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تعیین میزان تأثیر فرصتها و تهدیدات ناشی از بیداری اسالمی بر سیاستهای دفاعی
امنیتی ج .ا .ا .با تأکید بر آراء و اندیشههای حضرت امام خامنهای(

)

خسرو بوالحسنی ،1امیر شایان شفیعی نیک ،2عبدا ...عراقی
دریافت مقاله96/10/01 :

3

پذیرش مقاله96/10/01:

چكیده
تغییر و تحوالت ناشییی از بیداری اسیییمی ر انان اسییی ر منآسی سیییا و شییلا فریسا گویای این
واقعیت اسیت هی شیناخت فرصتها و تندیدات وب از تعریف سیاستهای فاعی -امنیتی انت مسابلی با
تندیدات و مدیریت ن و بنرهمندی از فرصییتها بیصییورت مآالعی شییده و عللی امری ضییروری بی ن ر
میرسید.بر این اسیا

هد

تحسی ااضیر برشلر ن فرصتها و تندیدات بیداری اسیمی و سپس تعیین

میزان این فرصییتها و تندیدها بر سیییاسییتهای فاعی امنیتی ج .ا .ا .ر قالب رویکر مدیریت راهبر ی
بیمن ور ترسیم اف

ینده میباشد  .ر این تحسی ضلن استفا ه از روش توصیفی -تحلیلی ر تجزییوتحلیل

اطیعات ،برای تعیین اجم نلونی از روش نلونیگیری تصا فی طبسیای و فرمو هوهران بنره گرفتی شد هی
ننایتاً 03نفر تعیین گر یدند.سیپس ا ههای بی سیت مده ر پرسینینامی با استفا ه از فنون مار استنباطی ر
قالب اداو تن یم و سیپس انت بررسیی میزان فراوانی پاسخهای ا هشده بی سؤاالت پرسننامی از زمون
های – اسییکو ر اسییتفا ه شیید هی نتایج ن منی ک هر هی ر اوزه تندید باالترین عامل ،ایجا تفرقی بین
مسیللانان و پایینترین عامل ،خآا ر تحلیل قیا ها بی شیلنان و ر اوزه فرصت و عامل فرهنگ و تفکر
بسییجی و شکست طرح انوب غرب سیایی مریکا و بیداری ملتها بی ترتیب باالترین و پایینترین تأثیر
بر هل سیاستهای فاعی امنیتی را اشتی است.
واژگان کلیدی :بیداری اسیمی ،ن ا سلآی ،تندید ،فرصت ،سیاستهای فاعی -امنیتی ج .ا .ا.

 - 1استا یار علو فاعی راهبر ی اننگاه عالی فاع ملی
 - 2اننجوی وره هتری علو

 - 0هارشنا

فاعی راهبر ی اننگاه عالی فاع ملی(،نویسنده مسئو ) Shafieenick2000@yahoo.com

ارشد علو سیاسی اننگاه زا اسیمی
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مقدمه
تاریخ معاصر انان خصوصاً تحوالت قرن بیستم سرشار از رویدا های متعد ازاللی انسیبات،
انگها ،منازعات ملی و بیناللللی بو ه اسیت( .مرا و هلکاران .) 02 :1033،نچی مسیلم است
غربیان تحت تأثیر انان اسییی و با الگو گیری از ن  ،همهم توانسییتند پینییرفتهای شییگفتی ر
قرنهای 14،13و 13بی واو ورند(.والیتی ،علی اهبر  .)102: 1037،غلبی یافتن ن ا اسیییمی بر
انواع توطئیها و خالت های مستسیم و غیرمستسیم ن ا سلآی ر طو بیش از سی هی و هلینطور
نیل بی موفسیتهای بزرگی هلچون تحس مر سیاالری اسییمی ،ستاور های فرهنگی ،ااتلاعی،
اقتصیا ی ،عللی و فنی ایران اسیمی ،مواب شده اتی برخی تحلیلگران غربی از ن بیعنوان یک
«مد موف » ر منآسی انوب غرب سیا یا هنند(میسون ،تیری.)24 : 1033 ،از سوی یگر تغییر و
تحوالت ناشییی از بیداری اسیییمی  ،ر یک مسیییر توقفناپذیر و سیییا قرار گرفتی هی ر نهلی
راهبر های معارض و متضا باهم هار میهنند(اعفری،سیدمندی .)3:1037،قدرتهای فرا منآسیای
هی بی نبا از بین بر ن ارزشهای انسیبی ارهتهای ااتلاعی انان اسی هستند (مثل مریکا و
اروپا و صنیونیستها) و راهبر بازیگران متعند و ملنم از انسیب اسیمی ایران و هلی اریانات و
گروههای بیاصیآیح سییاسی اخل انان اسی با اندینیهای متنوع  ،باعث شده هی محیط ،محل
تیقی راهبر های متنوع باشیید و نتایج ااصییل از تحوالت مبنم بی ن ر برسیید(شیییبانی فر،محلد
اسیین .)73:1030،لذا با توای بی اینکی این وضییعیت ر محیط امنیت ملی ج.ا.ا اتفاا افتا ه  ،تعیین
پیامدهای ناشی از این تأثیر و تأثرات برای النوری اسیمی ایران اهلیت ار .
تغییر و تحوالت ناشیی از بیداری اسییمی ر انان اسیی ر منآسی سیا و شلا فریسا و تیش
استکبار بیمن ور مدیریت انسیبهای بی واو مده گویای این واقعیت است هی شناخت فرصتها
و تندیدات و بازتعریف سیییاسییتهای فاعی -امنیتی انت مسابلی با تندیدات و مدیریت ن و
بنرهمندی از فرصیتها بیصیورت مآالعی شیده و عللی امری ضیروری بی ن ر میرسد.این تحسی
میتواند با من ک هر ن فرصتها و تندیدات و بررسی وضعیتهای مواو بی نبا راهالهای
مناسب برای النوری اسیمی ایران بو ه و.بی لحاظ هاربر ی ،قا ر خواهد بو زمینی تصلیم سازی
را برای تصیییلیم گیران فیاعی -امنیتی و فر یندهای برنامیریزی ر سیییآوح راهبر ی و عللیاتی
تسیینیل نلو ه و با ات ات تدابیر صییحی و منآسی ما گی مسابلی ر اوزه فاعی-امنیتی را افزایش
هد .

تعیین میزان تأثیر فرصتها و تندیدات ناشی از بیداری اسیمی بر سیاستهای فاعی امنیتی
ج .ا .ا(.با تأهید بر راء و اندینیهای اضرت اما خامنیای(

)
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هدف اصللی تحقیق :شیناخت تأثیر فرصتها و تندیدات ناشی از بیداری اسیمی بر سیاستهای
فاعی – امنیتی النوری اسیمی ایران .
اهداف فرعی تحقیق -1:شناخت مؤلفیهای بیداری اسیمی-2.شناخت و تبیین سیاست فاعی –
امنیتی النوری اسیمی ایران -0.تعیین اهم عوامل فرصت ساز ناشی از بیداری اسیمی مؤثر بر
سیاستهای فاعی-امنیتی النوری اسیمی ایران-7.تعیین اهم عوامل تندیدزای ناشی از بیداری
اسیمی مؤثر بر سیاستهای فاعی-امنیتی النوری اسیمی ایران -7.تعیین تأثیر عوامل فرصت
ساز بر سیاستهای فاعی-امنیتی ج.ا.ا -6.تعیین تأثیر عوامل تندیدزا بر سیاستهای فاعی-امنیتی
ج.ا.ا.
مبانی نظری
اسیاسیاً بسیتر اصیلی و اولیی ن ریی بیداری اسییمی مبتنی بر قر ن مجید ،سنت رسو اهر (ص) و
معار

اهلبیت(علینمالسی ) است(نجفی ،موسی .)1:1033 ،این بررسی نیز ر چنارچوب ن ریی هین

بیداری اسییمی صورت گرفتی است هی امروزه بیعنوان ن رییای عللی و قی  ،بی صورتی منسجم
و عللیاتی توسیط مسا مع م رهبری(مدظلیالعالی) طرح ،تبیین و تنری شده است و بااینکی منبعث از
مجلوعی تحوالت تاریخ اسیی و اوامع اسیمی و تجربیات مربوطی است ،اما اهنون خو مبد بی
چارچوب منتفی شیده اسیت هی ملتهای مسللان ر این قالب قا ر بی ارهت و اقدا برای نیل بی
زا ی ،عزّت و هرامت و تحسّ اهدا

اصیل اسی ناب خواهند بو  .با نگاه بی بیانات و تحلیلهای

مع م لی ،عل بینش تاری ی و اامعیشییناسییانی اینییان بی موضییوع بیداری اسیییمی و تحوالت ن
نلایان میشییو مع م لی بیداری اسیییمی را نی یک پروژه ،بلکی یک فرایند تاری ی می انند(هلان:
.)2
پیشینهی تحقیق:

بی استنا بررسیهای انجا شده ر مراهز مربوط بی سیاستهای فاعی-امنیتی ،تحسی مستسل و
مستد عللی و یا رسالی و هتاب با عنوان یا هد

تحسی ااضر هی بی " تأثیر فرصتها و تندیدات

ناشی از بیداری اسیمی بر سیاستهای فاعی -امنیتی النوری اسیمی ایران پر اختی باشد،
مناهده و یافت نگر یده است .اما برخی مساالت نسبتاً منابنی بی شرح زیر بی موضوع مور اشاره
پر اختی است:
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 -1هسانی فیروز با ی  ،سید ای و فرازی ،مندی( )1031با موضوع بیداری اسیمی وامنیت ملی
النوری اسیمی ایران واین سئوا اصلی هی بیداری اسیمی چی چالش ها وفرصت هایی را پیش
روی امنیت ملی النوری اسیمی ایران قرار ار بی این نتیجی رسیدند هی تیش برای ناهار مد هر ن
الگوهای مر ساالری ینی  ،تندید تنازعات گفتلانی  ،تندید تنازعات رون ینی  ،تندید رقابت
های رون منآسی ای وتیش برای بازگنت بی ن م هنن انوب غرب سیا  ،تسویت موج
اسی /شیعی/ایران هراسی  ،و قآبی شدن انوب غرب سیا ر قالب محور مساومت وسازش
وافزایش فنارهای سیاسی ،اقتصا ی ون امی بر ایران و ر ننایت  ،فرقی گرایی ینی وقومی وبحران
سازی ر منآسی ،از منم ترین چالش های امنیت ملی النوری اسیمی می باشد هی بر اسا

