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مقاله پژوهشي :رويكردي به ناآراميهاي اجتماعي در جمهوري اسالمي ايران از
(مدظلهالعالي)

منظر مقام معظم رهبري

محمود

تاريخ دريافت98/05/22 :

عسگري1

تاريخ پذيرش98/09/02 :

چکيده
در این پژوهش با توجه به اهمیت شناخت ناآراميهاي اجتماعي ،سعي شده است تاا بیاناا
(مدظلهالعاالي

رهبري

مقاا معما

در این زمینه مورد بررسي قرار گرفته و تحلیل شوند .این پژوهش بر مبناي پارادای کیفي و باا

استفاده از روش تحقیق تحلیل مضمون انجا شده و براي گردآوري اطالعا

و دادههاي مورد نیاز باراي ایان

پژوهش ،در ابتدا واژگان مرتبط با مفهو ناآراميهاي اجتماعي مانند اغتشاش ،ناامني ،آشاو در بیاناا
معم انقال

(مدظلهالعاالي

 ،جستوجو گردید؛ چراکه معم له در بیانا خود از مفهو ناآرامي اجتمااعي اساتفاده

ننمودهاند .در مرحله دو با مراجعه به بخش فهرست موضوعي نمایهشده بیانا
(مدظلهالعالي

رهبري

ایشان در وبگااه مقاا معما

 ،بیش از  114فیش به دست آمد .دادههاي حاصل با استفاده از نر افزار  Maxqdaو باا روش

کدگذاري تحلیل شدند .نتایج حاصل نشاان داد کاه دادههااي حاصال از تجزیاهوتحلیال بیاناا
(مدظلهالعالي

رهبري

رهبار

مقاا معما

در خصوص ناآراميهاي اجتماعي را ميتوان در  16مضمون سازماندهنده «تعریف»« ،ماهیت»،

«سابقه ایجاد»« ،بهانههاي شروع»« ،منشأهاي داخلاي»« ،نقاش بیگانگاان»« ،ابازار»« ،عناصار»« ،حامیاان»« ،ناوع
حمایت بیگانگان»« ،علت حمایت عناصر داخلي»« ،اهداف»« ،نگاه فرصتمحور»« ،پیامدها»« ،اهمیت مادیریت»
و «ابزار و چگونگي مدیریت» دستهبندي کرد ،همچنین براي آنها  111مضمون پایهاي شناسایي شد.
کليد واژهها :ناآرامي اجتماعي ،مقا معم رهبري ،تحلیل مضمون ،ج.ا.ایران.
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 .1کارشناس ارشد علو سیاسي از دانشگاه عالمه طباطبایيasgari_researcher@yahoo.com :





مقدمه
ناآراميهاي اجتماعي از مفاهی بنیادین حوزه مطالعا

امنیتي محسو

ميشود .موضوع

یادشده از اوایل قرن بیست مورد توجه صاحبنمران شاخههااي مختلاف علاو اجتمااعي
واقع شده است ،ولي در ج.ا.ایران از سالهاي گذشته تاکنون باه جاز چناد ماورد محادود،
توجه چندان به موضوع و بررسي علمي اعتراضا
پیروزي انقال

و ناآراميهااي اجتمااعي نشاده اسات.

اسالمي ایران باعث ایجاد رویکرد و گفتماني تازه در سطح جهان شد و این

فصلنامه علمي مطالعا

امر منجر به تالش قدر هاي استکباري در راستاي تضاعیف و ناابودي ج.ا.ایاران گردیاد.
انقال

اسالمي از زمان پیدایش تاکنون با ناآراميهاي گوناگون و خطرناکي روبهرو بوده که

با تدابیر و هدایتهاي ارزنده بنیانگذار کبیر انقال
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ادامه ،رهبري حضر

(مدظلهالعالي

آیتاهلل خامنهاي

نما ج.ا.ایران بهعنوان پرچ دار انقال

اسالمي حضار

اماا خمیناي(ره و در

و حضور و مشارکت مرد  ،خنثي و اکناون

اسالمي در پرتو آموزههاي دیني و قرآناي در برابار

زیادهخواهيهاي نما سلطه ،بهعنوان شاخص کشورهاي جهان شناخته مايشاود؛ بناابراین
نمر به کارساز بودن اندیشهها و آراي مقا معم رهبري(مدظلهالعاالي  ،تحقیاق حاضار در نمار
(مدظلاهالعاالي

دارد تا به بازخواني و تبیین ناآراميهاي اجتماعي در اندیشه مقا معما رهباري

بپردازد .نمر به این واقعیت که تاکنون به این موضوع کمتر پرداختاه شاده اسات ،بناابراین
مسئله اصلي این تحقیق ،عد انجا تحقیقي در خصوص موضوع این پاژوهش باهویاژه باا
روش تحلیل مضمون ميباشد .در خصوص اهمیت انجا این تحقیق باید گفت ناآراميهاي
اجتماعي از هر نوع که باشد سبب ایجاد اختالل در چرخه تولید ،تداو آماوزش در مراکاز
علمي و آشفتگي منجر به توقف تدابیر و اعمال مدیریت در بین نخبگان سیاساي و مادیران
دولتي و غیردولتي و عد اعتماد سرمایه گذاران داخلي و خارجي به امر مه سرمایهگاذاري
و توسعه اقتصادي کشور و درنهایت عد اعتماد عمومي مرد به دولات مايشاود کاه ایان
خود مقدمه و منشأ بروز بسیاري از قانونگریزيهاا و نااامنيهاا و تجااوزا

گونااگون باه

حقوق مرد خواهد شد ،بنابراین
 1پرداختن به این موضوع ،موجب آشنایي باا آراي راهباردي و راهگشااي فرمانادهي
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(مدظلهالعالي

معم کل قوا

در خصوص ناآراميهاي اجتماعي خواهد شد.


 2از آنجا که بیشتر تحقیقا
مطالعا

انجا شاده در حاوزه نااآراميهااي اجتمااعي ،مبتناي بار

و نمریههاي غربي اسات ،بناابراین باهمنماور باومي و اساالميساازي مباحاث و
(مدظلاهالعاالي

اجتنا ناپذیر است.
(مدظلهالعالي

ميتواناد چهاارچوبي مشاخص را در تبیاین بهتار

 3تدابیر مقا معم رهبري

پدیده ناآرامي اجتماعي و چگونگي مدیریت آن براي اندیشمندان و سازمانهاي تصمی ساز
و مسئوالن تصمی گیر فراه کند.
در مورد ضرور

انجا این تحقیق نیز ميتوان به موارد زیر اشاره کرد:

( 1نپرداختن به تبیین دیدگاه مقاا معما رهباري ممکان اسات موجاب انحاراف در
شناخت دالیل و علل ،اهداف و ابزار ناآراميهاي اجتماعي و چگونگي مدیریت آنها شود.
( 2سیاستگذاريهاي امنیتي با بهرهگیري از نمریهها و مکاتب غربي و ماورد اساتفاده
(مدظلهالعاالي

قرار ندادن دیدگاههاي مقا معم رهبري

 ،ضریب تأثیرگذاري سیاستها و راهبرد

را کاهش ميدهد.
( 3این قبیل پژوهشها ميتواند زمیناهسااز نمریاهپاردازي در خصاوص نااآراميهااي
اجتماعي گردد.
(مدظلهالعالي

پرسش اصلي این تحقیق آن است که رویکرد مقا معم رهبري

به ناآراميهاي

اجتماعي در ج.ا.ایران چگونه است؟
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اثربخشي بیشتر پاژوهشهاا ،فها دیادگاههااي مقاا معما رهباري

ضارورتي

مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
پيشينه تحقيق
 1آقاي گودرزي در رساله دکتري خود باا عناوان «نااآراميهااي اجتمااعي ،عوامال و
فرآیند آن؛ مطالعه موردي :کوي طال

مشهد در ساال  ،71خارداد  82تهاران و خارداد 85

تبریز» ،درصدد پاسخ به این پرسش اصلي بوده است که فرآیناد شاکلگیاري نااآراميهااي
اجتماعي در ایران چگونه باوده و عوامال اجتمااعي آن چیسات؟ در ماورد روش تحقیاق،
نویسنده بیان داشته است که این تحقیق اسنادي و جامعه آماري آن نااآراميهااي اجتمااعي
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مه پس از پیروزي انقال
به طور هدفمند انتخا

اسالمي ميباشد که بهعنوان نموناه ساه نااآرامي از باین آنهاا

و مورد مطالعه قرار گرفته اسات .دادههاا از طریاق مطالعاه اساناد و

پرسشنامه گردآوري و تجزیهوتحلیل شدند .یافتههاي محقق نشان ميدهد ،مجموعه عوامال
مؤثر بر کیفیت حضور مشارکتکنندگان در ناآراميهاي سهگاناه بساته باه شارایط زماان و
مکان با یکدیگر بسیار متفاو
حداکثر طبقا

بوده و این عوامل بودهاند که توانستهاند با نوع کارکرد خاود

اجتماعي مرتبط با مسئله پیشآمده را حول یک محور مشاخص (اقتصاادي،

فصلنامه علمي مطالعا

سیاسي و فرهنگي گرد ه آورند .در این تحقیق ،مه ترین عوامل تأثیرگذار بر ناآراميهاي
اجتماعي ،تحقق یک باور فراگیر و باروز احسااس نارضاایتي جمعاي در ابعااد اقتصاادي،
سیاسي و فرهنگي بوده است که بهطور مستقی با عوامل پنجگاناه شارایط مسااعد و فشاار
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ساختاري ،تحقق یک عقیده تعمی یافته ،عوامال تساریعکنناده ،بسایج مشاارکتکننادگان و
درنهایت عملکرد کنترل اجتماعي تطابق دارد (گودرزي. 1391 ،
 2در مقاله «بررسي نقش نیروي انتمامي بهعنوان ضابط عا دادگستري در ناآراميهااي
شهري» نویسندگان به این پرسش پاسخ دادهاند که نقش نیروي انتمامي بهعنوان ضابط عاا
دادگستري در ناآراميهاي شهري چیست؟ روش تحقیق مورد استفاده در ایان مقالاه ،روش
کتابخانهاي و روش توصیفي  -تحلیلي و ابزار گردآوري اطالعا  ،فیشبرداري بوده اسات.
یافتههاي این پژوهش نشان ميدهد که وظایف ،قوانین و مقررا
به عنوان ضابطان عا دادگستري در ناآرامي بهصور
نشده است و فقط بهصور

حاک بر نیاروي انتماامي

مشخص در قوانین ج.ا.ایران مشخص

پراکنده در برخي قوانین اشارههایي شده است .مأموران نیروي

انتمامي ،آگاهي کافي از قوانین و مقررا

حاک در مقابله با ناآراميها در مواقاع بحراناي را

ندارند ،بنابراین برگزاري دورههاي کوتاه عرضاي ،کارگااههااي تخصصاي و هماایشهااي
علمي براي باال بردن میزان آگاهي آنان از قوانین بیانشده ،یک ضرور

محسو

ميشاود.

نتایج این تحقیق نشان مي دهد که قانون مدوني در مورد وظایف ضابطان عا دادگستري در
ناآرامي و اختیارا

ویژه حکومت ،محدودیتهاا ،ممنوعیاتهاا و تکاالیف مارد موجاود

نیست و در این خصوص در برخي قوانین بهصور
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(جرباني ،شکريپور ،حسنوند ،مقیمي ،پاییز و زمستان . 1390

پراکنده به این امر اشااره شاده اسات


 3آقایان حسیني ،الیاسي و هاشمي در مقالهاي به موضاوع «علال شاکلگیاري و گساترش
ناآراميهاي شهري فرانسه (اکتبر و نوامبر  » 2005پرداختهاند .روش تحقیق آنهاا ،کتابخاناهاي
علمي معتبر در داخل و خارج از کشور تهیه ،گردآوري و تادوین شاده اسات .تجزیاهوتحلیال
دادهها و اثبا فرضیههاي تحقیق که از سوي صاحبنمران و کارشناسان داخلاي و خاارجي در
مورد علل وقوع ناآراميهاي شهري فرانسه در اکتبر  2005به عمل آماده اسات .ایان علال در
قالب سه رهیافت اقتصادي ،سیاسي و اجتماعي – فرهنگي دستهبندي گردیده و سپس نسبت باه
تجزیهوتحلیل دادهها و بررسي ارتباط بین متغیرهاي مستقل و ناآراميهاي فرانساه مباادر شاد
که ادامه تمامي فرضیههاي تحقیق به اثبا رسید .در تحقیق حاضر از روشهاي سانجش اعتباار
صوري ،اعتبار تجربي و ساازهاي بهارهگیاري شاد .فاو دو نوجاوان در  27اکتبار  2005در
شهر «کلیشي -سو -بوا» از توابع پاریس و ابراز نارضایتي نوجوانان از عملکرد پلایس فرانساه
در این حادثه ،باعث شکلگیري هسته اولیه ناآرامي شاده و ساپس اظهاارا تناد وزیار کشاور
وقت فرانسه علیه جوانان و خطا نمودن معترضان بهعنوان اوباش و پوشش رساانهاي واقعاه و
عد اقدا بهموقع مدیریت بحران در مهار آن ،باعث شتا دادن انتشار ناآراميها به بقیاه ناواحي
شده است .درنهایت ،علل زمینهاي و تقویتکنناده از قبیال بیکااري ،کااهش یاراناههاا ،بحاران
هویت ،تبعیض ،خردهفرهنگ خشونت ،سیاستهاي مهاجر و ناکاميهاي آموزشاي نوجواناان
مهااجر و نارضاایتي از عملکارد پلایس در مناااطق جمعیتاي مهاجرنشاین و ...باعاث تااداو آن
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و اسنادي است و اطالعا مورد نیاز در زمینه تحقیاق از اساناد ،مادار و آماار رسامي مراکاز

شد(حسیني ،الیاسي ،هاشمي ،بهار . 1387
 4مقاله «قدر

نر رهبري و مرد ایاران در مادیریت نااآراميهاا» باا اساتفاده از روش،

توصیفي -تحلیلي سعي کرده به توصیف عیني ،واقعي و مانم قادر

نار رهباري و مارد

جمهوري اسالمي ایران در مدیریت نااآراميهاا بپاردازد .ابازار گاردآوري اطالعاا

در ایان

تحقیق ،کتابخانهاي و پرسشنامه بوده است .محققان پرسشنامهاي با  13پرسش ،بساته را تنمای
کرده و در بین جامعه آماري  120و جامعه نمونه  90نفري توزیع نمودهاند .یافتههااي تحقیاق
نشان ميدهد برجسته ساازي مشاارکت سیاساي ،جلاوگیري از انحاراف ،خطار دشامن ،نقاد
منصفانه و گفتوگو ،روشنگري ابعاد فتنه ،اتماا حجات و فصالالخطاابي قاانون ،باهعناوان
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مه ترین مؤلفههاي قدر نر رهبري در چهارچو شاخصها و ارزشهاي نر دیني مارد ،
مانند قرآن ،رهبري والیت فقیه ،فرهنگ بسیجي ،عاشاورایي و شاهاد طلباي ،مارد سااالري
دیني و پایداري ،ناآراميهاي انتخابا

