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 چکیده
می و تعیین اینکه انقالب اسالمی در هر بخش و در شـرایط  سنجش موقعیت راهبردي انقالب اسال

کارانه، رقابتی و تدافعی) قرار دارد، موجود و مطلوب در کدام موقعیت راهبردي (تهاجمی، محافظه
ـدهاي آن بخـش    هـا، فرصـت  ها، ضـعف از طریق ارزیابی عوامل راهبردي شامل قوت هـا و تهدی

ـردي در  ین موقعیت راهبردي و شناخت چالشپذیر است. ضمن اینکه توصیف و تبی امکان هاي راهب
ـراي      هکنندمسیر رسیدن از شرایط موجود به شرایط مطلوب تسهیل ـدوین راهبردهـا ب طراحـی و ت

 دستیابی به مطلوبیت راهبردي در هر بخش خواهد بود.
 
 

 هاي کلیدي واژه
  انقالب اسالمی، برآورد راهبردي، عوامل راهبردي، موقعیت راهبردي.
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 مقدمه. 1
جانبه و یکپارچه از در این مقاله اعتقاد بر این است که تهیه و تدوین برآورد راهبردي همه

وضعیت انقالب اسالمی و طراحی راهبردهاي پیشنهادي عامل مهمی در مسیر پیشرفت و 
تواند مشکالت و توجهی به این موضوع میشود. ضمن اینکه بیموفقیت آن محسوب می

تالش شده است به  پژوهشوجود آورد. در این سیر پیشرفت انقالب اسالمی بهموانعی را در م
انداز هاي سند چشماندازي چهارساله در راستاي شاخصعوامل راهبردي مؤثر براساس چشم

این  هشدپرداخته و راهبردهاي پیشنهادي طراحی شود. پویایی در راهبردهاي ارائه 1404
ها امکانسازي را با تکیه بر تخمینا فراهم کرده و آیندهاي آن رامکان اصالح دوره پژوهش
هاي انقالب اسالمی ها و قوتکند به چگونگی انطباق فرصتکند. این مقاله تالش میپذیر می

ها و تهدیدها در چارچوب طراحی راهبرد براي دستیابی به مطلوبیت براي خنثی کردن ضعف
اهبردي موردنظر ما فراگیر، گسترده و چندبعدي است راهبردي بپردازد. به این ترتیب برآورد ر

کند. بنابراین المللی را مطالعه میشناسانه تحوالت و پویایی نظام بینکه با ماهیتی آسیب
الملل مهم است. در چارچوب ساختار موضوع چگونگی تعامل انقالب اسالمی با نظام بین

المللی هژمونیک با محوریت آمریکا تار بینالملل، انقالب اسالمی ایران با ساخمادي نظام بین
 ).55: 1388(کسینجر، آن را براي جهان حیاتی دانسته است  همواجه است که کسینجر ضرورت سلط

با وجود این، مرزهاي ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک از سمت غرب به سمت شرق عالم در حال 
 ). 86: 1385(رضائی،  جایی هستند تغییر، تحول و جابه

عنوان رهیافت خاص انقالب اسالمی وجه مهم دیگر در این زمینه، رهیافت فرهنگی بهیک 
عنوان اصل این رهیافت از بازگشت به خویشتن همراه با اراده و آگاهی مردم به است. در

ترین ایده و پیام انقالب اسالمی شود. مهماساسی در چرایی وقوع انقالب اسالمی ایران یاد می
اساس بازگشت به خویشتن بود که ریشه در صدر اسالم دارد. این هویت معرفی هویتی بر

شود که توانست بازیگران دولتی و مردمی را به نوین تحت عنوان مقاومت اسالمی شناخته می
خواهی و  توان انقالبی در راستاي هویتخود جلب کند. در مجموع انقالب اسالمی را می

در جریان انقالب اسالمی مفاهیم اصیل  ).15: 1390(عیوضی، طلبی مردم ایران تفسیر کرد  استقالل
این مفاهیم متعالی،  هشیعی که مورد انحراف و غفلت واقع شده بود، دوباره احیا شد. از جمل

اصلی انقالب اسالمی  هتحت تأثیر این دو مفهوم، اید). 115: 1387(ملکوتیان،  شهادت و انتظار است
شکل » انقالب هاید«که  گلدستون هنگامی هرفت. به گفتیعنی مقاومت و نفی سلطه شکل گ

وجه  ).221: 1387(گلدستون، شوند گیرد، نیروهاي قدرتمندي نیز براي تحقق این ایده ظاهر می می
ها، انگاران بر این اعتقادند که ایدهکارگزار است. سازه -دیگر چارچوب نظري موردنظر ساختار

ها نیز انجامد و این هویتها میجارها نیز به ایجاد هویتآورند و هنوجود میهنجارها را به



 
 41سنجش موقعیت راهبردي انقالب اسالمی و تدوین برآورد راهبردي براي رسیدن آن به موقعیت مطلوب   

در چارچوب تأثیر متقابل کارگزار و ساختار،  ).142: 1387(متقی، منافع هستند  هدهندخود شکل
هاي شیعی، هویت مقاومت را در جهان امروز، ابداع کرد و انقالب اسالمی با احیاي آموزه