یدگاه

های مسا مع م رهبری (مدظلی العالی)تندید ر مسابل تندید  ،افزایش قدرت باز ارندگی و پاسخ
هراللی ر هلان سآ  ،سی عنصر اساسی ر هم افزایی امنیت ملی النوری اسیمی خواهد بو .
 -2خواای سروی ،غیمرضا( )1033با موضوع نسبت انسیب اسیمی ایران با بیداری اسیمی :واوه
تنابی وتفاوت،و با این سوا اصلی هی انسیب اسیمی ایران با خیزش وبیداری اسیمی ر انان
عرب چی نسبتی ار ،بی این نتیجی رسیدهی ظنور ونسش فرینی انسیب اسیمی  ،بارزترین من صی
منترک ر میان مجلوعی خیزش های بی هم پیوستی و نبالی وار ااری ر انوب غرب سیا و شلا
فریساست.بی واقع موزه ها واندینی های انسیب اسیمی منتنی بر عدالت ااتلاعی  ،مر ساالری
ینی واستسی و زا ی هی توانستی بی تلفیسی از النوریت واسیمیت ست یابد ،الگوی بسیاری از
انبش ها وخیزش های مر می است .ر پایان می توان گفت هی انسیب اسیمی نسآی عآفی ر
بیداری ورهایی نی تننا انان اسی هی یگر ملت ها بی شلار می رو هی نتیجی ن شکست طرح
انوب غرب سیایی مریکا  ،بیداری ملتناو افزایش ضدیت با رژیم صنیونیستی خواهد بو .
 -0قربانی شیخ ننین ،ارسین  ،هار زما ،اوا ( )1032با موضوع بیداری اسیمی و ستگاه یپللاسی
ایران فرصت ها وتندیدها و با این سوا اصلی هی چی فرصت ها وچالش های ناشی از هدایت
انبش های انوب غرب سیا ر مسیر ل واه مریکا برای ستگاه یپللاسی النوری اسیمی
بواو می ید بی این نتیجی رسیدندهی ایران بی لیل رمان ها وارزش های انسیب اسیمی هی فاع
از ملت های م لو وانبش های ا طلبانی از اللی نناست ونسش هدایت گری این هنور ر
بیداری اسیمی ونیز انت اراتی هی ملت های مسللان منآسی از ن ارند ،ر قبا بیداری اسیمی ر
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انوب غرب سیا و شلا
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فریسا یا هر نسآی یگر ر انان مسئولیت ار وخو را بی الایت از

این انبش ها ملز می اند .با این اا  ،تحوالت منآسی بی هلان اندازه هی برای ایران فرصت های
ادیدی ایجا می هند  ،تندیدهایی نیز ر پی خواهد اشت هی عبور از ننا تننا ر سایی تدبیر و ر
پیش گرفتن سیاست های هوشلندانی ،مسدور است.منم ترین اصلی هی ر این راستا هارگنا خواهد
بو ،شناخت منآسی وواقعی از تحوالت منآسی وپیش بینی صحی انت ن ر ینده ونیز شناخت
ابزارها وامکاناتی است هی ایران برای نسش فرینی فعاالنی ر این اوا ث ر اختیار ار  .هرچند
تحوالت اخیر ر منآسی هی از ن بی بیداری اسیمی تعبیر می شو  ،ارای مبنا وخاستگاه ینی
واسیمی است ،باید تیش شو این انت گیری ر ینده نیز افظ شو .
 -7نجفی ،موسی( )1031با موضوع ن ریی بیداری اسیمی بر اسا

اندینی سیاسی مسا مع م رهبری

(مدظلی العالی)و با این سوا اصلی هی ماهیت بیداری اسیمی چیست وتا هنون چی مراالی را طی
هر ه وتاثیر انسیب اسیمی ر بیداری معاصر وتحوالت سی هی اخیر انان اسی چگونی قابل
ارزیابی است ،بی این نتیجی رسیدهی ن ریی بیداری اسیمی هی بر اسا

اندینی سیاسی مسا مع م

رهبری (مدظلی العالی)بی ست می ید  ،این اصو را ر بر ار -1:این ن ریی می تواند ر شکل
یک ن ریی منسجم واامع و ر ابعا عللی علی وصحی مآرح شده ،قابل ارا ی باشد-2چون این
ن ریی ،منبعث از ابکار و رای مراع ومجتندی است هی ر اایگاه رهبری بزرگ ترین ن ا اسیمی
قرن ااضر قرار ار ،ااوی مبانی ن ری قیسی است هی با مسایل روز و واقعیات انان اسی منآب
است  -0این ن ریی ارای مبانی ینی ومست رج از «اصو وعساید» است از این رو،با روح هلی
اسی وبی خصوص «مکتب اهل بیت عصلت (ع) هل وانی ومناسبت ار -7چون این ن ریی را
ش صیتی بیان هر ه هی بی تاریخ اسیمی انان معاصر اشرا

هامل اشتی ،لذا بر سی اصل -1:مر می

بو ن  -2اسیمی بو ن  -0استکبارستیزی تاهید اشتی هی این سی اصل با واقعیات واوا ث تاریخ
و سده اخیر نیای اسی مآاب بو ه وتحوالت اصلی و غدغی های واقعی اوامع اسیمی ر ن
مد ن ر قرار گرفتی است -7با ر ن ر اشتن این نکتی هی بیداری اسیمی ،واهننی ر برابر استعلار
غرب است ،این نآریی براسا

رای ش صیتی مآرح شده هی بی ترفندهای استعلار وابعا نفوت

ااانب ر ملل اسیمی شناست وبرای مسابلی با ن  ،راهبر های منلی را بیان می ار  -6این ن ریی
با توای بی ویژگی های گفتی شده  ،می تواند بی عنوان اصو فکری وسیاسی ننضت بیداری اسیمی
برای عصر ادید بی مانند ستورالعلل مدون ومانیفست وقآب نلای مبارزاتی برای ملل مسللان
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مور بحث وسر لوای ارهت قرار گیر -4با توای بی اینکی این ن ریی مبتنی بر رای رهبری ن ا
النوری اسیمی است بیداری اسیمی را ر چنم انداز بزرگ ترین انسیب ینی قرن ااضر تحلیل
می هند وبا توای بی ظرفیت ها واف این انسیب بی این پدیده منم نیای اسی می نگر هلچنین
این ن ریی با توای بی زوایای مآرح ر ن  ،تننا ن ریی اصیلی است هی ر اف وگستره وخط فکری
اضرت اما
اسا

خلینی(

مبانی واصو

) بی عنوان معلار هبیر وفریا گر بیداری اسیمی قرن اخیر ،قرار ار وبر
ن خط فکری بی تبیین مسایل می پر از -3با توای بی ویژگی های گفتی شده،

این ن ریی با نوعی «فرهنگ سیاسی ینی ونسبت های ادیدی» هی برخاستی از متن اامعی اسیمی
است بی ارزیابی ارهت بیداری اسیمی می پر از .
نتیجی گیری :با الع بندی پینینی تحسی می توان بی نتایج تیل رسید :منلترین مولفی های بیداری
اسیمی عبارتند از -1:مر می بو ن  -2اسیمی بو ن  -0استکبارستیزی .منلترین سیاست های
فاعی -امنیتی النوری اسیمی ایرا ن عبارتند از -1:تندید ر مسابل تندید  -2افزایش قدرت
باز ارندگی  -0پاسخ هراللی ر هلان سآ .منلترین عوامل فرصت ساز از بیداری اسیمی موثر
بر سیاست های فاعی -امنیتی النوری اسیمی ایران عبارتند از -1:شکست طرح انوب غرب
سیایی ،مریکا  -2بیداری ملتنا -0افزایش ضدیت با رژیم صنیونیستی.
مفهوم شناسی:

ر تاریخ معاصییر اسییی  ،عللاء و متفکران بزرگی هلچون سییید الا الدین اسیید با ی ،شیییخ
محلد عبده ،سییید قآب و اسیین البنّاء هرهدا تیشهای بسیییاری برای گاه سییاختن ملتهای
مسیللان و تبیین لزو قیا علیی اسیتعلارگران و مستکبران زمان برای تحس عزّت اسی و مسللین
غاز هر ند اما علیرغم موفسیتهای اولیی ،با انواع توطئیچینیها از اانب سلآیگران و وابستگاننان
مواای شیدند( .مرا و هلکاران.)33 :1033،سرانجا با غاز ارهت بیدارگرانی اضرت اما خلینی
(

)

ر منرومو های هی  1073ر ایران و سییپس نجف اشییر

بارقی امیدی ر

مسییللانان

پدیدار شید .انسیب اسییمی بستری را ما ه هر هی اگر ملتی خو را بی ن متصل هند،هل زندگی
ن ملت وار تاری ی از نورانیت و معنویت میشییو (طاهر زا ه .)71: 1033 ،رواقع میتوان گفت
منیروعیت سیاسی و ینی اما

(

 .)77ر اندینیی اضیرت اما

خلینی(

)

ر سآ انان و ر قرون اخیر بین یر بو (محلدی: 1043 ،
)

لیل اصیلی عسبماندگی و ضیعف مسللین ،استعلار

تعیین میزان تأثیر فرصتها و تندیدات ناشی از بیداری اسیمی بر سیاستهای فاعی امنیتی
ج .ا .ا(.با تأهید بر راء و اندینیهای اضرت اما خامنیای(