سال  1388را مدیریت کرد (شریفیان ،فراهاني ،بهار . 1393

 5در مقاله «نقش قو گرایاي در نااآراميهااي اجتمااعي» ،روش تحقیاق از نمار هادف،
کاربردي و از نمر شیوههاي گردآوري دادهها ،توصیفي از نوع همبستگي است .جامعه آمااري
این تحقیق کلیه دانشجویان در حال تحصیل مصو

ساکن در استانهااي مرکازي را تشاکیل

فصلنامه علمي مطالعا

ميدهند که تعداد آنها  989نفر است که از بین آنها با استفاده از فرمول کوکران ،تعاداد 165
نفاار بااهعنااوان نمونااه آماااري بااه روش نمونااهگیااري تصااادفي -طبقااهاي انتخااا

و مااورد

تجزیهوتحلیل قرار گرفت .ابزار گردآوري دادههاي این تحقیق ،پرسشنامه محققساخته اسات.
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یافته تحقیق آن است که بین احساس محرومیت قومي و ایجاد بحران ،رابطه معناداري وجاود
دارد .بین همگرایي قومي با مرزهاي مجاور و ایجاد بحران رابطه معنااداري وجاود دارد .باین
درونگروه و برونگروه بودن اقوا و ایجاد بحران رابطه معناداري وجود دارد .بین قاو گرایاي
و ناآراميهاي اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد (احمدي و الوند ،تابستان . 1391
ارزيابي كلي
بررسيهاي انجا شده نشان مي دهد تاکنون به موضوع این تحقیق بهویژه با روش ماورد
استفاده (تحلیل مضمون پرداخته نشده است ،بنابراین نوآوري این تحقیق ه در موضوع و
ه در روش است.
تعریف مفاهيم
ناآرامي اجتماعي
منمور از ناآرامي عبار

است از :ابراز نارضایتي گروههاایي از مارد کاه باعاث باره

خوردن نم جامعه و وقوع جرائ و تخلفها ميشود .مختل نمودن رفت وآمد مرد  ،بستن
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خیابانها ،حمله پراکنده و ک شد
خسار

به عوامل انتماامي و شاهروندان ،وارد آوردن آسایب و

به اموال عمومي و خصوصي ،دادن شاعارهاي خاالف اصاول و مبااني جامعاه و


اموري از این قبیل که بهصور

آگاهانه و یا ناآگاهانه صور

ميگیرد و با قواعد و قاوانین

جاري کشور در تعارض اسات ،از مصاادیق نااآرامي باه شامار مايآیاد (الیاساي. 92 :1382 ،
اعتصا  ،تحصن ،تجمع و ازدحا  ،راهپیمایي و تماهرا  ،اغتشااش ،قیاا  ،بلاوا ،جمعیات
آشو

(شاهبهراماي . 66 :1388 ،ناآرامي را بهعنوان یک شکاف باین دولات و جامعاه مايتاوان

تعریف کرد که این ناآرامي باعث بيثباتي سیاسي در جامعاه مايشاود .نااآرامي ،پدیادهاي
است که زاییده مسائلي همچون تماهرا

خشونتآمیز ،خیازشهااي اجتمااعي ،ناکاامي و

بنبست اقتصادي است (احمدي و همکاران ،پاییز . 31 :1392
نميتوان مرزبندي دقیقي بین ناآراميهاي اجتماعي با سیاسي قائل شد؛ چراکه به دالیال
تاریخي -فرهنگاي ناشاي از بزرگاي و قادر

دولات ،تماامي پدیادههاا و مشاکال

باه

ناکارآمدي دولت نسبت داده ميشود .بهمنمور تدقیق مفهو ناآراميهاي اجتماعي و روشان
شدن تمایز آن با ناآراميهاي سیاسي ،ضمن اشاره به این مطلب که ميتوان تدریجي باودن،
محلي و منطقهاي بودن ،غیرسیاسي بودن (ابتدا به ساکن ،متوجه حاکمیت نبودن را ازجمله
ویژگيهاي ناآراميهاي اجتماعي دانست .نکته مه آن است که این نوع ناآراميها ،بساتري
براي سواري گرفتن گروهها و سازمانهاي مخالف نما سیاسي ميشاوند .دیگار خصیصاه
قابل توجه این نوع ناآراميها آن است کاه چاون ایان نااآراميهاا از ابتادا در زاویاه نگااه
ساختارهاي قدر

و حاکمیتي نیست ،غفلت نما سیاسي در ماورد آنهاا فاراوان مشااهده

مقاله پژوهشي :رویکردي به ناآراميهاي اجتماعي در جمهوري اسالمي ایران از منمر مقا معم رهبري(مدظلهالعالي 

ناآرامي ها منجر به اجتماعا

غیرقانوني ميگردد کاه باه اشاکال زیار مشااهده مايشاوند:

ميشود .گفتني است برخي ناآراميهاي اجتمااعي ،سیاساي شاده و بعضاي دیگار سیاساي
نميشوند.
داليل شكلگيري ناآراميهاي اجتماعي
باار مبناااي ادبیااا

راهبااردي ،چااالش کشااورها ازجملااه ج.ا.ایااران در عرصااه داخلااي،

آسیب هاي ناشي از ضعف دروني و در عرصه بیروني ،تهدیدا

هستند .آسیبهاي دروناي

از عوامل اصلي تحریک و فعالسازي تهدید بیروني است؛ از این رو داراي اهمیت بهسزایي
مي باشد .در عرصه داخلي ،عوامل و آسیبهاي گوناگوني ميتوانناد موجاد نااامني باشاند.
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اشکاال

کارکردي در عرصه هاي اقتصادي ،اجتماعي و  ...و درمجموع ضعف در کارآمدي

نما ميتواند بسترساز آسیبها و چالشهاي امنیتي باشد .بررسيها نشان مايدهاد پویاایي
اجتماااعي و موقعیااتهاااي سیاسااتگااذاري در مقیاااس وساایع باعااث گسااترش و شاایوع
ناآراميهاي مدني مي شود .ناآرامي هاي اجتمااعي باه عوامال مختلاف اجتمااعي ،سیاساي،
اقتصادي و محیطي مربوط ميشود .تنشهاي نژادي و قومي (مکآدا  ، 754-735 :1983 1،کمباود
مواد غذایي و افزایش قیمت مواد غذایي (نات ،روتینگار 25 2،جاون  ، 2015تغییارا

قیماتهااي

فصلنامه علمي مطالعا

بااینالمللااي کاالهااا (آرزکااي ،بروکناار( ، 2011 3،بروکناار ،ساايکونااه ، 534-519 :2010 4،شااو هاااي
اقتصادي(برگر ،اساپورر ، 326-293 :2001 5،تغییرا
بارش باران
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جمعیتاي

آ

و هوایي و شاو هااي ناشاي از کااهش

(بروکنر و دیگران( 20670-20674 :2009 ،ژانگ و دیگاران17301-17296 :2011 6،

(گلدسااتون600 :1993 7،

و تغییارا

ازجملااه ایاان مااوارد بااه شاامار ماايآینااد .امااروزه برخاي از

سازمانهاي اطالعاتي ازجمله سیا نیز درصدد پیشبیني ناآراميهاي اجتماعي با بهارهگیاري
از گردآوري و تحلیل اطالعا

برآمدهاند (بیگدیتا 7 ،...8اکتبر . 2016

نمر به اهمیت رسیدن به توان پیشبیني ناآراميهاي اجتماعي ،شبکه و نر افزارساازي و
استفاده از ظرفیتهاي شابکه هااي مجاازي مانناد تاوییتر در دساتور کاار برخاي مراکاز و
مؤسسا

قرار گرفته است .پروژه جي.دي.اي.ال.تاي9یاک دیااگرا شابکه زماان واقعاي و

پایگاه دادهاي از جامعه انساني جهاني براي تحقیقا

باز است که بر رسانههاا ،انتشاارا

اخبار شبکهها در هر گوشهاي از هر کشور به بیش از  100زبان نمار
با پایش ،پویش و نمار

و

ميکند .ایان پاروژه

بر مرد  ،مکانها ،سازمانهاا ،مناابع ،احساساا  ،نقال قاولهاا و

حوادث رانندگي در عرصه جهاني در هر ثانیه از هر روز ،شاکلهاي براي محاسبه در وسعتي
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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جهاني ایجاد کرده است( .بهرامي و دیگران . 2018 1،با توجه به اینکه تحقیقاا
است که حدود  75درصد از تماهرا

اخیار نشاان داده

قانوني ،پایش از وقاوع برناماهریازي شادهاناد و در

معترضین بوده است ،بنابراین برخي براي پایشبیناي نااآراميهاا ،تحلیال ایان شابکههااي
اجتماعي را در دستور کار قرار دادهاند (ساسیکاال ،پرماالتاا . 4395-4389 :2018 2،آنهاا باا طراحاي
الگوریت هایي درصدد این اقدا برميآیند .یافتههاي آنها نشان ميدهد که توییتر مايتواناد
بهعنوان ابزاري قدرتمند براي پیشبیني اعتراضا

آینده با میاانگین پایشبیناي بایش از 75

درصد مورد استفاده قرار گیرد (بهرامي و دیگران. 2018 ،
با افزایش دماي جهان و افزایش خشکسالي ،آشو هاي سیاسي ،ناآراميهاي اجتمااعي
و حتي خشونت ،احتماالً افزایش خواهند یافت .بر اساس یک مطالعه اخیار ،خودکشاي در
میان کشاورزان هند با درجه دما افزایش یافته است ،بهگونهاي که با یک درجه افازایش دماا
باالتر از دماي متوسط در یک روز ،بهطور متوسط حدود  70مورد خودکشاي افازوده شاده
است (نت ،روتینگر 25 3،جاون  . 2015در سال  ، 2008زماني کاه افازایش دمااي هاوا و کااهش
تولیدا

کشاورزي ،قیمات ماواد غاذایي را افازایش داد ،کشاورهایي (ازجملاه ماراکش و

اندونزي با تحوال

اجتماعي و سیاسي مواجه شدند .تصادفي نیسات کاه درگیاريهاا در

کنار افزایش دما افزایش ميیابد .یک مطالعه در سال  2013نشان ميدهد که در قباال هار
و هوایي بهواسطه دماي بیشتر ،خشونتهاي باین فاردي

تغییر انحراف معیار در شرایط آ

مقاله پژوهشي :رویکردي به ناآراميهاي اجتماعي در جمهوري اسالمي ایران از منمر مقا معم رهبري(مدظلهالعالي 

بسیاري از آنها ،شبکههاي اجتماعي باهویاژه تاوییتر ،ابازار برناماهریازي و ساازماندهاي

چهار درصد و درگیريهااي گروهاي  14درصاد افازایش مايیاباد (ازهار 16 4،آگوسات . 2017
تغییرا

دما و بارش به احتمال زیاد ،قیمت مواد غذایي (براي مثال قیمت برنج از  11تا 78

درصد و قیمت گند از  17تا  67درصد در سناریوهاي مختلف را تا سال  2050افزایش
مي دهد ،در عین حال ،تغییرا

آ

و هوایي ،چالشي جدي براي افزایش بهارهوري جهات

رفع نیازهاي روزافزون جمعیت رو به رشد جهان است (نت ،روتینگر 25 ،جون . 2015
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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شرایط نامناسب اقتصادي نیز ازجمله علل بروز ناآراميها به شمار ميروند؛ باراي مثاال
بیکاري ازجمله پیامدهاي بحرانهااي اقتصاادي اسات کاه مايتواناد موجاد نااآراميهااي
اجتماعي شود

(پرویز ،ساال

 ،ساجاد 1،فوریاه  . 2557-2564 :2012در برخاي ماوارد نیاز تغییار نماا

ارزشي و هنجارهاي جامعه به دالیلي همچون گسست نسلي ،تهاج فرهنگي ،جامعهپذیري
عقی  ،تسطیح فرهنگي در چارچهو

فرآیند جهاني سازي و مباحثي از این دست ،ميتواناد

منجر به ظهور و بروز ناآراميهاي اجتماعي گردد (سازمان بهداشت جهاني. 2009 2،
فصلنامه علمي مطالعا

روششناسي تحقيق
این مقاله قصد دارد با کمک مضاامین و مفااهی باهدساتآماده از بیاناا

رهباري ،باه

بینرشتهاي دانش راهبردي ،سال ده  ،شماره  ،40پاییز 1399

شبکهاي از مضامین ناآراميهاي اجتماعي برسد که درنهایت این شبکه ،چهارچو

تحلیلاي

مقاله را تشکیل خواهد داد .روش استفادهشده در ایان پاژوهش ،تحلیال مضامون از اناواع
تحلیلهاي کیفي و با بهرهگیري از نر افزار  MAXQDAاست .براي دستیابي به نتیجاه مفیاد
در تحقیقهاي کیفي ،الز است دادهها بهصور

روشمند ،بررسي و تحلیال شاوند .تحلیال

دادهها مرحلها ي حیاتي از تحقیق کیفي بوده ،مستلز اقدا اساسي براي گردآوري دادههاا و
مرتبط کردن آنها با مفااهی انتزاعاي ساطح بااالتر اسات .تحلیال مضامون ،از روشهااي
پژوهشي روي متون است و اغلب هنگامي کاربرد دارد که حجا زیاادي از دادههاا وجاود
داشته باشند .با استفاده از این روش ،دادههاي متن کاهش یافته ،بخشبندي ،مقولاهبنادي و
تلخیص ميشوند و سپس بهگونهاي بازسازي ميشوند کاه مفااهی و الگوهااي موجاود در
متن از درون دادهها استخراج شوند؛ این روش ،شیوهاي براي شناساایي ،تحلیال و گازارش
الگوها در درون دادهها است (بویااتزیس . 36 :1998 3،هدف در تحلیل مضمون برخاالف نمریاه
زمینهاي یا نمریه دادهبنیاد ،استخراج الگو یا مدلي مفهومي است که در دل متن نهفتاه اسات
و ضرورتي براي صور بندي نمریه جدیدي براي توصیف یافتهها وجود ندارد ،پس روش
تحلیل مضمون افزون بر اینکه به پژوهشگر امکان ميدهد کاه مضاامین موجاود در ماتن را
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

288



1
. Pervaiz. Saleem. Sajjad
2
. World Health Organization
3
. Boyatzis


بررسي و استخراج کند ،ميتواند به الگویي نما مند از مضامین و روابط میان آنها نیز مناتج
شود؛ به عبارتي منمور از الگو ،مدلي است که از طریق نم مفهومي دادههاي مساتخرج باه
متني است و دادههاي پراکنده و متنوع را به دادههایي غني و تفصیلي تبدیل مايکناد
کالر

(باروان،

 . 2006 1،تحلیل مضمون ،فقط روش کیفاي خاصاي نیسات ،بلکاه فراینادي اسات کاه

ميتواند در بیشتر روشهاي کیفي به کار رود .بهطور کلي ،تحلیال مضامون ،روشاي باراي
«دیدن متن»« ،برداشت و در مناسب از اطالعا

ظاهراً نامرتبط»« ،تحلیل اطالعا

کیفاي»

