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        نظام مقدس جمهوری اسالمي  حفظ و تداومی ارائه راهبردها :پژوهشي مقاله

 اقتدار( شيبر افزا دیکأ)با ت ايران
 3، حميدرضا حاتمي2، رضا صبوري1دکتر حسين حسيني

 20/12/1398 پذيرش: تاريخ 30/07/1398 دريافت: تاريخ

 چکيده
تندار  اق یعنن یاقتدار و کارآمدی است. رکنن سنوم    ت،یرکن مشروعیت، مقبول چهار یدارا یاسیس هر نظام

وم آن در حفظ و تندا  تواندیاقتدار هر نظام م شیاست افزا یهینظام دارد. بد یبا بقا یمیو مستق کیارتباط نزد

ری نظنام مقندج همهنو    داومحفظ و تن  یراهبردها تدوینپژوهش حاضر با هدف  سزایی داشته باشد.هنقش ب

از ننو    «یلن یتحل-یفیتوصن »پنژوهش   نین اقتدار( انجام شند  اسنت. روا ا   شیبر افزا دیاسالمی ایران )با تأک

صورت تمنام شنمار بنود. ابنزار     به یریگروا نمونه ونفر  50حجم هامعه آماری  است. «یو اسناد یشیمایپ»

 که روایی بندی لیكرت بودو بر اساج مقیاج درهه هیگو 59ها پرسشنامه محقق ساخته با تعداد داد  یرگردآو

منظنور  ه( بنه دسنت آمند. بن    α=86/0آن از طریق آلفای کرانباخ ) پایایی( و CVR=6/0محتوایی ) آن از طریق

 سیراز منات  یم راهبنرد و اقندا  تین موقع یابین ارز ی، براSWOTراهبردها از تكنیک  تدوینو  یطیمح لیتحل

SPACEراهبردها از ماتریس  یبندتیواول ی، براQSPM عیار ارزینابی  و برای انتخاب راهبردهای برتر، از م

 16قنوت،  قطنه  ن 22بنودن  بنا دارا  بنه لحناا اقتندار     ج.ا.اینران که نظام  نشان داد نتایج. دیبحرانی استفاد  گرد

رتنر  راهبنرد ب  13 اهنرای  ی قنرار دارد. بنردی تهناهم  موقعینت راه  در دین تهد 15و  فرصنت  14، ضنع  نقطه

تبن  آن حفنظ و   بنه  و ج.ا.اینران را در افزایش اقتدار نظنام   ریتواند بیشترین تأثمیبه ترتیب اولویت  شد نیتدو

 این مجموعنه  برترین راهبرد .و موقعیت راهبردی آن را به وضعیت مطلوب، بهبود بخشدنظام داشته  نیتداوم ا

 است.به هایگا  اول منطقه در همه ابعاد  ج.ا.ایرانی نظام ابیدست یتالا برا

 SWOT کیتکناقتدار، قدرت، حفظ و تداوم نظام، راهبرد،  :هاکليدواژه

                                                           
  (.حسین )ضو هیات علمی دانشگا  هام  امام ع .1

 نویسننننند  مسنننن ول() یملنننندانشننننگا  عننننالی دفننننا   دانشننننجوی دکتننننری مطالعننننات امنیننننت  ملننننی. 2
Rezasabouri123@chmail.ir 

 (.امام حسین ) هام  دانشگا   دانشیار. 3
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 مقدمه
تداوم و بقای هر نظام سیاسی وابسته به چهار رکن اصلی یعننی مشنروعیت، مقبولینت،    

اقتدار ملی خود بنود  و آن را از  های سیاسی ناگزیر از تحكیم نظام اقتدار و کارآمدی است.

دانند. امروز  کشورها به تحكیم اقتدار ملی بسند  نكرد  و توسعه نیازهای مهم و اساسی می

آن را نیز در سرلوحه اهداف خود دارند. بنرای نینل بنه اینن هندف، کشنورها متناسنب بنا         

د. در رویكنرد  گیرنن های خاص خود راهبردهایی را در پنیش منی  ها، مناب  و ویژگیتوانایی

هنای نظنامی خنود را    شد که کشورها بتوانند قابلینت سنتی اقتدار ملی در شرایطی ایجاد می

 -افزایش دهند، اما در رویكرد هدید اقتدار ملی ناشی از عوامل مختل  سیاسنی، اهتمناعی  

 .(180:1394)خرمشاد و علیپوری،فناوری و نظامی است  -فرهنگی، اقتصادی، علمی

 

 بيان مسئله

حدود چهار دهه است که نظام همهوری اسالمی ایران با شنعار اسنتقالل، آزادی و بنا     

های متعالی انسانی نظنم ننوین و پنارادایم هدیندی را بنه دنینا       اهداف خداپسندانه و آرمان

معرفی است. از آنجایی که این نظام متكی به احكام الهی و مبتنی بر اصنول متعنالی اسنالم    

توانند وهود آن را تحمل کننند و بنه دنبنال    ن و ظالمان ههان نمیاست بسیاری از مستكبرا

تضعی  و براندازی آن هستند. وهود متغیرها و عوامل بیرونی مخنل حفنظ و تنداوم نظنام     

های ضدانقالب خارج نشنین، اقندامات   ج.ا.ایران ازهمله اقدامات خصمانه دشمنان، فعالیت

غیرهمسو همچنین متغیرهنا و عوامنل    های معاند، وهود کشورهای رقیبعناصر و گروهک

هنای داخلنی،   هنا و بحنران  داخلی مانند عملكرد ضعی  برخی از مس والن، وقو  نارضایتی

ها و نواقصی که باعث تضعی  و مخدوا شدن ها، کاستیوهود مشكالت معیشتی، آسیب

مسن له و  تنرین  چهر  نظام ج.ا.ایران و مانعی بر سر را  توسعه و اعتالی کامل آن شد  مهنم 

روز نبنودن راهبردهنای مبتننی بنر     دغدغه پژوهشگر برای انجام این پژوهش بود  است. بنه 

آخرین عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر حفظ و تداوم نظام ج.ا.اینران بنا تأکیند بنر افنزایش      
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دیگری بود که پژوهشنگر را واداشنت تنا بنا انجنام اینن پنژوهش و تندوین          اقتدار دغدغه

 این خأل را پر کند.  راهبردهای مناسب

 

 اهميت و ضرورت

 ال ( اهمیت و مناف  انجام پژوهش حاضر از بُعد ایجابی به شرح زیر است:

با توهه به تغییرات سری  عوامل مؤثر محیطی ازهمله نظم ننوین ههنانی و پیندایش     .1

های ننوین، تندوین   های هدید و خلق ارزادر ههان، وقو  پدید  های هدید قدرتقطب

 تواند به سهم خود به حفظ و تداوم نظام ج.ا.ایران کمک نماید.هبردها میرا

تنرین  ها و درک تهدیدها از مهنم شناسایی نقاط قوت و ضع  و تشخیص فرصت. 2

رو کشن  و اسنتخراج   ها اسنت. از اینن   های تأثیرگذار بر استمرار و بقای حكومتمؤلفه

تأمین یا کاهش و حتی از میان رفتن امنیت متغیرهای چهارگانه مذکور ارتباط تنگاتنگی با 

ملی، استمرار حرکنت انقالبنی و بقنای حینات سیاسنی نظنام همهنوری اسنالمی اینران          

 .(47:1392بنی،)سلیمی دارد

هنا و  توانند بنه تنظنیم برنامنه    تدوین راهبردها که نتیجه اصلی این پژوهش است منی . 4

 های علمی کمک کند.ات و بررسیی تحقیقهای نظام ج.ا.ایران بر پایهگذاریسیاست

هنای  هایی که در حوز تواند زمینه را برای رف  نواقص و تعارضتدوین راهبردها می. 5

 گیر نظام شد  فراهم کند. مختل  دامن

 ب( ضرورت انجام این پژوهش از بُعد سلبی به شرح زیر است:

انند باعنث بالتكلیفنی،    توروز نبودن راهبردهای حفظ و تداوم نظنام ج.ا.اینران منی   به. 1

 عملی برای مردم و مس والن شود.روزمرگی، سستی و گاهی بی

هنا  ها و تهدیدهای موهود و استفاد  نكردن از نقاط قوت و فرصنت غفلت از ضع . 2

ناپنذیری  های هبرانتواند نظام ج.ا.ایران را دچار تحلیل قوا و فرسودگی کرد  و خسارتمی

 د.را به کشور و مردم تحمیل کن
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توانند  روز و مناسب مبتنی بر یک پژوهش علمی، میخأل ناشی از نبود راهبردهای به. 3

 موهب هسارت دشمنان برای اهرای تهدیداتشان شود.

تأکید به اقتدار در این پژوهش نیز به خاطر این است که کسب اقتدار، مأموریتی الهنی و  

کنریم اقتندارگرایی را ماینه ارعناب     قنرآن   (22:1389)محمودی خراسنانی، ای اسالمی است وظیفه

دشمنان و یک عامل بازدارند  دانسته که مسلمانان را در تأمین سعادت دنیا و آخنرت خنود   

 .(25:1389)محمودی خراسانی،کند بدون ترج از دشمنان متمرکز می

تدوین راهبردهنای حفنظ و تنداوم نظنام مقندج همهنوری       »هدف اصلی این پژوهش 

 اند از:است. اهداف فرعی آن نیز عبارت« بر افزایش اقتدار اسالمی ایران با تأکید

حفظ و تداوم نظام ج.ا.ایران با تأکیند   عوامل درونی مؤثر بر بندیشناسایی و اولویت. 1

 بر افزایش اقتدار )تبیین نقاط قوت و ضع (.

کیند  حفظ و تداوم نظام ج.ا.ایران با تأ عوامل بیرونی مؤثر بربندی شناسایی و اولویت. 2

 ها و تهدیدها(.بر افزایش اقتدار )تبیین فرصت

 تعیین موقعیت راهبردی نظام همهوری اسالمی ایران )با تأکید بر افزایش اقتدار(.. 3

 در همین راستا و متناظر با اهداف، سؤاالت پژوهش به شرح زیر تدوین گردید:

یند بنر اقتندار    راهبردهای حفظ و تنداوم نظنام مقندج ج.ا.اینران بنا تأک     » سؤال اصلي:

 «چیست؟

 های فرعي:سؤال

حفظ و تداوم نظام ج.ا.ایران بنا تأکیند بنر افنزایش اقتندار بنه        عوامل درونی مؤثر بر. 1

 ترتیب اولویت چیست؟

حفظ و تداوم نظام ج.ا.ایران بنا تأکیند بنر افنزایش اقتندار بنه        عوامل بیرونی مؤثر بر. 2

 ترتیب اولویت چیست؟

شد  هایگا  شد  و راهبرد تدوین م ج.ا.ایران چگونه ارزیابیوض  موهود و آیند  نظا. 3

 مطلوب چگونه خواهد بود؟
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 مباني نظری

 الف( پیشینه و سابقه پژوهش  

راهبردهنای سیاسنی تقوینت اقتندار ملنی      »( در پژوهشی تحنت عننوان   1398کاظمی )

وعیت پذیر بعد سیاسی قندرت ملنی یعننی مشنر    های کمینتیجه گرفت که مؤلفه« ج.ا.ایران

سیاسی، مشارکت سیاسی، سرمایه اهتماعی، انسجام و وحدت ملی، اعتماد سیاسنی، بسنیج   

سیاسی و قدرت نرم بر تقویت اقتدار ملی ج.ا.ایران اثرگذار است. وضعیت اقتدار ملی ایران 

 از نظر محیط داخلی و خارهی در موقعیت راهبردی تهاهمی قرار دارد.

