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چکيده
(ره)

انقالب اسالمی به رهبری حضرت امام با «زیربنای جهانبینی توحیدی اسالم» و محوریت والیتتفقیته در شترایطی
پدید آمد که جهان در میان تقابل گفتمانهای مادی و الحادی تقسیم شده بود .مسئله پژوهش حاضر ،پرتوافکنیِ امکتانی نتو
در جهت بازخوانی طرح گفتمان انقالبیگری از منظر حضرت امام خامنهای(مدظلتهالعتالی) بتهمنظتور طترحافکنتیِ بتدیلی بترای
بازسازی جامعه طراز توحید و انسان طراز ایمان ایران اسالمی در میان خردهگفتمانهایی است که از ستوی شترو و بترب
بهویژه در قرن بیستم سر برآوردهاند.
این پژوهش ،بر مبنای مطالعات علوم اجتماعی و بهرهگیری از مجموعه بیانات ،طرح راهبتردیِ گفتمتان انقالبتیگتری
متناسب با روششناسی تحقیق و انتظارات ایشان تدوین گردیده است .ابتدا شتاخ

هتای پتژوهش از دل ادبیتات تحقیتق

استخراج و با  56نفر از خبرگانِ دارای سوابق علمی مطرح شد .درنهایت به این نتیجه رسیدیم که میتوان اذعان داشت کته
مفهومِ محوری «انقالبیگری» که به دفعات در فرمایشات معظمله بهکاررفته ،شرطِ کافی بر ساخت جامعه توحیدی و گتامی
بلند در جهت ایجاد تمدن نوین اسالمی است .درواقع گفتمانسازی از خالل انقالبیگری مورد نظر رهبر معظم انقتالب بته
طریقی منطقی ،عالمانه ،بهصورت گفتاری فراگیر و مورد قبول آحاد مردم درآمده تا به پشتتوانه آن ،نتوعی بتاور عمتومی و
معرفت همهگیر در جامعه نشو و نما یابد.
کليدواژهها:

اندیشههای مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) ،انقالبیگری اسالمی ،گفتمانسازی

 .1استادیار امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی
 .2دانشجوی امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی
 .3دانشجوی امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی(نویسنده مسئول)
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مقدمه
انقالب شکوهمند اسالمی ،حاصل عزم ،ایمان و اراده انقالبی مردم ایران بتود کته حتول
محور والیت بسیج شتد ،طومتار رژیتم  2600ستاله ستتمشتاهی را در هتم پیچیتد و نظتام
جمهوری اسالمی ایران را تشکیل داد .انقالبی که با تکیه بر اسالم ناب و تقابل با دو الگوی
لیبرال-دموکراسی و سوسیال -دموکراسی ،راه نتویی را در پتیش روی بشتریت قترار داد تتا
انسان را از سرگشتگی در دورانی که نظام سلطه و استکبار جهانی ،تالش وسیعی برای دور
نمودن انسان ها از معنویت حقیقی دارند ،نجات دهد .رهبر معظم انقالب اسالمی

(مدظلته العتالی)

می فرمایند« :ما هر جا انقالبی عمل کردیم پیش رفتیم و هر جتا از انقالبتی گتری و حرکتت
جهادی بفلت کردیم ،عقب ماندیم و ناکام شدیم؛ این یک واقعیت است» (.)16/3/11
مقام معظم رهبری(مدظلهالعتالی) در مقاطع گوناگون بهویژه در دو سال گذشته بارها بتر ایتن
نکته تأکید کرده اند که انقالب و حرکت انقالبی باید باقی بماند .با جست وجوی کوتاهی در
سخنرانی های ایشان می توان عباراتی همچون «من انقالبی ام»« ،مجلس خبرگان باید انقالبتی
بماند ،انقالبی فکر کند و انقالبی عمل کند»« ،1در مقابل جریان بیر انقالبی داخل نظام بایتد
ایستاد» 2و جمالتی از این قبیل را یافت که همگی آن ها بر استمرار حرکت هتای انقالبتی و
دوری از واپس گرایی تأکید دارند .درواقع ،حفظ ،تبیین و بسط گفتمان انقالبی گری ،یکی از
عوامل اصلی تحقق آرمان های انقالب ،فرهنگ و تمدن استالمی و ضتامن ایستتادگی ملتت
ایران در برابر دشمنان قسم ختورده استالم و انقتالب و مصتونیتبختش کشتور از تعترض
قدرت های استکباری است .بر این اساس انقالب بر پایه ارزش ها ،آرمتان هتا و هنجارهتای
اسالمی -ایرانی ،حرکت دائمی به سمت اهداف عالی و سعادتبخش پیش رو دارد.
مبانی نظری گفتمان انقالبیگری بر پایه هستیشناسی ،معرفتشناستی ،انستانشناستی و
روش شناسی اسالمی است که در همه شئون فردی ،اجتماعی و سیاستی نمایتان متی گتردد.

 .1بیانات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در تاریخ دوازدهم شهریور ماه  11در جمع اعضای خبرگان رهبری.
 .2بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تاریخ پانزدهم بهمن  11در جمع دبیتر و کارشناستان دبیرخانته شتورای
عالی امنیت ملی.
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بدیهی است برای عمل در مستیر انقتالب بایتد شتاخ

هتا و معیارهتای انقالبتی گتری را

به درستی شناخت تا چراغ راه حرکت در این مسیر الهی باشتد .بترای تعیتین ایتن معیارهتا،
محورهتتای زیتتادی را متتیتتتوان از صتتحیفه امتتام(ره) شتتاخ
رهبری(مدظلهالعالی) نیز به شاخ

گتتذاری کتترد؛ مقتتام معظتتم

های ایجابی که برای حرکت در شرایط فعلتی کشتور بستیار

پراهمیت است ،اشاره دارند .عالوه بر این ،از بیانات ایشان می توان برخی از شتاخ
سلبی انقالبی گری را نیز احصاء نمود .شاخ

هتای

هایی که به دنبتال اصتالح برختی تصتورات

بلط از انقالبی گری است؛ بنابراین ،احیاء ،حفظ و بسط گفتمتان انقالبتی گتری ،زمینته ستاز
دستیابی به شعارها و آرمان هایی است که حضرت امام(ره) و امتت استالمی ایتران در طتول
نهضت اسالمی برای تحقق آن مبارزه کرده اند و با حفظ این روحیه استت کته متی تتوان از
مشکالت و موانع موجود کشور عبور کرد و به پیشرفت ایران اسالمی در دهته پیشترفت و
عدالت سرعت بخشید.
در این مسیر چالشهای دوگانه نظری و رفتاری به شرح ذیل وجود دارد:
الف) چالشهای نظری -گرایشي :منظور از چتالشهتای نظتری -گرایشتی ،مفتاهیمی
نظیر تشکیک در باورها و اعتقادات دینی مردم ،تضتعی