و «تبدیل دادههاي کیفي به دادههاي کمي» است (بویاتزیس . 4 :1998 ،در راستاي نیل به هادف
تحقیق و پاسخگویي به پرسش این پژوهش ،در ابتدا مضامین پایاهاي باا درجاه اهمیات و
ارتباط باالي احصاشده در مرحله پیشین ،با توجه به میزان ارتباط و همبساتگي میاان آنهاا
دستهبندي و نا گذاري شد .پس از طي مراحل تبدیل متن به جماال

و نیاز باه مضاامین،

دستهبندي و نا گذاري مضامین سازمان دهنده و فراگیر ،در این مرحله به مفصلبندي دوباره
و جدید پرداخته شد.
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
همان گونه که پیش تر اشاره شد ،هدف اصلي این مقاله ،استخراج مضامین مرتبط باا
ناآرامي هاي اجتماعي در نما اندیشگي مقا معم رهبري

(مدظله العالي

باا بهاره گیاري از

روش تحلیل مضمون است .با توجه به پژوهش هااي صاور گرفتاه در ایان حاوزه و

مقاله پژوهشي :رویکردي به ناآراميهاي اجتماعي در جمهوري اسالمي ایران از منمر مقا معم رهبري(مدظلهالعالي 

دست ميآید (یزدخواستي و همکاران . 75-87 :1393 ،این روش ،فراینادي باراي تحلیال دادههااي

سابقه پژوهشاگران در حاوزه اندیشاه رهباري ،ابتادا فایش هااي مرباوط باه موضاوع
ناآرامي هاي اجتماعي ،به صور

کلي (از مجموع  20سخنرا ني عمومي یا بیانیه احصاا

شد که بیش از ( 114فیش با درجه ارتباط «باال» و «بسیار باال» به شرح جدول شاماره
 1گردآوري شد.
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جدول شماره  .1كدبندي بيانات مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) در خصوص ناآراميهاي اجتماعي
کدبندی

تاریخ

بيانات

تعريف ناآرامي
آتش زدن باناک ،آتاش زدن اتوباوس ،کتاک زدن عاابر بايگنااه و
تعریف ناآرامي

بيخبر ،کتک زدن خواهر و مادر شهید به خاطر اینکه چادر بار سار

89/1/1

دارد ،آتش زدن موتورسیکلت جوان چون محاسن دارد.

فصلنامه علمي مطالعا

تعریاااف نااااآرامي؛
جغرافیاي محدود

قضایاي سال  88به وجود آمد .دو سه ماه تهران را متالط کردند -
البته فقط تهران را  -دو ساه مااه توانساتند دلهاا و ذهانهاا را باه
خودشان مشغول کنند.

بینرشتهاي دانش راهبردي ،سال ده  ،شماره  ،40پاییز 1399

تعریاااف نااااآرامي،

این کساني که محیط دانشگاه را با این اغتشاشگري ناامن ميکنند ،با

جغرافیا محدود

مرد مواجهاند ،با مرد طرفاند.

بیانا

در مراس بیست

و دومین سالگرد رحلت
امااااا خمینااااي (ره ،
90/3/14
در دیاادار باااا

بیانااا

جمعاااي از طاااال

و

روحانیون88/9/22 ،

اگر چنانچه مسائل سال  88را مطرح ميکنید ،مسئله اصلي و عماده
تعریاااف نااااآرامي
(فتنه

را در این قضایا مورد نمر و در مد نگاهتان قارار دهیاد؛ آن مسائله
اصلي این است که یک جماعتي در مقابل جریان قانوني کشور ،باه
شکل غیرقانوني و به شکل غیر نجیبانه ایستادگي کردند و به کشاور

در دیااااادار

بیاناااااا

دانشجویان92/5/6 ،

لطمه و ضربه وارد کردند.
ماهيت ناآرامي
ماهیااات نااااآرامي

اگر کسي در مقابل دولت حق ،در مقابل صالح و نما حاق ،جاد و

بیانااا

(فتنه

جهد و تالش کند ،این فتنه و محاربه است؛ جهاد نیست.

خارج فقه73/6/2 ،

ماهیااات نااااآرامي

فتنه یعني کساني شعارهاي حق را با محتواي صددرصد باطل مطرح

(فتنه

کنند ،بیاورند براي فریب دادن مرد .

بیانا

در آغاااز درس
در دیدار جمعاي

از مرد استان گایالن -
89/10/8
در دیدار اعضاي

فتنه معنایش این است که یک عدهاي بیایند با ظاهرِ دوست و بااطنِ

بیانا

ماهیااات نااااآرامي

دشمن وارد میدان شاوند ،فضاا را غباارآلود کنناد؛ در ایان فضااي

شااااوراي هماااااهنگي

(فتنه

غبارآلود ،دشمنِ صریح بتواناد چهاره خاودش را پنهاان کناد ،وارد

تبلیغاااا

اساااالمي -

میدان شود و ضربه بزند.

88/10/29

تخریب خیاباني شروع شد؛ خط تخریب ،خط آتاشساوزي ،اماوال
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ماهیااات نااااآرامي؛

عمومي را آتاش بزنناد ،حاری کسابوکاار مارد را نااامن کنناد،

مخااادوش شااادن

شیشههاي دکان مرد را بشاکنند ،اماوال بعضاي از مغاازههاا را باه

امنیت عمومي

غار

ببرند ،امنیت مرد را از جانشان و مالشان سلب کنند؛ امنیات

مرد مورد تطاول اینها قرار گرفت.

خطبه هاي نمااز جمعاه
تهران 88/3/29 -


کدبندی
ماهیت ناآرامي

بيانات
بخشي از حق را با بخشي از باطل مخلاوط مايکنناد ،نمايگذارناد
صِرف باطل و صریح باطل باشد.

ماهیت ناآرامي

مهاج و مادافع ،شاناخت ظاال و مملاو و شاناخت دشامن و دوسات
دشوار است.
وقتي فتنه در جامعهاي باه وجاود آماد ،فضااي ذهناي مارد مثال محایطِ

ماهیت ناآرامي

غبارآلود و مهآلود است که گاهي انسان نميتواند دو تاري خاودش را ها
ببیند.

در دیااااادار

بیاناااااا

دانشااجویان و جوانااان
استان ق 89/8/4 -
بیانا

در دیدار جمعاي

از شعرا 88/6/14 -
خطبه هاي نمااز جمعاه
تهران 87/6/29 -

در جنگ امنیتي ا سیاسي ه ما پیروز شدی  .جنگ امنیتي ا سیاسيشاان
ماهیت ناآرامي

در دیادار اقشاار

(آمریکایيها سال  88و حوادث سال  88بود .براي آن حوادث ساالهاا

بیانا

زحمت کشیده بودند؛ آنجور حاوادث یاکسااعته و یاکروزه کاه باه

مختلاااااف مااااارد -

وجود نميآمد؛ چند سال براي آن زحمت کشیده بودناد؛ ملّات ایاران و

97/5/22

نما جمهوري اسالمي بر توطئه دشمن فائق آمد و پیروز شد.
اگر چنانچه مسائل سال  88را مطرح ميکنید ،مسئله اصلي و عماده
ماهیااات نااااآرامي
(فتنه

را در این قضایا مورد نمر و در مد نگاهتان قارار دهیاد؛ آن مسائله
اصلي این است که یک جماعتي در مقابل جریان قانوني کشور ،باه
شکل غیرقانوني و به شکل غیر نجیبانه ایستادگي کردند و به کشاور

در دیااااادار

بیاناااااا

دانشجویان 92/5/6 -

لطمه و ضربه وارد کردند؛
ماهیااات نااااآرامي
(فتنه

اینکه وقتي آنچه که اتفاق افتاده است ،برخالف میل ما شد ،مرد را
به شورش خیاباني دعو

کنی  -که این در سال  88اتفااق افتااد-

یکي از خطاهاي جبرانناپذیر است.

در حاار مطهاار

بیانااا

رضوي 92/1/1 -

ماهیااات نااااآرامي

خاصیت دوران فتناه  -هماانطاور کاه بارهاا عارض کاردهایا -

بیانا

(فتنااااه ؛ اشااااتباه

غبارآلودگي است ،مهآلودگي اسات .نخبگاان گااهي دچاار خطاا و

بوشااهر در روز ماایالد

نخبگان

اشتباه ميشوند.

اما علي (ع 89/4/5 -

فتنه سال گذشته جلوهاي از توطئه دشمنان بود.

89/10/8

ماهیااات نااااآرامي؛
توطئه

در دیادار مارد

مقاله پژوهشي :رویکردي به ناآراميهاي اجتماعي در جمهوري اسالمي ایران از منمر مقا معم رهبري(مدظلهالعالي 

در حوادثِ فتنهگون ،شاناخت عرصاه ،شاناخت اطاراف قصاه ،شاناخت

تاریخ

فتنهگر و دشمن همیشه هست؛ امروز یک دشمن اسات ،فاردا یاک
ماهیااات نااااآرامي؛
همیشااگي و متنااوع
بودن

دشمن دیگر است ،پسفردا یک کس دیگر است ،یاکجاور دیگار

بیانا

است .یک ملت وقتي بیدار بود ،آگاه بود ،عاز بود ،ایماان خاودش

شااااوراي هماااااهنگي

را حفظ کرد ،زنده بود ،رویش داشت ،با هماه ایان معارضاههاا باا

تبلیغاااا

اساااالمي -

آساني  -که روزبهروز آسانتر ه خواهد شد  -ایستادگي مايکناد،

88/10/29

دست و پنجه نر ميکند ،بر همه این معارضهها ه فائق ميآید.

در دیدار اعضاي
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کدبندی

تاریخ

بيانات

بهانههاي ايجاد ناآرامي
دشمن هرجا بتواند ،ایجاد ناامني مايکناد .هار وقات دشامن بتواناد،
ناامني نمامي و انتمامي را بر این ملات تحمیال مايکناد؛ کماا اینکاه
دیدید یک بهانه کوچک یافتند و یا درسات کردناد و در هماین ایاا
بهاناااهیاااابي یاااا

تیرماه ،در تهران ایجاد نااامني کردناد .یاا بهاناه ر ا خودشاان درسات

بهانهسازي

ميکنند ،یا اگر فرض کنای بهاناه را آنهاا درسات نمايکنناد ،بهاناه

(78/6/10

کوچکي ميیابند تا ایجاد نااامني کنناد؛ باه خیاباانهاا بیایناد ،شیشاه
فصلنامه علمي مطالعا

بشکنند ،مغازه آتش بزنند ،ماشین آتش بزنند و مارد را تهدیاد کنناد
بنابراین ،دشمن از ایجاد ناامني مأیوس و منصرف نیست.
هر روز ه یک ابتکاري درست ميکنند؛ این کارهایي که در سال
 88کردند ،از ابتکارا

جدید بود که ابتکار آمریکایيها بود .البتّاه

بینرشتهاي دانش راهبردي ،سال ده  ،شماره  ،40پاییز 1399

در چند جاي دیگر تجربه کرده بودند ،مخصوص ما نبود؛ در چند
کشور دیگر این را تجربه کرده بودند ،بعد آمدند همین تجرباه را
بهانه ایجاد ناآرامي؛
انتخابا

در کشور ما پیاده کنند که آنجور تودهني خوردند .این ابتکار این
بود که به بهانه انتخابا  ،در یک کشوري که حاال در آن انتخابا
هست و فرض کنی یک دولتي سار کاار اسات کاه ماورد قباول

بیانا

در دیادار مارد

ق 94/10/19 -

آمریکا نیست و منافع آمریکا را آن چنان که آنها دلشان ميخواهد
تأمین نميکند ،انتخاباتي کرده اند و این دولات رأي آورده اسات؛
بعد بیایند آن اقلیتي را که رأي نیاورده است بکشانند داخل میدان،
بیاورند در خیابان.
بهانه ایجااد نااآرامي؛
بهانه دروغین مطالباه
آزاديهاي مدني

به بهانه دروغین مطالبه آزادي ،امنیتي را که بهتادریج مساتقر مايشاد،
ميخواستند نگذارند مستقر شود؛ اما نما بر این حرکتِ دشامن فاائق
آمد .امروز ه به بهانه دروغاین و مزوّراناه مطالباه آزاديهااي مادني
ميخواهند امنیت مدني و اجتماعي را از بین ببرند.

بیاناااااا

در دیااااادار

مسئوالن دستگاه قضایي
82/4/7 -

منشأهاي ناآرامي
منشااااأ ناااااآرامي؛
ضااعف داخلااي و

پیا نوروزي به مناسبت
تلخيها ناشي از ضعفهاي ما و توطئههاي دشمنان ماست.

توطئه دشمن

حلاااول ساااال - 1379
79/1/1

دشمنانِ خبیث و رذل کا ناداری ؛ در اطاراف کماین گرفتاهاناد ،باه
مجرّدي که این مشاکل ]ارز[ را در داخال مشااهده کارد ،فاوراً مثال
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منشااااأ ناااااآرامي؛

مگسي که روي زخ مينشیند ،ميآید مينشیند روي این مشکل و بنا

آسیبپذیري

ميکند از این سوء استفاده کردن؛ القا مايکناد کاه بلاه نماا اساالمي
نتوانست ،نما اسالمي ناتوان باود؛ القااي ناامیادي مايکناد ،مارد را
دچار سرگرداني ميکند.