کم در زیرسیستم خاورمیانه تحت الملل را دستختار بینعنوان کارگزار، ساتوسعه بخشید و به
هاي رهیافت تأثیر قرار دارد. به این ترتیب چارچوب نظري این پژوهش براساس نظریه

 کارگزار شکل گرفته است. -فرهنگی و ساختار
 هها که موقعیت راهبردي انقالب اسالمی در عرصدر این مقاله با هدف پاسخ به این پرسش

دفاعی چگونه است؟ و راهبردهاي پیش روي انقالب اسالمی براي  -سیاسی و امنیتیاقتصادي، 
دستیابی به مطلوبیت راهبردي در آینده کدام است؟ در حد توان و امکان به بررسی این فرضیه 

اي و منطقه هتعامل سازنده و رقابت هوشمندان هانقالب اسالمی در عرص«خواهیم پرداخت که 
تواند به موقعیت مطلوب راهبردي دست ی و کاربرد راهبردهاي مناسب میالمللی با طراحبین

اي، اسنادي، پرسشنامه و صورت کتابخانهبرحسب مورد به پژوهشها در این آوري دادهجمع یابد.
هاي تخصصی از هاي مربوط به حوزهآوري دادهمیزگرد کارشناسی صورت گرفته است. در جمع

گانه شامل  هاي تخصصی سهنظران در قالب گروهز صاحبنظرهاي کارشناسی چهل نفر ا
دلیل شود. بهدفاعی در چارچوب تکنیک دلفی بهره برده می -هاي اقتصادي، سیاسی و امنیتی گروه

تخصصی و مهارت یک  هاي و خارج از محدودچندرشته هبه مطالع پژوهشاینکه در این 
مفید خواهد بود. در هر حال این مقاله به  ها در این قالبآوري دادهپژوهشگر نیاز است، جمع

هاي شخصی کاسته شود و بینی از تأثیر دیدگاهاین اصل وفادار خواهد بود که در مسیر واقع
هاي پژوهشی باید از دلبستگی و کند، پژوهشگر در فعالیتکه برایان فی نیز اشاره می آنچنان

در چارچوب تحلیل راهبردي  پژوهشاین  در). 301: 1383(فی، هاي ذهنی خود گذر کند وابستگی
هاي مختلف پرداخته سوات به سنجش و ارزیابی موقعیت راهبردي انقالب اسالمی در حوزه

 شود. می
 
 هاي داخلی و خارجی. ارزیابی عوامل راهبردي محیط2

ها و فهرست عوامل ها، ضعففهرست عوامل راهبردي محیط داخلی یعنی قوت هپس از تهی
تهدیدها نظر کارشناسان هر حوزه در خصوص میزان  ها ویط خارجی یعنی فرصتراهبردي مح

گیري یا احتراز انقالب اسالمی از عامل کلیدي موردنظر در اهمیت یا وزن هر عامل و میزان بهره
نظران شود. با استفاده از نظر کارشناسان و صاحببندي میشرایط موجود و شرایط مطلوب جمع

دفاعی به هریک از عوامل راهبردي  -اقتصادي، سیاسی و امنیتی هگان ههاي تخصصی سگروه
شود.  (بیشترین) اهمیت داده می 9(کمترین) و  1هاي خارجی وزنی از هاي داخلی و محیطمحیط

ها و تهدیدها و نظران به میزان احتراز انقالب اسالمی از ضعفدر ادامه کارشناسان و صاحب
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(بیشترین) در  9(کمترین) و  1ها وزنی از ها و فرصتالمی از قوتگیري انقالب اسمیزان بهره
دهند. سپس از ضرب اعداد مربوط به وزن هر عامل و شرایط موجود و مطلوب اختصاص می

گیري در شرایط موجود و شرایط مطلوب، امتیاز موزون هر وزن نوع واکنش یعنی احتراز یا بهره
 پژوهشهاي تخصصی این نظران گروهناسان و صاحبشود. گفتنی است کارشعامل محاسبه می

هاي اجرایی، آموزشی علمی و مسئولیت هافرادي عالم، مطلع و قابل دسترسی هستند که بنابر رتب
اي و و پژوهشی از اشراف مطلوبی بر روندها، رویدادها و تحوالت در سطوح ملی، منطقه

 بندي ارزیابی عوامل راهبردي در هراساس جمع بر این ).124: 1386(احمدي، المللی برخوردارند  بین
 ترتیب زیر است:راهبردي به –هاي اقتصادي، سیاسی و امنیتی  یک از بخش

 ارزیابی عوامل راهبردي در بخش اقتصادي. 2. 1
 امتیاز عامل راهبردي اقتصادي

 86/44 ها در بخش اقتصاديمیزان اهمیت قوت
 70/188 هاي اقتصادي در شرایط موجود گیري از قوتهمیزان توانایی انقالب اسالمی در بهر

هاي اقتصادي در شرایط گیري از قوتمیزان توانایی انقالب اسالمی در بهره
 مطلوب 

76/229 

 72/90 ها در بخش اقتصادي میزان اهمیت ضعف
 32/311 هاي اقتصادي در شرایط موجود میزان توانایی انقالب اسالمی در احتراز از ضعف
 17/658 هاي اقتصادي در شرایط مطلوبمیزان توانایی انقالب اسالمی در احتراز از ضعف