وضنعیت سننجی فرهنگنی نظنام     »عننوان   ( در پژوهشنی تحنت  1392بنی )سلیمی 

بنه اینن   « ها و تهدیدهاها، فرصتها، ضع ج.ا.ایران در آغاز دهه چهارم انقالب: قوت

نتیجه رسید که برخورداری از تمدن کهن ایرانی اسنالمی، تطبینق فرهننم عمنومی بنا      

های اسالم، یگانگی ارزشی و آرامنش فرهنگنی، مندل تحنول و توسنعه انسنانی       آموز 

دوستی و احساج همدردی نسبت به همنو ،  تحول در ایفای نقش زنان حور، نو مدین

روی هنای اهتمناعی، کنج   عنوان نقناط قنوت و ناهنجناری   آموزی بهو گرایش به دانش

ها در هامعه، آرمانی، انقطا  فرهنگی نسل هوان، تضعی  ارزامدیران فرهنگی، غرب

عننوان نقناط ضنع  و امكنان     می بنه فرار مغزها حاکمیت فرهنم ترهمه در محافل عل

های فرهنگی اسالم، نبود ایدئولوژی قابل اتكا در خنارج از حنوز  اسنالم    صدور ارزا

سازی فرهننم، مسنتهجن نگناری    عنوان فرصت و همچنین شبیخون فرهنگی، ههانیبه

توانند توسنط راهبردپنردازان    ترین تهدیندات منی  عنوان مهمپردازی در اینترنت بهدروغ

اکمیت و نخبگان علمی و مسن والن سیاسنی و امنیتنی در تندوین راهبردهنای      درون ح

 فرهنگی مورد استفاد  قرار گیرد.

همبستگی ملّی و مشارکت عمنومی در  »( در پژوهشی تحت عنوان 1391عبدالسالمی ) 

عوامنل ثبنات و بقنای     العنالی( )مدظلهو رهبری  )ر (مستند به فرمایشات امام « کالم امام و رهبری

ام سیاسی را عدالت، رهبری شایسته، نظارت مردم بر عملكرد مس والن، همبستگی ملی و نظ

راهكارهای کارآمدی  العنالی( )مدظلهو رهبری )ر (مشارکت عمومی برشمرد  و با تكیه بر آراء امام
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کارآمندی   -3کارآمدی سیاسنی؛   -2کارآمدی اخالقی؛ -1نظام سیاسی را در عواملی چون: 

 داند.کارآمدی مدیریتی می -5آمدی حقوقی و کار -4اقتصادی؛ 

شناسی نقش الگویی رهبران هامعه آسیب»( در پژوهشی تحت عنوان 1390نژاد )شایسته

ارتباط عمیق مردم با رهبنران خنود در همهنوری اسنالمی     « در تداوم انقالب اسالمی ایران

زمینه بسنیار خنوبی بنرای    ویژ  رهبران دینی را ایران و الگوپذیری مردم از رهبران هامعه به

پیروزی و حفظ انقالب اسالمی دانسته و استمرار این نقنش ارزشنمند و مراقبنت هندی و     

هنا قلمنداد کنرد  اسنت.     کنند  ابتالی نظنام بنه آسنیب   ها را از عوامل پیشگیریعمیق از آن

ه نگارند  پس از تبیین مفهوم الگو و اهمیت نقش الگویی از نظر قرآن و پیشنوایان دینن، بن   

طلبنان،  شناسی آن پرداخته و اموری چون دنیازدگی، چندگانگی الگوها، نفوذ فرصنت آسیب

فریبی و عدم شناخت زمان را از عوامل تخریب الگوهنا خوانند  و بنرای    کاری، عوامسازا

حل این مشكل، باور منزلت الگو بودن، حفظ ارتبناط بنا منردم، بناورد خنردورزی منردم و       

 زاحم را مهم خواند  است.برخورد قاط  با عوامل م

نقنش امنینت اقتصنادی در حفنظ انقنالب      »( در پژوهشی تحنت عننوان   1388ههان بزرگی )

به این نتیجه رسید که امنیت اقتصادی که مصونیت ملت از تعنرض و تجناوز بنه حقنو      « اسالمی

ا قندرت  و اندیشمندان اسالمی ارتباط تنگاتنگی بن  )ص( اقتصادی مشروعش است از منظر پیامبر اکرم

سیاسی دارد و افزون بر سیاست داخلی در اهرای سیاسنت خنارهی و اعمنال قندرت و نفنوذ در      

 ی حفظ و تداوم انقالب اسالمی مؤثر است.  المللی و در نتیجه فراهم آوردن زمینهصحنه بین

کوششی در ههنت بررسنی علنل    »( در اهرای طرح پژوهشی با عنوان 1371رفی  پور )

بنه اینن نتیجنه رسنید کنه      « می ایران و عوامل مؤثر در روند آینند  آن پیدایش انقالب اسال

انند،  و هنبه علمنی داشنته   هایی که تاکنون در ههت تبیین انقالب ایران انجام گرفتهکوشش

هنا اسنتوار نیسنتند، بننابراین     ها عموماً یا بر پاینه ت نوری  عموماً دارای دو نقیضه هستند: آن

گیرند )و این عموماً شنامل کنار افنراد ایراننی     ام  در نظر نمیطور همتغیرهای )مؤثر( را به

ها از شرایط علمی و واقعی ضعی  است های تجربی و شناخت و درک آنگردد( یا داد می

 شود(.  )و این عموماً شامل دانشمندان خارهی می
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 های مرتبط با پژوهشبندی پیشینهجمع

هنا  خص گردیند، هنیی ینک از آن   های منرتبط بنا اینن پنژوهش مشن     در بررسی پیشینه

و از اینن   زمان به هر دو متغیر مستقل و متغیر وابسته پژوهش حاضر نپرداختهصورت همبه

ههت خیلی منطبق با ماهیت و اهداف این پژوهش نیست، اما این موضو  دلیلی بر نادیند   

پنژوهش تنا    افزایی و افزودن به غننای ادبینات  ها  نیست، چراکه در راستای دانشگرفتن آن

هنای اینن   توانند در تكمینل برخنی از بخنش    حدودی کفایت و قابلیت الزم را داشته و می

پژوهش مفید واق  شود. توهه به حفظ و تداوم نظام ج.ا.ایران و انقالب اسالمی ینا عوامنل   

ها با پژوهش حاضر است. وهه افترا  آن نیز این اسنت  مؤثر بر آن وهه اشتراک این پیشینه

ها به راهبردها نپرداخته و در یک مورد هم که به ارائنه راهبنرد اهتمنام    ین پیشینهکه اغلب ا

 کرد  فقط راهبردهای سیاسی را ارائه کرد  است.

 

 شناسيب( مفهوم

های بنیادی یا حیاتی دربار  نتنایج ینک فعالینت و    ای از انتخابراهبرد مجموعه راهبرد:

؛ به عبارت دیگر راهبرد رهنمودهنایی اسنت   (43: 1390بیگی،)حسنابزار انجام آن فعالیت است 

هانبنه کنه پنس از    برای دستیابی به اهداف کالن و بلندمدت، برآمد  از یک طرح واحد همه

ها و تهدیندهای  تلفیق و ایجاد پیوند و ارتباط میان چهار عامل نقاط قوت و ضع ، فرصت

باشند.  « ف، ابنزار و روا هد»آید. راهبرد باید حاوی سه عنصر اصلی محیطی، به دست می

کنند  اهداف بلندمدت و حیاتی سنازمان بنود ، ابنزار )منناب ، امكاننات و      راهبرد باید محقق

تسهیالت( مورد استفاد  را معرفی و شیو ، را  و روا و مسیر دسنتیابی بنه اهنداف را نینز     

 مشخص کند.  

ونی کنه بنه بقنا و    ها و تدابیر گونناگ عبارت است از مجموعه اقدام حفظ و تداوم نظام:

 انجامد.ماندگاری یک حكومت می

هنایی ماننند مشنروعیت، نفنوذ و کارآمندی      عبارت است از قدرتی که با ویژگی اقتدار:

همرا  باشد. اقتدار حق مشرو  برای نفوذ یا هدایت رفتار دیگران است. اقتدار ملی کشورها 
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ی، امنیتنی، فرهنگنی و   هنای سیاسنی، اقتصناد   هنایی در حنوز   قابل تقسیم بنه زیرمجموعنه  

تنرین ابعناد اقتندار ملنی هنر      اهتماعی و نیز علمی و فناوری است. اقتدار سیاسنی از مهنم  

 .(32:1390)حمیصی و خند  آبادی،کشوری است 

عبارت است از قابلیت به انجام رساندن اهنداف شخصنی ینا گروهنی و تنأثیر       قدرت: 

ای کنه ممكنن   اعنت بنه هنر وسنیله    گذاشتن روی رفتار دیگران و وادار کنردن آننان بنه اط   

هایی برای کسانی ها و محرومیت. قدرت منفی است و با محدودیت(149:1381نژاد،)مهدویباشد

 .(46:1379)آقابخشی و افشاری راد،« کندگیرند مالزمه پیدا میکه در معرض سلطه قرار می

 

 ج( چارچوب نظری پژوهش

تحلیل نهادهنای انسنانی ابندا  و ارائنه     مفهوم اقتدار را توماج هابز برای حل معضالت 

نماینند،  . هابز معتقد است شخص یا اشخاصی که اعمال اقتدار می(165:1372)کوئن،کرد  است 

انند و در توهینه   نمایندگان و عواملی هستند که از طرف هامعه به این کار منصوب گردید 

خواهنند از تعندیات   یتک افنراد هامعنه من   نماید که: چون تکاین نظریه چنین استنباط می

یكدیگر یا دشمن خارهی مصون بمانند و نناامنی و اغتشناا را بنه نظنم و ایمننی تبندیل       

هنای خنود بگذرنند و قندرت     کنند از بسنیاری از حقنو  و آزادی  نمایند، همگی توافق می

واحدی را بر خود حاکم کرد  و نیروهای خود را در اختیار او بگذارند و او را نمایند  خود 

جسم دهند  شخصیت خود بشمارند تا در سایه شمشیر او که درواق  شمشیر اهتمنا  و  و ت

. دژونل اقتدار را (12: 1379)صناعی، شمشیر افراد سازند  اهتما  است، این امنیت برقرار گردد 

برد که بیشتر تأکید بر هنبنه عملنی ینا بالفعنل دارد.     در مفهومی مقابل مفهوم هابز به کار می

ای از واسطه سنلطه نظریه را که هوام  مدنی از طریق اهتما  داوطلبانه افراد یا بهدژونل این 

آیند، رد نمود  و معتقد است: اقتدار، علت کافی اهتما  داوطلبانه اسنت  خارج به وهود می

توان نمودهایی از نقش اصنلی  و در همه هوانب و همه سطوح زندگی اهتماعی پیوسته می

های هنجناری  . ماکس وبر بر وهود انوا  متفاوت نظام(167:1371)کوئینتن، و اولیه اقتدار را دید