بیانا

در دیادار اقشاار

مختلاااااف مااااارد -
97/5/22


کدبندی

تاریخ

بيانات
مسئوالن کشور  -چه در قوّه مجریه ،چه در قاوّه قضااییه و چاه در

منشأ ناآرامي؛ فقر و

کنند .اگر بخواهند وضع امنیت کشاور را ،وضاع معیشات مارد را،

نماز عید ساعید فطار -

وضااع عااز

79/10/7

همینهاست.
این قتلهایي که در کشور انجا ميگیرد  -که البته بار اوّل ه نیسات؛
این بار آن را تشدید کردهاند  -کارهایي است کاه بارخالف احسااس
امنیت ملي است .یک ملت در داخل خانه خود بایاد احسااس امنیات
کند .نما اسالمي ،نمامي مقتدر است .دشمن براي اینکه این اقتادار را
بشکند ،ميخواهد عجز ایان نماا و عجاز دولات و عجاز مسائوالن
امنیتي و قضایي را تلقین کند .چهکار ميکند؟ از یک طرف ،با واساطه
یا بيواسطه ،جنایت را مرتکب ميشود؛ از یاک طارف ها انگشات
منشأ ناآرامي؛ قتل

اتّها را به خود نما متوجّه ميکند یعني به خیال خود ،با یک تیار دو
نشان بزند تبلیغا

این روزهاي رادیوهاي بیگانه را نگاه کنید؛ دنیاا را

از جنجال پُر کردهاند البته آن روزي که منافقین  -که آلت دستهااي

بیانا

در دیدار جمعاي

از روحااااااااااانیون -
77/9/23

آشکار خودشان بودناد  -جنایات مايکردناد و جنایات را بار عهاده
ميگرفتند ،هیچ حرفي نبود؛ لیکن امروز که اینهاا ها از ناوع هماان
جنای اتهاساات ،رادیوهاااي بیگانااه جنجااال راه انداختااهانااد کشااتن
شهروندان ،جنایت نسبت به اشخاص  -آن شخص هر که باشاد  -از
غیر طریقي که خود دستگاهها برحسب حکا قاانون و بااقتاداري کاه
دارند ،باید انجا دهند ،عملي برخالف امنیت است.
اینکه کشور در سال  88دچار خسار
منشأ ناآرامي

شد  -سال  ،88ه خسار

مادي پیدا کردی  ،ه آبرویمان در دنیا به خطر افتاد -باهخااطر چاه
بود؟ بهخاطر بيقانوني
چون اوضاع اقتصادي مرد خو

منشااااأ ناااااآرامي؛
اوضاااع اقتصااادي

نیروي انتمامي و اینهاا ها کاه کاار چناداني برنمايآیاد؛ وزار

نامناسب

ق 96/10/19 -

نیست ،پس مرد از نما ناراضي

و از دولت مأیوساند ،لذا از نما حمایتي نخواهند کارد؛ از ساپاه و
اطالعا

بیانا

در دیادار مارد

مقاله پژوهشي :رویکردي به ناآراميهاي اجتماعي در جمهوري اسالمي ایران از منمر مقا معم رهبري(مدظلهالعالي 

فساد و تبعیض

قوّه مقنّنه  -باید با فقر و فسااد و تبعایض در ایان مملکات مباارزه

بیانااا

ب اینالملل اي مااا را تااأمین کننااد ،راهااش مبااارزه بااا

در خطبااههاااي

ه که فلج شد ،پس جرقهاي بزنند و بشکه بااروتي را در

بیانااا

در خطبااههاااي

نماز جمعه 78/5/8 -

ایران منفجر کنند
منشأ ایجاد نااآرامي
(مشکال

معیشتي

معلّمین ما ،ه بیدارند ،ه نجیبند ،ه مؤمناند؛ حقیقتاً ایان را مان

بیانا

اعتقاد دار ؛ در طول این سالها این را آزمودی  ،امروز ه در سطح

از معلمااان و فرهنگیااان

کشور ميبینی ؛ معلّمین ما از توطئه دشمن غافل نیستند .اینهایي که

سراسااااار کشاااااور 293 -
94/2/16

با عنوان «معیشت» یک شعاري ميدهناد ،چناد شاعار فتناهگراناه و

در دیدار جمعاي





کدبندی

تاریخ

بيانات
سیاسي و خطّي ها در پهلاویش مايگنجانناد ،ایان را هماهکاس
ميفهمند که انگیزه این ها انگیزه سالمي نیسات ،باراي دلساوزي از
معلّ نیست ،هادفهااي دیگاري دارناد .کماا اینکاه فاالن رساانه
خارجي که شروع ميکناد روي ایان مسائله فعالیات کاردن  -کاه
ميبینید همین حاال ه مشغولاند ،از مدتي پیش بیشتر مشغولاند -
این از روي دلسوزي نیست.
بعضي هستند که اگر در یک قضیهاي برنده ه بشاوند ،بايجنبگاي

فصلنامه علمي مطالعا

نشان ميدهند ،بيظرفیتي نشان مايدهناد ،اگار بازناده ها بشاوند
همینجور؛ نه ،بایستي چه در صورتي که انسان موفّق شاد و باه آن
منشأ ناآرامي

مقصودي که داشات رساید ،چاه در صاورتي کاه نرساید ،از خاود
ظرفیت نشان بدهاد .خاب ،خوشابختانه امساال در ایان انتخاباا

بینرشتهاي دانش راهبردي ،سال ده  ،شماره  ،40پاییز 1399

ظرفیت نشان دادند ،آن کساني ه که موفّق نشادند ،ظرفیات نشاان
دادند ،برخالف سال  88که آن مشکال

را براي کشاور باه وجاود

بیانا

در مراس بیست

و هشاااتمین ساااالروز
رحلاات حضاار

امااا

خمینااي (رحمااهاهلل -
96/3/14

آوردند.
فساد هست ،در دستگاههاي مختلف ه هست .مان دیاد ماثالا در
منشأ ناآرامي؛ فساد

فرض کنید مجلس یا جاي دیگر بعضيها را متّه ميکنناد؛ درسات
که دقّت ميکنید ،ميبینید آنهایي که مورد اتّها قرار گرفتهاناد یاک
چند نفر آد اند؛ این چند نفر را نميشود تعمی داد.

بیانا

در دیادار اقشاار

مختلاااااف مااااارد -
97/5/22

حادثه ترور هفته قبل و برخي قضایاي پیراموني تا امروز ،موجاب
نگراني این جانب از آینده امنیت کشور است و از آن رو شایساته
است که جنابعالي به دساتگاههااي مسائول همچاون وزار هااي
و کشاور و شاوراي امنیات کشاور دساتور فرماییاد باا

منشأ ناآرامي؛ ترور،

اطالعا

قتل

سرعت و جدیت بیشتري در جست وجوي کشف و تعقیب عوامل
جنایت باشند .بای آن هسات کاه ایان قضایه نیاز مانناد پروناده
قتاالهاااي زنجی اره اي دامنااه دار و تباادیل بااه موضااوعي م ابه و

نامه باه رئایس جمهاور
بااراي پیگی اري پرونااده
تااارور اخیا ار و اباااراز
نگراني از آیناده امنیات
کشور 78/12/28 -

شایعهانگیز گردد.
طراحاااي دشااامنان

ناامني ،پایه یک نماا را متزلازل مايکناد؛ (آمریکاا در آرزوي آن

براي ایجاد ناآرامي

هستند؛ یقیناً ه برایش طرّاحي ميکنند؛

منشأ ناآرامي؛ توطئه
دشاامن و نفااس و
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بیانا

در دیادار اقشاار

مختلاااااف مااااارد -
78/12/11

فتنه ،طراح و نقشهکش و مدیر در بیرون از مرزها باوده و هسات و
عدهاي به خاطر حب به نفس و حب باه مقاا  ،اسایر توطئاه آنهاا
شدند و دانسته یا ندانسته با آنها همکاري کردند.

89/11/15


کدبندی

تاریخ

بيانات
ه در سال  ،78ه در ساال  - 88باا فاصاله ده ساال  -نقشاه و

منشأ ناآرامي؛ توطئه

بتوانند ثبا

سیاسي را در کشور بهه بزنند؛ سعيشان این باود کاه

تالط ایجاد کنند؛ این آرامش عمومي را ،این ثبا

را از ایان ملات

شیروان 91/7/24 -

بگیرند.
دو قرارگاه فرماندهي در همسایگي ایران تشکیل دادند .اعترافهااي
براي فضاي

منشأ ناآرامي؛ توطئه

خودشان است؛ گفتند که دو قرارگاه فرماندهي عملیا

دشمن

مجازي و مدیریت اغتشاشها توسط آمریکاایيهاا و عوامال رژیا

96/10/19

صهیونیستي در همسایگي ایران تشکیل شد.
منشأ نااآرامي؛ یاک
حاارف یااا عماال
نسنجیده

در اجتماع مارد

گاهي یک حرف ،گاهي یک عمل نسنجیده ،گاهي یک اقدا نابجاا،

بیانا

موجب تالط در محیط سیاسي ميشود؛ باید خیلي مراقب باشند.

شیروان 91/7/24 -

ابزار ايجاد ناآرامي
اباااازار ناااااآرامي؛

یکي از هدفهاي دشمن این است که باا تحریاک احساساا  ،در

تحریک احساسا

کشور ایجاد ناامني بکند.

(79/5/3

نامزدهاي محتر مورد توجه قرار بگیرد ،همین امنیت ملّي اسات،
همین آراماش ملّاي اسات .ساعي کنناد گسالهااي اعتقاادي یاا
جغرافیایي یا زباني یاا قاومي را تحریاک نکنناد؛ مراقاب باشاند
سال هاي متمادي است که دشمنان ما دارند روي این گسلها کاار
اباااازار ناااااآرامي؛

مي کنند .دشمنان جمهوري اسالمي روي کردستان کار کردند [امّا]

بیاناااا

تحریااااک شاااادن

مرد ِ کُردِ مؤمنِ ما با مشت به دهان اینها کوبیدند .اینهاا آمدناد

افسااااري و تربیاااات

گسلهاي اعتقاادي،

باار روي ماارد متعصّااب و غیااور آذربایجااان کااار کردنااد،

پاسااداري امااا حس این

جغرافیایي ،زباني یا

سرمایه گذاري کردند [امّا] مارد غیاور آذربایجاان مثال صااحبان

(علیاااااهالساااااال -

قومي

انقال  ،سربلند کردند و در روي آنها ایستادند و آن ها را ماردود

96/2/20

کردند؛ همین جور با مرد عر

در دانشاااگاه

مقاله پژوهشي :رویکردي به ناآراميهاي اجتماعي در جمهوري اسالمي ایران از منمر مقا معم رهبري(مدظلهالعالي 

دشمن

توطئه دشمن یکجور بود .در هر دو مورد سعيشاان ایان باود کاه

بیانا

در اجتماع مارد

خوزستان ،با مرد بلوچستان ،باا

مرد ترکمن .دارند کار ميکنند ،سارمایه گاذاري مايکنناد ،پاول
ميدهند ،مزدور ميگیرند ،حرف درسات مايکنناد ،باراي اینکاه
بتوانند این گسلها را فعال کنند.
ابزار ایجاد ناآرامي؛

همه تالشهاي دستهاي پنهان خنثاي شاده اسات .شاما مشااهده

مااذهبي،

کردید که سعي کردند اختالف مذهبي راه بیندازناد ،نشاد؛ اخاتالف

اختالفااا

قومي و صنفي

قومي راه بیندازند ،نشد؛ اختالف صنفي راه بیندازند ،نشد.

بیاناااااا

در دیااااادار

مساائوالن و کااارگزاران
نما جمهوري اساالمي
85/3/29 -
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کدبندی

تاریخ

بيانات
اینها تصمی دارند هر جناحي را علیه جناح دیگار تحریاک کنناد؛

ابزار ایجاد ناآرامي؛
تحریک جناحها

براي هر جناحي از جناحهاي داخلي کشور ،اینطاور وانماود کنناد
که دشمن واقعي شما بیرون این مرزها نیست؛ دشامن واقعاي شاما
همین جاست و آن ه آن جنااح مقابال شماسات آتاش منازعاا

بیانااا

در خطبااههاااي

نماز جمعه 78/5/8 -

جناحي را داغ و برافروخته کردند.
از حدود یک سال ،یک سال و نی قبل ،بیش از گذشاته ،شاروع باه
فصلنامه علمي مطالعا

ابزار ایجاد ناآرامي؛

یک شایعهپراکني بسیار پرحجمي علیه نما اسالمي کردند .البتاه در

بیانااا

شایعهپراکني

طول این بیست سال گذشته ،همیشه شایعهپراکني باوده اسات؛ اماا

نماز جمعه 78/5/8 -

آنچه که در این مد

در خطبااههاااي

بود ،خیلي پرحج تر بود.

پارسال در همان بحبوحه جریان فتناه ساال  88شانیدید کاه یکاي از
شبکههاي اجتماعي اینترنتي کاه در ارتبااط باا معارضاین فعاال باود:

بینرشتهاي دانش راهبردي ،سال ده  ،شماره  ،40پاییز 1399

خبرهاي اینجا را ببرند ،دستورهاي آنجا را برسانند ،همینطاور شالوغ
ابزار ایجاد ناآرامي؛

کنند ،فضا را چه کنند ،ميخواسات موقتااً باراي تعمیارا

شبکههاي اجتماعي

تعطیل کند ،دولت آمریکا مانع شد ،گفات شاما اگار ا ن ،ولاو باراي
تعمیرا

کاارش را

تعطیل موقت بکنید ،ایان باه معارضاین داخال ایاران ضارر

بیانا

در دیدار اعضاي

مجلس خبرگان رهباري
89/6/25 -

ميزند؛ جلواش را گرفتناد .یعناي تعطیلاي موقات را باه ایان شابکه
اجتماعي اجازه ندادند .یعني کمکهاي اینجوري بود.
اباااازار ناااااآرامي؛
دساااااتگاههااااااي
جاسوسااااااااي و
ماهوارهها

آن وقتي که دستگاههاي جاسوسي دشمن به کمک مااهوارههایشاان
سعي کردند یک عده آشوبگر و اغتشاشگر را در خیابانهااي تهاران
و بعضي شهرستانها راه بیندازند ،مرد وارد میدان شادند و قبال از

(87/6/29

آنکه نیروهاي موظف به مقابله با اخاللگاران بپردازناد ،خاودِ مارد
وارد شدند.
یکي از برنامههاي اینها ]دشمن[ کاه تصاریح مايکنناد ،آماوزش و
تسلیحِ افرادِ بومي انتخا

شده است؛ یعناي [مايگویناد] ماا در ایان

کشورها ،ازجمله در ایران ،افرادي از خود ایران را انتخا

ميکنی  ،باا

اباااازار ناااااآرامي؛

اینها ارتباط برقرار ميکنی  ،اینها را آماوزش مايدهای  ،تجهیزشاان

بیانا

فضاي مجازي

ميکنی  -امروز ه تجهیز کردن آسان است ،اینترنت هست و فضااي

ق 95/10/19 -

مجازي هست و ارتباطا

در دیادار مارد

گوناگون هست -تا به جان کشاور بیفتناد،

به جان نما اسالمي بیفتند ،به جان ملّت بیفتناد؛ ایانهاا حارفهاایي
است که اینها دارند ميگویند؛ خب این شد دشمن.
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ابزار ایجاد ناآرامي؛
فشار اقتصادي

دشمنان ما این را صریحاً ميگویند که ميخاواهی فشاار اقتصاادي
بیاوری تا وضعیت مرد ساخت بشاود و مارد وادار باه اعتاراض
بشوند در مقابل دولت و در مقابل نما اسالمي.

بیانااا

در حاار مطهاار

رضوي 94/1/1 -


کدبندی

تاریخ

بيانات
آن روز که به قضایاي تأسفباار و گریاهآور تیرمااه ساال گذشاته نگااه

مطبوعا

از مسئوالن عاليرتبه کشور این روزنامهها را نشان داد و گفات ایانهاا
چیست؟ گفتند کار آنها زیر سؤال بردن اقتدار نما است.