 61/35 ها در بخش اقتصاديمیزان اهمیت فرصت
هاي اقتصادي در شرایط گیري از فرصتمیزان توانایی انقالب اسالمی در بهره

 موجود 
59/133 

هاي اقتصادي در شرایط گیري از فرصتمیزان توانایی انقالب اسالمی در بهره
 مطلوب 

52/254 

 53/45 میزان اهمیت تهدیدها در بخش اقتصادي 
 65/204 میزان توانایی انقالب اسالمی در احتراز از تهدیدهاي اقتصادي در شرایط موجود 
 75/316 میزان توانایی انقالب اسالمی در احتراز از تهدیدهاي اقتصادي در شرایط مطلوب

 

 بی عوامل راهبردي در بخش سیاسیارزیا. 2.  2
 امتیاز عامل راهبردي سیاسی

86/72 ها در بخش سیاسی میزان اهمیت قوت  
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49/425 هاي سیاسی در شرایط موجودگیري از قوتمیزان توانایی انقالب اسالمی در بهره  
29/521 هاي سیاسی در شرایط مطلوب گیري از قوتمیزان توانایی انقالب اسالمی در بهره  

03/94 ها در بخش سیاسی میزان اهمیت ضعف  
59/414 هاي سیاسی در شرایط موجود میزان توانایی انقالب اسالمی در احتراز از ضعف  
66/673 هاي سیاسی در شرایط مطلوب میزان توانایی انقالب اسالمی در احتراز از ضعف  

07/105 ها در بخش سیاسی میزان اهمیت فرصت   
89/494 هاي سیاسی در شرایط موجود گیري از فرصتایی انقالب اسالمی در بهرهمیزان توان   
21/723 هاي سیاسی در شرایط مطلوب گیري از فرصتمیزان توانایی انقالب اسالمی در بهره   
36/70 میزان اهمیت تهدیدها در بخش سیاسی   
37/348 ر شرایط موجود میزان توانایی انقالب اسالمی در احتراز از تهدیدهاي سیاسی د   
08/488 میزان توانایی انقالب اسالمی در احتراز از تهدیدهاي سیاسی در شرایط مطلوب   

 

 دفاعی -راهبردي در بخش امنیتی ارزیابی عوامل. 2.  3
 امتیاز دفاعی -عوامل راهبردي امنیتی

 47/77 دفاعی  -ها در بخش امنیتیمیزان اهمیت قوت

 16/419 دفاعی در شرایط موجود -هاي امنیتیگیري از قوتب اسالمی در بهرهمیزان توانایی انقال

 53/594 دفاعی در شرایط مطلوب  -هاي امنیتیگیري از قوتمیزان توانایی انقالب اسالمی در بهره

 73/25 دفاعی -ها در بخش امنیتیمیزان اهمیت ضعف

 63/216 دفاعی در شرایط موجود -امنیتی هايمیزان توانایی انقالب اسالمی در احتراز از ضعف

 56/371 دفاعی در شرایط مطلوب  -هاي امنیتیمیزان توانایی انقالب اسالمی در احتراز از ضعف

 24/49 دفاعی  -ها در بخش امنیتیمیزان اهمیت فرصت

 19/230 دفاعی در شرایط موجود -هاي امنیتیگیري از فرصتمیزان توانایی انقالب اسالمی در بهره

 71/358 دفاعی در شرایط مطلوب -هاي امنیتیگیري از فرصتمیزان توانایی انقالب اسالمی در بهره

 11/47 دفاعی  -میزان اهمیت تهدیدها در بخش امنیتی

 49/223 دفاعی در شرایط موجود  -میزان توانایی انقالب اسالمی در احتراز از تهدیدهاي امنیتی

 55/303 دفاعی در شرایط مطلوب -اسالمی در احتراز از تهدیدهاي امنیتیمیزان توانایی انقالب 

 
ها و تهدیدهاي ها، فرصتها، ضعفدر ادامه وضعیت عوامل راهبردي شامل قوت

دفاعی در شرایط موجود و شرایط  -اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و امنیتی -هاي فرهنگی بخش
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 آید.دست میهاي زیر بهمطلوب براساس فرمول
 

 
 
 
 

 سنجش موقعیت راهبردي انقالب اسالمی در شرایط موجود و در شرایط مطلوب
هاي باال موقعیت راهبردي انقالب اسالمی در با استفاده از اعداد و مختصات حاصل از فرمول

 شود: هاي مورد نظر تعیین میبخش
 

 موقعیت راهبردي انقالب اسالمی در بخش سیاسی:

60/5-=10-40/4 40/4 = 
 ها: مجموع امتیاز وزن03/94

ف
ضع

 ها

 : مجموع امتیازهاي عدد موزون در شرایط موجود59/414

22/3-=10-78/6  78/6= 
 : مجموع امتیازهاي عدد موزون در شرایط مطلوب66/637

05/5-=10-95/4 95/4 = 

 ها: مجموع امتیاز وزن38/70

هد
ت

دها
ی

 

