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Abstract
How strong the power of the system is refers to the degree of tolerance and resilience of the system
against the pressures and forces applied to it. The logic of the formation of the Islamic Republic of Iran,
which is to confront the system of domination and create a new revolutionary order in the world, has
always been the target of numerous threats.For this reason, the issue of consolidation becomes a
fundamental importance and necessity for it, especially in the second step of the revolution. The main
question of the present article is what are the strategies for strengthening the internal structure of the
Islamic Republic in the political sphere of the second step of the Islamic Revolution? The answer to this
question requires assessing the strength of the internal structure of the system in the political sphere. To
this end, researchers extract the political components of measuring the strength of the internal structure of
power, from the statements of Ayatollah Khamenei (May God protect and keep him safe from all harm)
based on the Practical Discourse Analysis Method and assess the status of the strength of power in the
political dimension based on SWOT method. They determined the strategic four (offensive, competitive,
defensive and conservative). The findings showed that the system of the Islamic Republic of Iran in the
second stage of its self-construction, socialization and civilization, although it faces more threats in the
political dimension than the opportunities ahead, on the contrary, it has more strengths that can be relied
on to overcome internal weaknesses and external threats.Based on this situation, strengths and threats,
strengthening strategies for the internal construction of power in the political sphere were formulated and
proposed solutions for their realization in the second step of the revolution were presented.
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چکیده
استحکام ساخت قدرت نظام به میزان تحمل و تابآوری نظام در برابر فشاارها و نیروهاای وارد باه آن ا اال
میشود .منطق شکل گیری نظام جمهوری اسالمی ایران که همانا مقابله باا نظاام سالطه و ای ااد نظام ناوین انقالبای در
دنیاست ،موجب شده که همواره آماج تهدیدات متعددی قرار گیرد .به همین دلیل ،مقوله استحکامبخشی برای آن باه
یک اهمیت و ضرورت اساسی ،به ویژه در گام دوم انقالب تبدیل میشود .پرسش اصلی مقاله حاضار ایان اسات کاه
راهبردها و راهکارهای استحکامبخشی به سااخت درونای قادرت جمهاوری اساالمی در حاوزة سیاسای در گاام دوم
انقالب اسالمی کدام اند؟ پاسخ به این پرسش مستلزم وضعیتسن ی استحکام ساخت درونای قادرت نظاام در حاوزه
سیاسی است .بدین منظور ،پژوهشگران با استخراج مؤلفه های سیاسای سان ش اساتحکام سااخت درونای قادرت ،از
بیانات حضرت آیت اهلل خامنهای (حفظهاهلل) مبتنی بر روش عملیاتی تحلیل گفتمان (پدام) و وضعیتسان ی اساتحکام
ساخت قدرت در بُعد سیاسی مبتنی بار روش  ، SWOTموقعیات نظاام را در فضااهای رهارگاناه راهباردی (تهااجمی،
رقابتی ،تدافعی و محافظه کارانه) تعیین کردند .یافته ها نشان داد که نظاام جمهاوری اساالمی ایاران در دوماین مرحلاه

 .1این مقاله مستخرج از پروژه «لوازم سیاسی و فرهنگی اساتحکام بخشای باه سااخت درونای قادرت از دیادگاه اماام
خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (حفظهاهلل)» است که برای پژوهشگاه علوم اسالمی امام صاد (علیه الساالم) ان اام
شده است.
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خودسازی ،جامعهپردازی و تمدن سازی خود ،با اینکه در ابعاد سیاسی با تهدیدهای بیشتری نسبت به فرصتهای فرارو
مواجه است ،در مقابل ،از قوت های بیشتری برخوردار اسات کاه مایتواناد باا تکیاه بار آنهاا ،ضاع هاای داخلای و
تهدیدهای خارجی را مرتفع کند .مبتنی بر این وضعیت و نقاط قوت و تهدید ،راهبردهای استحکامبخشای باه سااخت
درونی قدرت در حوزه سیاسی تدوین و راهکارهای پیشنهادی برای تحقق آنها در گام دوم انقالب ارائه شد.
کلیدواژهها :انقالب اسالمی ،جمهوری اسالمی ،استحکام نظام جمهوری اسالمی ایران ،ساخت قدرت جمهوری
اسالمی ایران ،ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی ایران.

مقدمه
استحکام بخشی به ساخت قدرت ،به عنوان مقولهای حیاتی و بنیادین در راستای تداوم پیشارفت
نظام جمهوری اسالمی ایران در شرایط تحریم و تهدیدهای استکبار جهانی ،هماواره از ساوی اماام
خامنهای (حفظه اهلل) مورد توجه و تأکید بوده است .آنچه مقولاه اساتحکامبخشای را در ماورد نظاام
جمهوری اسالمی ایران به یک اهمیت و ضرورت اساسی تبدیل میکناد ،منطاق شاکلگیاری ایان
نظام است .نظام جمهوری اسالمی ایران که محصول انقالب اسالمی بوده ،آغازگر عصار جدیادی
در نظام بین الملل است .به تعبیر مقام معظم رهبری ،پیام این انقالب ،نمیتوانست در مرزهای ایاران
منحصر بماند( .این پیام) مقابله با نظام سلطه است .نظام سالطه ،نظاام تقسایم دنیاا باه واالم و مظلاوم
اسات .منطااق انقااالب کااه منطااق اسااالم اسات «ال تَظْلِمُااونَ وال ال تْظْلَمُااونَ» (بقااره )171:اساات (امااام
خامنهای.)2911/92/12 ،
این مسئله باعا
مختل

شاد کاه نظاام جمهاوری اساالمی ایاران از پیادایش تااکنون ،در دورههاای

آماج تهدیدهایی نظیر :بحاران ساازی ،جنات تحمیلای ،تحاریمهاای اقتصاادی و ت ااری،

فتنهسازی و ...قرار گیرد .در حال حاضر با گذشات رهال ساال از عمار انقاالب اساالمی و جهاش
قدرت راهبردی ایران در حوزههای مخت لا

و باه دنباال آن ،ترییار موازناه قاوای منطقاهای پا

سقوط داعش ،این فشارها و تهدیدات به موازات آسیبهای درونای ،باه اشاکال مختلا

از

در حاال

افزایش است .در رنین شرایطی ،راه حل اساسی این است کاه جمهاوری اساالمی ایاران از ریاق
استحکامبخشی به ساخت درونی قدرت خود ،به آسایبهاا ،تهدیادات و عوامال مخال پویااییاش
واکنش نشان دهد .بر این اساس ،ضرورت تالش برای شناخت جامع و روشمند وضعیت اساتحکام
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ساخت قدرت کشور ،به ویژه در حوزه سیاسی احساس میشود تا مبتنی بر آن ،بتوان برای شناخت
راهکارهای استحکام بخشی به ساخت درونی قدرت و بارونرفات از مواناع و راالشهاای موجاود
اقدام کرد .در این ارتباط ،دیدگاه امام خامنهای (حفظه اهلل) با توجه باه اشاراا ایشاان بار ماهیات و
نیازهای انقالب و جمهوری اسالمی و شرایط بینالمللی و داخلای ،راارروب بسایار مناسابی بارای
تعیین وضعیت استحکام ساخت قدرت کشور خواهد بود.