ابزار ایجاد ناآرامي؛
ایجااااد نیروهااااي
فشار

شوراي تأمین استانها -
79/11/25

نیروي فشار درست کردن؛ این ها غفلتهاي بزرگي اسات .خاو ،
وقتي اینجوري ميشود ،مأمني درست ميکنند براي دشمن؛ ماأمني
درست ميکنناد باراي آن کساي کاه مايخواهاد ایجااد آشاو

و

88/11/13

اغتشاش کند؛ اینها غفلتهاست.
آن چیزي که هماه دارناد مشااهده مايکنناد ،نقاش رساانههاسات کاه
مه ترین نقش را در این چند ده سال اخیر ،رسانهها در تحوال ملتهاا
داشتهاند.
من یک وقتي ،چند سال قبل از این باهعناوان هشادار ،اینجاا گفات کاه
رسااانههااا و دسااتگاههاااي تبلیغاااتي و اطالعاااتي وابسااته بااه اسااتکبار،
میداندارترین عناصر دشمنان ،استقالل ملتها براي باه آشاو کشایدن
ملتها هستند؛ براي اینکه اینها را از مسیري که دارند حرکت ميکنناد،
در ساالروز عیاد

ابزار ایجاد ناآرامي؛

منصرف کنند و چند تا کشور را مثال زد  .خاو  ،اماروز نسابت باه آن

بیانا

رسانه

چند سال قبال کاه ماا ایان حارف را زدیا  ،وساایل ارتباطااتي خیلاي

سعید مبعث 88/4/29 -

گستردهتر ،وسیعتر ،همگانيتر و متنوعتر شده است .دشمنان دارناد کاار
ميکنند ،آن وقت ميگویند ما هایچ کااري نمايکنای ماا هایچ اقادامي
نميکنی دستورالعملهایشان براي گروههاي غافال و ناادانِ اغتشاشاگر
توي رسانههاي خودشان بهطور علني دارد پخش ميشود :اینجاوري باا
پلیس درگیر بشوید؛ اینجوري علیه بسیج حرف بزنید؛ اینجوري تاوي
خیابان اغتشاش ایجاد کنید؛ اینجوري تخریب کنید؛ ایانجاوري آتاش
بزنید؛ اینها دخالت نیست؟

مقاله پژوهشي :رویکردي به ناآراميهاي اجتماعي در جمهوري اسالمي ایران از منمر مقا معم رهبري(مدظلهالعالي 

ابزار ایجاد ناآرامي؛

ميکردی  ،ميدیدی که مطبوعا ِ آن روز چه مينوشتند .من باه بعضاي

بیانا

در دیدار اعضاي

عناصر ناآرامي
عناصر ناآرامي

عناصر ناآرامي

در دیدار جمعاي

روي مسئله فتنه حساس  .حاال البتّه اکثر کساني که در آن تمااهرا

بیانا

شرکت داشتند مرد معمولي بودند و هیچ تقصیري ه نداشاتند اماا

از دانشااااااااجویان -

یک عدهاي سردمداري ميکردند ،یک عده ه سوءاستفاده کردند.

95/4/12

(تخری ابهااا مااال باادخواهان اساات ،مااال ماازدوران اساات ،مااال

خطبه هاي نمااز جمعاه

دستنشاندگان سرویسهاي جاسوسي غربي و صهیونیست است.

تهران 88/3/29 -

جمعي از اشرار با کمک و همراهي برخي از گروهکهااي سیاساي
عناصر ناآرامي

ورشکسته و با تشویق و پشتیباني دشمنان خارجي در سطح تهاران،
به فساد و تخریب اموال و ارعا

و عربدهجویي پرداخته و موجاب

(78/4/22
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کدبندی

تاریخ

بيانات
ملت احتیاج دارد در محیط زنادگي خاود از امنیات شاهروندي
برخوردار باشد و متجاوزان ،سرکشاان ،فتناه گاران ،آشاوبگران،

عناصر ناآرامي

ستون هااي پانج نیروهااي بیگاناه و دشامن در درون کشاور،

(84/2/15

نتوانند مقاصد دشمنان را در این کشاور و باه زیاان ایان ملات
برآورد ه کنند.
عناصر ناآرامي

اغتشاش گر همان عده معدودي هستند که از بودجاه تصاویبشاده
برخي دولتهاي غربي استفاده ميکنند.

88/4/15

فصلنامه علمي مطالعا

حاميان ناآرامي
فتنهاي به وجود آماد ،کارهاایي شاد ،تاالشهاایي شاد ،آمریکاا از
حامیان ناآرامي

فتنهگران دفاع کرد ،انگلایس دفااع کارد ،قادر هااي غرباي دفااع

بینرشتهاي دانش راهبردي ،سال ده  ،شماره  ،40پاییز 1399

کردند ،منافقین دفاع کردند ،سلطنتطلبها دفاع کردند.

خطبه هاي نمااز جمعاه
در بیسااات و یکماااین
سااالگرد رحلاات امااا
خمیني (ره 89/3/14 -

حامیان ناآرامي؛ یاا

کسي دیدید که اصرار بار اغتشااش و درگیاري دارد ،بدانیاد او یاا

خائن یا بسیار غافل

خائن است ،یا بسیار غافل است.

88/3/14

در سال  82بعد از قضایاي عراق  -حملاه اشاغالگران باه عاراق -
حمای ات دشاامن از
ناآرامي

در دیاااادار

اینجا در تهران چند روزي اغتشاش شد .آن زن سیاهپوسات مشااور

بیاناااااا

رئیس جمهور آمریکا که بعد شد وزیر خارجه او ،صریحاً ایانجاور

کااااارگزاران نمااااا -

گفت :ما از هر اغتشاشي و شورشي در تهران حمایت ميکنی ؛ ایان

89/5/27

را صریح اعالن کرد.
دولت ایاال آمریکا ،در قضیه هستهاي و نه در هیچ مسائله دیگاري ،در
بااه

برابر ایران رویکردي جز خصومت و اخالل در پیش نگرفته اسات و در

نامااه رهباار انقااال

حمای ات دشاامن از

آینده ه بعید است جز این روش عمل کناد .اظهاارا رئایسجمهاور

رئاایسجمهااور درباااره

ناآراميهاي داخلي

آمریکا در دو نامه به اینجانب مبني بر اینکه قصاد برانادازي جمهاوري

الزاما

اجراي برجا -

اسالمي را ندارد ،خیلي زود با طرفدارياش از فتنههاي داخلاي و کماک

94/7/29

مالي به معارضان جمهوري اسالمي ،خالف واقع از آ درآمد.
حمایااات دشااامن

(آمریکایيها اگر الز شد پول بدهند ،کمک سیاسي کنند ،اگر الز

مااالي و نمااامي از

شد حتّي سالح به دست آنها بدهند تاا نتیجاه انتخاباا

را باهها

موجدان ناآرامي

بزنند.

علاات همراه اي بااا
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ناآرامي

خیليها در این حوادثي کاه در هماین فتناه ساال  88اتّفااق افتااد،
لغزیدند؛ آد هاي بدي نبودناد [اماا] لغزیدناد باهخااطر کا باودن
بصیر .

بیانا

در دیادار مارد

ق 94/10/19 -
بیانا در دیادار رؤسااي
دانشگاه ها ،پژوهشگاه هاا،
مراکز رشد و پاار هااي
عل و فناوري94/8/20،


کدبندی

تاریخ

بيانات
همینهایي که سال  88آن باازي را راه انداختناد ،خاب ایانهاا باا

ناآرامي

منطقي ،بدون هیچ حرف قابل قبول و پساندیده در مقابال آد هااي
باانصاف .اینها نامطمئناند.

از دانشااااااااجویان -
94/4/20

ميگویند ماا هایچ کااري نمايکنای ماا هایچ اقادامي نمايکنای
دستورالعملهایشان براي گروههاي غافل و ناادانِ اغتشاشاگر تاوي
در ساالروز عیاد

نقااش بیگانگااان در

رسانههاي خودشان بهطور علني دارد پخش ميشود :اینجاوري باا

بیانا

ایجاد ناآرامي

پلیس درگیر بشوید؛ اینجوري علیه بسیج حرف بزنید؛ ایانجاوري

سعید مبعث 88/4/29 -

تااوي خیابااان اغتشاااش ایجاااد کنی اد؛ ایاانجااوري تخری اب کنی اد؛
اینجوري آتش بزنید؛ اینها دخالت نیست؟
هر کسي امروز جامعه را به سمت اغتشاش و ناامني سوق بدهاد ،از
در ساالروز عیاد

تقبیح ایجادکنندگان

نمر عامه ملت ایران انسان منفوري است؛ هر که ميخواهاد باشاد...

بیانا

ناآرامي

بهه زدن امنیت یک ملت بزرگترین گناهي است که ممکن اسات

سعید مبعث 88/4/29 -

کسي مرتکب بشود.
سابقه ايجاد ناآرامي (گذشته و حال)
همه همت آنان [مراکز فکر و اندیشه سیاسي در دنیاي استکبار چاه
در آمریکا ،چه در بعضي از کشورهاي دیگر استکباري] ایان اسات
که این ماندگاري [انقال
سابقه ایجاد ناآرامي
در کشور (گذشته و
حال

اسالمي] را یکجوري بهه بزنناد؛ هماه

همت من و شما باید این باشد که این ماندگاري را افزایش بادهی .
از اول انقال

دائ در فکر این بودند که این را از بین ببرند :جناگ

تحمیلي بهخاطر همین بود؛ جنگهاي قومیتهاا در اطاراف کشاور

بیانا

در دیادار مارد

ق 94/10/19 -

بهخاطر همین بود؛ محاصره اقتصادي بهخاطر همین بود؛ تحری هاي

مقاله پژوهشي :رویکردي به ناآراميهاي اجتماعي در جمهوري اسالمي ایران از منمر مقا معم رهبري(مدظلهالعالي 

ماهیا ات موجااادان

جمهوریت نما جمهاوري اساالمي مخالفات کردناد ،بادون هایچ

بیانا

در دیدار جمعاي

شدیدي که در این سالهاي اخیر برقرار کردند ،براي هماین اسات؛
تشکیل گروههاي تکفیري در شرق و در غر
همین است که این انقال

کشور ما هماه باراي

را از بین ببرند.

دشمنان ما بارها کوشش کردند که با شیوههاي گوناگون ،این ثباا
سیاسي را بهه بزنند .در اول انقال  ،با ایجاد درگیريهاي قاومیتي
سااابقه تااالشهاااي
دشمنان براي ایجاد
ناآرامي

در شرق و غار

کشاور ،شامال و جناو

کشاور ،ساعي کردناد

نگذارند انقال

اسالمي به آرامش دسات پیادا کناد و کشاور را از

تالط انقال

بیرون بیاورد؛ اما موفق نشدند .بعد از آن سعي کردند

بیانا

در اجتماع مارد

شیروان 91/7/24 -

با تهاج یک همسایه دیوانه  -صدا به معنااي واقعاي کلماه ،یاک
انسان وحشي و دیوانه و افسارگسایخته و خطرناا باود  -امنیات
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کشور را بهه بریزند؛ از داخل ه گروهکها کمکش کردند.




کدبندی

بيانات
بعد سعي کردند این ثبا

تاریخ

را از داخل بهه بریزند .من فقاط اشااره

سااابقه تااالشهاااي

کن ؛ نميخواه وارد تفاصیل شو  .ه در سال  ،78ه در سال 88

دشمنان براي ایجاد

 -با فاصله ده سال -نقشه و توطئه دشمن یکجور باود .در هار دو

ناآرامي در سالهاي

مورد سعيشان این بود که بتوانند ثبا

اخیر

بزنند؛ سعيشان این بود که تالط ایجاد کنند؛ این آراماش عماومي
را ،این ثبا

سیاسي را در کشاور باهها

بیانا

در اجتماع مارد

شیروان 91/7/24 -

را از این ملت بگیرند.

بعضيها آمدناد وساط میادان ،ادعااي طرفاداري از مارد کردناد،
فصلنامه علمي مطالعا

خودشان را دموکراتیک خواندند ،خودشان را طرفدار خلاق معرفاي
کردند؛ آن وقت با همین خلقي که این نما را با این بهااي سانگین
سر کار آورده بودند ،شروع کردند به مقابله کردن .توشان منافق بود،
کافر صریح بود ،طرفدار غر

بود ،متماهر به دیان ها باود؛ هماه

بینرشتهاي دانش راهبردي ،سال ده  ،شماره  ،40پاییز 1399

اینها با ه شدند یک جبهه ،یک حرکت ،در مقابل نماا اساالمي،
در مقابل ملت ایاران .ادعااي طرفاداري از مارد کردناد ،باا مارد
سااابقه ناااآرامي در

درافتادند؛ ادعاي طرفداري از دموکراسي و آراء مرد کردند ،باا آراء

کشور؛ منافقین

مرد و نتیجه آراء مرد درافتادند؛ ادعاي روشنفکري و آزاداندیشاي
و آزادفکااري کردنااد ،بااهطااور متحجرانااه چهاارچو هاااي القااائي

دیدار مرد مازندران در
سااالگرد حماسااه شااش
بهمن 88/11/6 -

متفکرین غربي را  -که آمیخته به بادخواهي و باددلي باود  -قباول
کردند؛ آمدند مقابل ملت ایران .اول با حارفهااي روشانفکرانه یاا
شبهروشنفکرانه شروع کردند به اما و باه جمهاوري اساالمي و باه
مباني اما اعتراض کردن ،انتقاد کردن ،حرف زدن؛ بعد یواشیاواش
رودربایستي را کنار گذاشتند ،آمدند توي میادان ،مباارزه فکاري را،
مبارزه سیاسي را تبدیل کردند به مبارزه مسلحانه یا اغتشاشگري.
شما نگاه کنید از قبل از انتخابا سال  ،88در این هفات هشات مااه تاا
امااروز آمریکااا کجااا ایسااتاده اساات؟ انگل ایس کجااا ایسااتاده اساات؟
خبرگزاري هاي صهیونیستي کجا ایستادهاند؟ در داخل ،جنااحهااي ضاد
دین ،از تودهاي بگیر تا سلطنتطلب تا بقیه اقسا و انواع بيدینهاا کجاا
ایستادهاند؟ یعني همان کساني کاه از اول انقاال باا انقاال و باا اماا
ریشاااهدار باااودن

دشمني کردند ،سنگ زدند ،گلوله خالي کردناد ،تروریسا راه انداختناد.

بیانا

تالش باراي ایجااد

سه روز از پیروزي انقال در بیست و دوي بهمن گذشاته باود ،هماین

ق در ساالگرد قیاا 19

ناآرامي در ایران

آد ها با همین اس ها آمدند جلاوي اقامتگااه اماا در خیاباان ایاران ،بناا

دي 88/10/19 -

کردند شعار دادن؛ همانها ا ن ميآیند توي خیاباان ،علیاه نماا و علیاه
انقال شعار ميدهند چیزي عوض نشده .اسمشاان چاب باود ،پشات
سرشان آمریکا بود؛ اسمشان سوسیالیست بود ،لیبارال باود ،آزاديطلاب
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بود ،پشت سرشان همه دستگاههاي ارتجاع و استکبار و استبداد کوچاک
و بزرگ دنیا صف کشیده بودند امروز ه همین است.



در دیادار مارد


کدبندی

تاریخ

بيانات

اهداف ناآرامي

ناآرامي؛ باره زدن
امنیت کشور

هدف کوتاهمد

دشمن بهه زدن امنیت کشور است ،ایجاد آشو

و فتنه در کشور است.