والیتت فقیته و حتدود اختیتارات

ایشان ،ناکارآمد نشان دادن مدل حکومت دینی و ترویج ایده عدم تحقق آرمان های انقتالب
در دنیای کنونی ازجمله چالش های نظری و گرایشی است که گفتمتان انقالبتی گتری بتا آن
مواجه است.
ب) چالش های رفتاری -عملکردی :رفتار و عملکرد ناشی از اندیشه ،تفکر و خاستگاه
نظری است .درواقع ،باور تصمیمگیران ،تصمیمستازان و کتارگزاران هتر کشتوری بتر نتوع
گرایش رفتاری و عملکردی ایشان تأثیر مستتقیم دارد .در نظتام جمهتوری استالمی ایتران،
برخی مشکالت و چالش های مدیریتی در حوزههای فرهنگتی ،اقتصتادی و حتتی سیاستت
خارجی مشاهده میشود که بهصورت مستتقیم بته نتوع تفکتر و خاستتگاه نظتری ستاختار
تصمیم گیری و اجرایی برمی گردد .به نظر می رسد در این حوزه ها ،جامعته و کشتور دچتار
نوعی بالتکلیفی و گاه مسئولیتگریزی است .اتخاذ راهبردها و روش های چندگانه و حتتی
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متناقض ،برای حل این معضالت و مشتکالت دنبتال متی شتود و برختی از ایتن روش هتا،
محافظه کارانه و دارای اثربخشی و تسکیندهندگی کوتاه مدت است که حتی گاهی با مبتانی
و آرمانها و گفتمان انقالبیگری ،همخوانی ندارد.
با این توصی  ،هدف اصلی مقاله حاضر دستیابی به راهبردهای تبیتین و بستط گفتمتان
انقالبی گری از منظر امام خامنته ای (مدظلته العتالی) در پدیتدایی و استتحکام هنجارهتای جامعته
اسالمی -ایرانی می باشد .برای رسیدن به هدف اصلی ،مسئله اصلی مقاله حاضر این استت:
«راهبردهای تبیین و بسط گفتمان انقالبی گری در پدیتدایی و استتحکام هنجارهتای جامعته
اسالمی -ایرانی چیست؟»
ادبيات نظری و پيشينه تحقيق
هادی نخعی ( )1321در گفتگویی با عنوان «وضعیت انقالبی پایان می گیترد؛ نته پدیتده
انقالب» ،وضعیت انقالبتی را وضتعیت ختا

عنتوان متی نمایتد و قتدرت مرکتزیِ آن را

انحصاری و فاقد مشروعیت کافی می داند و وضتعیت انقالبتی را دورانتی فرامتوش نشتدنی
دانسته که بهزعم وی این دوران قابل انتقال و توصی

نیست.

قربانعلی ابراهیمی ،اکبر علیوردی نیا ،وحید جان محمدی لرگانی و سیده فاطمته انتدرواژ
( )1313در مقاله ای با عنوان «مطالعه جامعه شناختی پایبندی به هنجارهای اجتماعی و نقتش
تعهد اجتماعی و ابعاد مرتبط با آن» ،بر این نظرند که ابعاد تعهد اجتماعی ،تعهتد ارزشتی و
تعهد نسبت به منابع جمعی بر متغیر وابسته (پایبندی به هنجار اجتماعی) مؤثر است و بتین
بعد تعهد نسبت به منافع اقتصادی و پایبندی به هنجارها ،ارتباط معناداری دیده نشده است.
حسن نظری ( )1310در مقاله ای با عنوان «عاملیت انستانی و گفتمتان انقتالب استالمی
ایران ،با تبیین جامعه شناختی عاملیت انسانی و تحوالت معنایی آن از خترداد  25تتا خترداد
 ،»21مفهوم انسان را مورد بررسی قرار داده استت .وی همچنتین بتا بهتره گیتری از امکتان
تطبیقی برای تبیین و درک بهتر عاملیت انسانی در گفتمان انقالب اسالمی ایران ،مؤلفه هتای
عمده هر دوره را مطرح و جمعبندی نموده است.
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علی محمد حاضری ،ابراهیم ایران نتژاد و مصتطفی مهترآیین ( )1310در مقالته «گفتمتان
اصالح طلبی اسالمی در ایران پس از انقالب» معتقدند با اینکه این گفتمان بتا گفتمتان هتای
دیگر اختالف هایی دارد ،در استناد به متون دینی و کمتک گترفتن از «رویکترد نقلتی» ایتن
گفتمانها با هم اشتراک نظر دارند.
فردین قریشی ( )1322در مقاله «چرایی انقالبی شدن ایران» ،چرایی انقتالبخیتز بتودن
ایران را به دو دسته از عوامل منحصربه فترد (واکتنش هویتت فرهنگتی قدرتمنتد ایتران بته
حضور امپریالیسم ،معنویت گرایی و نقش ویژه علمای دینی در جامعه) و بیر منحصربه فترد
(تکیه حکام به قدرتها و درآمدهای خارجی و وضعیت خا

اقتصادی) نسبت میدهد.

لیال علوی ( )1311در مقاله ای با عنوان «آستیب شناستی انستان شتناختی گفتمتان بتدیل
توسعه انقالب اسالمی» ،معتقد بوده که گفتمان انقالب اسالمی در جامعه ایران بتا برجستته
کردن و آوردن اسالم در مرکز جامعه و انباشت قدرتی نو ،مشتروعیتی بیتر قابتل انکتار را
کسب نمود و راه را برای تکامل گفتمان توسعه بومی بر اساس فرهنگ اسالمی  -ایرانی بتا
ابزار اقتصاد مقاومتی هموار نمود.
امین خوش بیان سروستانی و مهرو ماهر ( )1311در مقاله «بتازخوانی ریشته هتای دینتی
گفتمان صدور انقالب اسالمی ایران در بیانات حضرت امام خمینی(ره)» معتقدند که اندیشته
و آموزه های اسالمی با نگرش و تلقی حضترت امتام(ره) و تعیتین اهتداف گفتمتان صتدور
انقالب تأثیر بهسزایی داشته است و اهداف وحدت گرایی ،عدالتمحوری ،نفی ستبیل ،نفتی
ظلم و ظلم پذیری ،حمایت از مستضعفان و مستلمانان جهتان در مقابتل جبهته استتکبار در
(ره)

جهت ایجاد امت واحد اسالمی از مهمترین دالیل صدور انقالب از منظتر حضترت امتام
بوده است.

محمدحسین پناهی ( )1326در مقاله «تئوری انقالب و انقالب در تئوری» بتر ایتن نظتر
بوده که انقالب اسالمی با نظرات اصالح شده تبیین شد و منجر به این گردید کته برختی از
نظریه پردازان ،انقالب های دیگری مثل انقالب کبیر فرانسه را با قرائتی جدید بازخوانی کنند
تا عناصر فرهنگی آن را کش

نمایند.
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حمیدرضا اخوان مفرد ( )1320در مقاله «ایتدئولوژی انقالبتی حضترت امتام(ره) احیتای
تشیع» ،موفقیت امام خمینی در روند انقالب را صرفاً حاصل تعری

رژیم پهلوی بته عنتوان

دشمن واحد نمی داند بلکه معتقد بوده که باید علت اصلی را از یک ستو ،در بازتتاب دقیتق
انقالبی سایر ایدئولوژی ها و از سوی دیگر در تعری