 : مجموع امتیازهاي عدد موزون در شرایط موجود37/348

07/3-=10-93/6  93/6= 
 : مجموع امتیازهاي عدد موزون در شرایط مطلوب08/488

 
 

89/0=+60/5-71/4 83/5 = 
 ها: مجموع امتیاز وزن86/72

ت
قو

 ها

 ن در شرایط موجود: مجموع امتیازهاي عدد موزو49/425

56/3-=33/3-78/6  15/7= 
 : مجموع امتیازهاي عدد موزون در شرایط مطلوب29/521

 

 ها/ تهدیدهاها/ فرصتها/ ضعف= وضعیت موجود قوت

 

 امتیاز موزون در شرایط موجود

ها/فرصتها/ ضعفجمع اوزان قوت
 ها/تهدیدها

 ها/ تهدیدهاها/ فرصتها/ ضعف= وضعیت موجود قوت

 

 امتیاز موزون در شرایط مطلوب

ها/ جمع اوزان قوت
 ها/تهدیدهاها/فرصت ضعف



 
 45سنجش موقعیت راهبردي انقالب اسالمی و تدوین برآورد راهبردي براي رسیدن آن به موقعیت مطلوب   

78/0=+05/5-83/5 71/4 = 

 ها: مجموع امتیاز وزن07/105
ت

رص
ف

 ها

 : مجموع امتیازهاي عدد موزون در شرایط موجود89/494

08/4=+07/3-15/7 

 
14/7=

 : مجموع امتیازهاي عدد موزون در شرایط مطلوب21/723 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دفاعی: -موقعیت راهبردي انقالب اسالمی در بخش امنیتی

90/5-=10-10/4 10/4 = 

 ها: مجموع امتیاز وزن73/52

ف
ضع

 ها

 : مجموع امتیازهاي عدد موزون در شرایط موجود36/216

96/2-=10-04/7  04/7= 
 : مجموع امتیازهاي عدد موزون در شرایط مطلوب56/371

 

 قوت

 فرصت
 ضعف

 موقعیت در شرایط مطلوب

 موقعیت در شرایط موجود

۵۶/۳ ۸۹/۰- 

۰۸/۴ 

۷۸/۰+ 

 کارانهمحافظه تھاجمی

 تدافعی رقابتی

 تھدید
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26/5-=10-74/4 74/4 = 
 ها: مجموع امتیاز وزن11/47

دها
دی

ته
 

 ایط موجود: مجموع امتیازهاي عدد موزون در شر49/223

56/3-=10-44/6  44/6= 
 : مجموع امتیازهاي عدد موزون در شرایط مطلوب55/303

 

23/1-=90/5-67/4 41/5 = 
 ها: مجموع امتیاز وزن47/73

ت
قو

 ها

 : مجموع امتیازهاي عدد موزون در شرایط موجود

32/4=+96/2-28/7  67/7= 
 : مجموع امتیازهاي عدد موزون در شرایط مطلوب

 

15/0=+26/5-41/5 

67/4 

= 

 

 ها: مجموع امتیاز وزن24/49

ت
رص

ف
 ها

 : مجموع امتیازهاي عدد موزون در شرایط موجود19/230

11/4=+56/3-67/7 
 

28/7= 
 شرایط مطلوب: مجموع امتیازهاي عدد موزون در 71/358

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قوت

 ضعف فرصت

 موقعیت در شرایط مطلوب

 موقعیت در شرایط موجود

۳۲/۴ 

۱۱/۴ 

۱۵/۰+ 

۲۳/۱- 

 تھدید

 محافظه کارانه جمیتھا

 تدافعی رقابتی
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 . توصیف و تفسیر موقعیت راهبردي انقالب اسالمی3
براساس اینکه انقالب اسالمی در هر بخش در کدام موقعیت راهبردي شامل تهاجمی، محافظه

هاي داخلی و امل کلیدي محیطکارانه، رقابتی و تدافعی قرار گرفته باشد و با تکیه بر عو
انداز موردنظر به تبیین موقعیت راهبردي در شرایط موجود و در خارجی و رسالت و چشم
 شود.شرایط مطلوب پرداخته می

 
 توصیف و تبیین موقعیت راهبردي انقالب اسالمی در بخش اقتصادي

انقالب  هبندي نظرهاي کارشناسان در وضعیت موجود اقتصادي جبه حسب بررسی و جمع
اسالمی، نبود الگوي جامع و مورد قبول اکثریت کارشناسان در اقتصاد، عدم اجراي کامل و 

گري واقعی و پنهانی دولتی، تضعیف اقتصادي  اقتصادي، تصدي هسال هاي پنج دقیق برنامه
جمهوري اسالمی ایران از سوي غرب، وجود مشکالت معیشتی، اشتغال، تورم، گرانی، صنعتی 

هاي علمی و عدم تأثیر آن در وضعیت اقتصادي کشور، وابستگی به درآمدهاي  رفتنشدن پیش
نامطمئن آن، سیاسی شدن اقتصاد، عدم امکان الگوسازي اقتصاد انقالب اسالمی  هنفتی و آیند

انقالب  هانقالب اسالمی و منطقه از مشکالت جدي اقتصادي جبه هبراي کشورهاي جبه
جمهوري اسالمی الگوي اقتصادي  هانداز چهارسال الت و چشمرس هاسالمی است. براساس بیانی

هاي  پیشرفت بر آن اساس تهیه و متون دانشگاهی و برنامه هسال هاي پنج تبیین و برنامهایران 
شود. با تمرکز توان بر تولید و رفع مشکالت آن،  اي سبک زندگی مطابق با آن اصالح می رسانه

ها شده و موجب جهش در صادرات به  لی سفارتخانهدیپلماسی فعال اقتصادي مأموریت اص
 کشورهاي هدف شده است. 