هنا،  تنوان بنرای فرمنان   اند تأکید دارد و معتقد است به طر  مختلن  منی  که با اقتدار مرتبط
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تصمیمات یا احكام صادر  از سوی یک بانی، مشروعیت قائل شد. در بررسنی آرا و عقایند   

اقتدار قنانونی و   -1ر وی سه نو  اقتدار مطرح است: گردد که از نظماکس وبر مشخص می

 .3اقتدار فرهمندانه -3و  2اقتدار سنتی-2،  1عقالیی

نخواهی قدرت وهود دارد و باید هنم وهنود   بر این باور است که خواهی 4برتراند راسل

هوینان  داشته باشد. حال یا قدرت در اختیار دولت و قانونمندان است ینا در دسنت حادثنه   

. منظور وی آن است که اگر قانون و دولت نتواند قندرت  (136:1367)راسل،قانون و بی خودسر

نمایند. راسل بدون اینكنه قندرت   را در دست بگیرید، افراد خودسر و شرور آن را قبضه می

نمایند کنه درواقن     و اقتدار را از یكدیگر تفكیک نماید، در تأکیداتش مفاهیمی را ارائه منی 

چنارچوب قنانون و   قدرت باید در »گوید: نظر این پژوهش است. وی می همان اقتدار مورد

سنت مهار شد  و فقط پس از اندیشیدن و تفكر کافی اعمال گردد و از نظنر حفنظ حنق و    

کنند دقیقاً حقو  کسانی که در معرض آن قرار دارند، باید رفتار کسانی که اعمال قدرت می

در خصوص خودسنرانه بنودن اقتندار و تنأثیر      5یو. منتسك(1967:71)راسل،« تحت نظارت باشد

گویند:  داند و میسوء آن بر اخالقیات هامعه هشدار داد  و آن را موهب فساد حكومت می

شود که اقتدار اعیان، خودسرانه شود. در این صورت نه فرماندهان حكومت وقتی فاسد می»

های سیاسی حضنرت  از اندیشه .(239:1339)منتسنكیو، « بردارانپرهیزگار خواهند بود و نه فرمان

آید که مكانیزم تبدیل قدرت به اقتدار در گرو پاالیش معرفتی قدرت نیز چنین برمی )ر (امام 

کاربردی است. بنه عبنارت دیگنر     -4نظارتی و  -3اخالقی؛  -2اثباتی؛  -1در چهار حوز : 

 .(82:1380)افتخناری، شودنظریه قدرت با عبور از چهار صافی مذکور به ت وری اقتدار تبدیل می

نقش امنیت در زندگی اهتماعی مردم را بسیار مهم دانسنته   العالی()مدظلهای حضرت امام خامنه

حكومنت  »فرماینند:  داننند و منی  و برای تأمین آن اعمال قدرت حاکمینت را ضنروری منی   

 اسالمی که مظهر قدرت الهی و قدرت مردم است باید اینن خواسنته عمنومی را بنا اقتندار     

                                                           
1.Legal – Rational authority. 

2.Traditional Authority. 

3. Charismatic Authority. 

4.Bertrand Russell. 

5.Montesquieu. 
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هنا ینا فیلترهنایی هسنتند کنه      . مقبولیت، مشروعیت و قانونیت، صنافی (38)همان:« تأمین کند

گردد. مقام معظنم رهبنری نینز در    ها و پاالیش، به اقتدار تبدیل میقدرت پس از عبور از آن

اغلب بیاناتشان بر این منورد تأکیند داشنته و در خصنوص تمینز قندرت از اقتندار متنذکر         

یک امر معنوی است و با صندای کلفنت و اسنلحه تینز و مشنت محكنم        اقتدار»گردند: می

را سنه عنصنر   « فرهننم »و « اقتصناد »، «علنم و فنناوری  ». ایشان (25:1379)بی نا،« تفاوت دارد

فرمایند: دولت، مس والن و متنفنذین کشنور   دانند و میکشور می اقتدار افزایش کلیدی برای

ازپنیش  ی تقوینت بنیش  پرتالا و پیگینر، زمیننه  باید در هر سه بخش فعال شوند و با کار 

 .(13/6/1393ای،)امام خامنهکشور را فراهم کنند 

ها و اصول حاکم بر اقتدار حكومت دینی چارچوب نظری پژوهش حاضر متكی بر بنیان

السالم( ناشی از قوانین الهی برگرفته از قرآن و سنت پیامبر اسالم )ص( و ائمه هدی )علیهم

تنر گفتمنان الهنی و    تر و دقیقتیار مسلمانان قرار دارد و برای استنباط صحیحاست که در اخ

انطبا  آن با عصر حاضر نیز متكی به تدابیر، احكام و بیانات ولی فقیه اسنت. در حكومنت   

دینی حاکمیت مطلق برههان و انسان از آن خندا اسنت. در آینات متعندد قنرآن کنریم بنا        

)سنور   قدرت دانسته است. ماشناءا  القنو  اال بنا      صراحت خداوند متعال خودا را منب 

و دین اسالم را تنها دین مورد قبول خداونند  ( 65)سور  بقر ، آیه ان القو    همیعا ( 39که ، آیه 

فرماید: و من یبتن   و در های دیگر می( 19)سور  آل عمران، آیه داند ان الدین عندا  االسالم می

هرکس دینی غیر از (  85)سور  آل عمران، آینه  یقبل منه و هو من الخاسرین غیر االسالم دینا فلن 

کاران است و اسالم اختیار کند هرگز از وی پذیرفته نیست و چنین کسی در آخرت از زیان

اند: االسالم یعلنوا و  ناپذیر عنوان نمود رسول گرامی اسالم دین اسالم را دین برتر و برتری

 ال یعلی علیه.

چگونگی مالزمه بین اقتدار متكنی بنر اصنول و مبنانی و چگنونگی گسنترا        در مورد

المللنی و تلفینق آن بنا تنأمین نیازهنای      زنی در عرصه بنین عرصه نفوذ و افزایش توان چانه

ای را از هاننب کنافرین بنر    گونه سلطهساز کارآمدی و رضایتمندی مردم، خداوند هییزمینه

و بنر   (141)سور  نساء، آینه   الكافرین علی المومنین سبیال مؤمنین قرار نداد  است لن یجعل ا 
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همین اساج به مسلمانان فرمان داد  است که برای مقتدر شدن و توان مقابله با دشمنان هنر  

آنچه در توان دارند به کار گیرند. واعدوا لهم ما استطعتم من قو  و من رباط الخیل ترهبنون  

بدون شک عمل به فرامین الهی، حكومنت اسنالمی را   ( 60یه )سور  انفال، آبه عدوا  و عدوکم 

 دهد.در اوج اقتدار و عزت قرار می

 

 اسناد باالدستي

هر طرح راهبردی الزم است ذیل اسناد باالدسنتی منتقن و ارزشنمند مربنوط بنه خنود       

هنای  تعری  و تدوین گردد چون با اتكا به این اسناد رسمیت یافته و  مسن والن و دسنتگا   

داننند. اسنناد باالدسنتی منورد توهنه اینن       ی خود را مقید به اهرای راهبردهای آن میاهرای

 پژوهش به شرح زیر است:

های ابالغی و احكام ولنی فقینه: مصنادیق آن بیاننات     ( تدابیر، فرامین، بیانات، سیاست1

و  13/6/1393در دیندار اعضنای مجلنس خبرگنان در تناری        العنالی( )مدظلهمقام معظم رهبری 

، 9/4/1397و بیانننات  13/6/1396یانننات در دینندار نخبگننان هننوان علمننی در تنناری     ب

 اند.های اکید مبنی افزایش اقتدار نظام ج.ا.ایران داشتهاست که طی آن توصیه 30/4/1392

( قانون اساسی: برخی از اصول و بندهای قانون اساسی صراحتاً یا تلویحاً بنه منواردی   2

عنوان نموننه بنند   ا وابسته به افزایش اقتدار نظام ج.ا.ایران است. بههاشار  دارد که اهرای آن

پذیری، قسط و عندل  گری و سلطهکشی و سلطهج اصل دوم )نفی هرگونه ستمگری و ستم

و استقالل سیاسی و اقتصادی و اهتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی(، اصنل نهنم )حفنظ    

)تأمین استقالل اقتصادی(، اصنل     43ل آزادی، استقالل، وحدت و تمامیت ارضی کشور( اص

که توانایی دفا  مسنلحانه از کشنور و   نحوی )امكان آموزا نظامی همه افراد کشور به 151

 .176و  153، 152نظام ج.ا.ایران را داشته باشند( و اصول 

هنا  ساله نظام ج.ا.ایران: فرازهایی از این سند که اهرایی شندن آن  20انداز ( سند چشم3

اند از: کوشنش بنرای کسنب هایگنا  اول     زم افزایش اقتدار نظام ج.ا.ایران است عبارتمستل
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اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقنه، امنینت اسنتقالل، بازدارنند ، رشند پرشنتاب و       

 بخش، فعال و مؤثر در ههان اسالم.مستمر اقتصادی، ارتقای درآمد سرانه، الهام

هنا بنا پنژوهش حاضنر عبنارت      ن فراز این سیاستتریهای کلی نظام: مرتبط( سیاست4

است از تقویت امنیت و اقتدار ملی با تأکید بر رشند علمنی و فنناوری، مشنارکت و ثبنات      

سیاسی، ایجاد تعادل میان مناطق مختل  کشور، وحدت و هویت ملی، قندرت اقتصنادی و   

 دفاعی و ارتقای هایگا  ههانی ایران.

های کلی این برنامه صراحتاً به  اعنتال   سیاست 39بند  ساله پنجم توسعه:( برنامه پنج5

منظنور تحكنیم امنینت    الملل بنه شأن، موقعیت، اقتدار و نقش ج.ا.ایران در منطقه و نظام بین

 ملى و پیشبرد مناف  ملى اشار  دارد.

 

 سازارکان جهت

نمنا ههنت اینن پنژوهش را بنرای      این پژوهش که مانند یک قطنب « ارکان ههت ساز» 

های اساسی یعنی تدوین راهبردهای برتر )کارآمد و اثربخش( مشنخص  یدن به مطلوبیترس

 اند از:کنند عبارتمی

هنای دیننی و ملنی، حفنظ هوینت اسنالمى و       ها: حفظ و توسنعه ارزا ( بیانیه ارزا1

سناالری دیننى، حفنظ اسنتقالل. بنا توهنه بنه وهنود         انقالبى، رعایت اصول اخالقى؛ مردم

ت و داعنش  های معارض که بعضاً مانند وهابیر، مكاتب الحادی و هریانهای سكوالاندیشه

ظناهر اسنالمی هسنتند، حفنظ و توسنعه      هنای منوازی و بنه    دشمنی درصندد ارائنه ارزا  

های دینی و ملی مورد نظر نظام مقدج ج.ا.ایران ضمانت اهرایی هز افنزایش اقتندار   ارزا

 نخواهد داشت.

قنندرت الیننزال الهننى، ایمننان، عننزم ملننی، کوشننش  انننداز: اتكننال بننه ( بیانیننه چشننم2

 شد  و مدبرانه همعى.ریزیبرنامه

( بیانیه مأموریت: کسب هایگا  اول اقتصاد ، علمى و فناور  در سطح منطقنه، تكینه   3

هانبنه.  بر مناب  انسانى و سرمایه اهتماعى در تولید ملى، توسعه اقتدار ملی، بازدارندگی همه
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ای او با نظام ج.ا.ایران انجام این مأمورینت  ار ههانی و ایادی منطقهبا توهه به دشمنی استكب

 نیز راهی هز افزایش اقتدار نخواهد داشت.