مصتداو هتایی بته مراتتب مترقتیتتر،

کاربردیتر ،پرروحتر و بومیتر برای مفاهیم اصلی انقالبی جستجو کرد.
سعید حجاریان ( )1322در مقاله «بررسی نظریه های رهبری انقالبی با تکیه بتر رهبتری
حضرت امام(ره)» معتقد است که هرچند رهیافت هتای نظتری در متورد رهبتری انقالبتی بتا
شرایط ایران و مشخصاً رهبری حضرت امام(ره) ندارنتد ،امتا برختی از نظریته هتای موجتود
میتوانند وجوهی از این رهبری را تبیین نمایند.
محمدجواد هراتی و مسعود معینیپور ( )1310در مقاله «سناریونویستی و آینتده حیتات
سیاسی انقالب اسالمی ایران» ،بر این نظر بوده اند که انقالب اسالمی ایران با تأسی از شتعار
و اندیشه های صدر اسالم ستاماندهی شتده و درصتورتی کته در ایتن راه استتوار بمانتد راه
پیشرفت و تعالی را طی خواهد کرد.
احمد رهدار ( )1311در مقاله «بیتداری استالمی :آستیب شناستی جنتبش هتای بیتداری
اسالمی در خاورمیانه در پرتو تجربیات آن» ،بر ایتن نظتر بتوده کته در انقتالب هتای دینتی
صورت رنگ سیرت را به خود می گیرد و در انقالب های مدرن برعکس سیرت از صتورت
تأثیر می پذیرد .وقتی در فرد یا قومی انقالب ایجاد می شود بر همه افکار رفتار روابط و آمال
آن تأثیر می گذارد ،بهنحوی که انگار راه چندساله یک شبه طتی متی گتردد و نتتایج انقتالب
آنقدر زیادند که تحصیل آنها برای هر کسی میتواند هوسبرانگیز باشد.
جواد نوروزی ( )1322در مقاله «جمهوری اسالمی ایران در پنج گفتمان» معتقد بوده که
انقالب اسالمی در دوره تثبیت ،گام های مؤثری را در نهادینته ستاختن انقتالب استالمی در
قالب جمهوری اسالمی ،تدوین قانون اساسی ،مقابله با کودتا ،آشوب های داخلی و محاصره
اقتصادی دشمنان خارجی برداشته است .در دوره دفاع مقتدس ( 1352تت  )1361بتا وجتود
اهداف نخست دشمن مبنی بر فتح سه روزه ،سرانجام جمهوری اسالمی ایران توانست مسیر
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پیشروی دشمن در ایران را سد کند و در سال  1320سازمان ملل ،عراو را متجتاوز معرفتی
کرد .گفتمان سازندگی ،پس از پایان جنگ تحمیلی تا سال  1325ادامه یافت .در این مقطتع،
ایران توانست کامیابیهای بسیاری در عرصه زیرساختهای اقتصادی و تولیتدی بته دستت
آورد ،ولی به علت کاربست دانش بربی با ناکامی هایی نیز روبه رو بود .گفتمتان اصتالحات
که از دل دولت توسعه اقتصتادی سرچشتمه گرفتت ،در عرصته فرهنگتی موجتب رستو
سکوالریسم در بدنه مدیریتی نظام شد و با وجود برخی موفقیتها ،فرصتهای بستیاری را
نیز از ایران گرفت.
علی حاتمی و سمیرا جبارنژاد ( )1310در مقالته «تحلیتل گفتمتان بته مثابته یتک روش
تحقیق در علوم انسانی» بر این نظرند که تحلیل گفتمان سعی دارد با مطالعه عوامتل بیترون
از متتن بته ترکیتتب فرهنگتی ،اجتمتاعی ،سیاستتی و ...دستت پیتدا کنتتد و کتاری فراتتتر از
تحلیل های سنتی ارائه دهتد .ایتن تتالش تحلیتل گفتمتان از عالقته واضتعان ایتن فتن بته
نظریههای ایدئولوژیکی و تاریخ علوم نشأت میگیرد.
زارعی و احمدپور ( )1321در مقاله «ستنجش دو گفتمتان انقالبتی و ملضتی در قلمتروی
جغرافیای امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران» (از ابتدای انقالب اسالمی تتاکنون) معتقدنتد
که بهترین شیوه جهت تأمین امنیت ملی ایران همکاری سازنده با جامعه جهانی است؛ زیترا
طرد قدرت ها نیز به صالح محیط استراتژیک ایران نیست .لذا توجه به این اصل بیتان شتده،
مستلزم تعریفی ملی از امنیت خویش است نه گفتمانی انقالبتی و بستطمحتور از امنیتت و
معار

با گفتمانهای ملی امنیت دولت -ملتها که زمینهساز ستتیز استت و درنهایتت بته

انزوای آن ختم شود.
در بررسی کتب و مقاالت تحقیق نکات زیر مورد بررسی قرار گرفته که در جتای ختود
بسیار راهگشا می باشد .نکاتی مانند تقسیم دوره ای انقالبها ،خاستگاه انقتالبهتا ،بستتر و
زمینه های انقالب در جهان ،نوستازی انقتالب ،فرآینتد و پتی آمتدهای انقتالب هتا ،دیتدگاه
معصومین در اصالحات انقالب ،تولد و نسل چهتارم در انقتالب ایتران ،وضتعیت انقالبتی
پایان می گیرد نه پدیده انقالب ،پایبندی به هنجارهای اجتماعی نشانه پایبنتدی بته ارزش هتا
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است ،گفتمان های انقالب در ایران (محافظته کتاری و اصتالحات) ،چرایتی انقتالب ایتران،
گفتمان دینی انقالب ،نقش اقتصاد مقاومتی در تثبیت و تداوم انقالب ،تئوریهای انقتالب و
 ...اما در کلیه منابع ،کتب و فضای مجازی ،کمتر کسی به گفتمان انقالبی گری پرداختته کته
از آن در این پروژه استفاده شود ،به جز سایت اطالع رستانی دفتتر مقتام معظتم رهبتری کته
چندین سخنرانی ایشان در این مورد را ارائه نموده است.
روش تحقيق
پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و از نظر روش آمیخته است؛ به این صورت که از
روش کیفی با مصاحبه ساختاریافته و همچنین استفاده از اسناد ،کتب و منابع مختل

علمی

و فقهی به طور قابل مالحظه ای از ابتدای تحقیق تا پایان ،استفاده شده است .ضتمن تحلیتل
محتوای کیفی مطالب ،بخش دیگر آن به صورت کمی و با روش پیمایش انجام گرفته است.
در این زمینه با طرح سؤاالت در قالب پرسشنامه و بررسی نتتایج آن از طریتق آزمتون هتای
آماری (با بهکارگیری نترمافزارهتای

SmartPLS

 ،)SPSS,نقتاط قتوت ،ضتع  ،تهدیتدها و

فرصت های موجود احصاء و راهبردهای مناسب برای رفتع مشتکالت مترتبط ،استتخراج و
اولویتبندی صورت گرفته است.
جامعه آماری این پژوهش ،کلیه صاحب نظتران و خبرگتان در حتوزه مطالعتات انقتالب هتا،
دینپژوهی ،جامعهشناسی ،علوم سیاستی و متدیریت راهبتردی متیباشتند .حجتم ایتن جامعته
نامشخ

است .برای ساخت ابزار از کتب مختل

فقهی ،منتابع دستت اول فقته شتیعه ،کتتب

تاریخ اسالم و تاریخ انبیا ،تفاسیر معتبر شیعی ،استناد مترتبط بتا انقتالب استالمی ،نقطتهنظترات
صاحب نظران مسلمان و بیر مسلمان در دوره های مختل

و آثار بزرگان شیعی در طتول تتاریخ

و دوران معاصر استفاده گردیده است .عالوه بر جامعه آماری کته در بتاال بته آن اشتاره شتد ،از
منابع معتبر فقهی نیز در این زمینه استفاده شده است .سخنرانی های حضرت حضترت امتام(ره) و
بیانات حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی) در دورههای مختل

مورد واکاوی و تحلیتل محتتوا قترار

گرفته و با خبرگان و صاحبنظران حوزه دین نیز مصاحبه هدفمند انجام شده است.
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نمونه انتخابشده برای ارزیابی شاخ
ارزیابی تعیین شاخ

های انتخابشده  56نفتر بودنتد کته پرسشتنامه

ها بین آن ها توزیع شد .نمونه دوم برای ارزیابی نقاط قوت و ضع ،

فرصت ها و تهدیدات انتخاب شد .نتیجه این ارزیابی تنظتیم راهبردهتایی استت کته هتدف
انجام تحقیق است .این نمونه شامل  30نفر از خبرگان انتخابشده از جامعه آماری است.
برای جمع آوری داده های تحقیق ،میتوان با توجته بته تحقیتق متورد نظتر از ابزارهتای
مختلفی استفاده نمود .در این تحقیتق از پرسشتنامه و مصتاحبه استتفاده شتده استت .ابتزار
پژوهش حاضر ،پرسشنامه محققساخته ای است که با تأکیتد بتر چتارچوب نظتری و متدل
مفهومی تدوین شده است .شاخ