سؤال پژوهش
راهبردها و راهکارهای استحکام بخشی به ساخت درونی قدرت جمهوری اساالمی در حاوزة
سیاسی در گام دوم انقالب اسالمی از منظر امام خامنهای (حفظهاهلل) کداماند؟

چارچوب مفهومی و روند نمای پژوهش
استحکامِ یک نظام سیاسی به میزان تحمل ،تابآوری و قابلیت تحول و ارتقای ورفیاتهاای
آن نظام در برابر فشارها و نیروهای وارد به آن ا ال مایشاود .بار اسااس ایان تعریا  ،اساتحکام
مفهومی پسینی است که به قوت و تهدید وابسته است .شکلگیری تصوّری که بیانکننده اساتحکام
باشد ،نیازمند به وجود آمدن تصوّراتی مقادماتی ،مانناد میازان تحمّال و تاابآوریِ ()Resiliency
یک پدیده قدرتمند در برابر تهدید و فشار است.
تاب آوری یک نظام سیاسی ،قدرت آن نظام برای مقاومت در برابر تهدید و قدرت تحمال و
سازگاری آن در مواجهه با مشکالت است .به عبارت دیگار ،تاابآوری در ماورد نظاامی باه کاار
میرود که در معرض خطر قرار میگیرد ،اما درار اختالل نمیشود .رنین نظامی به ور همزماان،
قادر به مقاومت در برابر فشارها و سازگاری با خطرات و در نتی ه ،حفظ ماهیت خود است.
بر این اساس ،نقاط قوت و توانمندیها در کناار فشاارها و تهدیادات ،اجازای اصالی مفهاوم
استحکام را تشکیل میدهند .در این ارتباط ،برآورد نقاط قوت و فرصتها در برابر نقاط ضاع

و

تهدیدات فراروی یک نظام سیاسی ،این امکان را فراهم مایساازد تاا وضاعیت اساتحکام آن نظاام
ق پیادایش نظاام
نمایان شود .البته باید در نظر داشت که ایان مهام در عاین توجاه باه فلسافه و منطا ِ
سیاسی حاصل خواهد شد .بدین معنا که استحکام یک نظاام سیاسای مفهاومی رندساطحی و رناد
33
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بعدی است که در سطح کلی ناور بر مقاومت در برابر فشارهای عماومی نظیار تقاضااهای رفااهی،
بهداشتی ،معیشتی و امنیتیِ شایع در همه نظامهای سیاسی اسات .اماا ساطح دیگار اساتحکام ،شاامل
ابعادی از آن است که با توجه به ضاوابط ارزشای و هن ااری حااکم بار نظاامهاای سیاسای ،تولیاد
تهدیدات و فشارهای ناشی از آن میکند .تفاوت در ارزیابی میزان استحکام نظاامهاای سیاسای باه
این سطح از موضوع نیز مربوط میشاود .لاذا اساتحکام ،مفهاومی نسابی اسات کاه بساته باه منطاق
پیدایش نظام سیاسی و ضوابط ارزشی و هن اری آن ،میزان متفاوتی را لب میکند.
بر این اساس ،رنانچه بخواهیم وضعیت استحکام یک نظام سیاسی را در ابعاد مختلا

ماورد

شناسایی و تحلیل قرار دهیم ،میبایست به محورهای ذیل توجه کنیم:
ال ) منطق پیدایش نظام سیاسی؛
ب) نیروها و فشارهای وارده به آن نظام سیاسی؛
ج) توانمندیها و نقاط قوت نظام سیاسی؛
د) ت زیه و تحلیل و برآورد نقاط قوت ،ضع  ،فرصت و تهدید آن نظام سیاسی.
از این رو ،به منظور تعیین وضعیت استحکام قدرت کشور در بعد سیاسی ،نخست الزم اسات
منطق پیدایش نظام جمهوری اسالمی ایران و سپ

مؤلفههاای سیاسای سااخت قادرت نظاام را در

قالب نقاط قوت ،ضع  ،فر صت و تهدید مدّنظر قرار دهیم .در ارتباط با مورد نخسات بایاد گفات
جمهوری اساالمی ایاران باه عناوان نظاام برخاساته از انقاالب ،باه دلیال تعهّاد باه پیگیاری اهاداا
ت دیدنظر لبانه در حوزه سیاست خارجی و پیگیری مطالباتی رون :تعهد برادرانه و دفاع از حقو
مسلمانان ،حمایت از مبارزه حق لبانه مستضعفان در برابر مستکبران ،عدم تعهد در برابر قدرتهای
سلطهگر ،نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری ،رد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب و
همچنااین بااه دلیاال دارا بااودن مزیّااتهااای ناارمافاازاری و توانااایی قاادرتسااازی در حااوزههااای
سختافزاری ،همواره در معرض فشارها و تهدیدات سخت و نرم قدرتهای نظاام باینالملال قارار
داشته است .در ارتباط با مؤلفههای سیاسی ساخت قدرت نظام نیز دیدگاه امام خامنهای (حفظاهاهلل)
با توجه باه اشاراا ایشاان بار ماهیات و نیازهاای انقاالب اساالمی و شارایط داخلای و باینالمللای،
رارروب بسیار مناسبی برای تعیین وضعیت استحکام ساخت قدرت کشور خواهد باود کاه تاالش
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میشود از ریق روشهای کمّی و کیفی مورد سان ش قارار گرفتاه ،پا

از وزندهای ،ت زیاه و

تحلیل شود .بدیهی است اگر وزن شاخصهای عوامال قادرتزا ،بیشاتر از عوامال تهدیادزا باشاد،
ساخت قدرت کشور در بعد سیاسی از استحکام برخوردار خواهد بود.