ز گی هنورها و اکومتهای وابستی نهاست ،لذا یدگاه اینان بر اسا

)
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تفکیکناپذیری ین از

سیاست بنا شده است .هلانگونی هی اینان فرمو ند« :ما تا بی اسی برنگر یم ،تا بی اسی رسو اهلل
برنگر یم ،منییکیتلان سییر اای خو ش هسییت ،نی میتوانیم قضیییی فلسییآین را ال بکنیم و نی
افغانسیتان را و نی سیایر ااها را ملتها باید برگر ند بی صدر اسی اگر اکومتها هم با ملتها
برگنیتند هی اشیکالی نیسیت و اگر برنگنیتند ،ملتها باید اساب خو شان را از اکومتها ادا
هنند»»( صییحیفی اما ،ج .)33:، 10ازاینرو انوب غرب سیییا با موج فزاینده و غافلگیرهنندهای از
انبشهای مر می روبرو شید هی هد

ن رفع بیعدالتی،تبعیض،فسا ،ارهت بی سلت مکراسی

و نفی سلآی و اقتدار اخلی و خارای مواو بو (هلبعلی.)4: 1033 ،
عوامل و ریشههای بیداری اسالمی:

ر خصوص علل بروز قیا های مر می ر هنورهای اسیمی منآسی،

تحلیلهای م تلفی ارا ی میشییو هی طیفی از رویکر های اقتصییا ی -ااتلاعی و سیییاسییی را ر
برمیگیر و الیلی هلچون فسیییا گسیییتر ه ،تبعیض ،فسر و تیش برای برخور اری از امکیانات
رفاهی و معینیتی بنتر را مآرح میهنند برخی نیز مبارزه با استبدا  ،اکومت موروثی ،سرهوب و
خفسان ااهم بر اامعی را لیل اصیییلی قیا مر می انند( العی از نویسیییندگان .)07 : 1037،
اگرچی هر یک از این عوامل میتواند ر تحلیل انسیبهای هر یک از هنیورهای منآسی مور توای
و بررسییی قرار گیر اما ر قالب ن ریی بیداری اسیییمی میتوان محورهای اصییلی تیل را بیعنوان
علل بنیا ین این قیا ها تهر نلو :
 -1اعتسا بی فاصلی اشتن اامعی اسیمی از وضع مآلوب و برازنده اوامع اسیمی.
 -2اعتسا بیضیرورت راوع بی قر ن و سنت بیعنوان مبنایی نو برای زندگی ر نیای ادید و
توای یافتن نها بی قابلیتها و ظرفیتهای ع یم ننفتی ر منابع ینی.
 -0اعتسا بیضرورت تیش برای بازیابی هویت ملی فرهنگی یا ینی از سترفتی.
 -7مباهات بی گذشتیای رخنان و تلدنی بزرگ.
 -7ااسا

هوتاهی نسبت بی انجا وظایف اسیمی.

 -6اعتسا بی ناهار مدی سیییتاور های ادید برای رفع منیییکیت بنیییریت و شیییکسیییت
اید ولوژیهای وار اتی( صوفی نیارهی،علی)167 :1031،
بیداری اسییمی محجوریت ز ایی از ین یا بازپیرایی و واخوانی گزارهها و موزههای اسیمی
از االا و ابناماتی اسیت هی بر سییلای ین ننیسیتی است(العی از اندینلندان .)037 :1037،

33

فصلنامی مآالعات فاعی استراتژیک  -سا شانز هم ،شلاره  ،42تابستان 1034

مسا مع م رهبری(مدظلیالعالی) رینییهای اصلی قیا های منآسی را تبیین نلو ه و لیل وانت شلن
را از خیزش اوانان مؤمن و انسیبی منآسی یا ور میشییوند ،اینییان ر این خصییوص میفرمایند:
«اسییی با پاییها و مبانی اسییتکبار یعنی ظلم و تجاوز و اشییغالگری مبارزه میهند بی هلین علت
زورگوییان انانی از نفس گرایش ملتها بی اسیییی متواش میشیییوند ،هلچنان هی ر اوا ث
ماههای اخیر منآسی ،از ظواهر و ننیانیهای اسییمی بو ن ت اهرات ملتها و پیروزی اسی گرایان
ر انت ابات ،علناً ابراز نگرانی هر هاند(بیانات مورخی.)33/13/34
سیاستهای دفاعی-امنیتی جمهوری اسالمی ایران :وقوع انسیب اسیمی ایران ر بنلن  1074ر شرایآی
بو هی ن ا شاهنناهی ن بی استکبار انانی اتکا اشت .اساساً انسیب اسیمی ر تعارض با ن ا
بینالللل ،ارزشها و هنجارهایی را مآرح هر هی ضلن تضا با منافع قدرتهای انانی اامی افظ
وضع مواو  ،مواب بروز چالش ر ن ا بینالللل شد.ازاینرو اما

(

) تننا بی امت و تلدن

اسیمی و نجات ن از گلراهی و عسبماندگی ما ی و معنوی نلیاندینید،بلکی ر فکر نجات هلی
ملتها و تلدنها بو (شیرو ی .)40 : 1033 ،ر اسیست انسیب اسیمی گنایش اف و زمان ادید
ر بحبوای پایان غرب بنلار میرو (طاهر زا ه  .)12: 1033 ،ایران اسیمی با طرح این ارزشها ر
سیاست خارای خو  ،تیش هر تا افکار علومی ملل محرو انان را انت تغییر ر ن ا بینالللل
تحت تأثیر قرار هد و ارزشهای مآرحشده را تبدیل بی هنجار ساز  (.ستو ه )167 : 1033 ،اعتراض
امروز ملتهای اسیمی بر روند تاری ی هنورهای اسیمی ر تیل تلدن غرب است(.
نجفی)27:1034،
من ور از واژهی " فاعی" ر عبارت "سیاست فاعی"بی معنای منفعل بو ن نیست ،بلکی فاعی
بو ن بی معنای ن اسیییت هی از من ر ن امی ،هنیییور ما " ابتدا هننده بی انگ علیی هیچ هنیییوری
نیست" اما اگر هنوری بی ما اللی هر ر این صورت سیستم فاعی ما نی پدافندی بلکی بی مفنو
تنیاالی خواهید بو و چنین تناالی نیز برای فاع صیییورت میگیر  .بی عبارتی اگر هنیییوری
ب واهد بی هنیور ما اللی هند ،ما برای فاع از خو  ،سیراسر تناام میهنیم  ،پس ماهیت اقدا ما
ر هد  ،فاعی اما رروش ،تناالی است .اضرت اما

خلینی (

)

سیاست فاعی را ر قالب

تفسییییری موسیییع هی تلامی ایات ااتلاعی را ربر میگیر مور تانید قرارمی هد و بر این مبنا
افزون بر بعد ن امی ،اوزه فاع فرهنگی ،اقتصیا ی و سیاسی را شامل میشو و سآوح ن بیطور
عللی ر اوزه ملی و فراملی قیابلطبسیبندی اسیییت(اسیییینی وهلکاران .)13:1033،هلچنین با

تعیین میزان تأثیر فرصتها و تندیدات ناشی از بیداری اسیمی بر سیاستهای فاعی امنیتی
ج .ا .ا(.با تأهید بر راء و اندینیهای اضرت اما خامنیای(

)
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بررسییی بیانات مسا مع م رهبری و فرمانده هل قوا اضییرت اما خامنیای از سییا  1063تا سییا
 1032تدابیر ارزنده اینیان هی مرتبط باسییاسیتهای فاعی – امنیتی میباشیید را بی شرح زیر بیان
می اریم:
 -1ما ملتی نیسییتیم هی بننییینیم تلاشییا هنیم قدرتهای پوشییالی ما ی هی از رون هر خور ه و
مورییانیی خور هانید ملیت اسیییتوار و پوال ین ایران را تنیدیید هننید ،میا ر مسابل تندید ،تندید
میهنیم(بیاناانم رخه ا  -2.)19/8 /91هر هس فکر تجاوز بی النوری اسییییمی ایران ر م یلیاش
خآور هنید بیایید فوراً خو را میا ه رییافیت سییییلیهای محکم و منیییت پوال ین هند (بینانم

رخه -0.)19/8/91

ر مسابلی با تناام شیلنان چی از سیوی امریکا یا از سیوی رژیم صنیونیستی

بیاشییید برای فیاع از خو

ر هلیان سیییآحی هیی بیی میا اللیی هنید اقدا خواهیم هر ( بیانانم

رخه  -7.)19/9/9رژیم صینیونیستی ر قواره و اندازهای نیست هی ر صف شلنان ملت ایران بی
چنیم بیاید.اگر غلآی از نها سر بزند النوری اسیمی تل ویو و ایفا را با خاک یکسان خواهد
هر  (.بینانم رخه  -7.) )9911/9/9ن ا النوری اسییییمی باید قدرت فاعی و رزمی متناسیییب با
اعیی ها و رمانهای انسیبی خو اشتی باشد.این تننا با هار و تیش و افظ روایی و ما گی شلا
فرزندان اسی و اما میسّر خواهد شد(بینانم رخه  -6.)9928/2/12شلا امروز خو تان را ما ه هنید
برای فر ا (بینانم رخه  -4. )9981/8/8ملکن اسیت تناالات نیا ر ینده ،اینطور صری و روباز
و سینل الدفع نباشد ملکن است پیچیدهتر باشد پیچیدگی و ایلان قوی الز است .فاع از اسی
ر وران نبی اهر (ص) ،سیییانتر از فاع از اسیییی ر وران امیراللؤمنین (ع) بو  .ر ن زمان،
قضییییی پیچیدهتر بو  .امروز هم اسیییتکبار انانی پیچیده اسیییت و ابزارهای گوناگون ر اختیارش
میباشییید .شیییلا چی می انید هی چی پیش خواهد مد(بینانم رخه  -3.) )9921/1/12ملت بزرگ و
بسییجیان مؤمن و فداهار ما ،فاع از فلسآین را فریضیاى ینى مىشلارند و رراه خدا هیچ هدفى
را سییتنیافتنى نلى انند(بینانم رخه  -3. )9928/1/19امروز تناام فرهنگی با اسییتفا ه از ابزارها و
فناوریهای ادید ارتباطی خیلی ادی اسیت .صدها وسیلی و راهرو اطیعات بی سلت فکر اوان
و نواوان میا واو ار از انواع شییییوههای تلویزیونی و را یویی و رایانیای و امثا اینها ارند
استفا ه میهنند و هلینطور بیصورت انبوه  ،افکار و شبنیهای گوناگون را ر نها میریزند  .باید
ر مسابل اینان ایسییتا ( بینانم رخه  -13 . )9981/8/91ما اعتسا بی بلب اتم نداریم ،بی سیییح اتلى
نیداریم نبیالش هم ن واهیم رفیت .بر طب مبانى اعتسا ى ما ،مبانى ینى ما ،بی هار بر ن اینگونی
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وسیایل هنیتارالعی اصیً ملنوع است ،ارا است این ،ضایع هر ن ارث و نسل است هی قر ن
ن را ملنوع هر ه ما نبا این نلیرویم(بیانانم رخه  -11 . )9988/99/99ما برابر اصیییو خو از
بکار بر ن سیییحهای شیییلیایی ناخوشیینو و با ن م الفیم(بینانم رخه  -12 . )88/91/ 91بی الیل
خو مان بیهیچوای بی نبا سییح هستیای نیستیم نی تولید هر هایم و نی تولید خواهیم هر (بینانم