 
 توصیف و تبیین موقعیت راهبردي انقالب اسالمی در بخش سیاسی. 3.  1

کارانه خفیف است. در جمهوري  انقالب اسالمی در حالت محافظه هوضعیت سیاسی جبه
شاجرات، منازعات سیاسی، نفوذ انقالب اسالمی م هعنوان محور اصلی جبه اسالمی ایران، به

ها، موجب نارضایتی مردمی که  اي آرمان نماها در رأس امور، ناتمام ماندن پاره اي انقالبی پاره
هاي آن را دارند و بستر انتقاد و  همه نوع ابراز وفاداري و فداکاري به انقالب اسالمی و آرمان

هاي  اه دیپلماسی در حوزهمردم از سوي بدخواهان شده است. ضعف دستگ هتضعیف روحی
سوزي و عدم تناسب در  کاري و نیز فرصت سیاسی و فرهنگی و اقتصادي کشور سبب پراکنده

 ههاي فراوان و استفاده از آن در سطح منطقه و جهان شده است. فشار جبه استفاده از ظرفیت
سیاست، بستر  هاي و آثار تحریم در حوز استکبار با ابزار تحریم و انزوا، در موضوع هسته

 هجبه هانداز چهارسال رسالت و چشم هکنند. براساس بیانی دخالت دیگران را در منطقه فراهم می
هاي  انقالب اسالمی با مدیریت شرایط سیاسی داخلی، تبدیل مشاجرات و منازعات به رقابت
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 ها و اصول انقالب معتقد طلبان سیاسی که به آرمان سازنده، جذب حداکثري و حذف فرصت
هاي سیاسی معتقد، همچنین دیپلماسی هوشمندانه همراه با بسیج  نیستند و بازسازي جریان

بدخواهان را کاهش  هاستفاد شود و بستر سوء مندي مردم می منابع، موجب رشد رضایت
 دهد.  می

 
 دفاعی -توصیف و تبیین موقعیت راهبردي انقالب اسالمی در بخش امنیتی. 3.  2

اکنون تهاجمی خفیف است. در این  انقالب اسالمی هم هو دفاعی جبهوضعیت موجود امنیتی 
اي بوده و دیپلماسی  شرایط اهداف تعامل امنیتی اغلب معطوف به همسایگان و حداکثر منطقه

ترین کشور منطقه غیرفعال است. در ایجاد تعامل با هدف  عنوان راهبردي امنیتی دفاعی ما به
کنیم؛ نفوذ و  بیشتر کشورهاي منطقه ضعیف عمل می هاي امنیتی با مشترك بین دستگاه

تأثیرگذاري در بیشتر کشورهاي منطقه کم است؛ ظرفیت رو به افزایش ناامنی قوي در مناطق 
بینی امنیتی ما متکی به تحلیل  مرزي تحت مهار و کنترل رو به کاهش نیست و قدرت پیش

دفاعی نیروهاي مسلح ما  هنبمستمر است و قدرت امنیتی ما اغلب سخت و نرم است؛ در ج
عنوان عمق استراتژیک دفاعی در سطح  دهی نیروهاي مردمی به اي نبوده و قدرت سازمان حرفه

العمل متناسب با پراکندگی و ترتیب  بخشی نیست؛ نقاط خأل در سیستم دفاعی و عکس اطمینان
تر  ز برنامه عقبنیروي دشمن در منطقه نیست؛ در سطح تاکتیکی ابزار و تجهیزات و آموزش ا

بینی اطالعاتی بیشتر  بخش را ندارد. قابلیت پیش دهی کارایی اطمینان دهد و سازمان نشان می
هاي استفاده از فرصت و مدیریت تهدیدات مشترك با  دست آمده و طرح وقایع منطقه به

یتی ما دهد، قدرت امن برداري ما از تحوالت منطقه را افزایش می کشورهاي همسایه قابلیت بهره
ریزي و با  اي نیروهاي مسلح برنامه دفاعی وضعیت حرفه هکند و در جنب هوشمند عمل می

 یابد.  شاخص ساالنه ارتقا می

 هاي راهبردي انقالب اسالمیشناخت مسائل و چالش
اي بر موقعیت راهبردي انقالب اسالمی دارد. بنابراین کنندههاي راهبردي اثر تعیینچالش

که موانع مهمی در مسیر رسیدن هر بخش از شرایط موجود به شرایط  تدوین این مسائل
انداز و ها با توجه به رسالت و چشم رسد. شناخت این چالشنظر میمطلوب است، ضروري به
 گیرد.عوامل کلیدي صورت می