روششناسی پژوهش
 .1تحلیل گفتمان
2

در این پژوهش ،از روش عملیاتی تحلیال گفتماان موساوم باه «پادام» باه عناوان یاک شایوه
اجرایی و عملیاتی روشن ،منظّم و منس م ،از میان روشهای مختل

تحلیل گفتماان اساتفاده شاده

است .این روش الگویی است که در خروج از اشکالهای ذهنیاتگرایای و باهکاارگیری متناساب
ذهنیت و عینیت ،به منظور درک بیشتر معناها و نیز ای ااد فرایناد مشاخص ،بارای ان اام دادن تماام
مراحل مربوط به تحلیل متون مؤثر است (بشایر .)29 :2919 ،ایان روش باه صاورت کلای همچاون
روش «فرکالا» در تحلیل گفتمان انتقادی (فرکالا ،)2971 ،شامل سه مرحله کاالن «توصای »،
«تفسیر» و «تبیین» است که این سه مرحله به پان ساطح تحلیلایِ «ساطح ا ساطح»« ،ساطح ا عماق»،
«عمق ا سطح»« ،عمیق» و «عمیقتر» تقسیم شدهاناد (آقاایی و سالطانی .)77 :2914 ،ترتیاب مراحال
فرایندی تحلیل گفتمانی به روش پدام را میتوان به صورت زیر نشان داد.
جدول  .1سطوح مختلف تحلیل در روش پدام
سطوح پنجگانه تحلیل در روش عملیاتی تحلیل گفتمان (پدام)
1

2

3

3

3

سطح – سطح

سطح – عمق

عمق – سطح

عمیق

عمیقتر

برداشت از اصل

جهتگیری و

تحلیل توجیهی

تحلیل بینامتنی

تحلیل

متن

گرایش متن

باتوجه به سایر

ذهنی تحلیلگر و

فراگفتمانیهای

گرایشهای متن

بینامتنیهای مرتبط

بین متنی

1. PDAM: Practical Discourse Analysis Method
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م موع پن مرحله مذکور که در نهایت ،با یک نگاه فرامتنی و با استفاده از ا العات مارتبط
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و دینی صورت مایگیارد ،تشاکیلدهناده تحلیال گفتماانی ماورد نظار
خواهد بود .با رنین شیوهای میتوان ا مینان یافت که با هار مرحلاه ،بخشای از معناا در حلقاههاای
مختل

روشن میشود و در نهایت ،در مرحله پایانی تحلیل گفتماان ،حلقاههاای معناایی ماذکور،

معنای کامل را ارائه خواهند کرد .مراحل کلی روش عملیاتی تحلیل گفتمان را میتوان باا اساتفاده
از نمودار ذیل بهتر درک کرد (شمسایینیا.)54 :2911 ،

نمودار  .1مراحل روش عملیاتی تحلیل گفتمان

 .2تجزیه و تحلیل SWOT

روش سوات 2که سرواژه عبارات قوتها 1،ضاع هاا 9،فرصاتهاا 5و تهدیادات 4اسات ،باه
عنوان ابزاری برای ت زیه و تحلیل نظاممند محیطهای درونی و بیرونی یاک نظاام باه کاار مایرود
1. SWOT
2. Strenghths
3. Weaknesses
4. Opportunities
5. Threats

33

راهبردها و راهکارهای استحکامبخشی به ساخت درونی قدرت ج.ا.ا در بعد سیاسی در گام دوم...

( .)Stewart, 2002: 684ماهیت قوت و ضع  ،ناور بر درون نظاام یاا ساازمان اسات و فرصات و
تهدید در حوزة بیرونی آن مطرح میشود .قوتها؛ منابع ،توانایی و شایساتگیهاای ممتاازی اسات
که هر نظام در محیط داخلی در اختیار دارد .ضع ها؛ محدودیتها و کمبود در منابع ،مهارتها و
امکاناتی است که آن نظام در محیط داخلی با آن روبهروست .به همین ترتیب ،به پتانسیلهای نهفته
در محیط و پیروزیهای بیرونی که بهرهگیاری از آنهاا موجاب رشاد و تقویات نظاام خواهاد شاد،
فرصت میگویند و موقعیتهای نامطلوب و فشارهای منفی در حوزة بیرونی را که بر عملکرد نظام
تأثیر منفی دارند ،تهدید مینامند (ملکی.)222 :2971 ،
در پژوهش حاضر ،از این روش برای تعیین وضعیت استحکام ساخت سیاسی قادرت کشاور
بهاره خاواهیم بارد تاا برایناد نقااط قاوت و فرصات کشاور در برابار فشاارها و تهدیادات وارده در
عرصههای سیاسی ،در قالب وضعیت استحکام کشور نمایان شود.

تحلیل گفتمان بیانات مقام معظم رهبری و استخراج مؤلفههای سنجش
استحکام سیاسی ساخت قدرت
در این پژوهش ،روش عملیاتی تحلیال گفتماان (پادام) کاه یکای از روشهاای کیفای بارای
تحلیل معانی ضمنی و نهفته و پیامهای مختل

آشکار و پنهان در گفتارهاست ،باه کارگرفتاه شاده

است تا مبتنی بر اندیشههای امام خامنهای (حفظهاهلل) ،مقوله استحکام ساخت قدرت نظام جمهوری
اسالمی ایران مورد توجه قرار گیرد و مؤلفاههاای سیاسای ماؤثر در آن اساتخراج شاود .در قسامت
نخست (ال ) ،جداول سه مرحلهای و در قسامت بعادی (ب) ،نمودارهاای مرباوط باه جماعبنادی
مراحل عمیق و در قسمت نهایی (ج) مرحله عمیقتر تحلیل و ارائه میشوند.
در قسمت نخست ،از میان تمام مباح

در گفتمان مقام معظم رهبری ،همه متاون هدفمناد باا

توجه به کلیدواژههای مرتبط با استحکامبخشی ساخت نظام انتخاب شده ،جداول ساهگاناه آنهاا در
قالاب برداشات از اصاال ماتن ،گارایش و جهااتگیاری ماتن و تحلیاال تاوجیهی باا توجااه باه سااایر
گرایشهای متن تدوین خواهد شد.
بدین منظور ،بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری (مدّولّه العاالی) کاه باا موضاوع پاژوهش
مرتبط است ،از پایگاه ا الع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار ایشان استخراج شد و ماورد تحلیال قارار
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گرفت .درج تمام جداول مراحل تحلیل گفتمان ،مقاله را بیش از اندازه اوالنی خواهاد کارد .لاذا
به منظور رعایت اختصار ،برای ا الع از رگونگی اجرای فرایند تحلیل گفتمان نمونهای از آن بیان
جمع بندی نهایی تحلیل گفتمان مقام معظم رهبری که برای پژوهش مهام اسات ،ذکار

شده ،سپ

ماایشااود .جمااعبناادی سااه مرحلااه اول تحلیاال گفتمااان بیانااات رهبااری در جاادول ( )1نشااان داده
شده است.
جدول  .2جمع بندی مراحل اول تا سوم تحلیل گفتمان بیانات مقام معظم رهبری
تحلیل توجیهی با
ردیف

جهتگیری متن

برداشت از اصل متن

توجه به سایر
گرایشهای متن

و شما برادران عزیز توجّه داشته باشید که نظام
روزافازون باا

اسالمى و جامعه اسالمى با انا

قاارآن ،اسااتحکام درون ای پیاادا ماایکنااد؛ و
استحکام درونى آن ریزى است که جوامع را
در راههاااى مطلااوب خودشااان و بااه سااوى
مطلوبهاى خودشان قادر میساازد و قادرت
برخورد با رالشها به جوامع میدهد .بایاد در
درون مستحکم بود؛ این اساتحکام دروناى باه
1