بخشنی در ههنان اسنالم، تعامنل سنازند  و منؤثر در روابنط        ( اهداف بنینادین: الهنام  4

هنا   ها و اصول قانون اساسى، عدالت اهتماعى، آزادییافتگی تحقق آرمانالملل، توسعهبین

مند از امنیت اهتماعى و قضایى. رسنیدن بنه   ها و بهر مشرو ، حفظ کرامت و حقو  انسان

زننی سیاسنی،   این اهداف در گرو قدرت تأثیرگذاری در سایر کشورها، افزایش تنوان چاننه  

نفوذ در سایر کشورها و توسعه محیط امنیتی است که در مجمنو  مسنتلزم افنزایش اقتندار     

 نظام ج.ا.ایران است.

های ملی: حفظ و توسعه سالمت، رفا ، امنینت غنذایى و تنأمین اهتمناعى     مشی( خط5

های برابر، توزی  مناسب درآمدها، استحكام خنانواد ، پیشنگیری   مردم، فراهم نمودن فرصت

پنذیری، ایانارگری،   زیسنت مطلنوب، مسن ولیت   از فقر، فساد و تبعیض. فراهم کردن محیط 

اط، روحیه تعاون و سازگار  اهتماعى. بدون شک اهرای رضایتمندی، وهدان کار ، انضب

هنای اقتصنادی، توسنعه علمنی و     اثر کنردن تحنریم  های ملی نیز در گرو بیمشیدقیق خط

هایی است که زینر سنایه افنزایش اقتندار     فناوری کشور، افزایش درآمد سرانه و سایر مؤلفه

 پذیر خواهد شد.نظام ج.ا.ایران امكان

 

 مؤثر و ابعاد اقتدار رابطه بین عوامل

 -امنیتی و علمی -فرهنگی، دفاعی -اقتدار ملی دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، اهتماعی 

فناوری است. هر یک از عوامل مؤثر بر افزایش اقتدار اعم از درونی و بیروننی بنر یكنی از    

ول زینر  گذارد. حال ممكن است این تأثیر منفی باشد ینا مابنت. هند   گانه تأثیر میابعاد پنج

کند که کدام عامل روی کدام بعد تأثیر داشته و آیا این رابطه مسنتقیم اسنت ینا    مشخص می

معكوج. بدیهی است عوامل مابت موهب افزایش اقتدار )رابطه مسنتقیم( و عوامنل منفنی    

 موهب کاهش اقتدار )رابطه معكوج( هستند.
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 د( مدل مفهومي پژوهش

 
 ( مدل مفهومي پژوهش1شکل 

 

هنا بایند در   گونه پژوهشاینبا توهه به اینكه هدف این پژوهش، تدوین راهبرد است و 

چارچوب و ذیل اسناد باالدستی متقن و ارزشمند انجام شد  تنا اعتبنار و ضنمانت اهنرای     

عننوان نقطنه   کافی داشته باشند، بنابراین اسناد باالدستی مرتبط با موضو  اینن پنژوهش بنه   

اینن مندل،   اند. دومین نكته مورد توهه و مرتبط در گرفته عزیمت این مدل مورد توهه قرار

نما ههت این پژوهش را برای رسنیدن  مانند یک شاخص یا قطبساز است که ارکان ههت

کنند  های اساسی یعنی تدوین راهبردهای برتر )کارآمد و اثربخش( مشخص میبه مطلوبیت
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هدف اصلی یعننی راهبردهنای حفنظ و تنداوم نظنام      و هزء الینفک چنین پژوهشی است. 

دل را تشكیل داد  است. از آنجایی که تأکیند اینن پنژوهش بنر     هسته اصلی این م یرانج.ا.ا

منورد توهنه قنرار گرفتنه      گانه اقتدار نینز افزایش اقتدار است بنابراین در این مدل ابعاد پنج

هر یک از عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر افنزایش اقتندار نینز بنر     است. با عنایت به اینكه 

گذاشته و در ارزینابی و تحلینل موقعینت راهبنردی منورد      گانه اقتدار تأثیر یكی از ابعاد پنج

اهنزا منورد اسنتفاد     گیرند؛ بنابراین در تكمیل این مدل و در ارتباط با بقیه استفاد  قرار می

قرار گرفته تا به فهم مس له پژوهش کمک کرد  و تنا حندودی وضنعیت کلنی پنژوهش را      

 کند.سازی شبیه

 

 شناسي پژوهشروش

و به لحاا طرح تحقینق، در زمنر    « ایتوسعه-کاربردی»اا هدف، پژوهش حاضر به لح

گردد، چراکه درصندد تبینین و ارائنه    بندی میگرا دستهبا رویكرد نتیجه« نگرآیند »تحقیقات 

راهبردهای حفظ و تداوم نظام ج.ا.ایران با تأکید بر افزایش اقتدار است. روا این پنژوهش  

« تحلیلنی -توصیفی»و مبانی نظری و تحلیل وض  موهود با توهه به مطالعه اسناد باالدستی 

های آماری مورد نیناز،  است، زیرا داد « پیمایشی»ها از نو  و بر اساج نحو  گردآوری داد 

 آید.از طریق توزی  پرسشنامه در هامعه آماری به دست می

کشنور همهنوری   »قلمنرو مكنانی آن    ،«سناله آینند   افق پننج »قلمرو زمانی این پژوهش 

حفظ و تداوم نظام همهوری اسالمی ایران با تأکید و قلمرو موضوعی آن نیز « اسالمی ایران

 بر اقتدار است.

شننامل مسنن والن، مندیران ارشنند، اسنناتید، کارشناسننان و  ایننن پنژوهش  هامعنه آمنناری  

امنیتی،  نظامی، انتظنامی و تقنیننی    -نظران شاغل در مناصب عالی سیاسی، اطالعاتیصاحب

کنه دارای مندرک تحصنیلی    به مسائل راهبردی و موضو  اینن پنژوهش اسنت     کشور آشنا

ها در زمینه موضو  تحقیق این افراد کسانی هستند که سالکارشناسی ارشد یا باالتر هستند. 

هنا و مؤسسنات علمنی تندریس کنرد  و ینا در       در مؤسسات آمنوزا عنالی، پژوهشنكد    
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گیری کالن کشور   یا در مراکز تصمیمهای اهرایی کشور دارای تجارب عملی بودمس ولیت

نفنر اسنت. بنا     50حجم هامعه آماری تعنداد   اند.قرار داشته و در این زمینه مس ولیت داشته

نفنر اسنت، بننابراین روا     100توهه به اینكه حجم هامعه آماری اینن پنژوهش کمتنر از    

 50یعنی تعداد صورت تمام شمار و حجم نمونه آماری مساوی هامعه آماری گیری بهنمونه

 نفر در نظر گرفته شد  است.

منظور تدوین مبنانی نظنری و ادبینات    مطالعه اکتشافی به ها از روابرای گردآوری داد 

آوری اطالعات مورد نظر از هامعنه آمناری اسنتفاد     موضو  و روا مطالعه میدانی و هم 

بنر اسناج مقیناج     ینه، گو 59ساخته حاوی ها پرسشنامه محققشود. ابزار گردآوری داد می

بندی لیكرت از طی  بسیار زیناد تنا بسنیار کنم اسنت. رواینی پرسشننامه از طرینق         درهه

( α=86/0( و  پایایی آن از طریق آلفنای کرانبناخ )  CVR=6/0) 1الوشهضریب گیری انداز 

  به دست آمد.

هننای پننژوهش از شنند  و پاسنن  بننه سننؤالهننای گننردآوریوتحلیننل داد بننرای تجزیننه

شنود. در بخنش آمنار توصنیفی از     ای آمار توصیفی و آمار استنباطی اسنتفاد  منی  هشاخص

هداول فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین و انحراف معیار و در بخنش آمنار اسنتنباطی    

شد  توسط پاسخگویان از آزمون فریدمن استفاد  و هنر ینک   های ارائهبندی پاس برای رتبه

هننا( هننا و تهدینندضننع ( و عوامننل بیرونننی )فرصننت از عوامننل درونننی )نقنناط قننوت و

 2شوند. سپس بنا اسنتفاد  از مناتریس ارزینابی موقعینت و اقندام راهبنردی       بندی میاولویت

شود. برای دستیابی به راهبردهنای خنرد اهراینی از    موقعیت راهبردی نظام ج. ا. ا تعیین می

شنود.  استفاد  میپیشرفته  SWOTو برای تدوین راهبردهای کالن ترکیبی از  SWOTتكنیک 

 3رینزی راهبنردی  بندی راهبردهای کالن ترکیبنی نینز از مناتریس کمنی برنامنه     برای اولویت

در پایان برای انتخاب راهبردهای برتر نینز از معینار ارزینابی بحراننی اسنتفاد        گیری وبهر 

 شود.می

                                                           
1.Lawshe. 

2 . SPACE. 

3.QSPM. 
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 تحلیل محیط داخلي و خارجي با مشارکت خبرگان

هینه از توانمندی نخبگان بنرای شنناخت و تعینین عوامنل منؤثر از      گیری بمنظور بهر به

 روا دلفی در چهار مرحله به شرح زیر استفاد  شد.

 ( فهرست کردن عوامل:  1

نفر از حجم نمونه آماری انتخناب و از آننان    15صورت تصادفی تعداد در این مرحله به

تنرین عوامنل   صورت هداگانه با نظر و قضاوت شهودی خود مهمخواسته شد تا هر یک به

تأثیرگذار بر حفظ و تداوم نظام همهوری اسالمی ایران  با تأکید بر اقتدار را روی یک برگه 

 کاغذ فهرست نمایند.