های ستنجش روایتی آن بتا استتفاده از ضتریب الوشته

محاسبه گردید.
محققین در مرحله جمع آوری اطالعات کمی ،با مشخ
شاخ
در طی

های مربوطه را ساخته و بر اساس شاخ

نمتودن مفتاهیم متغیرهتا،

ها ،پرسشنامه ای با پاسخ هتای بستته

لیکرت تهیه و در مرحله اول با تکمیل تعداد  10پرسشنامه از جامعته آمتاری،

نظر خبرگان دریافت و پرسشنامه مورد آزمون اولیته قترار گرفتت .بتا مالحظته نتتایج،
بعضی از سؤاالت مجدداً اصالح یا حذف و پس از آن پرسشنامه ها در جامعه آماری در
مناطقی که نمونه ها به صورت هدفمند انتخاب شده بودند ،توزیتع و در مجمتوع تعتداد
 61پرسشنامه تکمیل گردید .با اتمام این مرحله ،اطالعات جمع آوری شده در نرم افتزار
SPSSجهت عملیات آماری وارد شدند .در این تحقیق ،جمع آوری اطالعات و داده های
مورد نیاز به منظور توصی  ،تحلیل و تبیین داده های مربوطه انجام گرفت که با مشخ
نمودن ابعاد ،مؤلفه ها و شاخ

های هر کدام ساخته و بر ایتن استاس پرسشتنامه تهیته

شد .پرسشنامه تهیه شده برای ارزیابی شاخ

های تنظیم شده و ارتباط آن ها با مؤلفه هتا

و ابعاد از نظر نخبگان انتخاب شده به عنوان نمونه از جامعه آماری هدف تحقیق استفاده
شد .نظرات جمع آوری شده با استفاده از  Smart PLSسنجیده شد.
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تجزیهوتحليل دادهها
 .9اطالعات جمعیتشناختي
پرسشنامه تنظیمشده پس از اعتبارسنجی بین نمونه مورد نظر توزیتع شتد .بتا توجته بته
اینکه جامعه آماری هدف تحقیق ،نخبگان متخص
تجربه و مهارت الزم در خصو

در حوزههای انقالب اسالمی با دانتش،

انقتالب و انقالبتی گتری در مشتابل مختلت

حتوزوی،

کشوری ،لشگری و اعضای هیئتعلمی دانشگاهها میباشد ،تعداد  56نفتر از افتراد خبتره و
سرشناس این حوزه با نمونه گیری بیر احتمالی هدفمند شناسایی شدند و پرسشنامه با ارائته
توضیحات الزم به ایشان تقدیم شد 61.پرسشنامه دریافت شد.
 .0بررسي توصیفي متغیرهای تحقیق
توصی

متغیرها از آن جهت دارای اهمیت است که نتایج آزمون فرضیه های پژوهش بر

اساس دادهها و شاخ

های این متغیرها استخراج میگردد .دادههای تحقیتق دارای مقیتاس

فاصله ای هستند .برای توصی

متغیرهای پتژوهش از شتاخ

هتای مرکتزی و پراکنتدگی

استفاده شده که در ادامه به آنها پرداخته شده است.

متغيرهای تحقيق

ميانگين

ميانه

خداباوری
والیتمحوری
اسالممداری
عدالتخواهی
مردمساالری دینی
نفی سلطهگری و سلطهپذیری
عدالت و پیشرفت
اقتدار دفاعی و بازدارندگی همهجانبه
دیپلماسی انقالبی
استقالل همهجانبه
استکبارستیزی
سبک زندگی اسالمی-ایرانی

1/221
1/621
1/111
1/622
1/512
1/662
1/512
1/512
1/561
1/512
1/231
1/516

6
1/262
1/152
1/26
1/211
1/212
1/211
1/251
1/262
6
1/221
6

انحراف

شاخصهای نرماليتي

معيار

چولگي

کشيدگي

0/131
0/622
0/632
0/632
0/151
0/631
0/162
0/323
0/116
0/661
0/322
0/132

-2/21
-1/1
-0/122
-2/31
-1/156
-1/212
-1/311
-1/15
-2/102
-1/226
-1/102
-1/623

5/211
1/311
0/25
2/112
1/116
1/652
1/311
0/261
6/221
0/202
3/212
1/212
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در این پژوهش  61نفر بهعنوان نمونه انتخاب ،دادههای حاصل از پرسشتنامه گتردآوری
شده و خالصه آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول فتوو آمتده استت .مقتادیر آمتار
توصیفی و شاخ

های مرکزی ازجمله میانگین ،میانه ،انحراف معیار ،چتولگی و کشتیدگی

برای هر کدام از متغیرهای تحقیق در جدول فوو گزارش شده است .بتا توجته بته مقیتاس
متغیرهای تحقیق (طی

لیکرت) شاخ

های مرکزی و پراکندگی بترای متغیرهتای تحقیتق

محاسبه شده است .ارائه آمار توصیفی توصی کننده وضعیت هر یک از متغیرهتای تحقیتق
بوده و دید مناسبی در خصو

محدوده مقداری متغیرهای تحقیق ارائه میکند .بتا استتفاده

از نتایج جدول فوو که شامل شاخ

های مرکزی و پراکنتدگی بترای متغیرهتای مختلت

است ،نتایج زیر حاصل میشود.
ال ) همه متغیرهای تحقیق دارای میانگین باالتر از حد متوسط بودهانتد (بیشتتر از سته
شده اند) ،نشان میدهد که ارزیابی این متغیرها در وضعیتی مطلوب و رضتایتبختش قترار
داشتهاند.
ب) ازآنجاییکه میزان چولگی و کشیدگی توزیع نرمال برابر با صتفر استت ،چتولگی و
کشیدگی نزدیک به صفر ،نرمال بودن توزیع دادهها را بیان میکند .همچنین اگتر چتولگی و
کشیدگی متغیری از  -2کوچکتر و از  2بتزر تتر باشتد ،آن توزیتع متغیتر مطلقتاً نرمتال
نخواهد بود.
 .9تحلیل استنباطي یافتهها
قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیات و مدل مفهتومی تحقیتق ،اطمینتان یتافتن از
صحت مدلهای اندازه گیری متغیرهای بروننگر و درونزا ضروری متیباشتد .ایتن کتار از
طریق تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم صورت گرفته است .تحلیتل عتاملی تأییتدی یکتی از
قدیمیترین روشهای آماری است که برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مکنون (متغیرهای
اصلی) و متغیرهای مشاهده شده (گویه های پرسشنامه) به کار برده متیشتود و بیتانگر متدل
اندازه گیری است (برن .)1111،این تکنیک که به برآورد پارامترها و آزمون فرضیه ها بتا توجته
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به تعداد عاملهای زیربنایی میان نشانگرها میپردازد ،مبتنی بر یک شالوده تجربتی و نظتری
قوی است و مشخ

میکند که کدام متغیرها با کدام عامتل (ابعتاد آن عامتل) و همچنتین

کدام عامل با کدامیک از عاملها همبسته است .تحلیل عاملی ،زیرمجموعهای از اعتبار سازه
است .بهمنظور پی بردن به متغیرهای زیربنایی یک پدیتده یتا تلختی

مجموعته دادههتا از

روش تحلیل عاملی استفاده میشود .تحلیل عاملی بتر دو نتوع تحلیتل عتاملی اکتشتافی و
تحلیل عاملی تأییدی است .در تحلیل عاملی اکتشافی ،پژوهشگر درصتدد کشت
زیربنایی مجموعه نسبتاً بزرگی از متغیرهاست و پیشفر

ستاختار

اولیه آن است کته هتر متغیتری

ممکن است با هر عاملی ارتباط داشته باشد .بهعبارتدیگر پژوهشتگر در ایتن روش هتی
نظریه اولیهای ندارد .در تحلیل عاملی تأییدی پیشفر