برکت ان

باا

با قرآن حاصل مایشاود .انا

قرآن ایمان را تقویت میکند ،توکّل به خدا را
زیاد میکند ،اعتمااد باه وعاده الهاى را زیااد
می کند ،ترس و خوا از مشاکالت ماادّى را
در انسااان کاام ماایکنااد ،انسااانهااا را تقویّاات
روحاى مایکنااد ،اعتمااد باه نف ا

مایدهااد،

راه هاى تقرّب باه خادا را باراى انساان روشان
می کند .فواید و مناافع انا

باا قارآن در ایان

بخش ،اینهاست (امام خامنهای)2919/5/7 ،

33

ان

با قرآن با تقویت

ایمان و توکل به خدا و
اعتماد به وعدههای الهی،
کاهش خوا از
مشکالت مادی ،تقویت
روحی و ای اد اعتماد به
نف

باع استحکام

ساخت درونی جامعه
اسالمی میشود.
استحکام درونی جوامع
را به سوی مطلوبهایشان
هدایت و قدرت برخورد
با رالش به آنها
میبخشد.

مؤلفههای ساخت
درونی قدرت نظام؛
اهمیت و ضرورت
استحکامبخشی به
ساخت قدرت نظام
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تحلیل توجیهی با
ردیف

جهتگیری متن

برداشت از اصل متن

توجه به سایر
گرایشهای متن

رالش درونى براى ملات ماا عباارت اسات از
اینکه روحیه و جهت نهضت اماام بزرگاوار را
از نظر دور بداریم و فراموش کنایم و آن را از
دست بدهیم؛ این بزرگ ترین خطر اسات .در
2

شناخت دشامنمان اشاتباه کنایم؛ در شاناخت
دوستمان اشتباه کنیم؛ جبهه دشامن و دوسات
را با هم مخلوط کنیم ،نفهمیم دشمن کیسات؛
دوست کی ست؛ یا در شناخت دشمن اصالى و
فرعی اشتباه بکنیم ،این هم خطار اسات (اماام
خامنهای.)2919/9/25 ،

رالشهای درونی نظام
جمهوری اسالمی
عبارتاند از :فراموشی
روحیه و جهت نهضت

آسیبشناسی

امام (ره) ،اشتباه در

استحکام ساخت

شناخت دوستان و

درونی قدرت

دشمنان .اشتباه در
شناخت دشمن اصلی و
فرعی

رالشهاى درونى ما اینهاست :سارگرم شادن
به اختالفات در داخل کشور؛ اختالفات فرعى
و اختالفات سطحى ،ماا را سارگرم بکناد ،در
مقابل هم قرار بدهد ،تعارض به وجود بیاورد،
ما را از مسائل و خطوط اصلى غافل بکند؛ این
یکى از مصادیق آن راالش اصالى اسات کاه
عاارض شااد .از دساات دادن انس ا ام ملاات از
راالشهااى ماسات .درااار شادن باه تنبلااى و
3

بى روحیهگى ،درار شدن به کمکارى ،دراار
شاادن بااه یااأس و ناامیاادى ،تصااور اینکااه مااا
نمی تاوانیم ،تصاور اینکاه تاا حااال نتوانساتیم؛
نخیر ،هماان اور کاه اماام (ره) فرمودناد :ماا
میتوانیم ،باید عزم داشته باشایم ،عازم ملاى و
مدیریت جهادى میتواند همه ایان گارههاا را
باز کند .اینها همه ،آن رالشهااى دروناى ماا
اساات کااه بایااد بااا اینهااا مقابلااه کناایم (امااام
خامنهای.)2919/9/25 ،
31

رالشهای درونی نظام:
بروز اختالا و تعارض
در داخل کشور ،غفلت
از خطوط و مسائل
اصلی ،از بین رفتن
انس ام ملی کشور ،بروز
تنبلی و بیروحیهگی،
کمکاری ،یأس و
ناامیدی در جامعه.
راه عالج رالشهای
درونی «عزم ملی» و
«مدیریت جهادی» است.

آسیبشناسی
استحکام ساخت
قدرت نظام؛
مؤلفههای ساخت
درونی قدرت نظام
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در بخش دوم تحلیل گفتمان ،دو مرحله تحلیلی سطوح عمیق و عمیقتر با اساتفاده از جاداول
سه ستونی در بخش اول تحلیل ،آمده است .به عبارت دیگر ،با توجه به ستون ساوم ایان جاداول و
معانی ضمنی و نهفته در کلمات و جمالت مذکور ،دالهای مرکزی مشاخص شادهاناد کاه برپایاه
آنهااا تحلیاالهااای بعاادی و منظومااه معنااایی گفتمااانی مقااام معظاام رهبااری (حفظ اهاهلل) در حااوزه
استحکامبخشی به ساخت درونی قدرت تبیین میشود.
در تحلیل سطح عمیق ،رهار محور مهم بیانات معظم له شامل :تعری

ساخت درونی قادرت

نظام و مؤلفههای آن ،اهمیت و ضرورت استحکام بخشی به ساخت درونی قادرت نظاام جمهاوری
اسالمی ،نقش نهادها و اقشار مختل

جامعه در استحکامبخشی به ساخت درونی قادرت و مواناع و

رالشهای فراروی استحکامبخشی به ساخت درونی قدرت استخراج شد.
در آخرین مرحله تحلیل و سطح عمیقتر نیز از دیدگاه مقام معظم رهبری عوامل و مؤلفههای
سیاسی استحکام ساخت درونی قدرت و همچنین موانع و راالشهاای فاراروی ایان اساتحکام کاه
مبنااای پرسشاانامه پااژوهش قاارار گرفتااهانااد  ،اسااتخراج شااد .ایاان سااطح از تحلیاال بااا تحلیاالهااای
صورت گرفته از جداول سه ستونی (سطح توصی ) و با بهرهگیری از تحلیل سطح عمیق ان ام شد.
به منظور شناسایی وضعیت موجود استحکام ساخت قادرت کشاور در حاوزه سیاسای ،مؤلفاههاای
سیاسی مستخرج از دیادگاه مقاام معظام رهباری در قالاب نقااط قاوت ،ضاع  ،فرصات و تهدیاد
فراروی استحکام بخشی به ساخت درونی قدرت مبتنی بر روش  SWOTو با استفاده از نظر نخبگان
و به روش توزیع پرسشنامه ،وزن دهی و ت زیه و تحلیل خواهد شد .جدول ( )9بیانگر تحلیل ساطح
عمیقتر بیانات مقام معظم رهبری است.
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جدول  .3تحلیل سطح عمیقتر گفتمان مقام معظم رهبری
در مورد استحکام سیاسی ساخت درونی قدرت
مؤلفههای استحکام سیاسی ساخت درونی قدرت
بعد خارجی