   ( ادغام عوامل مشابه:2

آوری و پنس از بررسنی و بنازبینی، عوامنل     شند ، همن   های تكمیلدر این مرحله برگه

هنا،  سازی و خالصه کردن همالت و عبنارت مشابه در یكدیگر ادغام و پس از ترمیم، بهینه

هنای  هایی که در مراحل بعندی قابلینت تبندیل بنه گوینه     صورت گزار عوامل احصاشد  به

 مه را داشته باشند بازنویسی شد.پرسشنا

   ( تعیین نوع هر عامل:3

در این مرحله هدولی طراحی و عواملی را که خبرگان نمونه آماری احصاء کرد  بودنند بنه آن   

های مقابل هر عامنل اقندام نماینند )تعینین     منتقل و از ایشان خواسته شد تا نسبت به انتخاب گزینه

 مابت یا منفی بودن اثر آن(.بیرونی یا درونی بودن هر عامل و 
 

 

 گیریمرحله چهارم: تجمیع و نتیجه

شد  از خبرگنان منتخنب، در ینک هندول تجمین  و      آوریهای هم در این مرحله داد 

که دارای چهار گزینه قابل انتخاب بود بنه  « نتیجه»منظور مشخص کردن نو  عامل، ستون به

ها توسط خبرگنان، سنتون نتیجنه    اب گزینهاین هدول اضافه و در پایان با لحاا کردن انتخ

 این هدول تكمیل شد.
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 تهیه و ترسیم ماتريس ارزيابي عوامل

گیری از نتایج هدول تعیین عوامل مؤثر که توسط خبرگان تعیین شد  بود نسنبت  با بهر 

اقندام   2و مناتریس ارزینابی عوامنل بیروننی     1به تهیه و ترسیم ماتریس ارزیابی عوامل درونی

هنای پرسشننامه اسنتخراج و بنه صنورتی      ها گوینه نهایت با استفاد  از این ماتریسشد. در 

گوینه بنر    46قابل سننجش و ارزینابی بنه تعنداد      منسجم و پیوسته پرسشنامه محقق ساخته

 بندی لیكرت از بسیار زیاد تا بسیار کم تهیه و تنظیم شد.  اساج مقیاج درهه

 

 يقهای تحقها و یافتهوتحليل دادهتجزیه

الف( سؤال فرعي اول: عوامل دروني مؤثر بر حفظ و تداوم نظام ج.ا.ايران با تأکیدد  

 بر افزايش اقتدار به ترتیب اولويت چیست؟

تینب  ر بنه تر عوامل درونی مؤثر بر حفظ و تداوم نظام ج.ا.ایران با تأکید بر افزایش اقتدا

 اند از:اولویت عبارت

رعاینت   -2ویژگی خاص در رأج حكومنت،   رهبری حكیم و فرزانه با -1 نقاط قوت:

توانایی حفنظ   -4الخطاب بودن تدابیر ولی فقیه، االهرا  و فصلالزم -3قانون و حفظ نظم، 

حفنظ هوینت دیننی و     -6تولید تسلیحات دفاعی راهبردی و هوشمند،  -5تمامیت ارضی، 

نفی  -9ام سلطه، تجربه چهار دهه مقابله با نظ -8فرهنم تشی  و تفكر عاشورایی،  -7ملی، 

روحینه ههنادی    -11روحینه انقالبنی و تفكنر بسنیجی،      -10پنذیری،  گری و سنلطه سلطه

هنای  اشراف اطالعناتی و امنیتنی بنر کنانون     -12طلبانه( در میان نیروهای انقالبی، )شهادت

دارا بنودن   -15انسنجام و وحندت ملنی،     -14مشارکت گسنترد  منردم،    -13تهدید نظام، 

تجربه هشت سنال دفنا     -16امنیتی متخصص و قوی )ظرفیت دفاعی(،  نیروهای دفاعی و

های هاسوسی، سازی فعالیتخنای -17مال، بهمقدج و توانمندی در اهرای اقدامات مقابله

های فسیلی )نفنت  در اختیار داشتن مناب  قابل توهه انرژی -18براندازی و عملیات روانی، 

                                                           
1.IFE. 

2.EFE. 
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هنوانی همعینت و    -20المللنی،  ای و بینالت منطقهتوان تأثیرگذاری در معاد -19و گاز(، 

تجربه مدیریت نظام در کنترل  -22ظرفیت ابدا  علمی و فناوری و  -21پرانرژی بودن آن، 

 امنیتی. -های سیاسیبحران

-3نظر میان مسن والن،  اختالف -2تورم شدید و روند رو به رشد آن،  -1 نقاط ضعف:

ترهیح مناف  هناحی بر مصنالح ملنی،    -4های انقالب، تردید اذهان هوانان نسبت به آرمان

-8توزی  ننامتوازن ثنروت ملنی،     -7شكاف طبقاتی،  -6کاهش شدید ارزا پول ملی،  -5

توههی به نظرات بی -10نداشتن  التزام عملی به والیت فقیه،  -9مفاسد اداری و اقتصادی، 

وابستگی بنه خنارج    -12كایی، ناتوانی در ترویج فرهنم خودات -11نخبگان و کارشناسان، 

هنای تفرقنه و اختالفنات قنومی و     وهود زمیننه  -13از کشور در تأمین کاالهای راهبردی، 

هنای  ها و آسنیب ناهنجاری -15کاهش مستمر نرخ رشد تولید ناخالص ملی،  -14مذهبی، 

 سستی اراد  و عملكرد ضعی  مدیریتی برخی از مس ولین. -16اهتماعی و 

 

دوم: عوامل بیروني مؤثر بر حفظ و تداوم نظام ج.ا.ايران بدا تأکیدد   ب( سؤال فرعي 

 بر افزايش اقتدار به ترتیب اولويت چیست؟  

عوامل بیرونی مؤثر بر حفظ و تداوم نظام ج.ا.ایران با تأکید بر افزایش اقتدار بنه ترتینب   

 اند از:اولویت عبارت

نقنش محنوری    -2ی مسلمان، هابخشی انقالب اسالمی در بین ملتالهام -1 ها:فرصت

گراینی در  معنوینت  -4ساالری دینی اینران،  موفقیت الگوی مردم -3ایران در انتقال انرژی، 

قنرار گنرفتن در    -6نضج بیداری اسالمی ملهنم از انقنالب اسنالمی در منطقنه،      -5ههان، 

مسو های ههای همگرا و گرو وهود دولت -7موقعیت ممتاز ژئوپلیتیكی و ژئواکونومیكی، 

دیپلماسنی   -9گسنترا ههنانی نفنرت از آمریكنا و هژمنون غنرب،        -8با نظام در منطقه، 

ظرفینت کشنورهای    -11وهود نارضنایتی در کشنورهای رقینب و دشنمن،      -10عمومی، 

ضنع  و   -13تبعیت هبهه مقاومت از ج.ا.اینران،   -12همسو در مخالفت با سیطر  غرب، 

 بحران هویت  در غرب. -14منطقه و  های استبدادی و مرتج کاهش اقتدار نظام
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تحریم -3ن در ایجاد تهاهم فرهنگی، اقدام دشمنا -2یعی، شتخریب تفكر  -1 تهديدها:

رکز دشمن در عملینات رواننی و تبلیغناتی بنر     قابلیت و تم -4اقتصادی غرب بر ضد نظام، 

-6ن، الا دشمن در ایجاد ائتالف و اهمنا  بنر ضند اینرا    ت -5ضد رهبری و والیت فقیه، 

هنای راهبنردی توسنط    اشنتن تجهینزات و سنالح   در اختینار د  -7حمالت سایبری دشمن، 

 -9کارگیری فنناوری ننوین در حنوز  نظنامی و امنیتنی،      ولید و بهتوان دشمن ت -8دشمن، 

تنوان   -11ن به مهاهرت از کشور )فرار مغزهنا(،  تشویق نخبگا -10ایجاد یأج و ناامیدی، 

هنای مندنی در   نافرمنانی  دامنن زدن بنه   -12ات هاسوسنی،  دشمن در نفوذ و اهرای عملی

های نظامی دشمن در کشورهای همسنایه،  وهود پایگا  -13هامعه با بهر  بردن از حوادث، 

نظنامی از سنوی    احتمال حمله -15یستی و خرابكارانه از سوی دشمن و اقدامات ترور-14

 دشمن.

 

شدده و  يران چگونه ارزيدابي  ج( سؤال فرعي سوم: وضع موجود و آينده نظام ج.ا.ا

 شده جايگاه مطلوب چگونه خواهد بود؟راهبرد تدوين

 اقندام  و ارزینابی موقعینت   ماتریس»موقعیت راهبردی نظام ج.ا.ایران با استفاد  از 

شود. این ماتریس یک هدول مختصاتی دوبعندی اسنت کنه دارای    تعیین می 1«راهبردی

و  xماتریس ابتدا نقطه مختصات محورهنای   چهار ناحیه است. برای تهیه و ترسیم این

y      در هر دو وضعیت موهود و وضعیت مطلوب محاسبه و به دسنت آمند. تقناط  اینن

دهند.  را تشكیل می bو در وضعیت مطلوب  نقطه  aمحورها در وضعیت موهود نقطه 

کننند  رویكنرد راهبردهنای    گینرد تعینین  در آن قرار می aای از ماتریس که نقطه ناحیه

راهبردی مراحل زینر طنی    اقدام و ارزیابی موقعیت تخب است. برای ترسیم ماتریسمن

 شود:می

ها و تهدیدها( وضعیت موهود، نقطه ال ( با تلفیق امتیاز موزون عوامل بیرونی )فرصت

x1 آیدبه دست می. 

                                                           
1 . Strategic Position and Action Evaluation (SPACE) Matrix. 
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ب( با تلفیق امتیاز موزون عوامل درونی )نقاط قوت و نقاط ضع ( وضنعیت موهنود،   

 آید.ه دست میب y1نقطه 

ها و تهدیدها( وضعیت مطلنوب، نقطنه   ج( با تلفیق امتیاز موزون عوامل بیرونی )فرصت

x2 آید.به دست می 

د( با تلفیق امتیاز موزون عوامل درونی )نقاط قوت و نقاط ضنع ( وضنعیت مطلنوب،    

 آید.به دست می y2نقطه 

ای کنه در آن  وهود یا نقطنه آید )وض  مبه دست می aنقطه  y1و  x1( با تالقی نقاط ه

 قرار داریم(.

ای کنه قصند   آید )وض  مطلوب یا نقطهبه دست می bنقطه  y2و  x2و( با تالقی نقاط 

 عزیمت به آنجا را داریم(.
 ( نحوه محاسبه مختصات1جدول 

 وضعيت فرمول محاسبه مختصات
نقطه 

 تقاطع

X1=  21/0  X1= 63/3 -84/3  x1= فرصت موهود -موهود ضع    
 a موهود

Y1= 43/0  Y1= 64/3 -07/4  y1= قوت موهود -تهدید موهود   

X2=    89/2  X2= 78/1 -67/4  X2= فرصت مطلوب -ضع  مطلوب   
 b مطلوب

Y2= 69/2  Y2= 11/2 -80/4  Y2= قوت مطلوب -تهدید مطلوب   

 
 ي و بیروني( وضعیت موجود و مطلوب محیط درون2جدول 

 وضعيت عوامل بيروني وضعيت عوامل دروني

 (T)تهديد  (O)فرصت  (W)ضعف  (S)قوت 

 مطلوب موجود مطلوب موجود مطلوب موجود مطلوب موجود

07/4 80/4 63/3 78/1 84/3 67/4 64/3 11/2 

 (b)وضع مطلوب  (aوضع موجود )

 
x1 y1 

  
x2 y2 

 
21/0 43/0 89/2 69/2 
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آمد  در هندول بناال و مشنخص نمنودن نقناط آن روی      دستمختصات به با استفاد  از

 اقندام  و موقعینت  ارزینابی  محورهای نمودار و متصل نمودن این نقاط به یكدیگر مناتریس 

 گردد.راهبردی ترسیم می

 
 ردی( ماتريس ارزيابي موقعیت و اقدام راهب1نمودار 

در  aآمد  از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی نشان داد که نقطنه  دستنتایج به

قرار گرفته است؛ بنابراین، موقعینت راهبنردی نظنام ج.ا.اینران بنه لحناا       موقعیت تهاهمی 

اقتدار موقعیتی تهاهمی است. این موقعیت دارای مزیت، هذابیت، ثبنات و پاینداری نسنبی    

نینز در موقعینت تهناهمی، امنا بنا نقطنه مختصنات         bنشان داد که نقطه  است. نتایج دیگر

 قوت

S 

 ضعف

W 

 فرصت

O 

 تهديد

T 

-3 -1 -4 -5 -2 

-3 

-1 

-4 

-5 

-2 

3 1 4 5 2 

3 

1 

4 

5 

2 

a 

b 
رقابت

 ST ی

 SO يتهاجم

 WT يتدافع WO یکارمحافظه

1 

4 3 

2 
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دارای مزیت، هنذابیت، ثبنات و پاینداری     bباالتری قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر نقطه 

شود بنا اهنرای راهبردهنای مناسنب و تنالا      بینی میاست. پیش aبیشتری نسبت به نقطه 

م ج.ا.اینران ضنمن حفنظ موقعینت موهنود بنه       شد  در باز  زمانی مربوط، نظنا ریزیبرنامه

های بیشتر، هذابیت باالتر، ثبات و پایداری بیشنتر ارتقنا یابند. بنا     وضعیت مطلوب با مزیت

تنر شندن   توهه به شرایط محیطی متغیر، احتمال تغییر در راهبردهای رقبا و دشمنان و قنوی 

ی اهنرای راهبردهنای   نشند  داخلن  بیننی آنان و همچنین احتمال وقو  حوادث و وقای  پیش

و  aناپذیر اسنت. قطعناً بنرای حرکنت از نقطنه      مناسب برای حفظ موقعیت موهود اهتناب

ها بنه  گیری از فرصتالزم است بیشترین استفاد  از نقاط قوت برای بهر  bرسیدن به نقطه 

 عمل آید.