 
 هاي راهبردي انقالب اسالمی در بخش اقتصاديمسائل و چالش. 3.  3

اهمال : بق بر اهداف قانون اساسی و انقالب اسالمینبود الگوي جامع اقتصادي منط -
و غفلت سبب شده است پس از گذشت چهار دهه از وقوع انقالب اسالمی و تشکیل ج.ا.ا، 
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ها و قوانین  رو تناقض در طرح هنوز الگویی قابل قبول براي اقتصاد کشور موجود نباشد و ازاین
 مانیم. ها و اجرا سبب شده است از اهداف دور ب و دانشگاه

این : تولید تا بازرگانی هها بر تولید و رفع نقص زنجیر عدم اولویت و تمرکز توان -
صورت شهرك، کارخانه و کارگاه و  ها به گذاري سرمایه همورد سبب شده بخش عمد

ها بر تسهیل تولید  آالت بالاستفاده باشد. ناهماهنگی در آمایش تولید و تمرکز سرمایه ماشین
گذارد، ثبات  ها ناپایدار شود. تولید پایین بر قیمت باال و کیفیت اثر می تغالموجب شده است اش

هاي  کند و موجب استفاده نکردن از ظرفیت در بازرگانی و تعهدات آن را مخدوش می
بازرگانی، نبود توازن و تناسب در واردات و صادرات، نبود دیپلماسی اقتصادي و استفاده 

 در بازرگانی و تصرف بازارهاي هدف شده است.  هاي دیپلماسی نکردن از ظرفیت
کسب ثروت شده و وجود  هترویج فرهنگ غلط موجب مسابق: وجود فساد اقتصادي -

وپاگیر و بوروکراسی غلط دست فعاالن سالم اقتصادي را بسته و آنان را مجبور به  قوانین دست
هاي  ها و بوروکرات اللدور زدن قوانین و شروع به تخلف کرده است؛ منافع مشترکی را بین د

اي از اقتصاد را با حمایت صاحبان  وجود آورده و بخش عمده نفعان اقتصادي به اداري و ذي
شده با  ریزي آمده و ارتباط وسیع برنامه دست قدرت درگیر فساد ساخته و با قدرت و نفوذ به

، امکان مبارزه پیوسته هم افراد صاحب قدرت یا حمایت مالی براي رشد آنها ثروت و قدرت به
اندیشی نادرست یا  مفسدان با وجود منافع کم ولی با مصلحترا سخت کرده است و حامیان 

مفسدان، مبارزه را سخت و ناکارامد  ههاي مثبت و خیرخواهان لوحانه به نمایش اعتمادهاي ساده
 اند.  ساخته
 یقطع ریتأث که غلط يها فرهنگ جیترو :جامعه در ياقتصاد غلط يها فرهنگ وجود -

 و چشم ،یخوشبخت يجا به ثروت تصور باال، درآمد و آسان کار فرهنگ مانند دارد، اقتصاد بر
 و نشده کنترل يها رسانه وجود د،یشد یزدگ مصرف با یزندگ سطوح يارتقا يبرا یچشم هم

 دیشد راتیتأث موجب ،یزندگ سبک رییتغ بر آن ریتأث و ماهواره و نترنتیا مانند غرب دار برنامه
 و تر  عیسر را آن رشد سرعت شده، گرفته شیپ یانفعال رفتار و شده هم بر اقتصاد و فرهنگ

  .است کرده مبهم را آن کنترل هندیآ
پهلوي نخست  هاین وابستگی که از دور فروشی: وابستگی به درآمد نفتی و خام -

هیچ دولتی شروع شده، مدل اقتصادي کشور را تحت تأثیر جدي خود قرار داده است و تاکنون 
 نتوانسته آن را کنترل کند. 

وجود علوم جدید و  هاي علمی و عدم نقش در تولید ثروت: صنعتی نشدن پیشرفت -
هاي علمی با رشد یازده برابري تولید علم ایران نسبت به جهان هرچند  اختراعات و پیشرفت

ل قیاس نیست مثبت و مزیت است، اما سرعت تولید علم با صنعتی و کاربردي شدن اصالً قاب
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بنیان  بر دستاورد استقالل به تولید ثروت دانش که این فاصله کم شود، ج.ا.ا عالوه و درصورتی
 یابد.  بخشی ما از منطقه در جهان ارتقا می رسد و نقش الهام پایانی است، می که منبع بی

 
 هاي راهبردي انقالب اسالمی در بخش سیاسیمسائل و چالش. 3.  4

رقیب سیاسی درون نظام و رفتارهاي خارج  هبخش دو جبه اطمینان نبود سازماندهی -
ها و  نبود سیاست هواسط دار درون نظام به دو جریان سیاسی عمده و ریشه قانون اساسی آنها:
سوي  شوند و کشور را به هاي سیاسی می دهی مناسب گاهی وارد رقابت اصول و سازمان

نحرف از اصول و اهداف انقالب اسالمی، دهند. وجود اشخاص م هاي عمیق سوق می شکاف
ها در ارکان نظام و رفتارهاي جناحی آنها در این  خواهی، عدم تمکین از قانون، نفوذ جناح زیاده