بعد داخلی
 .2مشارکت سیاسی و مردمپایه بودن نظام

 .2وحدت و همصدایی ایرانیان داخل و خارج از کشور

 .1ت ارب تاریخی ملت در مواجهه با بحرانهای مختل

در

 .1وحدت و انس ام مسلمانان

کشور
 .9ثبات سیاسی

 .9بیداری اسالمی و خودآگاهی ملتهای مسلمان

 .5وجود رهبری دینی در رأس نظام سیاسی کشور

 .5نقشآفرینی محور مقاومت در معادالت منطقه

 .4انس ام و همبستگی سیاسی

 .4حضور فعال در معاهدات و سازمانهای منطقهای و بینالمللی

 .2دشمنشناسی

 .2الهامبخشی انقالب اسالمی در بین سایر ملت ها

 .7استقالل سیاسی کشور

 .7فرسایش زیرساختهای تمدنی و افول هژمونی غرب
 .7شکوفایی توانمندیها و ورفیتهای بومی ،در نتی ه تحریمها و

 .7نظام سیاسی مبتنی بر مردمساالری دینی

فشارهای بینالمللی

 .1کارامدی نظام سیاسی
 .29دیپلماسی فعال و انقالبی
موانع و چالشهای فراروی استحکام سیاسی ساخت درونی قدرت
بعد داخلی
.2

بعد خارج ی

غفلت مسئوالن از مسائل اصلی کشور و پرداختن به امور فرعی و غیر
ضروری

.1

مبالره و بزرگنمایی قدرت دشمن

.9

انحراا از اهداا و جهتگیریهای کلی انقالب و نهضت امام

 .1وهور و پیدایش قرائتهای انحرافی از اسالم

خمینی(ره)
.5

 .2اسالمستیزی و اسالمهراسی

عدم شناخت و اجرای صحیح احکام اسالمی توسط مسئوالن

 .9رواج افراطگرایی مذهبی در بین مسلمانان
 .5اختالا و تفرقه میان کشورهای اسالمی
 .4استفاده ابزاری از نهادهای بینالمللی

حاکمیت

.4

تعارض و گسست بین الیههای مختل

.2

رفتارهای افرا ی و ساختارشکنانه برخی احزاب و گروههای سیاسی

.7

قطببندی شدن جامعه در موضوعات راهبردی و کالن کشور

.7

ضع ها ،کوتاهیها و کمکاریهای مسئوالن و کارگزاران نظام

.1

برونگرایی در مسیر هضم شدن در نظام بینالملل

 .2شبهه و تردیدافکنی در اصل والیت فقیه و نهادهاای
انقالبی
 .7نفااوذ و اخااتالل در دسااتگاه محاسااباتی کااارگزاران
نظام

 .29فرسایش قدرت اسالم و روحانیت بر اثر غفلت و کمکاریها
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یافتههای پژوهش
 .1تجزیه و تحلیل پرسشنامهها و تعیین وضعیت
برای اخذ نظر خبرگان و نخبگان فعال در حوزه استحکامبخشی به ساخت درونی قادرت ،در
قالب پرسشنامه اقدام به جمعآوری ا العات الزم شد .جمعیت نمونه این تحقیاق عباارت بودناد از:
م موعااه مساائوالن ،نخبگااان ،اسااتادان ،کارشناسااان و پژوهشااگران نیروهااای مساالح و برخاای
دانشگاههای کشور به تعداد  49نفر که در تشخیص و تحلیل موضوعات سیاسی ماؤثر در اساتحکام
ساخت قدرت ،صاحبنظر تشاخیص داده شاده ،باه روش نموناهگیاری هدفمناد غیار احتماالیِ در
دسترس انتخاب شدند .در نمونهگیریهای هدفدار از نوع پژوهشهای همبستگی (تأثیر مؤلفاههاای
سیاسی در استحکام ساخت قدرت) حداقل ح م نمونه  49نفر برای بیان رگونگی رابطه ضرورت
دارد که در پژوهش حاضر مد نظر قرار گرفته است (دالور.)11 :2977 ،
پرسشنامه عوامل رهارگانه (قوت ،ضع  ،فرصت و تهدید) کاه از تحلیال گفتماان حضارت
آیتاهلل خامنهای (حفظهاهلل) در موضوع استحکام سیاسی ساخت درونی قدرت استخراج شده باود،
به استادان و نخبگان عرضه و از آنان خواسته شد که عاالوه بار تعیاین میازان اهمیات هار گویاه در
استحکام سیاسی ساخت درونی قدرت ،وضع موجود هر گویه در دهه رهارم انقالب اسالمی را نیز
با اعدادی بین  2تا  5مشخص کنند .الزم به ذکر است که منظور از میازان اهمیات ،درجاه تاأثیر آن
گویه در استحکام سیاسی ساخت درونی قدرت جمهوری اسالمی ایران (ره به عنوان عامال مببات
ره به عنوان یک عامل منفی) تعری
پ

شده است.

از جمعآوری پرسشنامههاا و ورود دادههاا در نارمافازار  ،SPSSباه منظاور کمّای کاردن

نظرات پاسخدهندگان به هریک از گویهها موارد ذیل محاسبه شده است:
 . 2محاسبه وزن میانگین و تعیین وزن نسبی هریک از گویهها؛
 .1محاسبه میانگین وضع موجود هر گویه؛
 . 9تشکیل ماتری

ارزیابی عوامل رهارگانه (قادرت ،ضاع  ،فرصات و تهدیاد) و محاسابه

امتیاز موزون هر گویه؛
 .5ارزیابی هم زمان امتیاز عوامل رهارگانه و تعیاین وضاعیت ابعااد سیاسای و رویکارد غالاب
راهبردی با استفاده از نمودار SPACE2؛
1. Strategic Position and Action Evaluation
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 .4ت زیه و تحلیل دادهها و نتای به دستآمده و ارائه راهبردهای استحکامبخشی.
گام اول :محاسبه وزن میانگین و وزن نسبی هرگویه

با جمعآوری پرسشنامهها و ورود دادهها در نرمافزار  SPSSوزن میانگین هریک از گویهها از
نرم افزار اساتخراج شاد و ساپ

وزن نسابی هرگویاه کاه نشااندهناده میازان تاأثیر یاا ساهم آن در

استحکام ساخت درونی قدرت در مقایسه با ساایر گویاههاسات ،محاسابه شاد .بارای محاسابه وزن
نسبی هر گویه الزم است وزن میانگین آن را بر م موع وزن میانگین گویهها تقسیم کرده ،در عدد
 299ضرب کنیم .باید دقت کرد که جمع وزن نسبی گویهها برابر  299باشد .به این ترتیاب ،میازان
اهمیت (وزن) هرگویه نسبت به گویههای دیگر مشخص خواهد شد.
گام دوم :محاسبه میانگین وضع موجود هر گویه