اساسی آن است که هتر عتاملی بتا

زیرمجموعه خاصی از متغیرها ارتباط دارد .حداقل شرط الزم برای تحلیل عتاملی تأییتدی
این است که پژوهشگر در مورد تعداد عاملهای مدل ،قبتل از انجتام تحلیتل ،پتیشفتر
معینی داشته باشد ،ولی درعینحال پژوهشگر میتواند انتظارات خود مبنی بتر روابتط بتین
متغیرها و عاملها را نیز در تحلیل وارد کند .در تحلیلهای عاملی تأییدی ،هدف پژوهشتگر
تعیین ساختار عاملی ویژهای میباشد .معیارهای اعتبارسنجی مدل اندازهگیری در زیر بهطور
مفصل آورده میشوند .با توجه به کوچک بودن انتدازه نمونته ،بترای اعتبارستنجی متدل از
تکنیک تحلیل عتاملی تأییتدی ( 1)CFAچندستطحی بتا استتفاده از روش حتداقل مربعتات
جزئی 3)PLS( 2با کمک نرمافزار  SMARTPLSنسخه  2استفاده شتده استت .روش تخمتین
PLSضرایب را بهگونهای تعیین میکند که مدل حاصله ،بیشترین قدرت تفسیر و توضیح را
دارا باشد؛ بدین معنا که مدل بتواند بتا بتاالترین دقتت و صتحت ،متغیتر وابستته نهتایی را
پیشبینی نماید .روش حداقل مربعات جزئی که در بحت

الگوستازی رگرستیونی آن را بتا

 PLSنیز معرفی میکنند ،یکی از روشهای آماری چندمتغیره محسوب میشود که بهوستیله
آن میتوان بهربم برخی محدودیتها مانند نامعلوم بودن توزیع متغیر پاسخ ،وجتود تعتداد
1. Confirmatory Factor Analysis
2. Partial Least Square
3. Partial Least Squares
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مشاهدات کم یا وجود خودهمبستگی جدی بین متغیرهای توضیحی؛ یتک یتا چنتد متغیتر
پاسخ را بهطور همزمان در قبال چندین متغیر توضیحی الگوسازی نمود.
معناداری ضرایب و پارامترهای بهدستآمتده تحلیتل عتاملی تأییتدی و متدل معتادالت
ساختاری در دو شکل فوو ارائه شده است .مالحظه میشود که  132شاخ

پرستشنامته

برای  12مؤلفه و  3متغیر اصلی خالصه شدهاند .در این نمودار اعتداد یتا ضترایب بته سته
دسته تقسیم میشوند .دسته اول تحت عنوان معادالت انتدازهگیتری مرتبته اول هستتند کته
روابط بین مؤلفهها و شاخ

های آنان (روابط بین بیضی و مستطیل) میباشتند .دستته دوم

روابط بین ابعاد و مؤلفههای آنان میباشد و تحت عنوان بارهای عاملی مرتبه دوم نامگذاری
میشوند .دسته سوم روابطِ بین متغیر اصلی (انقالبتیگتری) و  3بعتد (بینشتی ،گفتمتانی و
رفتاری) میباشند (بارهای عاملی مرتبه سوم) .بارهای عتاملی استانداردشتدهای کته بترآورد
میشود ،بنا به گفته فورنل و الرکر (1121م) بایستی باالتر از  0/1و بهطتور ایتدهآل  0/2یتا
باالتر باشد .شکل فوو مدل در حالت معناداری ضرایب میباشد و تمامی ضرایب در سطح
خطای  6درصد آزمتون متیشتوند .مقتادیر آزمتون معنتاداری (تتی) بتزر تتر از  1915یتا
کوچکتر از  -1915نشان دهنده معنادار بودن روابط میان شتاخ
متناظر خود است.
 .1-3کيفيت مدل اندازهگيری

نتایج آزمون کیفیت مدل اندازهگیری
متغيرهای پنهان

CV com

خداباوری

2/220

والیتمحوری

2/229

اسالممداری

2/099

عدالتخواهی

2/021

مردمساالری دینی

2/029

نفی سلطهگری و سلطهپذیری

2/291

عدالت و پیشرفت

2/099

هتا و متغیرهتای مکنتون
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متغيرهای پنهان

CV com

اقتدار دفاعی و بازدارندگی همهجانبه

2/912

دیپلماسی انقالبی

2/221

استقالل همهجانبه

2/221

استکبارستیزی

2/911

سبک زندگی اسالمی ایرانی

2/019

بُعد بینشی

2/922

بُعد گفتمانی

2/901

بُعد رفتاری

2/911

انقالبیگری

2/909

میانگین کل

2/001

از آزمونهای دیگر ارزیابی مدل اندازهگیری ،آزمون بررستی کیفیتت آن استت .کیفیتت
مدل اندازهگیری توسط شاخ
شاخ

اشتراک با روایی متقاطع ( )Cv Comمحاسبه متیشتود .ایتن

درواقع توانایی مدل مسیر را در پیشبینی متغیرهای مشاهدهپتذیر از طریتق مقتادیر

متغیر پنهان متناظرشان میسنجد .چنانچه ایتن شتاخ

عتدد مثبتتی را نشتان دهتد ،متدل

اندازه گیری از کیفیت الزم برخوردار است .برای بررسی کل مدل اندازهگیری ،میانگین ایتن
شاخ

را گرفته و چنانچه مثبت باشد ،کل مدل اندازهگیری از کیفیتت مناستبی برختوردار

است .همچنین سه مقتدار  0916 ،0902و  0936بترای شتاخ

Com

 Cvبته ترتیتب میتزان

کیفیت کم ،متوسط و زیاد را برای مدل اندازهگیری ارائته متیدهنتد .نتتایج حاصتل از ایتن
آزمون در جدول فوو آورده شده است و همانطتور کته مالحظته متیکنیتد بترای تمتامی
متغیرهای موجود در پژوهش ،این شاخ

مثبت بوده و میتانگین کتل ایتن شتاخ

برابتر

 0/111است که نشان از کیفیت مطلوب و باالی مدل اندازهگیری میدهد.
 .0تدوین راهبرد
برای تدوین راهبرد در این تحقیق از مدل دیوید استفاده شده است .مراحتل انجتام کتار
در این مدل عبارت است از:
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 .1تعیین وضعیت محیطی در محتیط هتای داخلتی (نقتاط قتوت و ضتع ) و ختارجی
(فرصتها و تهدیدها).
 .2تعیین ضریب اهمیت ،شدت و حاصل ضرب موزون با هدف محاسبه  IFEو .EFE
 .3تشکیل ماتریسهای چهار خانهای و نه خانهای.
 .1تعیین جهت گیری تدوین راهبرد با نگرشی بر موقعیت بهدستآمده در متاتریسهتای
چهار خانهای و نه خانهای.
 .6تدوین راهبردها.
 .5اولویتبندی راهبردها.
بر این اساس مراحل فوو در این تحقیق پیادهسازی شد.
 .1-4سنجش روایي
(ره)

بر اساس مطالعات بهعمل آمده از مبانی نظری و با اتکا به فرمایشات حضترت امتام
مقام عظمای والیت(مدظلهالعالی) و با نگرشی بر شاخ

و

های تعیینشده در هتر مؤلفته از ابعتاد

سهگانه تحقیق (بینشی ،گفتمانی و رفتاری) ،وضعیت محیطی جمهوری اسالمی ایران تعیین
شد .بعد از این تعیین وضعیت ،نظرات خبرگان از دو حی

دریافت شد ،به این صورت که

از خبرگان خواسته شد برای هر وضعیت تعیین شده برای محتیط جمهتوری استالمی ایتران
(قوت ،ضع  ،تهدید ،فرصت) به دو سؤال پاسخ دهند:
ال ) تحلیل وضعیت :آیا وضعیت تعیینشده درست است یا خیر؟
ب) ارتباط وضعیت با گویه :آیا وضعیت تعیینشده با مؤلفه ارتباط دارد یا خیر؟
پاسخ های جمع آوری شده از نظرات  10نفر خبره در قالب بله و خیتر بترای هتر ستؤال
جمع بندی و ضریب الوشه برای هر وضعیت محاسبه شد .پس از آن میانگین ضریب الوشه
برای هر مؤلفه به دست آمد و بر اساس آن روایی پرسشنامه تعیین و اصالحات متورد نظتر
خبرگان نیز اعمال شد.
میانگین ضریب الوشه محاسبه شده به تفکیک مؤلفه های هر بعد بته شترح جتدول زیتر
است:
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ميانگين ضریب الوشه
شماره