افسااااري و تربیاااات
پاسااداري امااا حس این
(ع 96/2/20 ،

این تخریبهایي که انجا ميگیارد ،ایان کارهااي زشاتي کاه انجاا
ميگیرد ،بعضاً جنایاتي که واقع ميشود ،مربوط باه هایچکادا از ایان
اطراف قضیه نیست؛ این مربوط به مارد نیسات ،مرباوط باه نامزدهاا
نیست؛ مربوط باه خرابکارهاسات ،مرباوط باه اخاللگرهاسات .مباادا
کسي توه کند و تصور بکند که این مربوط به این است کاه ایانهاا
طرفدار فالن نامزدند؛ نه ،اینها مثل همان کساني هستند که اختالفاا
هاااادف اصاااالي

مذهبي را بین مسلمانها راه مياندازند که ما مکرر گفتهای ایانهاا ناه

موجدان ناآرامي

سنياند ،نه شیعه؛ شیعه را علیاه ساني ،ساني را علیاه شایعه تحریاک
ميکنند و در وضع اتحاد جامعه عمی ما ه همینجور است .کسااني

بیاناااااا

در دیاااادار

نماینااادگان نامزدهااااي
انتخابا

88/3/26 -

که یک طرف را علیه یک طرف تحریک ميکنند ،کارهاایي مايکنناد
بهعنوان طرفداري از یک جهت ،در حالي کاه حقیقتااً طرفاداري از او
نیست؛ اینها نه از این طرفاند ،نه از آن طرف .اینها کساني هساتند
که با اصل نما مخالفند ،با آرامش کشور مخالفند ،طرفادار تشانجاناد،
طرفدار اغتشاشاند ،ميخواهند آرامش نباشد.
هاااادف ایجاااااد
نااااآرامي؛ جناااگ
داخلي

عدهاي اغتشاشگر ه وارد میدان شدند تا با تحقق خواست دشامن،
جنگ داخلي در ایران به راه بیافتد.

89/1/1

مقاله پژوهشي :رویکردي به ناآراميهاي اجتماعي در جمهوري اسالمي ایران از منمر مقا معم رهبري(مدظلهالعالي 

هااادف از ایجااااد

بیاناااا

در دانشاااگاه

اینکه من روز دوشنبه آن هفته به ملت ایران عرض کرد هادف ایانهاا
«امنیت ملي» است ،آن روز هنوز آتشسوزيها شروع نشده باود .آن روز
که من آن صحبت را کرد  ،هنوز اغتشاش خیاباني شاروع نشاده باود و
این تخریبها و آتشسوزيها را راه نینداخته بودند؛ اما معلاو باود کاه
هاادف ناااآرامي ،از

هدف ،از بین بردن «امنیت کشور» است .یعني مرد اگر بچهشان از خاناه

بااین بااردن امنیاات

بیرون ميآید تا به مدرسه برود ،خاطرجمع نباشند که به مدرساه خواهاد

کشور

رسید؛ جوانشان را اگر به دانشاگاه تهاران یاا دانشاگاه فاالن شهرساتان

بیانااا

در خطبااههاااي

نماز جمعه 78/5/8 -

فرستادند ،خاطرجمع نباشند که هفته دیگر نامهاش خواهد آماد؛ از محال
کسبشان ،از محل کارشان ،از محل زندگيشان ،سالب امنیات و آراماش
شود ،برنامه این بود .منتمر یک جرقّه بودند که این قضاایا باه راه بیفتاد.
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جرقّه چه بود؟ حادثه بسیار تلخ کوي دانشگاه.




کدبندی
هدف ناآرامي؛ قرار
دادن مرد در برابار
نما

تاریخ

بيانات
دشمن تالش ميکند زحمت مرد را باطل کناد  -همچناان کاه در

بیاناااااا

سال  88کردند  -این ه یکي از کارهاي دشامنان باود؛ کسااني را

دساااااتانااااادرکاران

وادار کردند که بارخالف قاانون ،توقعااتي بکنناد و بار اسااس آن

برگاازاري انتخابااا

-

توقعا  ،سعي کنند مرد را در مقابل نما قرار دهند.

92/2/16

دشمن ميخواهاد در کشاور هارجومارج شاود؛ بايایمااني باشاد؛
هااادف نااااآرامي؛

باياعتمااادي بااه حکوماات باشااد و در سااایه ایان هاارج و ماارج و

ایجاد دیکتاتوري

اغتشاش ،یک دیکتااتوري مثال دیکتااتوري رضااخان را سارِ کاار

فصلنامه علمي مطالعا

بیاورد.

بیانا

در دیاااادار

در دیدار اعضاي

ستادهاي نماز جمعاه -
81/5/5

(در سال  88طراحي این بود که اگر توانستند قاعاده دولات را باه
شکل مطلو ِ خودشان بچینند که بعد از آن ،راه حرکتشاان روشان
بود که چهکار ميکردند؛ اگر ه قاعده حکومت و دولت طباق میال

بینرشتهاي دانش راهبردي ،سال ده  ،شماره  ،40پاییز 1399

هااادف نااااآرامي؛

آنها چیده نشد و برایشان ممکن نشد ،کشور را به آشو

بکشانند؛

براندازي یا استحاله

با خیال خودشان  -من یک وقتي گفت  -کاریکاتور انقال

اسالمي

را درست کنند؛ مثل سایههاایي کاه حرکات یاک قهرماان را تقلیاد
ميکنند ،اداي قهرمانها را ،اداي انقال

بیانا

در دیادار مارد

ق در ساالروز قیاا 19
دي 89/10/19 -

را در بیاورناد؛ برناماهشاان

این بود.
هدف هایي که آن هاا دنباال ماي کردناد ،در درجاه او ل ،ساقوط
انقااال

و سااقوط نمااا جمهااوري اسااالمي بااود .هاادف اول،

براندازي بود .هدف بعادي ایان باود کاه اگار برانادازي نماا
جمهوري اسالمي تحقق پیدا نکناد ،انقاال
یعني صور

انقال

انقال  ،روح انقال

را اساتحاله کنناد؛

بااقي بماناد ،اماا بااطن انقاال  ،سایر
از بین برود .در ایان زمیناه خیلاي تاالش

کردند که آخر ین نمای شنامه آن ها که روي صحنه آمد ،همین فتنه
هااادف نااااآرامي؛

 88بود .در حقیقت ،یک تالشي بود .یک عده اي در داخال ،باه

خطبه هاي نمااز جمعاه

براندازي یا استحاله

خاطر حاب باه نفاس ،حاب باه مقاا  -ا ز ایان قبیال اماراض

تهران  +ترجماه خطباه

انقال

خطرنا

نفساني  -اسیر این توطئه شادند .مان بارهاا گفتاه ا ؛

طراح و نقشه کش و مدیر صحنه ،در بیرون از این مرزها باود و
هست .در داخل با آن ها همکاري کردند؛ بعضي دانسته ،بعضاي
ندانسته .این ه هدف دو  .هدف سو ه باز این بود و هست
که کاري کنند که اگر نما اساالمي بااقي مايماناد ،از عناصار
ضعیف النفسي که مي توان در آن ها نفوذ کارد ،اساتفاده کنناد و
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این ها را در مسائل کشور  ،در واقع طرفهااي اصالي خودشاان
قرار بدهند.



عربي 89/11/15 -


کدبندی

تاریخ

بيانات
وقتاي مسااتکبران از یاک کشااور ناراضاي هسااتند ،منتماار فرصاات

نتااایج فرایناادهاي

آنها نیستند با کشاندن عدهاي به خیابانها ،اوضاع را بره بزنناد و
حتي در صور
انتخابا

لزو با ایجااد اغتشااش و آشاو  ،نتیجاه قاانوني

را با خشونت تغییر دهند.

حر مطهر حضر

اما

رضاااا (ع باااا رهبااار
انقال 89/1/1-
بیاناااااا

در دیاااادار

هااادف نااااآرامي؛

(دشمن فتناه  88را باراي زماین زدن جمهاوري اساالمي تقویات

مسئوالن نما جمهوري

زمین زدن ج.ا.ایران

کردند

اساااااالمي ایااا اران -

هااادف نااااآرامي؛

مه ترین هدف از حوادث دوران فتنه بعد از انتخابا

شکاف بین مرد

ماه  -این بود که بین آحاد ملت شکاف بیندازند؛ سعيشان این بود.

90/5/16

هااادف نااااآرامي؛
ضااااربه زدن بااااه
پشتوانه مردمي نما
هدف ناآرامي؛ نفوذ
در ارکان

همه این بلواهایي که در دوره بعد از انتخابا

 -ایان چناد

و کارکنان نیروي هوایي
ارتش 88/11/19 -

 88پایش آماد و

پیش آوردند و دشمنان حمایت کردند ،براي همین بود که شاید
بتواننااد پشااتوانه مردماي انقااال

بیانا

در دیدار فرمانده

را ضااربه بزننااد و از انقااال

خطبه هاي نمااز جمعاه
تهران 88/6/20 -

بگیرند.
دشمنان خیال ميکنند که با ایجااد نااامني و تشانّج در ایان کشاور

بیانا

خواهند توانست در ارکان این نما نفوذ کنند ،بدانند این آرزو را به

مختلاااااف مااااارد -

گور خواهند برد.

78/12/11

این تصور ه غلط است که بعضي خیال کنند با حرکاا

در دیادار اقشاار

خیابااني،

هدف ناآرامي؛ اهر

یک اهر فشاري علیه نماا درسات مايکنناد و مسائولین نماا را

خطبه هاي نمااز جمعاه

فشار علیه نما

مجبور مي کنناد ،وادار مايکنناد تاا باه عناوان مصالحت ،زیار باار

تهران 88/3/29 -

تحمیال

مقاله پژوهشي :رویکردي به ناآراميهاي اجتماعي در جمهوري اسالمي ایران از منمر مقا معم رهبري(مدظلهالعالي 

هدف ناآرامي؛ تغییر

انتخابا

قانوني

ميمانند تا در صور

پیروز شدن افارادي کاه ماورد نمار

دیدار زائران و مجاوران

آنها بروند .نه ،این ه غلط است.

دشمنان زبون و حقیر اسال و انقال

گمان کردهاند ،انقاال

و

هدف نااآرامي؛ بااز

مرد مؤمن و انقالبي به آنان اجازه خواهند داد که با فتنهانگیزي

شدن راه سلطه

خود ،راه سلطه امریکاي جنایتکار را بر میهن عزیاز ماا هماوار

(1378/04/22

کنند.
نگاه به ناآرامي
نگاه فرصات گوناه
باااااه نااااااآرامي؛
مصون سازي ،تبدیل
تهدید به فرصت

فتنه سال  88کشور را واکسینه کرد؛ مرد را بر ضاد میکارو هااي
سیاسي و اجتماعي اي که ميتواند اثر بگذارد ،مجهز کارد؛ بصایر
مرد را بیشتر کرد.

بیانا

در اجتماع بزرگ

مرد ق 89/7/27 -

303




کدبندی

تاریخ

بيانات
فتنه سال  88ه همین بود؛ براي ما یک زنگ بود ،یک زناگ بیادارباش
بود .بعد از آني که در یک انتخاباتي ،چهال میلیاون شارکت مايکنناد و
همه ما تا آخر شب ،خوشحال ،خرسند که پاي صندوقهااي رأي مارد

نگاه فرصات گوناه

جمع شدند و تا آخر شب رأي دادند  -و البتاه هناوز عادد گفتاه نشاده

به ناآرامي

بود ،همه ه لذ ميبردند  -ناگهان از یاک گوشاهاي ،فتناهاي شاروع
ميشود؛ ما را بیدار ميکند؛ ميگوید :باه خاوا نرویاد ،غفلات نکنیاد،

بیانا

در دیدار اعضاي

مجلس خبرگان رهباري
89/6/25 -

خطرهایي در مقابل شما وجود دارد و آن خطرها اینهاست .به نمر مان،
فصلنامه علمي مطالعا

همه حوادث را اینجوري باید نگاه کرد.
پيامد ناآرامي
پیامد ناآرامي

گناه بزرگ فتنهگران در سال  88این بود که اگر خاوشبیناناه نگااه

بیاناااااا در دیااااادار

کنی و بگویی اینها یک شبههاي ،خدشهاي در ذهنشاان باود ،ایان

نمایندگان مجلس شوراي

بینرشتهاي دانش راهبردي ،سال ده  ،شماره  ،40پاییز 1399

خدشه را بهصور

ایجاد چالش براي نما اسالمي مطرح کردند.

اسالمي 90/3/8 -

وقتي در یک کشور فتنهگراني پیدا مايشاوند کاه باراي جااهطلباي
خودشان ،براي دست یافتن به قدر  ،براي رسیدن باه اهادافي کاه
به صور
پیامد ناآرامي

آرزو در وجود خودشان متراک و انباشته کردناد ،حاضار

در جمااع 110

بیانااا

ميشوند به مصلحت یک کشور ،به حقانیت یک راه پشات کنناد و

هاازار بساایجي در روز

لگد بزنند؛ کاري ميکنند که سردمداران غربي و دشمنان درجه یاک

عید غدیر 89/9/4 -

ملت ایران به هیجان ميآیند و سر شوق ميآیند و از آنها حمایات
ميکنند ،این یک حقیقت روشن است.
پیامد ناآرامي

در دیاااادار

فتنه سال  88را شروع کردند  -حاال یا خودشان طراحي کرده بودناد ،یاا

بیاناااااا

دیگران طراحي کرده بودند؛ نميخواهی نسبتي بدهی  ،ولي به هار حاال

رئیس جمهور و اعضاي

این فتنه طراحي شده بود  -به کار کشور ضربه سختي زدند.

هیأ

دولت 89/6/8 -
در دیدار جمعاي

پیامااااد ناااااآرامي؛

گناه بزرگي که برخي از دستاندرکاران فتنهها در کشور انجا ميدهناد،

بیانا

امیاا ادوار کااااردن

امیدوار کردن دشمن است؛ دشمن را امیدوار ميکنند که ميتواند منفاذي

از مرد استان گایالن -

دشمن

در بین مرد  ،در بین عوامل گوناگون ،در بین مسئوالن نما باز کند.

89/10/8

ایجاد اغتشاش کردند ،مرد را به ایستادگي در مقابل نما تا آنجاایي کاه
م ايتوانسااتند ،تشااویق کردنااد  -حاااال تیغشااان نبری اد؛ آن کاااري کااه
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پیامااااد ناااااآرامي؛

ميخواستند نشد ،او بحث دیگري است؛ آنها تالش خودشان را کردناد

بیانااا

اهانت به اما  ،جان

 -زبان دشمنان انقال را و دشامنان اساال را دراز کردناد ،جارأ باه

جمعاااي از طاااال

گرفتن دشمن ،زبان

آنها دادند؛ کاري کردند که دشمنان اما  -آن کساني کاه بغاض اماا را

روحانیون

دراز شدن دشمن

در دل داشتند  -جرأ پیدا کنند بیایند تاوي دانشاگاه ،باه عکاس اماا

88/9/22

اهانت بکنند؛ کاري کردند کاه دشامنِ ماأیوس و نومیاد ،جاان بگیارد،
تشویق بشود.