رخه  -10 . )19/9/9امنیت ملی برای یک ملت ،از هلیچیز واابتر اسییت .اگر امنیت ملی نباشیید
هیچ ولتی نلیتواند هار هند ،برای سیازندگی،هیچ سنگی روی سنگ گذاشتی ن واهد شد .وقتیهی
هرجومرج و ناامنی باشید ،هیچ منیکلی از منکیت مللکت ال ن واهد شد ،نی اقتصا مر  ،نی
فرهنگ مر  ،نی مسا ل ااتلاعی مر  ،نی مسا ل سیاسی مر  .وقتی امنیت نبو  ،هلی اینها از بین
خواهد رفت(بینانم رخه  -17 . )9918/4/19اگر امنیت نباشییید ،اقتصیییا هم نیسیییت تیش براى
سیازندگى و براى افت ار فرینى هم نیسیت .ناامنى ،بزرگترین خآرى است هی یک ملت را تندید
مىهند(بینانم رخه  -17 . )9911/9/9اگر نیروهاى مسیل

ر هر هنور بی ما گى هامل برسند ،ولى

از نیروهاى اوطلب مر مى پنتیبانى نداشتی باشند ،یسیناً توانایى نان هامل ن واهد بو  .و ر هنور
و ر انسیب میا ،اگر نیروهیاى بسییییجى  -این اوطلبیان م لک و مؤمن بی هد های انسیب -
رگذشییتی پنییتیبان میدانهای نبر نلىبو ند و براى هلینییی نباشییند  -معاتاللَّی  -یسیناً هار فاع از
انسیب لنگ خواهد ماند .اسییا  ،نیروى مر  ،یعنى هلین بسیییج اسییت .بی هلین خاطر اسییت هی
شیلا اوانان عزیز  -چی طلبی ،چی اننیجو ،چی اقنار یگر  -هی ازو این مجلوعیى ع یم انا
فىسبیلاللَّی قرار گرفتی اید ،باید بی این نکتی توای هنید هی محور اصلى ،فاع مسل از انسیب است
و باید هرچی بینتر تسویت بنو (بینانم رخه . )9919/8/99
فرصتها و تهدیدات ناشی از بیداری اسالمی:

 )9تهديدها :تندید ر اصییآیح بی معنای هر نچی هی ثبات و امنیت را بی خآر انداز  ،هلچنین بی
هر اقدا و تحرک بالسوه و ااتلالی سیییاسییی ،ن امی ،اقتصییا ی و فرهنگی هی مواو یت و منافع
ایاتی فر  ،ننا یا هنوری را بی خآر بینداز و نیز موانع و چالشهایی هی ما را از رسیدن بی هد
باز اشتی و یا باعث هاهش سرعت ما ر ستیابی بی ن گر

اطیا میگر (تهنری،سید رجتبی:9989،

.)44

مسا مع م

رهبری(مدظلیالعالی)

ر این خصیوص میفرمایند « :شیلن یک سناریوی اامع و سر و

تی اری را برای ن ا اسییییمی و برای ارهت اسییییمی و بیداری اسییییمی تدارک یده اسیییت،

تعیین میزان تأثیر فرصتها و تندیدات ناشی از بیداری اسیمی بر سیاستهای فاعی امنیتی
ج .ا .ا(.با تأهید بر راء و اندینیهای اضرت اما خامنیای(
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خوشیییب تیانیی میا هفیاییت برخور بیا این سییینیاریو را اریم ،ر این تر یدی نیسیییت»(.بیانانم
رخه

 .)19/99/98اسییاسییاً از نجاییهی عوامل بیرونی قابلهنتر نیسییتند لذا با تکییبر نساط قوت

انبش بیایید تنیدییدات بیرونی را خنثی هر .تندیدات بیداری اسییییمی میتواند موار ی از قبیل
:سیییآحینگری و عیید

رک تعییالیم اسییییمی،نییا یییده گرفتن ن رات مجتنییدان و فسینییان

اسیییمی،خو باختگی،تسلید فرهنگی و سییت هنیییدن از هویت اسیییمی،گرایش بی خنییونت و
تروریسییم ،یا

و ناامیدی،برگزیدن شیییوههای نا رسییت مبارزاتی و تحریک و تآلیع از سییوی

ن ا های سییلآی (ساان،ه ) 911 :9989 ،باشیید ،لیکن منمترین تندیدات متوای ارهتهای بیداری
اسیییمی مسییللانان منآسی هی بنا بی ن ر ن بگان فاعی بر سییاسییتهای فاعی امنیتی ج.ا.ا.نیز تأثیر
ار علدتاً شامل موار تیل است:
ااتلا ترور ن بگان صییال و مؤثر و یا بدنا هر ن نها(بینانم رخه  ، )19/92/12خریدن برخی از
افرا سییسییتعنصییر(همنن) ،ارهات تفرقیافکنانی قومی و

مذهبی(بینانم رخه

 ، )19/99/94اصییر

اقتصییا ی ،تحریم و بلوهی هر ن سییرماییهای ملی ملتها(بینانم رخه  ، .)19/92/12هجو هلیاانبی
تبلیغاتی و رسییانیای (بینانم رخه  81/91/91و رخه  ،) 19/91/99السای تحلیلهای انحرافی و غیرواقعی
از قیا ها(بینانم رخه  ، .) 81/91/99پینییننا بدیلهای انحرافی گوناگون بی ننضییتهای مر
رخه  ، ) 19/92/12روی هار مدن عناصییر متعنّد بی

مریکا و غرب(بینانم رخه

می(بینانم

 ، (81/99/91فریب و

قانع هر ن مر با سییتاور های از ی و ابتدایی(بینانم رخه  ، (98/99/11شییبییسییازی انسیبات ر
مور هنییورهای مسییتسل اسیییمی منآسی(بيانات رخه  83/30/41و رخه  ، ) 83/31/38انگ نر و
تناام فرهنگی غرب علیی ملتهای مسییللان ،اعآای امتیازات ما ی ،رفاهی و معینییتی و برخی
زا یهیای برای را هر ن انسیبیون(بیاناانم رخه  ، (19/99/94تیش غرب برای ایجا اختی

بین

شیییعی و سیینّی و السای خآر قدرت گیری شیییعیان(عراا ،بحرین و لبنان) (بینانم رخه ،) 19/99/99
ااتلا بازگنییت عوامل وابسییتی بی غرب از راههای م تلف(بینانم رخه  ، (19/92/91امن ز ن بی
هرجومرج ،بیثباتی و ناامنی اقتصییا ی و ااتلاعی باهد

نگران هر ن مر  ،السای ناهار مدی ین

ر ا اره امور ایامعیی ،ارا یی تصیییویر رمیانی از ارزشهای مریکایی و لیبرا

مکراسیییی غربی،

تیشهای فراوان غرب برای الوگیری از الگو شییدن النوری اسیییمی ر منآسی و یده ننییدن
ن(بیاناانم رخه ا  ،( 81/91/91اعتلا بی شیییلن و افتا ن ر ا لب ندها و الایتهای
رخه

(19/99/94

نها(بینانم
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 )7فرص ل ها :من ور از فرصییت ،واو زمینی یا شییانس مآلوب ر محیط بیرونی برای یک فر ،
سیییازمان و یا هنیییور اسیییت هی با بنرهبر اری ن ،میتوان بی نتایج یا عواید قابلتوانی سیییت
یابد(چگینی،حسا  .)12: 9984،هلچنین فرصیت شیرایآی است هی بی هنورها این توانایی را می هد
هیی بیا بنرهگیری صیییحی از نهیا ،اهدا

ملی خو را محس و تندیدات را فع نلایند .باهد

تسویت و تداو انبش بیداری با اسییتفا ه از فرصییتهای محیآی مواو باید نساط ضییعف رون
انبش را بیاثر و خنثی نلو  .فرصییتهای ارهتهای بیداری اسیییمی مسییللانان منآسی بنا بی ن ر
ن بگان فاعی هنور علدتاً شامل موار تیل میباشد:
شکست راهبر های مریکا ر منآسی و گسترش تنفر مر (عراا ،افغانستان و لبنان) ،بحران اقتصا ی
و ااتلاعی ن ا سرمایی اری و انان غرب ،شکلگیری انبش اعتراضی وا استریت ر شنرهای
مریکا و اعتراضات متعد ر شنرهای اروپایی(انگلستان ،اسپانیا ،یونان ،پرتغا  ،ایتالیا و ،)...افزایش
خو گاهی و بیداری ملتها ر سراسر انان،مر
ما ی هستند(بینانم رخه

نیای غرب امروز بی نبا راه نجات از تلدن

 ،) 81/91/99ت اهرات اخلی گستر ه ینو یان علیی اکا رژیم

صنیونیستی(اعتراضات سا  ،)2311افزایش تساضای انانی بی انرژی و افزایش قیلت ااملنای
انرژی
 .تعاریف متغیر های اصلی :سیاستهای دفاعی وامنیتی :هلیی خط منی ها وراهنای هلی یک
ولت(ن ا )برای بی هارگیری عناصر قدرت ملی بی من ور برقراری امنیت ملی ومسابلی و فع تندیدات
شلنان