استکبار و  هها و عدم مرزبندي با جبه ها، نبود قانون براي مدون کردن این فعالیت مسئولیت
انقالب  هوجود آورده که بعضاً جبه ا بهموقع این ارتباطات مشکالتی ر ایادي آن و کنترل به

 اسالمی را تا مرز بحران سوق داده است. 
نماها با گرایش به شقوق اسالم آمریکایی در نظام سیاسی و کمرنگ  نفوذ انقالبی -

هاي  هاي انحرافی در کنار ضعف دستگاه نما با گرایش وجود افراد انقالبی هاي امام: کردن آرمان
طور  مردمی حامی انقالب اسالمی شده که به هجاد تنش و انشقاق در بدننظارتی مرتبط، سبب ای

استکبار و ایادي آن نیز همراه است و  همعمول در مراحلی با اعالم پشتیبانی و حمایت جبه
 سازد.  بخشی آن را بین ملل دیگر مخدوش می بر مشکالت داخلی براي ج.ا.ا جایگاه الهام عالوه
گیري از  غیرمنسجم بودن در بهره: ت سیاست خارجیضعف و پراکندگی در اقداما -

 ههاي بسیار و فرصت موجود پیش روي انقالب اسالمی توسط افرادي که کمتر روحی پتانسیل
هاي کارامد  آنان مانع و در تضاد با روش هانقالبی دارند و وجود افرادي که تفکر و روحی

اي مؤثر در سیاست خارجی، ه انقالبی و منطقی است و همچنین خودمحور بودن دستگاه
هاي انقالبی با  نداشتن اهداف راهبردي براي صدور انقالب اسالمی و مترادف دانستن فعالیت

 کاري شود.  هاي فراوان دچار هدررفت و موازي کارهاي غیرمعقول، سبب شده است انرژي
 هاستکبار با حرب هجبه اي با ابزار تحریم: استکبار در موضوع هسته هفشار جبه -
استفاده از جایگاه و نفوذ خود در  هراسی، ایجاد محدودیت در ارتباط ج.ا.ا با جهان و سوء ایران

اي به ایجاد محدودیت و تحریم دست زده که آثار  هسته هپروند هالمللی فعالً با بهان نهادهاي بین
 هآن در کشور نیز ملموس است. عدم امکان توافق جدي بر سر این موضوع از سوي جبه

 زمانی است.  همدیریت کاهش فشارها، از مسائل جدي در این بره هالب اسالمی و نیز نحوانق
عدم تشکیل این بسیج فراگیر تحت : عدم موفقیت در تشکیل بسیج جهانی مسلمین -

هاي منحرف مانند  عناوین ممکن و مورد قبول در جهان اسالم فضا را براي تحریک فرقه
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راگیر در جهان اسالم باز کرده و امکان و فرصت صورت جریان منسجم و ف ها به سلفی
 ایم.  همبستگی عمومی مسلمانان را از دست داده

 

 دفاعی -هاي راهبردي انقالب اسالمی در بخش امنیتیمسائل و چالش. 3.  5
با گذشت سه دهه از عمر انقالب  :اي قابل اتکا دست نیافتن به توافقات امنیتی منطقه -

اي قابل اتکا بین ج.ا.ا و سایر کشورهاي همسایه شکل  یتی منطقهاسالمی، هنوز پیمان امن
استکبار با ایفاي نقش مؤثر مانع انجام این مهم شده و این موضوع سبب  هنگرفته و جبه

 تسلیحاتی شده است.  ههراسی در منطقه و گسترش مسابق رشد ایران
اي مرزي داراي ه استان: هاي مرزي هاي ضدامنیتی در استان عدم مهار کامل ظرفیت -

استکبار بر موضوعات قومیتی،  هگذاري جبه اند که ناشی از سرمایه هاي ضدامنیتی ظرفیت
مذهبی و سیاسی است. کنترل نکردن منابع مالیِ ناشی از قاچاق مواد مخدر و کاال، 

هاي مالی خارجی، میدان دادن به اشخاص خطرناك و موفق نشدن در رشد  کمک
نظام، پتانسیل این مناطق را بر ضد امنیت افزایش داده و  هاي مرجع متصل به شخصیت

 هجامع براي اهل تسنن، که با هدایت خارجی نوشته شده و نبود برنام هوجود برنام
 جامع این نگرانی را افزایش داده است.  هکنند خنثی
با وجود منابع عظیم نیروي انسانی بسیجی، دهی نیروهاي مردمی:  ضعف در سازمان -

انضباطی و  ها سبب رشد بی دهی درپی سازمان دقتی و تغییر پی هی نامتناسب، بید سازمان
شدت  داوطلب شده که کارامدي آنها را به هدهی در بدن رشد فرهنگ مقاومت در سازمان

 کاهش داده است. 
سیستم فرماندهی و کنترل هوشمند و ارگانیک : ضعف در سیستم فرماندهی و کنترل -

ها را فراهم سازد و کارامدي هر  موقع با تمام عناصر مؤثر در صحنه باید ارتباط منظم و به
فرد و یگان را افزایش و ابزار و تجهیزات را در خدمت اولویت صحنه قرار دهد که از این 