 راهبردهای حفظ و تداوم نظام مقدس ج.ا.ايران با تأکید بدر افدزايش  »سؤال اصلي: 

 اند؟کدام« اقتدار

برای دستیابی به راهبردهای حفظ و تداوم نظام مقدج ج.ا.اینران بنا تأکیند بنر افنزایش      

شود. در مرحله اول برای تعیین راهبردهای قابل اهرا از ماتریس اقتدار چهار مرحله طی می

 شود.با الگوی زیر استفاد  می SWOTسوآت یا همان 
 

 SWOT( تعیین راهبردهای خرد قابل اجرا با استفاده از ماتريس 3جدول 
 عوامل دروني

 عوامل بيروني
 (Wها )ضعف (Sها )قوت

 (Oها )فرصت

 راهبردهای تهاهمی 1ناحیه 

(SO) 

گیری از استفاد  از نقاط قوت برای بهر 

 هافرصت

 کارانهراهبردهای محافظه 3ناحیه 

(WO) 

اهش نقاط ها برای کاستفاد  از فرصت

 ضع 

 (Tتهدیدها )

 راهبردهای رقابتی 2ناحیه 

(ST) 

 استفاد  از نقاط قوت برای مهار تهدیدها

 راهبردهای تدافعی 4ناحیه 

(WT) 

های ناشی از تهدیدها و نقاط کاهش زیان

 ضع 



 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 1400ودوم، زمستان چهل فصلنامه علمی امنیت ملی، سال یازدهم، شمار  / 30

 

های مربوط به عوامل درونی و بیرونی با هم مقایسه و بنا  با استفاد  از این ماتریس، داد 

آیند. بنه   به دست منی  WTو  SO ،ST ،WOتلفیق عوامل مختل  چهار نو  راهبرد  تالقی و

راهبنرد   22این صورت که در هر نوبت دو عامل با هم مقایسنه شند  و در مجمنو  تعنداد     

خرد قابل اهرا ارائه شد. در این مرحله هدف این نیسنت کنه بهتنرین راهبردهنا  مشنخص      

هنرا اسنت. بننابراین، محتمنل اسنت در مرحلنه       شوند، بلكه هدف تعیین راهبردهای قابل ا

 بعدی، برخی از این راهبردها انتخاب نشوند.
 ( راهبردهای خرد قابل اجرا4جدول 

 (SOراهبردهای تهاجمي )

توسعه هرچه بیشتر حوز  نفوذ و گسترا محیط امنیتی ج.ا.ایران در ههان با هدایت رهبری حكیم و فرزاننه بنا    -1

 های مسلمان.بخشی انقالب اسالمی در بین ملتژگی خاص در رأج حكومت از طریق الهاموی

ای و تر کردن نقش محنوری اینران در انتقنال اننرژی از طرینق تأثیرگنذاری بیشنتر در معنادالت منطقنه         پررنم -2

 المللی.بین

مقابله با نظنام سنلطه از طرینق    ساالری دینی به ههانیان با استفاد  از تجربه چهار دهه معرفی الگوی موفق مردم -3

 نفی لیبرال دموکراسی و سایر مكاتب الحادی.

گسترا فرهنم تشی  و تفكر عاشورایی در سایر کشورها با استفاد  از نضج بیداری اسنالمی ملهنم از انقنالب     -4

 اسالمی در منطقه از طریق دیپلماسی عمومی.

ا اسنتفاد  از موقعینت ممتناز ژئنوپلیتیكی و     تأمین مناف  ملنی، توسنعه امنینت ملنی و حفنظ تمامینت ارضنی بن         -5

 پذیری.  گری و سلطهنفی سلطه ژئواکونومیكی از طریق سیاست

های همسو بنا  های همگرا و گرو های نظامی دشمن  با استفاد  از ظرفیت دولتتالا برای تعطیل کردن پایگا  -6

 نظام در منطقه.

ز گسترا ههانی نفرت از آمریكنا و هژمنون غنرب از طرینق     مقابله با استكبار ههانی و نظام سلطه با استفاد  ا -7

 دیپلماسی عمومی.

های اسنتبدادی و مرتجن    تقویت و گسترا هبهه مقاومت بر ضد ظلم با استفاد  از ضع  و کاهش اقتدار نظام -8

 منطقه و وهود نارضایتی در کشورهای رقیب و دشمن.

 پذیری با استفاد  از بحران هویت  در غرب.ی و سلطهگرامان با استكبار ههانی از طریق نفی سلطهمبارز  بی -9

 (STراهبردهای رقابتي )

مقابله با تخریب تفكر شیعی از طریق توسعه فرهنم تشی  و تفكر عاشورایی با اسنتفاد  از دیپلماسنی عمنومی،     (1

 همعی، فضای مجازی و با تمرکز روی انسجام و وحدت ملی.وسایل ارتباط

 دشمن با تمرکز روی هویت دینی و ملی. مقابله با تهاهم فرهنگی (2
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های اقتصادی غرب بر ضد نظام با استفاد  از تجربه چهار دهه مقابله با نظام سلطه بنا تبعینت   اثر کردن تحریمبی (3

 از رهبری حكیم و فرزانه با ویژگی خاص در رأج حكومت.

توسنعه فرهننم تشنی  و تفكنر     خنای کردن عملیات روانی و تبلیغاتی دشمن بر ضد رهبری و والیت فقینه بنا    (4

 الخطاب کردن تدابیر ولی فقیه.االهرا دانستن و فصلعاشورایی از طریق الزم

 المللی.ای و بینخنای کردن تالا دشمن برای ایجاد ائتالف و اهما  بر ضد ایران با تغییر در معادالت منطقه (5

 دا  علمی و فناوری.پیشگیری و مقابله با حمالت سایبری دشمن با استفاد  از ظرفیت اب (6

های راهبردی توسط دشمن بنا  اثر کردن تهدیدات بالقو  و بالفعل ناشی از در اختیار داشتن تجهیزات و سالحبی (7

های دفاعی از طریق تولیند تسنلیحات   گیری از توان علمی و تخصصی نیروهای دفاعی و امنیتی و سایر ظرفیتبهر 

 دفاعی راهبردی و هوشمند.

 گیری از روحیه انقالبی و تفكر بسیجی.د یأج و ناامیدی توسط دشمن با بهر مقابله با ایجا (8

پیشگیری از مهاهرت نخبگان از کشور )فرار مغزها( از طریق اشتغال مناسب و هذب آنان در ارکنان و سناختار    (9

 های علمی و فناوری داخلی.کشور با استفاد  از ظرفیت

ستفاد  از توانمندی نیروهای دفاعی و امنیتنی متخصنص و قنوی    مقابله با عملیات نفوذ و هاسوسی دشمن با ا (10

 )ظرفیت دفاعی(. 

 -هنای سیاسنی  های مدنی در هامعه با استفاد  از تجربه مدیریت نظنام در کنتنرل بحنران   پیشگیری از نافرمانی (11

 امنیتی با رعایت قانون و حفظ نظم از طریق هلب مشارکت گسترد  مردم.

های نظامی دشنمن در کشنورهای همسنایه بنا اسنتفاد  از تجربنه       از وهود پایگا اثر کردن تهدیدهای ناشی بی (12

 ها.مال از طریق اشراف اطالعاتی بر کانون آنبههشت سال دفا  مقدج و توانمندی در اهرای اقدامات مقابله

تنی  پیشگیری از اقندامات تروریسنتی و خرابكاراننه دشنمن بنا اسنتفاد  از توانمنندی نیروهنای دفناعی و امنی          (13

 ها.متخصص و قوی )ظرفیت دفاعی( از طریق اشراف اطالعاتی بر کانون آن

احراز آمادگی برای دف  حمله احتمالی نظامی دشمن با استفاد  از تجربه هشت سال دفا  مقندج و توانمنندی    (14

 مال.بهدر اهرای اقدامات مقابله

 

هنا  از طرینق هلنب نظنر و همكناری       تحنریم مهار تورم و کاهش ارزا پول ملی با استفاد  از ترفند دور زدن  (1

 های همسو با نظام.  های همگرا و گرو دولت

های انقالب اسالمی با استفاد  از بحران هویت  در غنرب و وهنود   تردیدزدایی از اذهان هوانان نسبت به آرمان (2

 های اومانیستی.نارضایتی در کشورهای رقیب و دشمن از طریق معرفی ماهیت ضد بشری نظام

 نظر میان مس والن از طریق ترهیح مصالح ملی بر مناف  هناحی.  تالا برای رف  اختالف (3

 رف  شكاف طبقاتی از طریق توزی  متوازن ثروت ملی. (4

های اقتصادی با استفاد  از نقش محوری ایران در انتقال انرژی از طریق اقندامات اینذایی   تالا برای لغو تحریم (5

 و فشار حداکاری به دشمن.
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کاالهای راهبردی مورد نیاز از طریق وارد کردن فشارهای مستقیم و غیرمستقیم به کشنورهای متخاصنم و    تأمین (6

 افزایش تعامل با کشورهای همسو و مخال  سیطر  غرب با استفاد  از موقعیت ممتاز ژئوپلیتیكی و ژئواکونومیكی.

 (WTراهبردهای تدافعي )

هنای تفرقنه و اختالفنات قنومی و منذهبی از طرینق       رداشتن زمیننه پیشگیری از تخریب تفكر شیعی با از میان ب (1

 مذهبی و تقویت دوستی اقوام و مذاهب. -آفرین، تمرکز روی مشترکات قومیهای وحدتاقدامات و طرح

 های انقالب.  مقابله با تهاهم فرهنگی دشمنان با توهیه و روشنگری قشر هوان هامعه نسبت به آرمان (2

 های اقتصادی.  دید و روند رو به رشد آن از طریق  دور زدن تحریمتالا برای مهار تورم ش (3

 خنای کردن  تبلیغات و عملیات روانی دشمن بر ضد رهبری و والیت فقیه با التزام عملی به والیت فقیه. (4

 تالا برای ایجاد رخنه و از بین بردن ائتالف و اهما  بر ضد ایران.  (5

   از توانمندی نخبگان و کارشناسان داخلی.خنای کردن حمالت سایبری دشمن با استفاد (6

های راهبردی از طریق تهدیند بنه مقابلنه بنه و اسنتفاد  از      پشیمان کردن دشمن در استفاد  از تجهیزات و سالح (7

 تسلیحات دفاعی راهبردی و هوشمند ساخت داخل.  