خارای

ورویارویی

با

تندیدات

ناشی

از

اوا ث

غیرمترقبی

طبیعی(نوروزی،محلدتسی.)727:1037،تهديد :تندید عبارتست از هر گونی نیت،قصد ،اا ثی واقدامی
هی ثبات سیاسی وامنیت ملی هنوری را ب آرانداز (تنامی،سید مجتبی)77:1031،فرص :الف) علم
 ،هنر و فن تدوین اارا و ارزیابی تصلیلات اساسی ر سازمان بآوریکی منجر بی تامین اهدا
شو .ب) مجلوعی اقدامات مربوط بی تعیین ماموریتنا و اهدا
رونی سازمان(چگینی،اسن)76:1037،

سازمانی  ،تحلیل محیط بیرونی و

تعیین میزان تأثیر فرصتها و تندیدات ناشی از بیداری اسیمی بر سیاستهای فاعی امنیتی
ج .ا .ا(.با تأهید بر راء و اندینیهای اضرت اما خامنیای(

)
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روششناسی
ر این تحسی از روش توصیفی – تحلیلی استفا هشده و بر اسا

ن متغیرهای محیط عللیاتی

تن یم و تحلیل گر یده اسیییت  .برای تعیین اجم نلونی از روش نلونیگیری تصیییا فی طبسیای و
فرمو هوهران بنره گرفتی شییید هی ننایتاً  03نفر تعیین گر یدند هی پساز ن اقداماتی بدین شیییرح
انجا گرفت -1:الع وری پرسننامی اصلی تحسی ( منتلل بر یک ماتریس  13*13هی ستون یکم
ن مؤلفیهای فرصیت و تندید و سآر یکم ن مؤلفیهای سیاست فاعی ثبت شده است) از اامعی
نلونی -2.ثبت ا ههای مربوط بی تأثیر هر یک از مؤلفیهای فرصییت و تندید بر سیییاسییت فاعی
امنیتی و تنکیل اداو فراوانی مربوطی و تعیین میانگین تأثیر هریک از عوامل هی ر این رابآی 13
ادو تنیی گر یده اسیت و هر ادو ننیانگر تأثیرات یک مؤلفی بر هل سییاسیتها میباشید-0.
رتبیبندی تأثیر هرهدا از مؤلفیها بر هل سیییاسییتها بر اسییا

سییآ میانگین بی سییت مده-7.

رتبیبندی میزان تأثیرپذیری هرهدا از سیاستهای فاعی ،امنیتی از هل مؤلفیهای تندید و فرصت
بر اسیییا

نتایج بی سیییت مده از طری فرمو فریدمن -7.تعیین عواملی هی بینیییترین و هلترین

تأثیرات را بر سییییاسیییتهای فاعی امنیتی میگذار  .ر ا امی بیمن ور بررسیییی و تجزییوتحلیل
ا ههای بی سیت مده بی هلک پرسننامی از فنون مار استنباطی استفا ه گر ید .بدینصورت هی ر
ابتدا انت بررسی میزان فراوانی پاسخهای ا هشده بی سؤاالت پرسننامی از زمون های – اسکو ر
اسیتفا ه گر ید هی رنتیجی با استفا ه از میانگین بی ست مده ،میزان تأثیر مؤلفی تندید یا فرصت بر
هریک از سیاستهای فاعی امنیتی مبتنی بر ادو مسیا

هیفی من ک گر ید.

اامعی ماری تحسی ااضیر شامل  03نفر از اساتید و صاابن ران فاعی هنور بو ه هی بیمن ور
شینایی با اامعی پاسیخ هنده( 03نفر) بی سیؤاالت پرسینینامی ،تعدا ی سؤاالت العیت شناختی
تحت عنوان مدارک تحصیلی ،سآ مدیریتی ،و سابسی مدیریتی مآرح گر ید هی بی هلک فنون مار
توصیییفی ن یر فراوانی ،رصیید فراوانی و فراوانی تجلعی مور تجزییوتحلیل قرار گرفت هی نتایج
بدین شیرح میباشد :و نفر از پاسخ هندگان ارای مدرک هارشناسی ارشد و  23نفر ارای مدرک
هتری بو هاند .سییی نفر از پاسییخ هندگان ارای سییآ مدیریتی میانی و  24نفر ارای سییآوح
مدیریتی یا فرماندهی عالی بو هاند 12/3 .رصیید پاسییخ هندگان ارای سییابسی خدمتی بین 23-27
سا  16/1 ،رصد از پاسخ هندگان ارای سابسی  23-27سا و  64/4رصد ارای سابسی باالی 03
سا خدمت بو هاند.
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تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
الف) آنالیز جامعه آماری بر اساس آمار عددی:
ادو  -1مار عد ی مرتبط با مدارک تحصیلی پاسخ هندگان
نوع مدرک

فراوانی

رصد فراوانی

فراوانی تجلعی

هارشناسی ارشد

2

6/7

6/7

هتری

23

30/7

133

الع هل

03

133

ادو  -2مار عد ی مرتبط با سآ مدیریتی پاسخ هندگان:
سآوح مدیریتی

فروانی

رصد فروانی

فراوانی تجلعی

عللیاتی

3

3

3

میانی

0

3/4

3/4

عالی

24

33/0

133

الع هل

03

133

ادو  -0مار عد ی مرتبط باسابسی مدیریتی:
سنوات خدمت

فراوانی

رصد فراوانی

فراوانی تجلعی

23-27

7

12/3

12/3

27-03

7

16/1

03

بیش از  03سا

21

64/4

133

الع هل

03

133

ب) تحلیل و بررسی آماری تعیین میزان تأثیر فرصتها و تهدیدات ناشی از بیداری اسالمی بر سیاستهای
دفاعی ,امنیتی

 -1بیمن ور بررسی و تجزییوتحلیل ا ههای بی ست مده بی هلک پرسننامی از فنون مار استنباطی
استفا ه گر یده است.
 -2انت بررسیی میزان فراوانی پاسخهای ا هشده بی سؤاالت پرسننامی از زمون های – اسکو ر
استفا ه گر ید هی نتایج بی تفکیک هر متغیر و شاخک من ک شده است.
 -0شیاخکهای فرصیت و تندید (توسط ن بگان روایی سنجی شده)از من ر راهبر ی هی ر این
تحسی مور ن ر است و ر ا بیات تحسی نیز ور ه شده است.

تعیین میزان تأثیر فرصتها و تندیدات ناشی از بیداری اسیمی بر سیاستهای فاعی امنیتی
ج .ا .ا(.با تأهید بر راء و اندینیهای اضرت اما خامنیای(

)
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 -7تنیی گزارههای اسیت راجشیده از پدیده بیداری اسییمی ر اوزه فرصیت و تندید برگرفتی از
بیانات مسا مع م رهبری (مدظلیالعالی)و تا ید ن بگان و مور تأهید ر ا بیات تحسی .
 -7بررسییی تأثیر مؤلفیهای تندید و فرصییت( متغیر مسییتسل) بر  13سیییاسییت فاعی( متغیرهای
وابستی) ر قالب  13ادو با استفا ه از مار استنباطی و تعیین رتبیبندی تأثیرگذاری نها.
 -6مؤلفیهای تندید و فرصیت( متغیر مسیتسل) منتج از ا بیات تحسی هی توسط ن بگان نیز روایی
سنجی شده است عبارتنداز:
 -6-9تهديدها
 -1غفلیت بعد از پیروزی -2رعب از قدرتهای انانی و منآسیای  -0الوگیری از الگو شیییدن
النوری اسییییمی ایران -7خآا ر تحلیل قیا ها -7تیش غرب انت روی هار ور ن عناصیییر
خو  -6اعتلا بیشازاد بی شییلنان -4ایجا تفرقی بین مسییللانان  -3ایجا انحرا  -3نفوت ر
مییان انسیبیون -13ایجیا بیثبیاتی و تر یید و یا  -11اغوا و فریب -12شیییبییسیییازی انسیب
بیصورت غیراسیسی  -10اسی هراسی
 -6-7فرص ها
 -17شیکسیت طرح انوب غرب سییایی مریکا و بیداری ملتها -17توسعی اسی و موهراسی
اسیمی  -16تغییر موازنی قدرت  -14رهبری ایران  -13فرهنگ و تفکر بسیجی  -13واو عللای
شیعی
 -2سیاس های دفاعی( متغیرهای وابسته)مورد تائید نخبگان و منتج از ادبیات تحقیق عبارتنداز:
 -1تندید ر برابر تندید و اقدا فاعی متسابل -2اتکا بر مر

ر فاع و امنیت -0تناسییب قدرت

فیاعی بیا رمیاننیای انسیب -7میا گی فیاعی بر اسیییا

نییازهای ینده -7توسیییعی قدرت و

باز ارندگی -6نفی سیییحهای هنییتارالعی -4توسییعی عل بیرونی فاع و امنیت ملی -3توسییعی
متوازن قدرت سی ی ت و نر  -3فاع هلیاانبی -13تأهید بر فاعی بو ن راهبر ها -11خو اتکایی
ر توسییعی قدرت فاعی -12ملنوعیت اسییتسرار هرگونی پایگاه فاعی خارای -10توسییعی پدافند
غیرعامل -17تآاب

مایش سیرزمینی با نیازهای فاعی و  -17 ...توسعی اشرا

و توانلندی انگ

اطیعاتی -16تحکیم و ارتساء امنیت پایدار و تضیلینهننده -14تسویت و توسعی و نوسازی صنایع
فیاعی  -13 ...تیأهیید بر غلبی اس ایرانی بو ن بر اس قو گرایی -13 ...افزایش عل راهبر ی
فاعی امنیتی
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ج -جمعبندی میزان تأثیر فرصتتها و تهدیدات ناشتی از بیداری اسالمی بر سیاستهای دفاعی امنیتی
ج .ا .ا: .

