394)دهقانی فیروزآبادی، زوارزاده، بپردازد

 یرد. گفرهنگی می تواند به عنوان عوامل توسعه عمق استراتژیک ایران در این منطقه مورد بهره برداری قرار 

قتصادی با اهای  اقتصاد مقاومتی به منظور فعال کردن دیپلماسی اقتصادی در جهت افزایش مبادالت استفاده از ظرفیتدو.

ای نظری و عملی برای مدل سازی گونه اقتصاد مقاومتی بنیانی :(O1+O2+W4+W5:WO2)کشورهای همسایه و دوست

هدید ر نه یک تحریم دیگتتحریم ها آماده می سازد. در این چنین فضایی خود را در مواجهه با  ویژه از اقتصاد است که فعاالنه

بوسی، )حسین پور و محمدی سیاهبلکه فرصتی برای پیاده سازی روندهایی در جهت پیشرفت اقتصادی محسوب می شود

منی و یم، دشد تحرنمهمترین ویژگی اقتصاد مقاومتی تداوم رشد اقتصادی در شرایط فشارهای بیرونی همان ( 124 :1395

 های ارهق محل پیوند از نظر ژئوپلتیک درایران (. 127: 1395خصومت های شدید است)حسین پور و محمدی سیاهبوسی، 

، ندبه قاره هش ،اه جنوب آسیب، قفقاز و روسیه میانهاتصال مناطق آسیای  محل طرفی دیگر از و اشته اروپا و  آفریقا قرار د، آسیا

نبش عدم ی فعال جایران یکی از اعضا .است. ایران با پانزده کشور مرز آبی و خشکی دارد خاورمیانهجنوب شرقی و  آسیای

ز آگاهی ا اب ارد کهداین پتانسیل را دوسوم کشورهای جهان را شامل می شود. با توجه به این ظرفیت ها ایران تعهد است که 

یزتسلط ن و خارج موثر آن در بازارهایاقتصادی شناخت بازارهای هدف به افزایش صادرات کشور و حضور  اقتصادی و موقعیت

 :1393سب، میعی ندیپلماسی اقتصادی شناخت این بازارهاست )س . در واقع کارویژه اصلیکمک کند اقتصادی بر این بازارها

ر پی ر آن ما ددمود که نومتی می توان آن را به رویکردی تعریف فراتر از این با تعریفی آرمان گرایانه از اقتصاد مقا. (138

هام بخش الگو، ال اسالم تبدیل به یک اقتصاد ایده آل در منطقه هستیم. اقتصادی مبتنی بر الگوی اسالمی که بتواند برای جهان

 ( 1393)فشاری و پورغفار، گردد « تمدن بزرگ اسالمی»و کارامد باشد و زمینه ساز تشکیل 

ی قدرت هدف اصل :های ناشی از قدرت نرم جمهوری اسالمی در محور مقاومت و حامیان بیداری اسالمیبکارگیری ظرفیته. س

ادالت مبو یلم، کتوب، فگیری از ابزارهایی چون رسانه های مافکار عمومی سایر کشورها با بهرهاطالع رسانی یا نفوذ بر  ،نرم

ب انقال ست.توار اهای دینی و معنوی اسمولفه های قدرت نرم انقالب اسالمی ایران، بیش از هرچیز بر آموزه .فرهنگی است

 .(104: 1395، و همکاران اسالمی یکی از الگوهای تجلی قدرت نرم اسالم در عصر حاضر محسوب می شود )نجاتی فرد

، راعاشوگ فرهن ،فرهنگ مقاومت و روحیه شهادت طلبیرخورداری از منابع قدرت نرمی چون جمهوری اسالمی ایران با ب

ر قالب داسالمی  و همچنین ارائه عملی حکومت  و آرمان های عدالتخواهانه یفرهنگ استکبارستیز ،فرهنگ ملی جذاب و غنی

دکانی و رناظمی ا) به گونه ای موثر می تواند از سوی سایر جنبش های مقاومت اسالمی الگوبرداری شودمردم ساالری دینی 

 های انقالب اسالمی عامل راه گشا و بهیام، اهداف و آرمانپ (. 116-114: 1395، و همکاران و نجاتی فرد 60:  1397خالدیان، 

المی ی هویت اسز احیاعنوان نمونه و الگوی موفق برای جنبش های اسالمی در جهت رهایی از زیر یوغ استبداد و استکبار و نی

 .(  85: 1392شعبانی سارویی، )ح منطقه و جهان اسالم است و بیداری اسالمی در سط



 
  (WT)ها  و تهدیدهای انقالب اسالمی ناظر بر ضعف. استراتژی 3-4

باشد. در این و نقاط ضعف داخلی می یدهای خارجیهای ناشی از تهدناظر بر راهبردهایی است که برای به حداقل رساندن زیان

یشترین ها کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است. کشوری که بهدف دولت ،استراتژی

 ین شرایطیدر چن کند از قرار گرفتناشد وضعیت مناسبی ندارد و سعی میعوامل مخاطره آمیز برایش در این دسته راهبرد ب

ضعف داخلی و ». با توجه به نقاط (1393، و همکاران اجوی، خو250-247: 1382، و همکاران ) علی احمدیجلوگیری کند

 های  پیشروی انقالب اسالمی چنین است:  انقالب اسالمی بر اساس بیانیه گام دوم، راهبرد «تهدیدهای بیرونی

 ن باهای دشمناضرورت توانمندسازی نظام اقتصادی کشور به منظور بهبود وضعیت معیشتی مردم و مقابله با تحریمیک. 