در دیاادار باااا
و


کدبندی

تاریخ

بيانات
کشور را لب یک چنین پرتگاهي بردند؛ خداوند نگذاشات ،ملات

پیامدهاي ناآرامي

ه بصیر

به خرج دادند .در قضایاي سال  ،88این مسئله اصلي

بیاناااااا

دانشجویان 92/5/6 -

رفتار نانجیبانه کساني که در ساال  88عمال کردناد کاه چاون رأي

پیامدهاي ناآرامي

در دیدار رئایس

نیاوردند ،دعوا راه انداختند ،مرد را به خیابانها کشاندند ،کار را باه

بیانا

زدوخورد کشاندند ،براي کشاور هزیناه درسات کردناد ،دشامن را

و اعضاااااي مجلااااس

جري کردند ،طمع دشمن را برانگیختناد؛ ایان کارهاا شاد .خاداي

خبرگااااان رهبااااري -

متعال آن فتنه را خاموش کرد واال آن فتنه ،فتناه کاوچکي نباود کاه

94/12/20

اینها راه انداختند.
اهميت مديريت ناآرامي
انقالبي که نتواند در دوران فتنه ،در دوران ایجاد کودتاهاي گوناگون
ا سیاسي و نمامي و امثال اینها ا از خودش دفاع کند ،زنده نیست.

در دیاااادار

بیاناااااا

فرمانااااادهان ساااااپاه
پاسداران 90/4/13 -

مديريت ناآرامي
ماادیریت ناااآرامي؛

به مسئوالن در دولت و بهخصوص مسئوالن امنیات عماومي تأکیاد

کاربست درایات و

شده است که با درایت و قادر  ،عناصار مفساد و محاار

را بار

قدر

جاي خود بنشانند.
اسال دین جامعي است و یاکبعادي نیسات ،آنجاا کاه در مقابال

مدیریت ناآرامي

تجاوز ،زور و اغتشاشگر و تعدي از قانون قرار ميگیرد ،استفاده از
خشونت و قاطعیت ،تجویز ميشود.

ماادیریت ناااآرامي
(فتنه ؛ روشنگري
ماادیریت ناااآرامي
(فتنه ؛ روشنگري

فتنهها را باید با روشنگري خاموش کرد.
گاهي سکو

کردن ،کنار کشیدن ،حرف نزدن ،خاودش کماک باه

فتنه اسات .در فتناه هماه بایساتي روشانگري کنناد؛ هماه بایساتي
بصیر

داشته باشند.

(1378/04/22
اقاماااه نمااااز جمعاااه
تاسااوعاي حساایني بااه
امامت رهبر انقال ،
79/1/26
در خطبااههاااي

بیانااا

مقاله پژوهشي :رویکردي به ناآراميهاي اجتماعي در جمهوري اسالمي ایران از منمر مقا معم رهبري(مدظلهالعالي 

است.

در دیاااادار

نماز جمعه 78/5/8 -
بیانا

در دیدار اعضاي

مجلس خبرگان رهباري
88/7/2 -

وقتي چنین حادثهاي اتّفاق ميافتد ،نیروهاي امنیتي ،نیروهاي نماامي
و نیروهاي بسیج ،بیکار که نميمانند و ساکت نمينشینند .کسي کاه

بیانا

ماادیریت ناااآرامي؛

باید در مقابل اینگونه ناامنيها هوشایار باشاد ،کیسات؟ آن ،خاود

زائااااران و مجاااااوران

آحاد جامعه

مرد اند؛ خودِ جوانان اند؛ خود کارگرانند؛ خودِ دانشاجویانند؛ خاودِ

حضاار

رضااا (ع -

آن محیطهاایي هساتند کاه آمااج چناین توطئاه و ساوءنیتي قارار

79/1/6

ميگیرند.

در اجتماع بزرگ
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کدبندی

تاریخ

بيانات
بخشي از تالش نیروهاي مسلحِ عزیز ما  -چه سپاه ،چه بسیج ،چاه
نی اروي انتمااامي  -مصااروف حفااظ امنی ات شااهروندي ماايشااود؛

در مراساااا

ماادیریت ناااآرامي؛

خانههاي مرد  ،محیط زندگي مرد  ،محیط کسبوکار مرد  ،محایط

بیانااااا

امنیت شاهروندي و

تحصیل مرد  ،باید امان باشاد .مارد بایاد خااطرجمع باشاند کاه

مشاااتر یگاااانهااااي

نقش بسیج و ناجاا

نیروهاي مسلح ما در محیط شهروندي خودشاان بتوانناد در مقابال

نمامي اساتان کرماان -

و سپاه

دشمنان فتنه گر ،دشمنان آشوبگر ،اغتشاش آفرینان ،کساني که از آ ِ

84/2/15

گلآلود ميخواهند ماهي بگیرند ،کساني که بقاي خاود را در باره
فصلنامه علمي مطالعا

زدن فضاي امن و آرا کشور ميدانند ،ایستادگي کنند.
ماادیریت ناااآرامي؛
ایجاد هراس

فرزندان بسیجيا باید آمادگيهاي الز را در خود حفظ کنناد و باا
حضور خود در هر صاحنهاي کاه حضاور آناان در آن الز اسات،
دشمنان زبون را مرعو

و منکو

(1378/04/22

سازند.

بینرشتهاي دانش راهبردي ،سال ده  ،شماره  ،40پاییز 1399

ماادیریت ناااآرامي؛
ضااااااااااارور

هیچ کس نباید به این تشنجآفریني و اغتشاشآفریناي کماک کناد و

موضع گیاري علیاه

همه باید در مقابل او صریح موضع بگیرند.

موجدان ناآرامي

بیاناااااا

در دیاااادار

نماینااادگان نامزدهااااي
88/3/26 -

انتخابا

در داخل کشور ه عوامل این عناصر خاارجي باه کاار افتادناد و خاط
ماادیریت ناااآرامي؛
تفکیاااک مااارد از
حامیان

تخریب خیاباني شروع شد؛ خاط تخریاب ،خاط آتاشساوزي ،اماوال
عمومي را آتش بزنند ،حری کسبوکار مرد را ناامن کنند ،شیشاههااي

خطبه هاي نمااز جمعاه

دکان مرد را بشکنند ،اموال بعضي از مغازهها را به غار ببرناد ،امنیات

تهران 88/3/29 -

مرد را از جانشان و مالشان سلب کنند؛ امنیت مرد مورد تطاول ایانهاا
قرار گرفت .این ربطي به مرد و طرفداران نامزدها ندارد.

ماادیریت ناااآرامي؛

روي مسئله فتنه حسّاس  .حاال البتّه اکثر کساني که در آن تمااهرا

بیانا

تفکیاااک مااارد از

شرکت داشتند مرد معمولي بودند و هیچ تقصیري ه نداشتند ،امّاا

از دانشااااااااجویان -

حامیان و بانیان

یک عدّهاي سردمداري ميکردند ،یک عدّه ه سوءاستفاده کردند.

95/4/12

گاهي بصیر

در دیدار جمعاي

ه وجود دارد ،اما در عین حال خطا و اشتباه ادامه پیدا

ميکند؛ در قضایاي فتنه سال  88بعضي اشتباه کردند] بعضاي در ایان
فتنه و در این جنجال وارد شدند ،نفهمیدند اس این برانادازي اسات؛
ماادیریت ناااآرامي؛

نفهمیدند این همان فتنه است که امیرالمؤمنین فرمود« :في فتن داساته

بیاناااااا

جدا کردن مارد از

بأخفافها و وطئته بأظالفها و قامت علي سنابکها» .فتناه خارد و ناابود

دانشااجویان و جوانااان

بانیان و حامیان

ميکند کساني را که زیر دست و پاي فتنه قرار بگیرند .آنها نفهمیدناد

استان ق 89/8/4 -

این فتنه است .یک حرفي را یکي گفت ،اینها ه تکرار کردند .پاس
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نميشود همه را محکو به یک حک دانسات .حکا معاناد متفااو
است با حک غافل .البته غافل را ه باید بیدار کرد.



در دیاااادار


کدبندی

تاریخ

بيانات
در شرایط فتنه همچون قضایاي سال  ،88نبایاد ساخن ،ساکو  ،اقادا و

چگونگي رفتارها

افراد به دلیل گرایشهاي خاص خود ،تمایلي به حضاور صاریح در مقابال
فتنه نداشته باشند ،اما نباید از او ه به نفع فتنه بهرهبرداري شود.

اعضاي هیأ
رهبر انقال

دولت باا
95/4/2 -

یکي از وظایف اصلي شما حفظ همادیگر اسات .دساتگاههاا بایاد
همدیگر را حفظ کنند .نگذارید دستگاهها یکدیگر را تضعیف کنناد؛
ماادیریت ناااآرامي؛
حفاااظ نهادهااااي
مسااائول از ساااوي
یکدیگر

همچنین نگذارید دیگران از بیرون ،دستگاهها را تضعیف کنند .شاما
ببینید اگر نیروي انتمامي و سپاه پاسداران خو
قوّه قضاییه نتواند خو
قضاییه خو
خو

کار کنند ،اماا ماثالً

کار کند ،کار به پایان نمايرساد .اگار قاوّه

کار کند ،وزار

کشور خو

کار کند ،اما نیروي انتمامي نتواند خو

کار کند ،سپاه پاسداران

بیانا

در دیدار اعضاي

شوراي تأمین استانها -
79/11/25

کار کند ،باز ه کاار

به ساامان نمايرساد .بناابراین ایان چناد عنصارِ تشاکیلدهناده و
بهوجودآورنده امنیت ،باید با ه خو

کار کنند.

امنیت در جامعه مال همه است .تنها کسي باید احساس ناامني بکند
که درصدد است امنیت مرد را متزلازل کناد و بار آن آسایب وارد
ماادیریت ناااآرامي؛

کند .فقط او باید احساس ناامني کند از ناحیه شما؛ واال هماه آحااد

حقوق شهروندي

ملت با هر مذهبي ،با هر دیني ،باا هار گارایش سیاساياي ،باا هار
سلیقهاي فرق نميکند؛ همه یکساناند در برابر وظیفه بزرگي که بار
دوش شماست که ایجاد امنیت است( .ناجا

ماادیریت ناااآرامي؛
قواي سهگانه

در هفااادهمین

بیاناااا

دوره دانااشآمااوختگي
دانشاااجویان دانشاااگاه
علاااااو انتماااااامي –
86/8/16

دستگاههاي مسئول حکومتي موظفاند در هر یک از قواي سهگانه برابار
مسئولیتهاي خود با دشامنان امنیات و وحاد کشاور باا قاطعیات و

(1389/4/30

جدیت مقابله کنند و فتنهگران را به سزاي اعمال خود برسانند.
خیلي باید با احتیاط و تدبیر و در وقت خاودش باا قاطعیات وارد شاد.

مقاله پژوهشي :رویکردي به ناآراميهاي اجتماعي در جمهوري اسالمي ایران از منمر مقا معم رهبري(مدظلهالعالي 

ماادیریت ناااآرامي؛

حتي نوع نگرش ،موجب تقویت فتنه شود }....{.البته ممکن اسات برخاي

دیدار رئایس جمهاور و

دستگاههاي مسئولي وجود دارناد ،قاانون وجاود دارد؛ بار طباق قاانون،
بدون هیچگونه تخطي از قانون ،بایستي مُرّ قانون بهصور قااطع انجاا
بگیرد؛ اما ورود افرادي که شأن قانوني و سمت قانوني و وظیفاه قاانوني
و مسئولیت قانوني ندارند ،قضایا را خرا ميکند .خاداي متعاال باه ماا
در دیادار مارد

ماادیریت ناااآرامي؛

دستور داده است« :و الیجرمنّک شنئان قو علي ان التعادلوا اعادلوا هاو

بیانا

منااع حرکااتهاااي

اقر للتّقوي» .بله ،یک عدهاي دشمني ميکنند ،یک عادهاي خباثات باه

ق در ساالگرد قیاا 19

خودسرانه

خرج ميدهند ،یک عدهاي از خباثتکنندگان پشتیباني ميکنند  -ایانهاا

دي 88/10/19 -

هست  -اما باید مراقب بود .اگر بادون دقات ،بادون حاز  ،انساان وارد
برخي از قضایا بشود ،بيگناهاني که از آنها بیازار ها هساتند ،لگادمال
ميشوند؛ این نباید اتفاق بیفتد .من برحذر ميدار جاوانهااي عزیاز را،
فرزندان عزیز انقالبي خود را از اینکه یک حرکتي را خودسارانه انجاا
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کدبندی

تاریخ

بيانات
آن کساني که خواستند خاطر مرد را مغشوش ،ذهن مرد را خرا
و امنیت مرد را بهه بزنند ،باه خیاال خاود خواساتند مارد را در

ماادیریت ناااآرامي؛

مقابل یکدیگر قرار دهند و صفوف را از ه جدا کنناد .ایانهاا باه

مناع مجااازا هاااي

و به کشور خیانت کردند و البته باید

مرد خیانت کردند ،به انقال

قانون با اینها رفتار شود .من خواهش ميکان هایچ

فااااااااااااردي و

در چهارچو

قانونگرایي

کار و هیچ حرکت غیرقانوني نشود .هیچکس از آحاد مرد درصادد
برنیاید که خودش برود و به خیال خود ،کسي را مجازا

بیانا

در دیدار جمعاي

از بسیجیان 76/9/5 -

کند؛ ناه،

فصلنامه علمي مطالعا

به عهده قانون است.
اشتباه است اگر کسي خیال کند که یاک گاروه معادود ،آن ها در
تهران ،فرض بفرمایید به ظرف زباله شاهرداري تعارض مايکناد -
زورش بااه او م ايرسااد  -ی اا فاارض کنی اد بااه امااوال ماارد  -بااه

بینرشتهاي دانش راهبردي ،سال ده  ،شماره  ،40پاییز 1399

موتورسیکلتشان ،به ماشینشان ،به بانکشان ،باه دکانشاان  -تعارض
در ساالروز عیاد

ماادیریت ناااآرامي؛

ميکند ،این مرد اند؛ نه ،مرد نیستند .بله ،بلندگوي استکباري وقتاي

بیانا

نقش مرد

ميخواهد از اینها حمایت کند ،ميگوید مرد  .ایانهاا مارد اناد؟

سعید مبعث 88/4/29 -

مرد آن میلیونهایي هستند که تا این اغتشاشگران را ،این مفسادین
را در صحنه ميبینند ،کنار ميکشند و آنها را با نفر

نگاه ميکنند؛

بره زنندگان امنیت عمومي را ،آرامش اجتماعي را باا انزجاار نگااه
ميکنند.
در همه جوامع بشري آن طوري که در طول تاریخ مشاهده کاردی ،
ماادیریت ناااآرامي؛
نیروي انتمامي

امروز ه در همه دنیا مشاهده ميکنی  ....زورگیري هست ،اغتشاش
هست ،دزدي هست ،ایجاد فساد هست ،ایذاء مرد هسات ،تجااوز

(1389/2/5

به حقوق مرد هست ،تجاوز به امنیت مرد هست ،چه کساي بایاد
جلوي اینها را بگیرد؟ نیروي انتمامي

ماادیریت ناااآرامي؛

براي ایجاد امنیت باید هدفگذاري کنید؛ بر اسااس هادفگاذاري،

هاااادفگااااذاري،

برنامهریزي کنید؛ بر اسااس برناماهریازي ،عمال کنیاد؛ بعاد عمال

برنامه ریزي ،عمال،

خودتان را اندازهگیري کنید؛ آن ها ناه انادازهگیاري زبااني ،بلکاه

ارزیابي

اندازهگیري با شاخص.