ر این قسلت ر ابتدا ا ههای بی ست مده ر پرسننامی با استفا ه از فنون مار استنباطی ر قالب
اداو تن یم گر ید و سپس انت بررسی میزان فراوانی پاسخهای ا هشده بی سؤاالت پرسننامی
از زمون های – اسیکو ر اسیتفا ه شید هی نتایج بی تفکیک هر متغیر و شاخک بی شرح زیر تعیین
گر ید:
ر فاع و امنیت ،مسا یر میانگینهای ااصلی

 -1ر خصوص تأثیرگذاری بر سیاست اتکا بر مر

ننان می هد هی فرهنگ و تفکر بسیجی ارای باالترین میانگین ،ایجا بیثباتی ر رتبی و و
رهبری النوری اسیمی ،واو عللای شیعی ،توسعی اسی و موهراسی اسیمی ر رتبی بعدی و
تیش غرب برای روی هار ور ن عناصر خو هلترین میانگین را بی خو اختصاص ا ه است.
 -2ر خصوص تأثیرگذاری بر سیاست تناسب قدرت فاعی با رمانهای انسیب مسا یر
میانگینهای ااصلی ننان می هد هی فرهنگ و تفکر بسیجی ر رتبی ن ست ،رهبری النوری
اسیمی ر رتبی و و خآا ر تحلیل قیا ها ارای پایینترین رتبی است.
 -0ر خصیوص سیاست ما گی فاعی بر اسا

نیازهای ینده ،مسا یر میانگینهای ااصلی ننان

می هد هی فرهنگ و تفکر بسیجی و رهبری النوری اسیمی ارای بینترین تأثیر و هلترین میزان
تأثیر مربوط بی عامل خآا ر تحلیل قیا ها میباشد.
 -7ر خصیوص سییاست توسعی قدرت باز ارندگی ،میانگینهای ااصلی ننان می هد هی فرهنگ
و تفکر بسیییجی و رهبری النوری اسیییمی بی ترتیب ارای بینییترین تأثیر و هلترین میزان تأثیر
مربوط بی شاخک شبییسازی انسیب بیصورت غیراسیسی میباشد.
 -7ر خصوص سیاست نفی سیحهای هنتارالعی ،مسا یر میانگینهای ااصلی ننان می هد هی
تغییر موازنی قدرت ،رهبری النوری اسیییمی ،فرهنگ و تفکر بسیییجی و واو عللای شیییعی بی
ترتیب بی ترتیب ارای بینییترین تأثیر و تیش غرب انت روی هار ور ن عناصییر خو هلترین
میزان تأثیر را بی خو اختصاص ا ه است.
 -6ر خصیوص سیاست توسعی عل بیرونی فاع و امنیت ملی ،مسا یر میانگینهای ااصلی ننان
می هد هی رهبری النوری اسیمی  ،فرهنگ و تفکر بسیجی و ایجا تفرقی بین مسللانان ر رتبی
ن سییت تأثیر و اغواء و فریب ر رتبی خر تأثیر بر روی توسییعی عل بیرونی فاع و امنیت ملی
قرار ارند.

تعیین میزان تأثیر فرصتها و تندیدات ناشی از بیداری اسیمی بر سیاستهای فاعی امنیتی
ج .ا .ا(.با تأهید بر راء و اندینیهای اضرت اما خامنیای(

)
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 -4ر خصیوص سیاست توسعی متوازن قدرت س ت و نر ر فاع و امنیت ،مسا یر میانگینهای
ااصیلی ننان می هد هی تغییر موازنی قدرت ،رهبری النوری اسیمی ،فرهنگ و تفکر بسیجی بی
ترتیب ر رتبی ن سیت ،توسیعی اسیی و موهراسیی اسیمی و الوگیری از الگو شدن النوری
اسیمی ایران ر رتبی و و شاخک خآا ر تحلیل قیا ها ر رتبی خر تأثیر قرار ار .
 -3ر خصوص سیاست فاع هلیاانبی ،مسا یر میانگینهای ااصلی ننان می هد هی عامل رهبری
النوری اسیییمی فرهنگ و تفکر بسیییجی ر رتبی ن سییت تأثیر و شییاخک تیش غرب انت
روی هار ور ن عناصر خو ر رتبی خر تأثیر بر روی فاع هلیاانبی قرار ار .
 -3ر خصیوص سیاست تأهید بر فاعی بو ن راهبر ها ،مسا یر میانگینهای ااصلی ننان می هد
هی شیاخک رهبری النوری اسییمی توسیعی اسی و موهراسی و فرهنگ و تفکر بسیجی ر
رتبیی ن سیییت تأثیر و شیییاخک خآا ر تحلیل قیا ها ر رتبی خر تأثیر بر تأهید بر فاعی بو ن
راهبر ها قرار ار .
 -13ر خصیوص سییاست خو اتکایی ر توسعی قدرت فاعی ،مسا یر میانگینهای ااصلی ننان
می هد هی شییاخک فرهنگ و تفکر بسیییجی ر رتبی ن سییت تأثیر و شییاخک رهبری النوری
اسیییمی

ر رتبی و و خآا ر تحلیل قیا ها ر رتبی خر تأثیر بر خو اتکایی ر توسییعی قدرت

فاعی قرار ار
 -11ر خصیوص سییاسیت ملنوعیت استسرار هرگونی پایگاه ن امی ر هنور ،مسا یر میانگینهای
ااصیلی ننان می هد هی شاخک رهبری النوری اسیمی ر رتبی ن ست تأثیر و خآا ر تحلیل
قیا ها ر رتبی خر تأثیر بر ملنوعیت استسرار هرگونی پایگاه ن امی ر هنور قرار ار .
 -12ر خصیوص سییاسیت توسیعی پدافند غیرعامل ،مسا یر میانگینهای ااصلی ننان می هد هی
شیاخک رهبری النوری اسیمی ر رتبی ن ست تأثیر و خآا ر تحلیل قیا ها ر رتبی خر تأثیر
بر توسعی پدافند غیرعامل قرار ار .
 -10ر خصیوص سییاست تآاب

مایش سرزمینی با نیازهای فاعی و امنیتی ،مسا یر میانگینهای

ااصیلی ننان می هد هی شاخک رهبری النوری اسیمی ر رتبی ن ست تأثیر و خآا ر تحلیل
قیا ها ر رتبی خر تأثیر بر تآاب

مایش سرزمینی با نیازهای فاعی و امنیتی قرار ار .
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 -17ر خصیوص سییاست توسعی اشرا

و توانلندی اطیعاتی ،مسا یر میانگینهای ااصلی ننان

ا ه شیده اسیت هی شاخک اسی هراسی ر رتبی ن ست تأثیر و واو عللای شیعی ر رتبی خر
تأثیر بر توسعی اشرا

و توانلندی اطیعاتی قرار ار .

 -17ر خصییوص سیییاسییت تحکیم و ارتساء امنیت پایدار ،فراگیر و تضییلینهننده اهدا

و منافع

ملی ،مسا یر میانگینهای ااصیلی ننیان ا ه شیده اسیت هی شاخک رهبری النوری اسیمی ر
رتبی ن ست تأثیر و اعتلا بیشازاد بی شلنان ر رتبی خر تأثیر بر تحکیم و ارتساء امنیت پایدار،
فراگیر و تضلینهننده اهدا

و منافع ملی قرار ار .

 -16ر خصیوص سییاسیت تسویت و توسیعی و نوسازی صنایع فاعی هنور با تأهید بر گسترش
تحسیسات و سیرعت ا ه بی انتسا فناوریهای پینیرفتی ،مسا یر میانگینهای ااصلی ننان ا ه شده
اسیت .شیاخک رهبری النوری اسییمی ر رتبی ن ست تأثیر و و شاخک اعتلا بیشازاد بی
شلنان و شبییسازی انسیب بیصورت غیراسیسی ر رتبی خر تأثیر بر تسویت و توسعی و نوسازی
صینایع فاعی هنیور با تأهید بر گسییترش تحسیسات و سیرعت ا ه بی انتسا فناوریهای پینییرفتی
قرار ارند.
 -14ر خصییوص سیییاسییت تأهید بر غلبی اس ایرانی بو ن بر اس قو گرایی ر تأمین امنیت،
مسا یر میانگینهای ااصیلی ننیان ا ه شیده اسیت هی شیاخک رهبری النوری اسیمی ر رتبی
ن ست تأثیر و و شاخک رعب از قدرتهای انانی و منآسیای و اغوا و فریب ر رتبی خر تأثیر
بر تأهید بر غلبی اس ایرانی بو ن بر اس قو گرایی ر تأمین امنیت قرار ارند
 -13ر خصوص سیاست افزایش عل راهبر ی فاعی و امنیتی ،مسا یر میانگینهای ااصلی ننان
ا ه شیده است هی شاخک رهبری النوری اسیمی ر رتبی ن ست تأثیر و خآا ر تحلیل قیا ها
ر رتبی خر تأثیر برافزایش عل راهبر ی فاعی و امنیتی قرار ارند.
در يلك جمعبنلدی کلی مطلابق جلدول زير ،در زوزه تهديد بارتريع عاما ايداد تفر ه بیع
مسلمانان و عاما خطا در تحلیا یامها به دشمنان پايیعتريع میانگیع تأثیر بر کا سیاس های
دفاعی امنیتی را داشته اس :

تعیین میزان تأثیر فرصتها و تندیدات ناشی از بیداری اسیمی بر سیاستهای فاعی امنیتی
ج .ا .ا(.با تأهید بر راء و اندینیهای اضرت اما خامنیای(
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ادو  -7باالترین عامل ایجا تفرقی بین مسللانان و عامل خآا ر تحلیل قیا ها بی شلنان
عاما تهديد

رديف

میانگیع تأثیر بر کا
سیاس های دفاعی امنیتی

رتبهبندی

9

ايداد تفر ه بیع مسلمانان

35.3

9

7

رعب از درتهای جهانی و منطقهای

3571

7

3

ايداد بیثباتی و ترديد و يأس

3599

3

4

جلوگیری از الگو شدن جمهوری اسالمی ايران

3594

4

.

اسالم هراسی

3593

.

6

تالش غرب جه

3597

6

2

نفوذ در میان انقالبیون

3599

2

9

اغوا و فريب

35.9

9

1

شبیهسازی انقالب بهصورت غیرزقیقی

751.