بعد

مؤلفه

تحليل
وضعيت

ارتباط وضعيت
با گویه

1

بینشی

خداباوری

0911

0953

2

بینشی

والیتمحوری

0912

0921

3

بینشی

اسالممداری

0911

0921

1

بینشی

عدالتخواهی

1900

0926

6

گفتمانی

مردمساالری دینی

0922

0922

5

گفتمانی

نفی سلطه و سلطهپذیری

0912

0912

2

گفتمانی

عدالت و پیشرفت

0916

0912

2

گفتمانی

اقتدار دفاعی و بازدارندگی همهجانبه

0925

0911

1

رفتاری

دیپلماسی انقالبی

0923

0921

10

رفتاری

استکبارستیزی

0925

0921

11

رفتاری

استقالل همهجانبه

0912

0915

12

رفتاری

سبک زندگی اسالمی ایرانی

0916

0912

با توجه به اینکه ضریب الوشه در هر بعد باالتر از  095است ،روایی پرسشنامه در همته
مؤلفهها به تأیید رسید.
 .2-4جهتگيری راهبردها

پس از تأیید وضعیت های احصاشتده بترای ترستیم متاتریس  ،swotبترای هتر مؤلفته
جدولی مانند جدول زیر تهیه و پرسشنامه در اختیار خبرگان قترار گرفتت .در ایتن مرحلته
نظر هشت نفر از خبرگان مرتبط با موضوع دریافت شد و از آنها میانگین گرفته شد.

ردیف

گویه

وضعيت

ضریب
اهميت

ضریب
شدت

1

قوت

 1یا 3

2

ضع

 2یا 1

3

جمع= IFE

جمع=1

1

فرصت

 1یا 3

6

تهدید

 2یا 1

5

جمع=1

حاصلضرب
موزون

جمع= EFE
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پس از محاسبات به عمل آمده IFE ،و  EFEبرای هر مؤلفه به دست آمد و با تطبیق آن بتا
ماتریسهای چهار خانه و نه خانهای جهتگیری راهبرد به شرح جدول زیر تعیین شد:

ردیف

( IFEمحور افقي)

( EFEمحور عمودی)

1

بینشی

خداباوری

3903

2962

2

بینشی

والیت محوری

2951

2931

3

بینشی

اسالممداری

3902

2902

TS

1

بینشی

عدالتخواهی

2922

2932

TS

رقابتی

6

گفتمانی

مردمساالری دینی

2953

2912

TS

رقابتی

6

5

گفتمانی

نفی سلطه و سلطهپذیری

2911

2911

TS

رقابتی

6

2

گفتمانی

عدالت و پیشرفت

2926

2915

TW

تدافعی

6

2

گفتمانی

اقتدار دفاعی و بازدارندگی

3901

2922

TS

رقابتی

5

1

رفتاری

دیپلماسی انقالبی

2951

2933

TS

رقابتی

6

10

رفتاری

استکبارستیزی

2951

2963

OS

تهاجمی

6

11

رفتاری

استقالل همهجانبه

2903

2911

TW

تدافعی

6

12

رفتاری

1912

2912

TW

تدافعی

1

موقعيت در ماتریس نه
خانهای

بعد

مؤلفه

جهتگيری
راهبرد

OS

تهاجمی

5

رشد و توسعه

TS

رقابتی

6

رقابتی

5
6

موقعيت در
ماتریس 4
خانهای

حفظ ،نگهداری
و ثبات
رشد و توسعه
حفظ ،نگهداری
و ثبات
حفظ ،نگهداری
و ثبات
حفظ ،نگهداری
و ثبات
حفظ ،نگهداری
و ثبات
رشد و توسعه
حفظ ،نگهداری
و ثبات
حفظ ،نگهداری
و ثبات
حفظ ،نگهداری
و ثبات
کاهش

سبک زندگی اسالمی
ایرانی

برداشت،
واگذاری یا
انحالل
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 .3-4راهبردهای تبيين و بسط گفتمان انقالبيگری

بر اساس جهت گیریهای بهدستآمده راهبردهای مختلفی تدوین و به خبرگتان ارائته و
اصالحات مورد نظر اعمال شد .راهبردها و راهکارهتای ارائته شتده در زیتر از اتفتاو نظتر
خبرگان به دست آمده است.
 )9عمق بخشي اعتقاد و باور عمومي به فصل الخطاب بودن ولي فقیه جه ت پیش برد
آرمانها و اهداف انقالب و خنثيسازی توطئهها و تبلیغات دشمن از طریق:
 )1-1بیان مصادیق کارآمدیها و موفقیتهای کسبشده در  10ستاله انقتالب در ستایه
مدیریت مبتنی بر والیت فقیه (رسانه های جمعی -تریبون های رسمی -نشر کتب -برگتزاری
همایشها و.)...
 )2-1تبیین سیره عملی ولتی فقیته در حتوزه زنتدگی شخصتی ،ختانوادگی ،سیاستی و
اجتماعی.
 )3-1ارائه بینش ولیفقیه در آینده مسائل کالن کشور و جهتان (فروپاشتی کمونیستم ت
دفع فتنه  22ت نابودی رژیم صهیونیستی.
 )1-1تبیین نقش مؤثر والیتفقیه در منظومه والیت و امامت.
 )6-1بسط گفتمان ولیفقیه و تبدیل آن بته الگتوی راهبتردی اجرایتی موفتق و فراگیتر
مشترک در کشور.
 )5-1ایجاد حساسیت در برابر نقشهها و توطئههای دشمن بر اساس تدابیر ولیفقیه ،بتهمنظتور
آمادگی و هوشیاری همهجانبه مردم و مسئولین در برابر اهداف دشمن و عدم تبعیت از آن.
 )0ارتقای روحیه بسیجي ،حماسي و جهادی در میان مسئولین و مردم از طریق:
 )1-2ترویج و انتقال فرهنگ بسیج ،ایثار و استقامت با تکیه بر دستاوردهای دفاع مقدس.
 )2-2خنثی سازی اثر عملیات روانی دشمن و جلوگیری از تخلیه روحیته انقالبتی گتری
با برجستهسازی اقدامات کلیتدی و مانتدگار در ستطح منطقته (پیتروزی در دفتاع مقتدس،
موفقیتهای حزباهلل ،جریان مقاومت.)...
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 )3-2فرهنگ سازی روحیه بسیجی ،حماسی و جهادی با هنجارسازی و ارزشی نمتودن
آن در سطح جامعه در سطوح مختل

نظام آموزشی کشور.