 پس از انقالب برای مقابله با یکی از راهکارهای اصلی آمریکا :(W4+W5+T2=WT1)های اقتصاد مقاومتیکاربست سیاست

ام نمودن نظ مجبور های اقتصادی ایران و اعمال تحریم اقتصادی بر ملت ایران برایب اسالمی ایران، استفاده از ضعفانقال

حت تن را نیز آ، سیاست هنگامی می تواند اثرگذار باشد که عالوه بر اقتصاد یک کشورتحریم . اسالمی به تغییر رفتار می باشد

ه باشد. اثرگذاری آن آماد ( تحریم زمانی می تواند کارسازباشد که زمینه های داخلی برای358: 1390تاثیر قرار دهد )ولی زاده، 

صول، در صادرات آن مح کارشکنیر صورت د می شود کهسبب صد صادراتی اوابستگی به صادرات یک کاالی خاص و مق

صد اقمو  االهاک یت تعداددر واقع محدود گردد. آسیبمدهای ارزی یک کشور دچار آاز تولید و اشتغال و در بزرگی هایبخش

ر مقاصد دو نیز تنوع  پس تنوع بخشی به محصوالت صادراتیتجارت بین الملل می شود.  خطر درسبب افزایش  یصادرات

و  ایرمایهالهای سابستگی به واردات کاعالوه بر این و گردد.کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور می مشتری ها سببصادراتی و 

سمیعی نسب،  و 171: 1393عزتی و سلمانی، ) از مبادی خاص نیز سبب آسیب زا شدن اقتصاد یک کشور می گردد واسطه ای

ر اقتصاد امل پیشرفت دعو قطع وابستگی به صادرات نفت از مهمترینحمایت از تولیدات داخلی و ، رواز این (131 -129 :1393

ی ات کاالهاز واردمقاومتی در جهت مقابله با تحریم های اقتصادی است. در  واقع کاهش و قطع وابستگی کشور به نفت و نی

 خاص سبب ایجاد مانع محکم در مقابل اثرگذاری تحریم ها بر اقتصاد کشور خواهد شد.

  



 
 

 نتیجه گیری

سیر ممی در خوانش سیاسی بیانیه گام دوم بر این نکته تاکید دارد که نقاط قوت و فرصت پیشروی حرکت انقالب اسال

ها و ها، فرصتها و ضعفشناخت قوتقایسه با نقاط ضعف و تهدید به مراتب بیشتر است. مسازی نوین اسالمی در تمدن

ای نهریزی دقیق و آگاهی جمعی بتوانند با هزیای را فراهم می سازد که دولتمردان و افکار عمومی با برنامهتهدیدها زمینه

یستماتیک حلیل ست کمتر، بیشترین منافع را در راستای اهداف عالیه انقالب اسالمی ـ تمدن نوین اسالمی ـ محقق سازند. 

ینیت عبرای  دید انقالب اسالمی در محیط داخلی و نظام بین الملل راهبردهایینقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت و ته

گیران و کارگزاران سازان، تصمیمدهد. با این حال، پیشنهاد نویسندگان به تصمیمسالمی پیشنهاد میتمدن نوین ا یافتن

وت ستراتژی قوریت ایه گام دوم با محجمهوری اسالمی، در نظر گرفتن سناریوهای چهارگانه محتمل از تحلیل سیستماتیک بیان

 ـ فرصت انقالب اسالمی با مبنا قرار دادان راهبردهای زیر است:

 (SO1های انقالب اسالمی)یک. صدور مبتنی بر عقالنیت آرمانها و ارزش

 (SO2گرانه)های استکباری و سلطهدو. تقویت و حمایت از راهبرد مقاومت اسالمی در تقابل با سیاست

 (SO3ت و جانبداری از نهضت بیداری اسالمی در جهان اسالم)سه. تقوی

 (SO4چهار. طراحی و نهادینه کردن سبک زندگی اسالمی)

 (SO5صر)ها و نهادینه کردن الگوی مردم ساالری دینی به مثابه الگوی بدیل حکمرانی در جهان معاپنج. معرفی قابلیت

گرا های برونهای مادی و معنوی داخلی( بجای سیاستندی و ظرفیتگرا )ناظر به توانمهای درونشش. حاکم کردن سیاست

 (SO6کمرانی و افکار عمومی جامعه)حهای بیگانگان( بر دستگاه )ناظر به  حمایت
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