1

9.

اعتماد بیشاززد به دشمنان

751

9.

99

ايداد انحراف

7599

99

97

غفل

بعد از پیروزی

7596

97

93

خطا در تحلیا یامها

75.9

93

در زوزه فرص

روی کار آوردن عناصر خود

دو عاما فرهنگ و تفکر بسیدی و شکس

طرح جنوب غرب آسیايی آمريکا

و بیداری مل ها به ترتیب بارتريع و پايیعتريع تأثیر بر کا سللیاسلل های دفاعی امنیتی به
شرح ذيا را داشته اس :
ادو  7-و عامل فرهنگ و تفکر بسیجی و شکست طرح انوب غرب سیایی مریکا و بیداری ملتها
عامل فرصت

ر یف

میانگین تأثیر بر هل
سیاستهای فاعی امنیتی

رتبیبندی

1

فرهنگ و تفکر بسیجی

7 33

1

2

رهبری ایران

7 36

2

0

تغییر موازنی قدرت

0 31

0

7

توسعی اسی و موهراسی اسیمی

0 33

7

7

واو عللای شیعی

0 47

7

6

شکست طرح انوب غرب سیایی مریکا و بیداری ملتها

0 41

6

32

فصلنامی مآالعات فاعی استراتژیک  -سا شانز هم ،شلاره  ،42تابستان 1034

نتیجهگیری و پیشنهاد
الف-نتیجه گیری:

-9اهداف مطلوب جنبش در کوتاهمدت :ر االت مآلوب باید سسوط ن ا های ااهم و
سپس «واژهسازی»« ،ننا سازی» و «ن ا سازی» باشد(بینانم رخه .) 19/91/14
-7هدف مطلوب جنبش در بلندمدت :این انبش میبایسیییت تحس وادت ،عزّت و اقتدار امت
اسییی و ارهت بی سییلت تأسییس «تلدن نوین اسیییمی» را پیگیری نلاید.پاییهای این تلدن
اسیمی نوین هم عبارتاند از :ین اسی  ،عسینیت ،علم و اخیا( بیانات رخه

.( 19/92/12

ب -پیشنهادها:

با توای بی مجلوعی فرصتها و تندیدات بیداری اسیمی میتوان راهبر های تیل را پینننا نلو :
 -لزو ارتبیاطگیری ،ار

ز ن و رواییی ا ن و رواییی گرفتن مسیییللیانیان با یکدیگر(بینانم رخه

) 19/91/99
 تعامل فکری و هلکاری با برا ران اخوانی منآسی تسویت پیوندها با عللاء و بزرگان فکری و مذهبی هنورهای اسیمی تنوی منارهت اداهثری ر انت ابات پس از سسوط ن ا های یکتاتوری ا امی مساومت و تیش برای زا ی فلسآین -مسابلی مؤثر با توطئی غرب ر ترویج اسی ستیزی ،شیعی ستیزی و ایران هراسی(بینانم رخه

) 81/99/91

 افنای سیاستهای وگانی رسانیهای غربی ر خصوص تحوالت منآسی و انان لزو شکلگیری مجلسهای مر می و منارهت هلی اقنار ر رأیگیری -ضرورت تغییر ر مناسبات ااتلاعی و ایفای نسش مر

ر فرایندهای تصلیمگیری

 برقراری ااهلیت قانون ،پارللان منت ب ،اامع مدنی مستدر ،پایان تبعیض علیی گروههای مسللان تأسیس سازمان مستسل اسوا بنر از سوی هنورهای اسیمی افنای ماهیت پلید و ضد اسیمی رژیم سعو ی و ارتباط وستانی ن با شلنان انان اسی الایت از اسی گرایان میانیرو برای هنار ز ن اسی گرایان افراطی لزو توای بی نسش افکار علومی بیخصوص نیای غرب و تأثیرگذاری بر ن استفا ه از قابلیتهای سایبری و فضای مجازی لزو راهاندازی رسانیهای ادید و مستسل ر هر یک از هنورهای اسیمی لزو ایجا شبکیهای مجازی و اسیسی میان ن بگان و تو ههای هنورهای اسیمی -شناخت ماهیت قیا ها ر هر هنور و برنامیریزی برای هر هنور بر اسا

اقتضا ات ن

تعیین میزان تأثیر فرصتها و تندیدات ناشی از بیداری اسیمی بر سیاستهای فاعی امنیتی
ج .ا .ا(.با تأهید بر راء و اندینیهای اضرت اما خامنیای(
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 افنای سکوت اامعی انانی ر برابر نسض اسوا انسانی(بیعنوان نلونی ر بحرین) لزو تحلیل منسجم اوضاع ،تعامل ،همافزایی و هلاهنگی ر عللکر ها و تصلیمسازیها تندید فنارهای اسوقی و روانی بر اکومتهایی هی ر مسابل ارا ه ملتها ایستا گی میهنند. سفر یپللاتها بی اروپا برای تسویت نگاه اسوا بنری اروپا بی موضوع بحرین و یلن -اریان سازی رسانیای قوی علیی سکوت غرب و اقدامات سرهوبگرانی

سعو

راهبردهای پیشنهادی بلندمدت:
 گفتلان سازی فرهنگی ر سآ انان مبتنی بر اسی ناب معرفی رمانها و گفتلان انسیب اسیییمی و ش ی صیییت و اندینیییهای امارهبری اضرت اما

خامنیای(

خلینی(

) و مسا مع م

)

 معرفی پیا ها ،ستاور ها و الگوهای موف النوری اسیمی ایران ر سآ انان بنرهگیری متوازن و مؤثر از ظرفیتهای تبلیغی -ینی ،رسیییانیای ،محیط مجازی ،عللی -موزشیییی وهنری و سازمانهای مر ننا
 معرفی و اشاعی ارزشها ،ثار و ستاور های فرهنگ و تلدن اسیمی -ایرانی گسترش اخوت و وادت اسیمی و تسریب مذاهب اسیمی گسترش خو باوری و بیداری اسیمی و ساماندهی ابنی متحد امت اسی ر مسابل استکبار تأهید بر وادت او موزههای اسی و قر ن بیاای وادت ر قالب قبیلی و عنیره رینییابی و تیش برای از بین بر ن افراطگری مذهبی ،تعصب ،انحصارگرایی و تکفیر تسویت روایة انسیبی ر استفا ه از ظرفیتهای مناسکی هلچون اج و نلاز الاعت -تسویت و ترویج اندینی اسی سیاسی انانشلو

رهبر مع م انسیب(میدظلیالعالی) با تنیییری

شیییلنیهای اسیییتکبار انانی علیی ملتهای منآسی

میفرمیاینید« :میخواهنید ملیت های این منآسی ،ازلحاظ فرهنگى ،مسلد محض اروپاییها باشیییند
ازلحاظ ن امى ،تلیل و سییییبپذیر و ضیییعیف باشیییند ازلحاظ اخیقى ،فاسییید باشیییند ،چار
انحآاطهای گوناگون اخیقى باشییند ازلحاظ مذهبى هم هامیً سییآحى و قانع بی مذهب فر ى و
اایاناً مذهب تنیریفاتى باشیند .ر تحلیلهای انانى سیعى میهنند عامل اصلى این قیا ها ندیده
گرفتی شیو  .اشیاره میهنند بی مسا ل اقتصا ى و غیر اقتصا ى-هی البتی مؤثر است -اما عامل اصلى
این ارهت ع یم مر  ،ااسیا
(بینانم رخه

تحسیرى اسیت هی ر مر از وضعیت سران خو بی واو مد

 ).81/99/91ضیلناً میفرمایند « :سیا س و خالتهای استکبار مواب شده ملتهای

مسللان با یکدیگر ست برا رى ندهند و یکدیگر را رک نکنند» (بینانم رخه .)81/91/91
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بايدها و نبايدها:
 -بیداری و هنیاری و غافل نندن از واقعیات قضایای اخیر ( بینانم رخه

) 81/99/91

 اتحا و یکپارچگی ،بیمثابی سیح منم ملتها ر مواانی با ابرقدرتها و اکا مز ور -پرهیز شدید از سست شدن عز راسخ و متوقف نکر ن این ارهت مبارک(پینم رخه

(19/98/94

 لزو شکلگیری اف مفنومی منترک بین ن بگان انان اسی ر خصوص بیداری اسیمی ملنوعیت اقدامات خنونتبار و تروریستی پرهیز از ایجا بوروهراسی سازمانی و مصلحتگرایی تنکییتی ر انبش و ولتهای بر مده از ن پرهیز از ناامیدی و سستی و هاهلی«التننوا فی ابتغاء السو ان تکونوا تأللون فاننم یأللون هلا تأللون وتراون من اهلل ما الیراون» (سورة نساء ،یی )137
 هوشیاری ر برابر ایلی مستکبران بیناللللی و قدرتهایی هی از این قیا ها لآلی یدهاند ( .پینم رخه) 19/98/94
 -سرگر نندن بی ستاور های این مسآع(پینم رخه

)19/98/94

 ضرورت توای بی شعارها و مآالبات مر (مصر ،بحرین ،یلن و )... لزو مراقبت اوانان ،روشیینفکران و عاللان ینی برای ملانعت از تررخه

و طلع و غفلت انسیبیون( پینم

)19/98/94

 -لزو توای بی اوانان ،بی اوانان اعتلا هنید و اعتلا بینفس بدهید( .بینانم رخه

) 19/91/91

 باید عللای ین و االزهر شییریف نسش خو را هامیً براسییتی هنند ،مر توقع ارند( .بینانم رخه) 81/99/91
 -اسییا

بو ن بی اوا ث اخیر و تحلیل رسییت موضییوع از سییوی اسییاتید اننییگاهها( .بینانم رخه