رنانکه ذکر شد ،در پرسشنامه دو بخش ،یکی وزن (اهمیت) و دیگری وضاع موجاود ،بارای
امتیازدهی به هر گویه لحاظ شده است .از دادههای بخش اول ،وزن میانگین و وزن نسبی هار یاک
از گویهها استخراج شد و از دادههای بخش دوم ،میانگین وضع موجود هر یک از گویهها مشخص
میشود .به این منظور دادههای بخش دوم در نرمافزار  SPSSدرج و با استفاده از نرمافازار میاانگین
وضع موجود هر گویه محاسبه شد.
گام سوم :تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل چهارگانه و محاسبه امتیاز موزون هر گویه

پ
گویه و سپ

از محاسبه وزن نسبی (گام اول) و وضع موجود (گام دوم) هار گویاه ،امتیااز ماوزون هار
م موع امتیاز موزون هر یک از عوامل رهارگانه قوت ،ضع  ،فرصات و تهدیاد را

در هریک از ابعاد محاسبه میکنیم .برای محاسبه امتیاز موزون هر گویه ،وزن نسبی آن گویاه را در
میانگین وضع موجود آن ضرب کرده ،حاصل آن را در ستون امتیازات موزون ثبت میکنیم .بارای
سهولت اجرای این محاسبه ،برنامهای در نرمافزار  EXCELراحای و پا

از درج دادههاا ،امتیااز

موزون هر گویه و جمع امتیاز عوامل رهارگانه به شرح جدول ( )5محاسبه شد.
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جدول  .3محاسبه وزن نسبی ،وضع موجود و امتیاز موزون هر گویه
عوامل

ردیف

وزن

گویه

نسبی

میانگین
وضع
موجود

امتیاز
موزون

نقاط قوت

2

وجود رهبری دینی در رأس نظام سیاسی کشور

29.75

9.72

59.12

1

مشارکت سیاسی و مردمپایه بودن نظام

29.9

9.1

91.12

9

کارآمدی نظام سیاسی

29.12

1.51

14.45

5

نظام سیاسی مبتنی بر مردمساالری دینی

29.24

9.97

95.1

4

انس ام و همبستگی سیاسی

29.95

1.27

12.1

2

استقالل سیاسی کشور

29

9.97

99.7

7

دشمنشناسی

1.12

1.17

11.27

7

ثبات سیاسی

1.19

9.11

92.77

1

دیپلماسی فعال و انقالبی

1.41

1.51

19.99

1.29

9.21

17.57

29

ت ارب تاریخی ملت در مواجهه با بحرانهای مختل
در کشور
جمع

2
1
9
نقاط ضعف

5
4
2
7

299

انحراا از اهداا و جهتگیریهای کلای انقاالب و
نهضت امام خمینی(ره)
تعارض و گسست بین الیههای مختل

حاکمیت

ضع هاا ،کوتااهیهاا و کامکااریهاای مسائوالن و
کارگزاران نظام
غفلت مسئوالن از مسائل اصلی کشاور و پارداختن باه
امور فرعی و غیرضروری
فرساایش قادرت اساالم و روحانیات بار اثار غفلات و
کمکاریها
قطاببنادی شادن جامعاه در موضاوعات راهبااردی و
کالن کشور
عدم شناخت و اجرای صحیح احکام اساالمی توساط
مسئوالن
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995،97

29.72

1.21

17.54

29.91

1.92

15.41

29.91

1.75

11.49

29.27

1.79

17.71

29.24

1.49

14.27

29.92

1.57

15.71

1.1

1.21

14.19
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عوامل

ردیف
7
1
29

وزن

گویه

نسبی

برونگرایی در مسیر هضم شدن در نظام بینالملل
رفتارهاای افرا اای و ساختارشاکنانه برخاای احاازاب و
گروههای سیاسی
مبالره و بزرگنمایی قدرت دشمن
جمع

میانگین
وضع
موجود

امتیاز
موزون

1.22

1.2

14.22

1.51

1.7

14.59

1.95

1.41

19.52
129.49

299

فرصتها

2

نقشآفرینی محور مقاومت در معادالت منطقه

29.12

1.17

91.97

1

الهامبخشی انقالب اسالمی در بین سایر ملتها

29.2

9

91.9

9

وحدت و انس ام مسلمانان

29.99

1.92

12.75

5

بیداری اسالمی و خودآگاهی ملتهای مسلمان

21.17

1.91

92

21.17

1.17

11.47

22.11

1.12

12.15

7

فرسایش زیرساختهای تمدنی و افول هژمونی غرب

22.72

1.27

92.49

7

وحدت و همصدایی ایرانیان داخل و خارج از کشور

29.11

1.17

14.92

4
2

شکوفایی توانمندی ها و ورفیت های باومی ،در نتی اه
تحریمها و فشارهای بینالمللی
حضور فعال در معاهادات و ساازمانهاای منطقاهای و
بینالمللی

جمع
2

299
24.92

1.17

55.77

24

9

54

9

اختالا و تفرقه میان کشورهای اسالمی

25.72

9.92

54.92

5

وهور و پیدایش قرائتهای انحرافی از اسالم

25.11

9.97

59.7

4

اسالمستیزی و اسالمهراسی

29.15

9.91

51.2

2

رواج افراطگرایی مذهبی در بین مسلمانان

29.71

9

52.22

7

استفاده ابزاری از نهادهای بینالمللی

29.94

9.97

52.21

1

نفوذ و اختالل در دستگاه محاسباتی کارگزاران نظام

151.22

شبهه و تردیدافکنی در اصل والیات فقیاه و نهادهاای
انقالبی

تهدیدها

299

جمع
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فرصتها
151

قوتها

بعد سیاسی

995

ضع ها
129

تهدیدها
999

نمودار  .2ارزیابی همزمان امتیازات موزون عوامل چهارگانه سیاسی

گام چهارم :تعیین وضعیت در بعد سیاسی و رویکرد غالب راهبردی با استتفاده از متاتریس
ارزیابی موقعیت راهبردی SPACE

پ

از محاسبه م موع امتیازات موزون عوامل داخلی و خارجی ،موقعیت نظاام در فضااهای

رهارگانه راهبردی ماتری

 IEیا نمودار  SPACEتعیین می شاود .بارای تعیاین موقعیات راهباردی

نظام کافی است نمرات حاصل از ماتری

ارزیابی عوامل داخلی و ماتری

ارزیابی عوامل خارجی

را در ابعاد عمودی و افقی نمودار  SPACEقرار دهیم تا جایگااه نظاام در نماودار مشاخص شاود و
بتوان راهبردهای مناسب با آن را تدوین و انتخاب کرد .نمودار ( )9نشااندهناده موقعیات راهباردی
نظام جمهوری اسالمی و جایگاه استحکام سیاسی ساخت درونی قدرت است.
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نمودار  .3موقعیت راهبردی نظام جمهوری اسالمی و جایگاه استحکام سیاسی ساخت درونی قدرت