 )1-2حرکت به سمت تولید فرآورده های علمی و فکری و خودکفتایی در محصتوالت
راهبردی و زیربنایی با مدیریت جهادی.
 )2-6نهادینهستازی پیشترفت و اقتتدار علمتی و استتحکام درونزا بتا اصتالح نگترش
مسئولین کشور.
 )2-5کارآمدسازی دولت و مجلس با تقویت نهادهای نظارتی بهویژه شورای نگهبان.
 )2-2ارتقای بصیرت و نگرش مردم به سمت شایستهگزینی متناسب با مصتالح نظتام و
انقالب در انتخاباتهای پیش رو.
 )2-2تعیین معیارهای قابتل ستنجش و نظتارت و پتایش علمتی و ایجتاد ستامانههتای
هوشمند نظارتی به منظتور التزام پاستخگویی مستئولین اجرایتی کشتور بته متردم در قبتال
آرمانهای انقالب و نیازهای معیشتی مردم.
 )2-1پیشگیری از ایجاد و توسعه اشرافیگری مسئولین و مقابله با آن به منظور ایجتاد و
گسترش عدالت اجتماعی.
 )2-10تبلیغ ،ترویج و عمق بخشی به ساده زیستی در تمامی ابعاد زندگی به سبک ایرانی
اسالمی با اتکا به سند الگوی پیشرفت ایرانی اسالمی و عملی نمودن آن.
 )2-11تقویت تقوای دینی و سیاسی مردم و مسئولین در جهت تحقق مطالبات دینتی و
پرهیز از لغزشگاه های مورد استفاده دشمن با استفاده از پایگاه های فرهنگتی نظیتر مستاجد،
منابر ،انجمنهای اسالمی دانشگاهها و . ...
 )9افزایش اقتدار و قدرت بازدارندگي دفاعي -امنیتي از طریق:
 )3-1ارتقای توانمندی هتای دفتاعی و تولیتد محصتوالت راهبتردی دفتاعی مبتنتی بتر
فناوریهای نوین و بومی برای دستیابی به استقالل همهجانبه.
 )3-2توسعه کیفی و کمی دفاع مردمپایه و بسیج مردمی.
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 )3-3تربیت و ساماندهی نیروهای مسلح مکتبتی و مردمتی بتا تتأمین نیازهتای متادی،
شایسته ساالری در ارتقای سازمانی و از بین بردن تمامی موانتع ستلب کننتده انگیتزه کتار و
تالش از نیروی انسانی.
 )3-1رشد و تقویت هوشمند بنیه دفاعی و امنیتی کشور با هدف حفظ تمامیتت ارضتی
کشور با روش بازدارندگی.
 )0ارتقای دیپلماسي فعال و انقالبي از طریق:
 )1-1کارآمدسازی دستگاه دیپلماسی و هم گرایی بیشتر با کشورهای اسالمی و دوستت
و تعامل راهبردی و هوشمندانه با شرو (روسیه و چین) در جهت مقابلته بتا زیتاده ختواهی
نظام سلطه و شکستن حصار تحریم.
 )1-2تقویت و گسترش عمق راهبتردی جمهتوری استالمی ایتران بتا تترویج گفتمتان
انقالب اسالمی و مقاومت انقالبی.
 )1-3ایجاد پیمانهای منطقهای با ارتقای جایگاه کشور در هندسه جدید قدرت جهانی.
 )1-1تبیین و تقویت دیپلماسی عمومی ج.ا.ایتران در تمتامی ابعتاد سیاستی ،اقتصتادی،
فرهنگی و امنیتی با پیاده سازی اصول عزت ،حکمت و مصلحت بر مبنای تعامل ستازنده بتا
جهان.
 )2اصالح نظام اقتصادی کشور مبتني بر مباني اسالمي و با رویکرد اقتصاد مقاومتي
از طریق:
 )6-1بهره گیری از بسیج منابع ،امکانات و ظرفیتت هتای ملتی ،منطقتهای و بتینالمللتی
بهمنظور افزایش کارآمدی نظام در استقالل اقتصادی کشور.
 )6-2اصالح نظام بانکداری و ایجاد شفافیت در تمامی امور مالی کشور.
 )6-3اصالح فرهنگ مصرف گرایی در بین مردم و مصرف زدگتی در بتین مستئولین در
بین مردم و مسئولین.
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 )6-1تأمین امنیت اقتصادی با روشهای مختل

ازجمله باال بردن ضریب ارزش پول ملی.

 )6-6اعمال صالبت و قاطعیت قتوای سته گانته و اجترای عتدالت در اعمتال قتانون و
برخورد مناسب و بههنگام با جرائم سازمانیافته (پولشویی ،فساد ،قاچاو کاال و ارز و .)...
نتيجهگيری
انقالبی و انقالبی گری ،دو کلیدواژه ای است که در سال های اخیر بستیار بتر آن تأکیتد شتده
است .موضوعی که شاید پس از نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقالب اسالمی به شکل جتدی
در گفتمانسازی ها مورد توجه جدی قترار نگرفتته بتود .ستنگ بنتای شناستایی شتاخ

هتای

انقالبی گری در بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در  11دی  1311در دیدار جمعی از مردم قتم
در حسینیه حضرت امام(ره) گذاشتته شتد .تأکیتد ایشتان بعتد از شناستایی دقیتق شتاخ

هتای

انقالبی گری ،ترویج آن به شکل گفتمان فراگیر در جامعه بود ،چراکه این نوع شتناخت ،یکتی از
راههای ماندگاری و شرط دستیابی به اهداف انقالب استالمی استت .درواقتع گفتمتانستازی از
منظر رهبر معظم انقالب ،یعنی سخنی که با تبیین منطقتی ،عالمانته و بته دور از زیتادهرویهتای
گوناگون بهصورت یک سخن مورد قبول آحاد مردم تلقی شود ،بهگونهای کته بتاور عمتومی در
جامعه ایجاد کند و در ادامه با جریان تبلیغات به یک معرفتت همتهگیتر تبتدیل شتود .از همتین
منظر ،رهبر انقالب در بیاناتشان در مراسم بیست و هفتمین سالگرد ارتحال حضترت امتام(ره) در
 11خرداد  1316برای تبیین مفهوم انقالبی گری ،پنج شاخ
این شاخ

ها را در محورهای مختل

اصلی را برشتمردند و هتر یتک از

تشریح کردند .این شاخ

ها عبارت است از:

 )1پایبندی بر مبانی و ارزشهای اساسی انقالب و اسالم؛
 )2هدفگیری آرمانهای انقالب و همت بلند برای رسیدن به آنها؛
 )3پایبندی به استقالل همهجانبه کشور؛
 )1ضرورت شناخت دشمن ،علت یابی حرکات دشمن ،اعتماد نکردن به دشمن و آمتاده
بودن و هوشیار بودن برای مقابله با توطئههای دشمنان؛
 )6داشتن تقوای دینی و سیاسی.
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اما تهدیدی که این روزها مبانی اصولی انقالبی گری را هدف قترار داده ،تعتابیر برختی
افراد است که سعی می کنند انقالبی گتری را ختالف عقالنیتت تعریت
مساوی افراطی گری تلقی کنند .در این خصو

و برختی نیتز آن را

نیز مقام معظم رهبری فرمودنتد :عقالنیتت

واقعی در انقالبیگری است ،چراکه تنها نگاه انقالبی می تواند حقایق را بته متا نشتان دهتد.
ایشان تصریح کردند :عقالنیت تکیه بر مردم و نیروهای داخلی است و عقالنیت در اعتمتاد
نکردن به دشمن است که این ویژگیها در گفتمان انقالبیگری متبلور میشود.
سؤال اصلی این مقاله از این قرار بود :راهبردهای تبیین و بسط گفتمان انقالبی گتری در
پدیدایی و استحکام هنجارهای جامعه اسالمی -ایرانی چیست؟
پس از ارزیابی و شناسایی محتیط درونتی و بیرونتی و تعیتین جهتت گیتری راهبردهتا،
راهبردهای متعددی پیشنهاد شد .این راهبردها مورد ارزیابی توستط خبرگتان و متخصصتان
قرار گرفت و درنهایت راهبردهای دارای باالترین جذابیت معرفی و اولویت بندی شد .ایتن
راهبردها عبارت است از:
 )1عمق بخشی اعتقاد و باور عمومی به فصل الخطتاب بتودن ولتی فقیته جهتت پیشتبرد
آرمانها و اهداف انقالب اسالمی و خنثیسازی توطئهها و تبلیغات دشمن.
 )2ارتقای روحیه بسیجی ،حماسی و جهادی در میان مسئولین و مردم.
 )3افزایش اقتدار و قدرت بازدارندگی دفاعی -امنیتی.
 )1ارتقای دیپلماسی فعال و انقالبی.
 )6اصالح نظام اقتصادی کشور مبتنی بر مبانی اسالمی و با رویکرد اقتصاد مقاومتی.
پيشنهادها
الف) پیشنهادهای مبتني بر تحقیق
 )1آن گونه که محققین دریافتند ،بسیاری از کارگزاران جمهوری اسالمی ایران با تعریفی
نادرست از انقالبی گری و انقالبی بودن ،درصدد تضعی
این کارگزاران در مسئولیت های مختل

و حذف این گفتمتان برآمتده انتد.