ی از طریق دستیابی بنه اینن   کارگیری فناوری نوین در حوز  نظامی و امنیتخنای کردن توان دشمن در تولید و به (8

 های مشابه.محصوالت و استفاد  از مهندسی معكوج برای ساخت نمونه

های اهتماعی از طریق افزایش مستمر ننرخ  ها و آسیبتالا برای دمیدن روح امید در ملت با کاهش ناهنجاری (9

 رشد تولید ناخالص ملی.

یت دادن و توهه به نظرات نخبگنان و کارشناسنان   پیشگیری از مهاهرت نخبگان از کشور )فرار مغزها( با اهم (10

 کارگیری، اشتغال و انتصاب آنان در مشاغل مناسب و تأمین مادی و معنوی آنان.از طریق به

 های نفوذ و عملیات هاسوسی دشمن. مقابله با طرح (11

ملی، مبارز  با های مدنی در هامعه با کاهش شكاف طبقاتی از طریق توزی  متوازن ثروت پیشگیری از نافرمانی (12

 های اهتماعی.ها و آسیبموق  حوادث و کاهش ناهنجاریمفاسد اداری و اقتصادی، مدیریت صحیح و به

 های نظامی دشمن در کشورهای همسایه.تالا برای تعطیل کردن پایگا  (13

 مقابله با اقدامات تروریستی و خرابكارانه دشمن. (14

حراز آمادگی ورود به هنم نامتقنارن، دفن  حملنه و اهنرای     پشیمان کردن دشمن از حمله نظامی به کشور با ا (15

 مال.بههای مقابلهعملیات

 

هنا،  در  مرحله دوم با تلفیق و ادغنام اینن راهبردهنا و تمرکنز روی فصنل مشنترک آن      

پیشنرفته ینا    SWOTگنردد. بنرای اینن کنار از مناتریس      راهبردهای کالن ترکیبی تدوین می

 شود.اد  میبهبودیافته با الگوی زیر استف
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 پیشرفته SWOT( تعیین راهبردهای ترکیبي با استفاده از ماتريس 5جدول 

 اهداف کیفی

Qualitative Objectives 

 راهبردهای تهاهمی

(SO) 

 کارانهراهبردهای محافظه

(WO) 

 راهبردهای رقابتی

(ST) 
 SWOTراهبردهای ترکیبی 

 راهبردهای تدافعی

(WT) 

گویند یک هدول مختصاتی یافته نیز میماتریس سوآت پیشرفته که به آن بهینه یا توسعه

ها و تكمیل مناتریس متنداول طراحنی شند  اسنت. از اینن       منظور رف  نارساییاست که به

کننند. در اینن مناتریس، راهبردهنای     ماتریس برای تعیین راهبردهنای ترکیبنی اسنتفاد  منی    

های هدول و راهبردهای رقابتی و تندافعی در سنطرهای   ستون کارانه درتهاهمی و محافظه

ترین اهداف کیفنی  گیرند. در باالترین خانه سمت راست این هدول نیز مهمهدول قرار می

انداز، بیانینه مأمورینت، اهنداف    ها، بیانیه چشمساز یعنی بیانیه ارزابرگرفته از ارکان ههت

ها و سطرهای این هندول نینز   محل تالقی ستون گیرد.های ملی قرار میمشیبنیادین و خط

است. پس از ادغنام و تلفینق راهبردهنای خنرد      SWOTمختص نگاشت راهبردهای ترکیبی 

 راهبرد کالن ترکیبی تدوین شد. 15ها، تعداد گیری از وهو  اشتراک آنقابل اهرا و بهر 

رینزی  منی برنامنه  در مرحله سوم برای ارزیابی و تعیین اولویت راهبردهنا از مناتریس ک  

استفاد  شد. نمر  هذابیت یا مقبولیت، نشانگر مینزان ارتبناط بنین هنر راهبنرد بنا        1راهبردی

تنوان از اعنداد صنفر تنا     ها است. برای محاسبه این نمر  و تعیین میزان این ارتباط میگویه

ر داد  چهار استفاد  کرد. در این مرحله تعداد د  نسخه فرم ماتریس در اختیار خبرگنان قنرا  

بنندی و بنا روا متوسنط    ها هم ها نمر  هذابیت آنآوری فرمشد. پس از تكمیل و هم 

حسابی محاسبه گردید. سپس مجمو  نمر  هذابیت هر راهبرد، حاصنل همن  هنر ینک از     

ریزی راهبردی کمی محاسبه شد. مجمو  نمر  هذابیت معنرف آن  های ماتریس برنامهستون

 باالترین نمر  هذابیت است. است که، کدام راهبرد حائز

                                                           
1.Quantative Strategy Planning Matrix (QSPM). 
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1 

رهبنننری حكنننیم و 

فرزانننه بننا ویژگننی  

خننننناص در رأج 

 حكومت

5.00 3 15.00 2 10.00 5 25.00 3 15.00 

2 

روحینننه ههنننادی  

طلباننه( در  )شهادت

میننننان نیروهننننای 

 انقالبی

4.77 5 23.85 3 14.31 2 9.54 4 19.08 

3 
هننوانی همعیننت و 

 رانرژی بودن آنپ
3.87 5 19.35 2 8.62 1 3.87 2 8.62 

4 
ظرفیت ابدا  علمی 

 و فناوری
4.50 5 22.5 1 4.5 2 9.00 2 9.00 

5 

تجربه هشنت سنال   

دفنننا  مقننندج و  

توانمندی در اهرای 

 مالبهاقدامات مقابله

4.65 3 13.95 4 18.60 1 4.65 1 4.65 

6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

بندی نتایج حاصل از نظرات خبرگان، در سطر آخر با عننوان مجمنو  امتیناز    برای هم 

موزون نمر  هذابیت هر راهبرد محاسبه شد و راهبردها به ترتیب نزولی مرتب گردیند. بنه   

تر در باال و نمنرات کمتنر در پنایین قنرار گرفتنند. در مرحلنه       این صورت که نمرات بزرگ
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راهبردهای برتر، از معیار ارزیابی بحراننی اسنتفاد  و تعنداد سنیزد      چهارم نیز برای انتخاب 

عنوان راهبردهای برتنر تعینین و   ها باالتر از حد متوسط بودند بهراهبرد که نمر  هذابیت آن

 به شرح هدول زیر انتخاب شدند:

 به ترتیب اولويت  ( راهبردهای برتر7جدول 

ت
وی

ول
ا

 

 راهبردها
وامل ع

 دخيل

1 

تالا برای  دستیابی به هایگا  اول منطقه در همه ابعاد  با استفاد  از روحیه انقالبنی و تفكنر   

های فسیلی )نفنت  بسیجی، همعیت هوان و پرانرژی، در اختیار داشتن مناب  قابل توهه انرژی

و مرتجن   های استبدادی و گاز(،  ظرفیت ابدا  علمی و فناوری و ضع  و کاهش اقتدار نظام

منطقه و وهود نارضایتی در کشورهای رقیب و دشنمن از طرینق تقوینت و گسنترا هبهنه      

 مقاومت بر ضد استكبار ههانی و ایادی او در منطقه

S10, S18,  

S20,  S21,  

O13, O12 

2 

مقابله با استكبار ههانی و نظام سلطه با استفاد  از بحران هویت در غرب و گسنترا ههنانی   

هنای مبتننی بنر    كا و هژمون غرب از طریق دیپلماسی عمومی و اهرای سیاسنت نفرت از آمری

 پذیری  گری و سلطهنفی سلطه

O14, O8, 

O9, S9 

3 

خنای کردن تالا دشمن برای ایجاد ائتالف و اهما  بر ضد ایران بنا اسنتفاد  از مندیریت و    

انقالب اسنالمی  بخشی هدایت رهبر حكیم و فرزانه با ویژگی خاص در رأج حكومت و الهام

هنا و  هنا و دولنت  از طریق توسعه حوز  نفوذ و افزایش قندرت تأثیرگنذاری بنر سنایر ملنت     

 گسترا محیط امنیتی ج.ا.ایران در ههان 

T5, S1, 

O1, S19 

4 
های اقتصنادی بنا اسنتفاد  از نقنش محنوری اینران در انتقنال اننرژی از طرینق          تالا برای لغو تحریم

 و اقدامات ایذایی برای فشار حداکاری به دشمن المللیو بین ایمنطقه التتأثیرگذاری بیشتر در معاد
T3, O2,  

S19 

5 
های اقتصادی از طریق مهار تورم و کاهش ارزا پول ملی با استفاد  از ترفند دور زدن تحریم

 های همسو با نظام  های همگرا و گرو هلب نظر و همكاری  دولت
W1, W5, 

O7, O11 

6 

های راهبردی مورد نیاز از طرینق وارد کنردن فشنارهای مسنتقیم و غیرمسنتقیم بنه       تأمین کاال

کشورهای متخاصم و افزایش تعامل با کشورهای همسو و مخال  سیطر  غرب بنا اسنتفاد  از   

 موقعیت ممتاز ژئوپلیتیكی و ژئواکونومیكی

W12,  

O11, O6 

7 
ظرفیت ابندا  علمنی و فنناوری کشنور و     پیشگیری و مقابله با حمالت سایبری دشمن با استفاد  از 

 مالبههای مقابلههای ملی پدافند غیرعامل و عملیاتنیروهای هوان و پرانرژی با اهرای طرح
T6, S21, 

S20, S16 

8 

های علمی و فناوری پیشگیری از مهاهرت نخبگان از کشور )فرار مغزها( با استفاد  از ظرفیت

هنای مناسنب و   تغال و انتصاب آنان در مشاغل و پسنت کارگیری، اشداخلی از طریق هذب به

 تأمین مادی و معنوی و اهمیت دادن و توهه به نظرات آنان

T10, S21, 

W10 
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ت
وی

ول
ا

 

 راهبردها
وامل ع

 دخيل

9 

هنای مندنی در هامعنه بنا اسنتفاد  از تجربنه مندیریت نظنام در کنتنرل          پیشگیری از نافرمانی

گسنترد  منردم  از    امنیتی با رعایت قانون و حفظ نظم و هلب مشنارکت  -های سیاسیبحران

موق  حوادث، مبارز  با مفاسند اداری و اقتصنادی، توزین  متنوازن     طریق مدیریت صحیح و به

 های اهتماعیها و آسیبثروت ملی و کاهش شكاف طبقاتی و کاهش ناهنجاری

T12, S22, 

S2, S13, 

W8, W15 

10 

یندهای ناشنی از آن بنا    های نظامی دشمن در منطقه یا دف  تهدتالا برای تعطیل کردن پایگا 

مانل  بنه های همسو با نظام و اهرای اقدامات مقابلههای همگرا و گرو استفاد  از ظرفیت دولت

 از طریق رصد، پایش و اشراف اطالعاتی بر کانون تهدیدها

T13, O7, 

S16, S12 

11 

هنای  منصرف کردن دشمن از حمله نظامی به کشنور و کناربرد احتمنالی تجهینزات و سنالح     

هبردی با استفاد  از تجربه هشت سال دفا  مقدج از طریق حفنظ آمنادگی بنرای ورود بنه     را