 .2تجزیه و تحلیل دادهها
در این مقاله کوشش شد از ریق برآورد نقااط قاوت و فرصاتهاا در برابار نقااط ضاع

و

تهدیدات فراروی نظام که از دیدگاه مقام معظم رهبری استخراج شده ،وضعیت اساتحکام نظاام در
بعد سیاسی در ابتدای گام دوم انقالب اسالمی تعیین شود .با محاسبه امتیازات موزون عوامل داخلی
و خارجی در بعد سیاسی ،جمع امتیازات موزون در محیط داخلای و خاارجی تعیاین و در مااتری
تعیین موقعیت درج شد.
ماتری

فو  ،محصول ارزیابی هم زمان عوامل داخلی و خارجی و نیز تعیین موقعیت سااخت

33

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال نهم ،شمارة  ،21بهار و تابستان 1311

درو نی نظام در بعد سیاسی است که در نتی ه مااتری

ارزیاابی عوامال داخلای ( 2)IFEو مااتری

ارزیابی عوامل خارجی ( 1)EFEو به دست آوردن امتیاز موزون تمامی گویهها ا که م موع امتیااز
آن عددی بین  299تا  599است ا حاصل شده است .رنانکه مشااهده مایشاود ،م ماوع امتیاازات
عوامل داخلی بیشتر از  149بوده است ،بدین معنا که نظام جمهوری اسالمی در بعد سیاسی سااخت
درونی قدرت ،از نظر عوامل داخلی دارای قوت است .اما م موع امتیازات عوامال خاارجی نشاان
می دهد که نظام جمهوری اسالمی در بعد سیاسی ،از نظر عوامال خاارجی در معارض تهدیاد قارار
دارد.
بدین ترتیب ،موقعیت نظام در فضاهای رهارگانه راهبردی مشخص شده است .این راهبردهاا
عبارتاند از:
ا راهبردهای تهاجمی ( :)SOحداکبر استفاده از فرصتهای محیطی با اتکا بر نقاط قوت؛
ا راهبردهای رقابتی ( :)STاستفاده از نقاط قوت برای جلوگیری از تهدیدها یا بر را کاردن
آنها؛
ا راهبردهای محافظهکارانه ( :)WOبهرهبرداری از فرصتها برای رفع یا جبران نقاط ضع ؛
ا راهبردهای تدافعی ( :)WTبه حداقل رساندن زیانهای ناشی از تهدیدها و نقاط ضع .
از ماتری

تعیین موقعیت (نمودار )9نتی اه مای گیاریم کاه جمهاوری اساالمی ایاران در بعاد

سیاسی با تهدیدهای بیشتری نسبت به فرصتها مواجه است ،اماا در مقابال ،از قاوتهاای بالفعال و
بالقوه ای نیز برخوردار است که میتواند با تکیه بر آنها تهدیدهای خاارجی را خنبای کناد .بار ایان
اساس ،الزم است نظام جمهوری اسالمی در بعد سیاسیِ استحکامبخشی به ساخت درونای قادرت،
راهبردهای رقابتی را تدوین و عملیاتی کند .بنابراین ،با توجه به مهمترین نقاط قوت و تهدید ماورد
اشاره در این پژوهش ،راهبردهای ذیل استخراج میشود.
مهمترین نقاط قوت

 . 2وجود رهبری دینی در رأس نظام سیاسی کشور؛

1. Internal Factor Evaluation
2. Eexternal Factor Evaluation
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 .1نظام سیاسی مبتنی بر مردمساالری دینی؛
 .9مشارکت سیاسی و مردمپایه بودن نظام؛
 .5ثبات سیاسی؛
 .4استقالل سیاسی کشور؛
 .2دشمنشناسی؛
 .7ت ارب تاریخی ملت در مواجهه با بحرانهای مختل

در کشور؛

 .7انس ام و همبستگی سیاسی؛
 .1کارآمدی نظام سیاسی؛
 .29دیپلماسی فعال و انقالبی.
مهمترین نقاط تهدید

 .2اختالا و تفرقه میان کشورهای اسالمی؛
 . 1شبهه و تردیدافکنی در اصل والیت فقیه و نهادهای انقالبی؛
 . 9نفوذ و اختالل در دستگاه محاسباتی کارگزاران نظام؛
 .5وهور و پیدایش قرائتهای انحرافی از اسالم؛
 .4اسالمستیزی و اسالمهراسی؛
 .2رواج افراطگرایی مذهبی در بین مسلمانان؛
 .7استفاده ابزاری از نهادهای بینالمللی.
 .3راهبردهای استحکامبخشی به ساخت درونی قدرت جمهوری اسالمی در گام
دوم انقالب اسالمی
ت بهرهگیری از ورفیت رهبری دینی و به کارگیری دیپلماسی فعال و انقالبی ،باه منظاور مهاار
تبعات منفی ناشی از اختالا و تفرقه میان کشورهای اسالمی؛ ()s1+s10+t1
ت مقابله با شبهه افکنی در اصل والیت فقیه و نهادهای انقالبی ،از ریق ارتقای ساطح بیانش و
بصیرت سیاسی آحاد جامعه ،بهرهگیری از ت ارب تاریخی ملات و اثباات کارآمادی نظاام
سیاسی کشور؛ ()s6+s7+s9+t2
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ت جلوگیری از نفوذ و اختالل در دستگاه محاسباتی کارگزاران نظام ،از ریاق بهارهگیاری از
ورفیت رهبری دینی ،ارتقای سطح بینش و بصیرت سیاسی مسئوالن و کارگزاران و باالخره
انس ام و همبستگی میان جریانهای سیاسی اصلی کشور؛ ()s1+s6+s8+t3
ت کنترل جریان اسالم ستیزی و اسالمهراسی ،افراطگرایای ماذهبی و قرائاتهاای انحرافای از
اسالم از ریق بهرهگیری از ورفیت رهبری دینی ،ت ارب تاریخی ملت ،دیپلماسی فعاال و
انقالبی و ارتقای سطح بینش و بصیرت سیاسی آحاد جامعه؛ ()s10+s1+s6+s7+t4+t5+t6
ت بهره گیری از دیپلماسی فعال و انقالبی ،ورفیت ثبات و کارآمادی نظاام سیاسای ،انسا ام و
همبستگی سیاسی ملت و مسئوالن و ت ارب تاریخی ملت ،به منظاور مقابلاه باا سوتاساتفاده
دشمن از نهادهای بینالمللی)s10+s4+s9+s5+s2+t7( .
 .3راهکارهای استحکامبخشی به ساخت قدرت جمهوری اسالمی ایران در گام
دوم انقالب اسالمی
براساس راهبردهای فاو  ،راهکارهاای اساتحکامبخشای باه سااخت درونای قادرت پیشانهاد
میشود:
اا تااالش در راسااتای تحقااق هاامگرایاای میااان کشااورهای اسااالمی از ریااق ای اااد نهادهااا و
سازمانهای منطقهای و بینالمللی؛
ا استفاده از ورفیتهای بالفعل نهادهای منطقهای برای مقابله با اسالمستیزی و اسالمهراسی؛
ا بهرهگیری از دیپلماسی عمومی ،به منظور معرفی رهره واقعی اسالم و خنبیسازی رفتارهای
اسالمستیزانه غرب؛
ا انتخاب و به کارگیری مدیران باورمند به مبانی دینی و انقالبی در دستگاه سیاست خارجی؛
ا ارتباط مستمر با الیههای نخبگی در کشورهای اسالمی؛
ا افزایش مناسبات فرهنگی با گروههای مرجع در کشورهای اسالمی؛
ا ای اد قطب بندی جدید مبتنی بر اسالم اصیل در منطقه ،از ریق برقراری معاهدات سیاسای،
نظامی و ...؛
ا تحول در دستگاه سیاست خارجی در راستای پذیرش مسئولیتهای بزرگ منطقهای؛
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ا آیندهنگری مناسب و رصد کردن سناریوهای احتمالی در تحوالت منطقهای؛
ا برونگرایی و تعامل مببت با نهادهاا و باازیگران منطقاهای و جهاانی در راارروب ساهگاناه
مصلحت ،عزت و حکمت؛
ا تقویت مشارکت فعال مردم در عرصههای مختل