لزوم گذر از انقالبی بودن و ورود به عرصه کتار و
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عمل ورای انقالبی گری را بیان کرده اند .با توجه به اینکه رهبر معظم انقالب ،انقالبی بتودن
را در همه حوزه های مختل

مورد تأکید مکرر قرار داده اند پس عدول از ایتن موضتوع بته

نحوی التزام عملی به والیتفقیه را برای ایشان زیر سؤال میبرد .میزان پایبنتدی کتارگزاران
نظام به شاخ

های تعری شده برای انقالبی گری بایتد توستط واحتدهای نظتارتی متورد

ارزیابی قرار گیرد تا صالحیت افرادی که با این موضوع زاویه اساسی دارنتد بترای تصتدی
پستهای کلیدی نظام مورد تأیید قرار نگیرد.
 )2شاخ
شاخ

های انقالبیگری در ابعاد و مؤلفههای مختل

به دست آمده است .باید ایتن

ها به انحای ممکن بستط یابتد .گفتمتان انقالبتی گتری بایتد گفتمتان بالتب بترای

کارگزاران و مسئولین رده های مختل

نظام قرار گیرد .این موضوع از سران قوه ها باید آباز

شود تا به بدنه قوا هم تسری یابد .این گفتمتان بایتد چنتان سترلوحه اعمتال کتارگزاران و
مسئولین کشور قرار گیرد که دشمن به هی وجه خیال ایجاد تفرقه بین مسئولین و نفوذ بین
آنها را در مخیالت خود نگنجاند.
 )3روحیه بسیجی و مدیریت جهادی صرفاً مربوط به زمان دفاع مقدس نیست .استتفاده
از تجارب دفاع مقدس و پیاده سازی این تجربیات منجر به ارتقای روحیته انقالبتی خواهتد
شد .تجربیات دفاع مقدس در بسیاری از موارد احصا شده است ،اما هی گاه نظریته پتردازان
دانشگاه این زحمت را به خود نداده اند کته بتا پتردازش روش هتای متدیریتی زمتان دفتاع
مقدس ،نظریات علمی مبتنی بر سبک های متدیریت جهتادی را تتدوین نمتوده و در قالتب
دروس دانشگاهی به مدیران آینده کشور ارائه نمایند .لتذا شتورای عتت

و شتورای عتالی

انقالب فرهنگی باید برای دستیابی به این مهم با جدیت دستبهکار شوند.
 )1تداوم روحیه انقالبی و گفتمان انقالبی گری در بیداری کشورهای منطقه مؤثر خواهد
بود .این موضوعی است که هی گاه با ذائقه دشمنان انقتالب خوشتایند نخواهتد بتود .ایتن
ناخوشایندی وجوب افزایش اقتدار و قدرت بازدارندگی دفتاعی– امنیتتی را چنتدین برابتر
می کند .لذا ارتقای توانمندی های کشور در حوزههای دفاعی امنیتی ،برتری کشور در منطقته
و جلوگیری از تحرکات ایذایی دشمنان را به همراه خواهد داشت.
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 )6ارتقتتای نگتترشهتتای انقالبتتی دولتمتتردان در حتتوزه سیاستتت ختتارجی نیازمنتتد
شایسته گزینی و شایسته پروری در این حوزه است .این مهم باید در دستور کار وزارت امور
خارجه قرار گیرد و سازوکارهای الزم برای آن را نیز فراهم سازد.
 )5بتتا توجتته بتته تجدیتتد و توستتعه تحتتریمهتتای اقتصتتادی کشتتور و ایجتتاد فشتتارهای
ناجوانمردانه توسط نظام سلطه ،پیاده سازی پارادایم اقتصاد مقتاومتی بایتد در اولویتت قترار
گیرد .ستاد اقتصاد مقاومتی عالوه بر پیاده سازی این پارادایم باید ستازوکارهای پیتاده ستازی
اصول اقتصادی اسالمی را نیز طراحی نماید.
ب) پیشنهاد برای تحقیقات بعدی
با توجه به اینکه موضوع انقالبی گری نیازمند تولید ادبیات نظری مناسب و بنی و بومی
است ،پیشنهاد می گردد در این حوزه تحقیقات وسیع تری انجام شود .تحقیتق در خصتو
موضوعات زیر به نظر ضروری میرسد:
 )1راهبردهای بسط گفتمان انقالبی گری در نهادهای انقالبتی (مجلتس انقالبتی ،حتوزه
انقالبی و .)...
 )2الگوی ارزیابی انقالبیگری در نهادها و سازمانهای کشور.
 )3معیارهای نظارت بر عملکرد سازمانها مبتنی بر شاخ

های انقالبیگری.

 )1معیاره تای نظتتارت بتتر عملکتترد دولتمتتردان جمهتتوری استتالمی ایتتران مبتنتتی بتتر
شاخ

های انقالبیگری.

 )6راهبردهای بسط گفتمان ولیفقیه و تبدیل آن به الگوی اجرایی مشترک در کشور.
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اسحاقی ،سید حسین (« ،)1321نگاهی به پدیده رانتجویی در ایران» ،مجله رواو اندیشه ،شماره .16
اسکاچپل ،تدا (« ،)1325دولتها و انقالبهای اجتمتاعی» متترجم :ستید مجیتد رویتینتتن ،تهتران،
انتشارات سروش.
آبراهامیان ،یرواند (« ،)1322ایران بین دو انقالب» ،ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی،
تهران ،نشر نی.
برینتون کرین (« ،)1320کالبدشکافی چهار انقالب» ،ترجمه محسن ثالثی ،تهران ،مرکز نشر زریاب.
بشیریه ،حسین و اردستانی ،علی (« ،)1321دولت و انقالب در ایران  1122ت  ،»1152تهران ،نشر ر داد نو.
جانسون ،چالمرز (« ،)1353تحول انقالبی» ،مترجم :حمید الیاسی ،تهران ،امیرکبیر.
جعفریپناه ،مهدی (« ،)1312قدرت نرم ،مبانی و کارکردها در اسالم و جمهوری اسالمی ایران» ،قتم،
انتشارات عصر جوان.
جعفریان رسول (« ،)1322تاریخ تحول دولت و خالفت» قم :دفتر تبلیغات اسالمی.
حاجی صادقی ،عبداهلل (تابستان « ،)1312انقالب اسالمی و برجستهترین ویژگیها از نگاه امام خمینی
و مقام معظم رهبری» ،پژوهشهای انقالب اسالمی ،دوره  ،2شماره .6
حاضری ،علیمحمد (« ،)1322بررسی تحلیلی مطالعات انقالب اسالمی (بررسی کتابها)» ،جلد اول،
تهران ،چاپ نشر عروج.
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، جلد دوم،») «بررسی تحلیلی مطالعات انقالب اسالمی (بررسی مقاله ها،)1322(  علی محمد،حاضری
. چاپ نشر عروج،تهران
. انتشارات صدرا، قم،» «نهضتهای اسالمی در صدساله اخیر،)1365(  مرتضی،مطهری
. نشر صدرا، قم،» «پیرامون انقالب اسالمی،)1361(  مرتضی،مطهری
. نشر اسالمی، تهران،» «مقدمهای برجهانبینی اسالمی،)1355(  مرتضی،مطهری
. انتشارات صدرا، قم،» «پیرامون جمهوری اسالمی،)1352(  مرتضی،مطهری
. انتشارات صدرا، قم، چاپ ششم،» «پیرامون انقالب اسالمی،)1320(  مرتضی،مطهری
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