مال و استفاد  از تسلیحات دفاعی راهبردی و هوشنمند  بههای نامتقارن و تهدید به مقابلههنم

 ساخت داخل

T15, T7, 

S16, S5 

12 

رکنز روی انسنجام و   پیشگیری از تخریب تفكر شیعی با استفاد  از دیپلماسی عمومی و بنا تم 

آفنرین  های وحدتوحدت ملی از طریق توسعه فرهنم تشی  و تفكر عاشورایی، اهرای طرح

 مذهبی -های بروز تفرقه و اختالفات قومیو حذف زمینه

T1, O9, 

S14, S7, 

W13 

13 

کارگیری فناوری ننوین در حنوز  نظنامی و امنیتنی از     خنای کردن برتری دشمن در تولید و به

و  نیروهنای هنوان و پراننرژی    تیابی بنه اینن محصنوالت بنا اسنتفاد  از توانمنندی      طریق دس

 های مشابههای ابدا  علمی و فناوری در حوز  مهندسی معكوج برای ساخت نمونهظرفیت

T8, S21, 

S20 

 

 گيریبحث و نتيجه

نقطنه  قنوت    22نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نظام ج.ا.ایران به لحاا اقتدار دارای 

ترین آن رهبری حكیم و فرزانه بنا ویژگنی خناص در رأج حكومنت اسنت.      است که مهم

ترین آن تنورم شندید و رونند رو بنه رشند آن      ضع  است که مهمنقطه 16همچنین دارای 

بخشی انقالب اسالمی در بین ترین آن الهامفرصت است که مهم 14طور دارای است. همین

تنرین آن تخرینب   تهدید است کنه مهنم   15دارای  های مسلمان است. به همین ترتیبملت

تفكر شیعی است. نتایج دیگر نشان داد کنه نظنام ج.ا.اینران بنه لحناا اقتندار در موقعینت        

توانند  شد  به ترتیب اولویت منی راهبرد برتر تدوین 13راهبردی تهاهمی قرار دارد. اهرای 
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ب  آن حفظ و تداوم این نظام داشته و تبیشترین تأثیر را در افزایش اقتدار نظام ج.ا.ایران و به

موقعیت راهبردی آن را به وضعیت مطلوب، بهبود بخشند. برتنرین راهبنرد اینن مجموعنه      

تالا برای  دستیابی به هایگا  اول منطقه در همه ابعناد  بنا اسنتفاد  از روحینه انقالبنی و      

هنای  ه اننرژی تفكر بسیجی، همعیت هوان و پرانرژی، در اختیار داشنتن منناب  قابنل توهن    

هنای  فسیلی )نفت و گاز(، ظرفیت ابدا  علمی و فناوری و ضنع  و کناهش اقتندار نظنام    

استبدادی و مرتج  منطقه و وهود نارضایتی در کشورهای رقیب و دشمن از طریق تقوینت  

 و گسترا هبهه مقاومت بر ضد استكبار ههانی و ایادی او در منطقه است.

 

 پيشنهادها

 ربردیالف( پیشنهادهای کا

ساالری دینی به ههانیان بنا اسنتفاد  از تجربنه چهنار دهنه      معرفی الگوی موفق مردم. 1

 مقابله با نظام سلطه از طریق نفی لیبرال دموکراسی و سایر مكاتب الحادی.

تأمین مناف  ملی، توسعه امنیت ملی و حفظ تمامینت ارضنی بنا اسنتفاد  از موقعینت      . 2

 پذیری.گری و سلطهنفی سلطه كی از طریق سیاستممتاز ژئوپلیتیكی و ژئواکونومی

دانشنگاهی،   -هنای علمنی  مقابله با تهاهم فرهنگنی دشنمنان بنا اسنتفاد  از ظرفینت     . 3

همعی و فضای مجازی از طرینق برهسنته کنردن هوینت     توانمندی نخبگان، وسایل ارتباط

 اسالمی.های واالی انقالب دینی و ملی و توهیه قشر هوان هامعه نسبت به آرمان

خنای کردن عملیات روانی و تبلیغاتی دشمن بر ضد رهبری و والیت فقیه با اسنتفاد   . 4

االهنرا دانسنتن   از دیپلماسی عمومی از طریق توسعه فرهنم تشی  و تفكر عاشورایی و الزم

 الخطاب کردن تدابیر ولی فقیه.و فصل

ر داشننتن تجهیننزات و اثننر کننردن تهدینندات بننالقو  و بالفعننل ناشننی از در اختیننابننی. 5

های راهبردی توسط دشمن با استفاد  از توان علمی و تخصصنی نیروهنای دفناعی و    سالح

 های دفاعی از طریق تولید تسلیحات دفاعی راهبردی و هوشمند. امنیتی و سایر ظرفیت
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مقابله با ایجاد یأج و ناامیدی توسط دشمن، با استفاد  از تقویت روحیه خودبناوری  . 6

هنای اهتمناعی و   هنا و آسنیب  نشاط و امید در ملت از طرینق کناهش ناهنجناری    و ترویج

 افزایش مستمر نرخ رشد تولید ناخالص ملی.

مقابله با عملیات نفوذ و هاسوسی دشمن با استفاد  از توانمندی نیروهنای دفناعی و   . 7

 امنیتی متخصص و قوی )ظرفیت دفاعی( از طریق شناسایی و محاکمه فوری آنان.

یشگیری از اقدامات تروریستی و خرابكارانه دشمن با استفاد  از توانمندی نیروهنای  پ. 8

هنای  دفاعی و امنیتی متخصص و قوی )ظرفیت دفاعی( از طریق اشراف اطالعاتی بر کانون

 تهدید.

های انقالب اسالمی با استفاد  از بحنران  تردیدزدایی از اذهان هوانان نسبت به آرمان. 9

وهود نارضایتی در کشورهای رقیب و دشمن از طرینق معرفنی ماهینت    هویت در غرب و 

 های اومانیستی.ضد بشری نظام

 

 پژوهشي –ب( پیشنهادهای علمي

 تدوین راهبردهای افزایش کارآمدی نظام همهوری اسالمی ایران.. 1

 تدوین راهبردهای افزایش مشروعیت نظام همهوری اسالمی ایران.. 2

 های دستیابی به تمدن نوین اسالمی در عصر حاضر.بررسی و ارائه راهبرد. 3

 انجام تحقیقات علمی برای ساخت و تولید تجهیزات نظامی راهبردی.. 4

 پژوهی تهدیدات نظام همهوری اسالمی ایران.آیند . 5
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 ومآخذ منابع فهرست

 فارسي منابع .الف

 .قرآن کریم 

 در:   یبل دسترسقا انات،ی(، مجموعه بیالعال)مدظله یاامام خامنهWWW.Khamenei.ir 

 ( 1384اخوان کاظمی، بهرام،) مطالعات انقالب مجله  ،همهوری اسالمی ایران و چالش کارآمدی

  یک.شمار   ،اسالمي

 ،انتظامی نیروی سیاسی-عقیدتی سازمان انتشارات تهران، ملي، اقتدار ،(1380) اصغر افتخاری. 

 تهران: انتشارات چاپار. فرهنگ علوم سیاسي، (1379) ، مینورادآقابخشی، علی و افشاری 

 ،سنت و قانون منابع مشروعیت سیاسي در معمای حاکمیدت   کاريزما،، (1378حسین ) بشیریه

 .طرح نوانتشارات تهران:  ، تدوین اسماعیل خلیلی،قانون در ايران

 و عمومی روابط معاونت تهران، دوم، هلد واليت، بوستان از معرفت یهاخوشه ،(1379) نا بی 

 .ناها سیاسی عقیدتی سازمان تبلیغات

 فصلنامه مطالعدات (، نقش امنیت اقتصادی در حفظ انقالب اسالمی، 1388) ههان بزرگی، احمد 

 .16 شمار  پنجم، سال اسالمي، انقالب

 انتشارات سمت. :تهران ،یراهبرد تيريمد(، 1390) میابراه ،یگیحسن ب 

 ،(، بررسی نقش اقتدار سیاسی در توسعه اقتدار ملی 1390) علی حمیصی، مرتضی و خند  آبادی

 .43سال یازدهم، شمار   استراتژيک،-فصلنامه مطالعات دفاعيکشور، 

 هوانان در راستای ارتقنای   یساز(، راهبردهای فعال1394) ی، رضاپوریخرمشاد، محمدباقر و عل

 . 49، شمار  13 سال فصلنامه راهبرد دفاعي، ران،یج.ا.ا یاقتدار مل

 ،دانشنگا   چنا   و انتشنارات  تهنران: موسسنه   دهخدا، نامهلغت ،(1373) اکبریعل عالمه دهخدا 

 .تهران

  ،کوششي در جهت بررسي علل پیدايش انقدالب اسدالمي ايدران و    (، 1371) فرامرزرفی  پور

 .دانشگا  شهید بهشتی تهران:در روند آينده آن،  مؤثرعوامل 

 ،شیراز  نشر تهران: پرهام، باقر ترهمه اقتدار، ،(1378) ریچارد سنت. 

 در آغناز دهنه    رانیا یاسالم ینظام همهور یفرهنگ یسنج تیوضع (،1392صاد  ) ی،بنی میسل

سال  اسالمي، انقالب فصلنامه مطالعات، دهایو تهد هافرصت ها،ضع  ها،قوت: چهارم انقالب

 .35شمار   ،دوم
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 گنویی رهبنران هامعنه در تنداوم انقنالب      نقنش ال  یشناسن بیآس (،1390) اکبریعل ،شایسته نژاد

 .27 هشتم، شمار  سال اسالمي، انقالب فصلنامه مطالعات، اسالمی ایران

 شمار  پنج.فصلنامه حکومت اسالمي(، اقتدار در اسالم، 1376) شجاعی زند، علیرضا ، 

  ،(، همبستگی ملّی و مشنارکت عمنومی در کنالم امنام و رهبنری،      1391) اصغریعلعبدالسالمی

 .94شمار   ريه خانه معرفت،نش

 ،امیرکبیر انتشارات تهران: موسسه عمید، فرهنگ ،(1363) حسن عمید . 

 بندی اولویت راهبردهای سیاسی تقویت اقتدار ملی ج.ا.ایران با تأکید بر، (1398) ی، احسانکاظم

 .67، شمار  17سال  فصلنامه راهبرد دفاعي، های بعد سیاسی قدرت ملیمؤلفه

 توسلی و رضا فاضل، تهران:  غالمعباجترهمه دکتر  ،يشناسجامعهمباني  (،1372) کوئن، بروج

 انتشارات سمت.

 یالمللن نیبن ترهمه مرتضی اسعدی، تهنران: انتشنارات    ،فلسفه سیاسي (،1371آنتونی ) ،کوئینتن 

 .المهدی

 آشنا.انتشارات قم:  عوامل اقتدار ملي از منظر قرآن،(، 1389) محمد ،یخراسان یمحمود 

 ،امیرکبیر انتشارات موسسه تهران: فارسي، فرهنگ ، (1371) محمد معین. 

 فصلنامه دانشگاه اقتدار نظام سیاسی،  مذهب شیعه و یهاآموز ، (1381نژاد، غالمحسین )مهدوی

 شمار  شانزد . اسالمي،

 ،نی نشر تهران: بشیریه، حسین ترهمه دولت، یهاهينظر ،(1376) آندرو وینسنت. 

 



 

 