اجتماعی؛

ا تکیه بر اقتادار ملای و ایساتادگی و مقاومات آگاهاناه و هوشایارانه مسائوالن در مواجهاه باا
دشمن؛
ا عزم جدی در م موعه نظام برای تحقق منویات رهبری نظام اسالمی؛
ا بهرهگیری مدبرانه و بهینه از فرصتها و امکانات بیرونی در رارروب مصالح نظام اسالمی؛
ا حکمرانی صحیح و دلسوزانه کارگزاران نظام؛
ا گرهگشایی و حل مشکالت مردم؛
ا شایستهگزینی در الیههای مختل

کارگزاری نظام؛

ا احترام به حقو شهروندی؛
ا مبارزه با فساد اداری و اقتصادی؛
ا پرهیز از رویکرد جناحی و حزبی در اداره امور کشور؛
ا حفظ روحیه و تفکر انقالبی در میان مردم و مسئوالن؛
ا مرعوب نشدن و عدم احساس حقارت در برابر نظام سلطه؛
ا عدم وابستگی و انفعال مسئوالن در برابر قدرتهای بزرگ؛
اا نشااان دادن حصااار مسااتحکم عاازم و اراده ملاای در مقاباال هرگونااه سوتاسااتفاده دشاامن از
سازمانهای بینالمللی؛
ا صراحت در اعالم اهداا و مواضع اصولی نظام؛
ا ای اد اجماع ملی در بین نخبگان جامعه نسبت به الگوی پیشرفت و قدرت درونزا؛
ا تعمیق اخوت اساالمی میاان مسالمانان و تحکایم اتحااد میاان ملاتهاای اساالمی ،از ریاق
برگزاری همایشها ،کنگرهها و نشستهای بینالمللی؛
ا سازماندهی مناسب دستگاه دیپلماسی کشور متناسب با اهداا و قابلیتهای نظام سیاسی؛
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ا تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نف

ملی و به میدان آوردن قابلیاتهاا و ورفیاتهاای

دینی در مواجهه با دشمن؛
ا تالش برای دستیابی به فهم مشترک حاکمان ،نخبگان و ملاتهاای مسالمان دربااره ماهیات
واقعی جریانهای انحرافی تکفیری؛
ا اعزام الب و مبلران دینی به کشورهای اسالمی ،به منظور تقریب مذاهب اسالمی؛
ا پذیرش الب علوم دینی از سایر کشورهای اسالمی و پرورش عالمان برجسته دینی؛
ا همافزایی و تعامل مؤثر و نظاممند حوزههای علمیه و مادارس دینای کشاورهای اساالمی در
راستای وحدت مسلمانان.

نتیجهگیری
در ایاان پااژوهش ،پژوهشااگران بااا ت زیااه و تحلیاال روشمنااد بیانااات حضاارت آیااتاهلل
خامنهای(حفظهاهلل) و با تکیه بر روش عملیاتی تحلیل گفتمان ،مؤلفههای سن ش اساتحکام سااخت
درونی قدرت در حوزه سیاسی را استخراج کردند .به منظور شناساایی وضاعیت موجاود اساتحکام
ساخت قدرت کشور در حوزه سیاسی ،مؤلفاههاای اساتخراجشاده در قالاب نقااط قاوت ،ضاع ،
فرصت و تهدید فراروی استحکام بخشی به ساخت درونی قدرت مبتنای بار روش  ،SWOTتوساط
جامعه نخبگانی وزن دهی و وضعیت موجاود هار یاک مشاخص شاد .باا محاسابه امتیاازات عوامال
داخلی و خارجی و ارزیابی همزمان آنها ،موقعیت راهبردی استحکام ساخت قدرت نظام جمهوری
اسالمی در بعد سیاسی نیز معلوم شد.
یافتههای پژوهش نشانگر این است که نظام جمهوری اسالمی در بعد سیاسی سااخت درونای
قدرت ،از نظر عوامل داخلی دارای قوت اسات و از نظار عوامال خاارجی در معارض تهدیاد قارار
دارد .بدین ترتیب ،م وقعیات نظاام در فضااهای رهارگاناه راهباردی (تهااجمی ،رقاابتی ،تادافعی و
محافظه کارانه) از نوع رقابتی است .به بیان دیگر ،جمهوری اسالمی ایران در بعد سیاسی با اینکاه باا
تهدیدهای بیشتری نسبت باه فرصاتهاا مواجاه اسات ،در مقابال ،از قاوتهاای بالفعال و باالقوهای
برخوردار است که می تواند با تکیه بر آنها تهدیدهای خارجی را خنبای کناد .بار ایان اسااس ،الزم
است نظام جمهوری اسالمی در بعد سیاسیِ استحکام بخشی به ساخت درونای قادرت ،راهبردهاای
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رقابتی را تدوین و عملیاتی کند .بنابراین ،با توجه به مهم ترین نقاط قوت و تهدیاد ماورد اشااره در
این پژوهش ،راهبردهای اساتحکام بخشای باه سااخت درونای قادرت در حاوزه سیاسای تادوین و
راهکارهای پیشنهادی برای تحقق آنها در گام دوم انقالب ارائه شد.
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