(19/92/91
 عد خو محوری و لزو ارتباط با یگران -پرهیز از بروز اختی

و بی اان هم افتا ن انسیبیون و رخنی ر پنت ابنی( .بینانم رخه

 مرعوب شدن از هیلنی ظاهری مستکبران( .بینانم رخه -عد ااسا

(19/94/91

) 19/92/12

تلا شدن هار با سسوط ااهم وابستی ،فاسد و یکتاتور( .بینانم رخه

) 19/92/12

 پرهیز از اختیفات مذهبی ،قومی ،نژا ی و قبیلیای پرهیز از پذیرش الگوهای ال یک ،لیبرا  ،ملیگرا و مارهسیستی ر مرالی ن ا سازی وری از تحجر ،قنریگری و تعصبات ااهینی و افراطی بازخوانی ا لی اصو انسیب و تآبی) 19/92/12

نها با محکلات اسی و افظ نها از انحرا ( .بینانم رخه

تعیین میزان تأثیر فرصتها و تندیدات ناشی از بیداری اسیمی بر سیاستهای فاعی امنیتی
ج .ا .ا(.با تأهید بر راء و اندینیهای اضرت اما خامنیای(

 -مغرور شدن و شلن را غافل انستن( .بینانم رخه

)
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) 19/92/12

 هلفکری و هلگرایی میان گروههای م تلف سیاسی -مذهبی معارض توای بی شرایط ،اقتضا ات و تجربیات سیاسی گروهها و اازاب اسیمی پیروز انت ابات هلک بی فرایند ولت سیازی توسط اریانهای اسیمی ازاللی اخوان اللسللین مصر بیعنوان الگوییر برابر مد وهابی گری عربستان
 لزو پرهیز از اقدامات نسنجیده و زمینیساز مداخلی ن امی بیگانگان لزو افنیای تصیویر مجازی هی غرب برای هر یک از این هنیورها سیاختی است و لزو تبیین تصویراسیسی هر هنور(مسابلی با تصویرسازی مجازی)
 توای بی غدغیهای رفاهی و ااتلاعی مر تأهید بر اشتراهات ینی و اسیمی و پرهیز از طرح موضوعات و مبااث اختی زا توای بی ظرفیتهای غیر ولتی و مر می برای تعامل با ملل مسللان منآسی واهنش عللاء و مرااع انان اسی بی نسض گستر ه اسوا بنر ر بحرین لزو معرفی پیا انسیب اسیمی و موفسیتهای  02سالی ن ا ارسا پیا متین و منآسی انسیب و ن ا النوری اسیمی ایران بی ملتها و ولتهای منآسی از سویمسئوالن هنور( .بینانم رخه

(19/99/98

پیشنهادهای اجرايی:
 )1هلیتیای ا لی تحت عنوان «هلیتی مآالعات اریانهای اسییمی و پیامدهای ن» ر اننگاه
عالی فاع ملی تنکیل و بی رصد و مآالعات ت صصی ر این زمینی بپر از .
 )2با عنایت بی ناهافی بو ن ا بیات موضیییوع و هلچنین سیییایر محدو یتها ر این زمینی لزو
تبیین پایاننامیها و هارهای مآالعاتی ر اننگاه هلاهان محسو

است.

 )0بیا تعریف پروژههیا و تحسیسیات هیاربر ی ،راهبر هیای پینیییننا ی مسا مع م رهبری برای
بنرهگیری از فرصییتها و مسابلی با تندیدات ناشییی از بیداری اسیییمی مور توای ادی قرار
گیر .
 )7نتایج ااصیل از این تحسی بی سییاسیتلداران اوزه فاع و امنیت هنییور ارااع تا ر شرایط
لزو انت ات ات تصلیلات راهبر ی بکار گرفتی شو .
 )7از نتیایج این تحسی برای برونرفیت از مسیییا یل انان اسیییی ر مسابل اریانهای افراطی
بنرهگیری هافی و وافی بی علل ید.
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فهرست منابع:

 میناای ،هوا (ا((راانم)( ،)9918صاافی (راانم
مینی(

) ،تهاان(ن ،رخسساا تنواایر و اراان م اانه (راانم

میناای(

) چنپ (ول ،جلد99

 بیانات مسا مع م رهبری اضرت اما خامنی

ای(

)

ر:

 ديد(ه امنيندگنن رجلس شخه(ي (سالری 19/99/98 ، اخستی (جالس بید(هي (سالری 19/92/12 ، -حنم رطهن (رنم مینی(

)19/99/94 ،

 ديد(ه رسئخ،ن اونم ،ریالد پینربن(ص) 81/91/91 ديد(ه بن رندم (ستنن فنهس 19/91/99کن ن(اس وحدم (سالری81/91/99 ، ديد(ه امنيندگنن رجلس شخه(ي (سالری 19/99/98 ،ديد(ه بن رندم (ستنن فنهس 19/91/99 طب هني امنز جمع 81/99/91 ،س ن ب مذهبنيجنن شنقی81/99/11 ، ربعث هسخل (کنم 19/94/91 حنم هضخي19/99/99 ، ديد(ه بن بنگنن19/92/91 ، ديد(ه بن بنگنن 81/91/91 ، ديد(ه س ن( و هؤسني امنيندگیهني (ين(ن ده نهج کرخه19/99/91 ، ديد(ه (سنتید د(ارگنه19/92/91 ، ديد(ه رسئخ،ن اونم ده هوز عید ربعث هسخل(19/94/91 ،) س ن ب قر81/99/91 ، پینم ب کنگنه عویر حج19/98/94 ، همنيش (ات نض فلسطی 19/91/91 ، س ن ب کنرنارنه19/91/14 ،ديد(ه کنهگز(ه(ن حج19/91/99 ، ديد(ه رندم9988/99/،99 ديد(ه رندم88/91/ 91 ، حنم هضخي19/9/9، ديد(ه کنهگز(ه(ن اونم9918/4/19 ، -حنم هضخي9911/9/9 ،

تعیین میزان تأثیر فرصتها و تندیدات ناشی از بیداری اسیمی بر سیاستهای فاعی امنیتی
ج .ا .ا(.با تأهید بر راء و اندینیهای اضرت اما خامنیای(
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)

 ديد(هکنهگز(ه(ن اونم19/8 /91، ديد(ه رندم19/8/91، حنم هضخي19/9/9 ، حنم هضخي11/9/9 ، ديد(ه رندم28/2/12، ديد(ه رندم81/8/8، ديد(ه رندم21/1/12، ديد(ه رندم28/1/19، ديد(ه رندم81/8/91، -ديد(ه رندم19/8/99،

. میییرا و هلکیییاران("،)1033ننضیییت بییییدارگری ر انیییان اسیییی "،ترالیییی سییییدمندی
اعفری،تنران،شرهت سنامی انتنار

 تنامی ،سیدمجتبی" ،)1031 (،امنیت ملی" ،الد او  ،چاپ او  ،تنران :ننر اا
 چگینی ،اسن("، )1037ن ا مدیریت استراتژیک فاعی"  ،ننران  ،ننر اا

 اعفری ،سیدمندی (" )1037ننضت بیدارگری ر انان اسی "، ،تنران،شرهت سنامی انتنارات

 العییی از اندینییلندان(" .)1037بیییداری اسیمی،چنییم انییداز ینییده و هییدایت ن" ،تنییران،
معاونت فرهنگی مجلع انانی تسریب مذاهب سیمی
 العییی از نویسییندگان (".)1037انسیبییی متلییایز :اسییارتنایی ر انسیییب اسیییمی" ،قییم ،انتنییارات
فتر تبلیغات اسیمی اوزه عللیی قم
 ساالر ،محلید(" .)1030غیرب و بییداری اسییمی" ،فصیلنامی اندینیی انسییب اسییمی ،شیلاره ،13
تابستان .1030

 ستو ه ،محلد(".)1033بیداری اسیمی"مجلی علو سیاسی ،شلاره  ،16زمستان 1033

 شیییبانی فییر ،محلداسیین (".)1030بیییداری اسیییمی و موانییع ن ر اندینییی امییا خلین یی

(

)"،

فصلنامی اندینی انسیب اسیمی ،شلاره  ،13تابستان .1030
 شیییرو ی ،مرتضییی (".)1033انسیییب اسیییمی و بیییداری اسیییمی ( تأثیرگییذاری و نلونیییهییا)"،
فصلنامی عللی-پژوهنی مآالعات انسیب اسیمی /سا پنجم ،شلاره ،16بنار 1033
 صحیفی اما (.)1063الد ،10تنران ،مؤسسی تن یم و ننر ثار اما خلینی
 صیوفی نیارهی،تسی(".)1031بیداری اسالمی (هویت تمدن و چالش های پیشرو)" ،تهران،انتشاراتنهضت نرم افزاری
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 طییاهرزا ه ،اصییغر( ".)1033اایگییاه اشییرافی انسیییب اسیییمی ر فضییای مدرنیسییم" ،اصییفنان،لب
اللیزان

 طاهرزا ه ،اصغر(" .)1033انسیب اسیمی بازگنت بی عند قدسی" ،اصفنان ،لب اللیزان

 هلبعلییی ،فییرزا ( "،)1033سیاسییت خییارای مریکییا ر انییوب غییرب سیییا و انییبشهییای مر مییی
ادید" ،مرهز تحسیسات استراتژیک

 اسییینی ،هیییوان  ،رو ی،مسییعو " ، )1033( ،رویکییر « فییاع هلیییاانبییی» ر چییارچوب تفکییر
فاعی اما

(

)" ،مجلی سیاست فاعی ،وره ،66شلاره و

 محلدی ،منوچنر(" ،)1034انسیب اسیمی :زمینیها و پیامدها" ،قم ،ننر معار

 میسون ،تیری(" ،)1033گفتگو با متفکر فرانسوی" ،ننریی اسی تایلز ،تابستان1033

 نجفییی ،موسییی(" ،)1034انسیییب فییرا مییدرن و تلییدن اسیییمی ( ،مییوج چنییار بیییداری اسیییمی)"،
تنران ،موسسی مآالعات تاریخ معاصر ایران

 نجفییی ،موسییی(" ،)1033بیییداری اسییی و تلییدن برتییر" ،تنییران ،موسسییی مآالعییات تییاریخ معاصییر
ایران

 نوروزی،محلدتسی" ، )1037(،فرهنگ فاعی امنیتی" ،تنران ،انتنارات سنا
 والیتی ،علیاهبر( "،)1037فرهنگ و تلدن اسیمی" ،قم ،ننر معار