 شود.  نظر ضعف جدي در این سیستم مشاهده می
بخش دفاع غیرعامل متناسب با پیشرفت، با وجود دشمنان و  عدم پیشرفت اطمینان -

با وجود تهدیدات مکرر و مستمر از سوي دشمن براي آسیب رساندن به : احتمال جنگ
پذیري  ها و آسیب ها، ولی هنوز ضعف تأسیسات حیاتی و مهم کشور و با وجود تالش

فراوان در این موضوع وجود دارد، که رفع آن خود سبب ناامیدي دشمن در رسیدن به 
 اهداف شروع جنگ خواهد بود.
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 گیري) راهبرد (نتیجه هو ارائ . تدوین4
هاي منظور تفوق بر چالشانداز انقالب اسالمی موردنظر است و بهبنابر آنچه در رسالت و چشم

هاي مختلف و براي رسیدن از شرایط موجود به موقعیت و مسائل راهبردي برشمرده در بخش
 هعنوان نتیجکارشناسان بهترتیب اولویت بنابر نظر مطلوب، راهبردهاي پیشنهادي در هر بخش به

 شود.ارائه می پژوهش
 

 راهبردهاي پیشنهادي بخش اقتصادي انقالب اسالمی. 4.  1
 کاري و ضعف مدیریت اقتصادي؛ رفع ناهماهنگی و چند سیاستی و موازي -
هاي  ساله و سیاست انداز بیست اي و مدیریت متناسب براي تحقق مطمئن چشم جهت برنامه -

 مصوب اقتصادي کشور؛
 هکاهش قطعی وابستگی به نفت و اصالح و تکیه بر درآمدهاي مالیاتی طی برنام -

 شده؛ بندي زمان
 هاي موجود در صنعت و کشاورزي؛ اولویت در استفاده و تکمیل ظرفیت -
 استاندارد؛ هها، توزیع آمار و اطالعات مناسب و اولویت توسع شفافیت فعالیت هتوسع -
 اي اقتصاد انقالب اسالمی؛ نظري و عملی جامع بر هتدوین برنام -
 محور در اقتصاد؛ حاکم شدن نگاه عدالت -
ایجاد پیوند سیستماتیک بین تولیدکنندگان علم و اختراعات و مؤسسات اقتصادي براي  -

 محور.  تولید ثروت دانش
 

 راهبردهاي پیشنهادي بخش سیاسی انقالب اسالمی . 4.  2
ها و فقه سیاسی و حکومتی امام  ا آرمانها ب ها و روش بازنگري و همخوانی بیشتر سیاست -

 راحل؛
 هها به بهان آمده بعد انتخابات یازدهم براي کاهش تأثیر تحریم استفاده از ظرفیت پیش -

 اي با مدیریت بهتر منابع؛ هسته هپروند
نهاد کشور در  هاي دولتی و مردم دستگاه هجامع براي استفاده از ظرفیت هم هطراحی برنام -

آموزشی، دیپلماسی اقتصادي، توانمندسازي و فعال کردن  هگسترد دیپلماسی (ظرفیت
 هاي شیعیان و دوستداران انقالب اسالمی در جهان)؛ ظرفیت

خصوص در  اي جامع بمنظور انتقال تفکر، تجارب، مبانی نظامی اسالمی، به تدوین برنامه -
 مندان اسالمی؛ریزي رشد و پیشرفت به کشورها و اندیش ساالري دینی، برنامه مردم هزمین



 
 53سنجش موقعیت راهبردي انقالب اسالمی و تدوین برآورد راهبردي براي رسیدن آن به موقعیت مطلوب   

دهی و قانونمند کردن دو جریان سیاسی اصلی کشور براي رقابت در  کمک به سازمان -
 درون نظام.

 

 دفاعی انقالب اسالمی -. راهبردهاي پیشنهادي بخش امنیتی4.  3
اي کردن نیروهاي مسلح،  تقویت قدرت دفاعی با راهبرد پاسخ کوبنده از طریق حرفه -

پذیر، رفع  ابزاري مؤثر، تقویت دفاع غیرعامل و نقاط آسیب عنوان تقویت توان موشکی به
 مشکالت نیروهاي تاکتیکی؛

ها در سوریه و برتري و تحکیم حکومت ملی از طریق تقویت  شکست قطعی تروریست -
پدافند و امنیت داخلی آنها، کمک به بستن و  هنیروهاي دفاعی سوریه، کمک به توسع

 گزاري انتخابات؛کنترل مرزها، ایجاد امنیت براي بر
گذاري و کمک به تأمین امنیت  افزایش قدرت تأثیرگذاري به امنیت منطقه، از طریق سرمایه -

هاي  عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه و لبنان تسلط مدیریتی بر مشکالت امنیتی استان
 مرزي؛

د اي براي درك اهمیت و ضرورت امنیت جمعی در منطقه از طریق انعقا فعالیت برنامه -
 اي امنیتی دفاعی؛ هاي منطقه پیمان

 گرایی سازمانی. اي بین تجارب بازنشستگان و جوان ایجاد پیوند برنامه -
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