بیانا

در دیدار اعضاي

شوراي تأمین استانها -
79/11/25

براي مقابله با ناامني باید هوشایاري و قاطعیات و سارعت اقادا و
ماادیریت ناااآرامي؛
هوشیاري ،قاطعیت
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و ...

پیگیري خستگيناپذیر و نگاه یکسان به همه عوامل نااامني داشات.
اگر هوشیاري نباشد ،دچار غفلت ميشوید؛ ناامني وارد خاناه شاما
ميشود و وجود آن را احساس نميکنید .ناهوشیاري ،اولین مصیبت
است .اگر قاطعیت نداشته باشید و دچاار تردیاد و تزلازل در اقادا
شوید ،خودِ شما عامل ناامني ميشوید؛ چون دستگاهي کاه مسائول



بیانا

در دیدار اعضاي

شوراي تأمین استانها -
79/11/25


کدبندی

تاریخ

بيانات
امنیت است ،اگر دچار تزلزل شاود ،بازرگتارین مشاوّق باراي باه
وجود آورنادگان نااامني اسات .پاس از قاطعیات ،پیگیاري اسات.
ميبین  .خو

شروع ميکنند ،اما تا چند قد ؛ بعد ناگهاان مايبینیاد

قد ها سست شد؛ بعد ه توقّف؛ گااهي ها برگشات ایان عیاب
است؛ با این روش نميشود ناامني را برطرف کرد .نگاه یکساان باه
همه عوامل ناامني ه مه است .کسي که موجد نااامني اسات ،هار
که ميخواهد باشد؛ چه در کسو

یک آشوبگر حرفهاي  -اوباش

و الواط و امثال ایانهاا  -چاه در کساو
سیاسي ،چه در کسو

یاک عنصار اتوکشایده

یک فرد حز اللّهاي ،چاه در کساو

یاک

عضو عاليرتبه وابسته به فالن سازمان ،دستگاه مربوطه بایاد کاار او
را تا آخر پیگیري کند .اگر این قاطعیات و پیگیاري و هوشایاري و
بيمالحمگي در اجراي حقّ و عادالت وجاود داشاته باشاد ،آنگااه
اقتدار نما مثل خورشیدي ميدرخشد.
ماادیریت ناااآرامي؛
اطالعاااا ،

مسئولیت ایجاد امنیت ،پس از هوشیاري آحااد مارد  ،دساتگاههااي

وزار

کشاااور و نیاااروي

ذيربااطانااد؛ وزار

کشااور ،نی اروي انتمااامي،

انتمااامي و دسااتگاه

دستگاه قضایي و ...

اطالعااا  ،وزار

قضایي
ماادیریت ناااآرامي؛
برائااات مااارد از
تخریبها

این تخریبهایي که انجا ميگیرد ،این کارهااي زشاتي کاه انجاا
ميگیرد ،بعضاً جنایاتي که واقع ميشود ،مربوط به هیچکدا از ایان
اطراف قضیه نیست؛ این مربوط به مرد نیست ،مربوط باه نامزدهاا
نیست؛ مربوط به خرابکارهاست ،مربوط به اخاللگرهاست.

بیانا

در اجتماع بزرگ

زائااااران و مجاااااوران
حضاار

رضااا (ع -

79/1/6
بیاناااااا

در دیاااادار

نماینااادگان نامزدهااااي
88/3/26 -

انتخابا

سال  78که آن حوادث پیش آمد ،آن کسي که این حوادث را خنثي

بیانا

ماادیریت ناااآرامي؛

کرد ،مرد بودند .روز بیست و سو تیار ساال  78مارد آمدناد در

و دومین سالگرد رحلت

نقش مرد

خیابانها ،توطئه دشمن را که سالها برایش برنامهریزي کرده بودند،

امااااا خمینااااي (ره ،

در یک روز باطل کردند.

90/3/14

مقاله پژوهشي :رویکردي به ناآراميهاي اجتماعي در جمهوري اسالمي ایران از منمر مقا معم رهبري(مدظلهالعالي 

پیگیري نکاردن ،بالیاي اسات کاه مان آن را در بسایاري از جاهاا

در مراس بیست

با فراخواني فیشها در نر افازار  MAXQDAو انجاا کدگاذاري اولیاه ،ابتادا مضاامین
سازمان دهنده و در گا بعدي ،تعداد  111مضمون پایاهاي باراي پاژوهش حاضار انتخاا
شدند.
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جدول شماره  .2مضامين مفهوم ناآرامي اجتماعي از ديدگاه مقام معظم رهبري
مضمون

مضامين

فراگير

سازماندهنده
تعریف

(مدظلهالعالي)

مضامين پایهای
محدود بودن مشارکت کنندگان در ناآرامي /محادود باودن زماان /محادود باودن
مکان /تخریب و ایراد خسار

به اموال دولتي و شخصي

ایستادگي در مقابل دولات حاق ،در مقابال صاالح و نماا حاق( /فتناه مطارح
شعارهاي حق با محتواي صددرصد باطل براي فریب دادن مرد  /با ظاهرِ دوسات
فصلنامه علمي مطالعا

و باطنِ دشمن وارد میدان شدن ،فضا را غباارآلود کاردن؛ دشامنِ صاریح بتواناد
چهره خودش را پنهان کند ،وارد میدان شود و ضربه بزند /.مخدوش شدن امنیات
ماهیت

عمومي /مخلوط شدن بخشي از حق را با بخشي از باطل /دشوار شادن شاناخت
عرصه ،شناخت مهاج و مادافع ،شاناخت ظاال و مملاو و شاناخت دشامن و

بینرشتهاي دانش راهبردي ،سال ده  ،شماره  ،40پاییز 1399

دوست /جلوهاي از توطئه دشمنان /جنگ امنیتي ا سیاساي /ایساتادگي در مقابال
جریان قانوني کشور ،به شکل غیر قانوني و به شکل غیرنجیبانه /دعو

مارد باه

شورش خیاباني /همیشگي و متنوع بودن
جنگهاي قومیتها در اطاراف کشاور (در اوایال انقاال
ناآراميهاي

سابقه ایجاد

تکفیري در شرق و در غر

 /تشاکیل گاروههااي

کشور (در سالهاي اخیر  /نقشه و توطئه دشامن در

سال  ،78ه در سال  - 88با فاصله ده سال  /-تالش منافقین براي تبدیل مباارزه
فکري و مبارزه سیاسي به مبارزه مسلحانه یا اغتشاشگري

اجتماعي
بهانههاي شروع

انتخابا  /بهانه دروغین مطالبه آزادي /یک حارف ،گااهي یاک عمال نسانجیده،
گاهي یک اقدا نابجا
آسیبپذیري /بيقانوني /خو

منشأهاي داخلي

نبودن اوضاع اقتصادي مرد  /مشاکال

معیشاتي/

بيتحملي (کاندیداها در برابر شکست انتخاباتي /فقر و فسااد و تبعایض /تارور/
حب به نفس و حب به مقا

نقش بیگانگان

طراحي /حمایت
تحریک احساسا

ابزار

اختالفا

مرد  /تحریک گسلهاي اعتقادي ،جغرافیایي ،زباني یا قاومي/

مذهبي ،قومي و صنفي /تحریک جناحهاا /شاایعهپراکناي /شابکههااي

اجتماااعي /دسااتگاههاااي جاسوسااي و ماااهوارههااا /فضاااي مجااازي /فشااار
اقتصادي/مطبوعا  /ایجاد نیروهاي فشار /رسانه
سردمداران  /سوءاستفاده کنندگان /بدخواهان /مزدوران /اشارار ،اوبااش و الاواط/

عناصر
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گروهکهاي سیاسي ورشکسته /دستنشاندگان سرویسهاي جاسوساي غرباي و
صهیونیست


مضمون

مضامين

فراگير

سازماندهنده
حامیان

بیگانگان
علت حمایت
عناصر داخلي

دشاامنان خااارجي (آمریکااا ،انگلاایس ،رژیا صهیونیسااتي ،عربسااتان  /منااافقین/
سلطنتطلبها
نمامي /سیاسي /رسانهاي /مالي /آموزشي
غفلت بسیار /خیانت /ک بودن بصیر
بهه زدن امنیت کشور  /از بین بردن آرامش /به راه افتادن جنگ داخلي در ایران/
از بین بردن «امنیت کشور» /قرار دادن مرد در مقابل نما  /سارِ کاار آوردن یاک
دیکتاتوري مثل دیکتاتوري رضاخان /استحاله انقال  /برانادازي نماا جمهاوري

اهداف

اسالمي /تغییر نتیجه قانوني انتخابا

با خشونت /نفوذ در عناصار ضاعیفالانفس

داخلي /ایجاد شکاف بین آحاد ملت /ضربه زدن به پشتوانه مردمي انقاال  /نفاوذ
در ارکان نما  /ایجاد اهر فشاري علیه نما جهات وادار کاردن مسائوالن باراي
پذیرش تحمیال

خود /تالش براي هموار کردن راه سلطه آمریکاي جنایتکار بار

کشور
نگاه فرصتمحور

ناآرامي موجد واکسینه شدن کشور /ناآرامي موجد بصیر افزایاي مارد  /نااآرامي
بهمثابه زنگ بیدارباش
ایجااد خدشااه و چاالش بااراي نمااا اساالمي  /بااه هیجاان و ساار شااوق آوردن
سردمداران غربي و دشمنان درجه یک ملت ایران /وارد شدن ضربه سخت به کار

پیامدها

کشور /امیدوار شادن دشامن باه ایجااد منفاذي در باین مارد  ،در باین عوامال
گوناگون ،در بین مسئوالن نما  /تشویق مرد به ایساتادگي در مقابال نماا  /دراز
شدن زبان دشمنان انقال

و دشمنان اساال  /جارأ

مقاله پژوهشي :رویکردي به ناآراميهاي اجتماعي در جمهوري اسالمي ایران از منمر مقا معم رهبري(مدظلهالعالي 

نوع حمایت

مضامين پایهای

پیادا کاردن دشامنان باراي

اهانت به اما (ره و انقال  /بردن کشور به لب پرتگاه /ایجاد هزینه براي کشور
اهمیت مدیریت

نشانه زنده بودن انقال

و جامعه

کاربست درایت و قدر  /استفاده از خشونت و قاطعیات /روشانگري /بصایر
داشتن جامعه /هوشیاري مرد ؛ جوانان؛ کارگران؛ دانشجویان و محیطهااي ماورد
ابزار و چگونگي
مدیریت

آماج نااآرامي /مسائولیت ساپاه ،بسایج ،نیاروي انتماامي و نیروهااي اطالعااتي/
مرعااو

و منکااو سااازي /موضااعگیااري همااه در مقاباال تشاانجآفرینااان و

اغتشاشآفرینان /جداسازي مرد از اغتشاشآفرینان /جداساازي معاناد از غافال/
توصیه به ایجاد وحد

بین نیروهاي انتما بخش /تبیین پرهیز از بيتفاوتي نسبت

به ناآرامي /واگذاري مسئولیت ایجاد امنیت بر عهده همه آحاد ملت با هر مذهبي،
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مضمون

مضامين

فراگير

سازماندهنده

مضامين پایهای
با هر دیني ،با هر گرایش سیاسياي ،باا هار سالیقهاي /انجاا وظاایف از ساوي
دستگاههاي قواي سهگانه /جلوگیري نمودن و برحاذر داشاتن از انجاا اقاداما
خودسرانه و غیرقانوني /انجا اقداما
نفر

در روال قانوني /توصیه مرد به جادایي و

و انزجار از بره زنندگان امنیت عمومي /ضارور

تعیاین شااخص باراي

بررسي عملکرد نیروهاي انتما بخش /سرعت اقدا  /پیگیري خستگيناپذیر /نگااه
فصلنامه علمي مطالعا

یکسان به همه عوامل ناامني

بینرشتهاي دانش راهبردي ،سال ده  ،شماره  ،40پاییز 1399

نمودار شماره  .1فراواني بيانات مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) در ابعاد گوناگون ناآراميهاي اجتماعي

نتيجهگيری و پيشنهاد
نیل به امنیت و تالش براي حفظ و بازتولید آن ،از اصليتارین دغدغاههااي دولتماردان
است و فلسفه وجودي دولتها را تشکیل مايدهاد .نااآراميهااي اجتمااعي از مها تارین
چالشهاي دولتها است .بيگمان از وظایف رهبران ،تبیین دقیق پدیادههاا و چاالشهااي
فراروي کشور است تا نما سیاسي و مرد غافلگیر نشوند و سیاستگذاريهاا در مسایري
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درست انجا شوند .در ج.ا.ایران نیز مقا معم رهبري

(مدظلاهالعاالي

ایان وظیفاه را عهادهدار

بوده و آن را به شایستگي انجا ميدهند .معم له همواره بهمثابه رهباري بصایر و دیادباني


همیشه بیدار با نقشهخواني از توطئههاي دشمن ،آنها را در راه رسیدن به اهداف شومشاان،
ناکا گذارده است .هدف اصلي این مقاله ،تبیین دیدگاههاي فرمانادهي معما کال قاوا در
رهبري (مدظلهالعاالي  ،منشأ ناآراميهاي اجتماعي ،آسیبها و عوامل داخلي اسات؛ باه عباارتي
به واسطه وجود چنین ضعفهایي است که تهدید خارجي ،فعال ميشود .گفتناي اسات بار
اساس نوع نگاه فرماندهي معم کل قوا ،در خالل چهار دهه اخیر ،دشمن هماواره درصادد
بوده یا از آسیبهاي داخلي بهرهبرداري کند و یا با طراحي توطئههااي گونااگون ،در نماا
اسالمي ایجاد ناآرامي نماید ،بنابراین تالش همیشگي دشمن ،معطوف به تولید ناآراميهااي
متنوع است.
دیگر یافته این پژوهش آن است که رهبر معم انقال

(مدظلاهالعاالي

هماواره مارد را در

کنار نما دانسته اند و در تحلیل خود ،مرد را جدا از آشوبگران ،تلقاي کارده و آنهاا را از
ارکان مدیریت ناآراميها ميدانند.
دیگر یافته این تحقیق آن است نگاه مقاا معما رهباري

(مدظلاهالعاالي

باه نااآراميهااي

اجتماعي مانند تمامي پدیدهها ،نگاهي همهجانبه است؛ به عبارتي معم له به تمامي مباحاث
مرتبط با موضوع پرداختهاند .همان گونه کاه در نماودار بااال مشاخص اسات ،مقاا معما
رهبري

(مدظلهالعاالي

در بیانا

خود ،بیشترین تأکید را بر مدیریت ناآرامي و در مرتباه دو بار

اهداف موجدان ناآرامي داشتهاند .ابزارهاي تولید ناآرامي در رتبه سو قرار دارند .نکته قابال

مقاله پژوهشي :رویکردي به ناآراميهاي اجتماعي در جمهوري اسالمي ایران از منمر مقا معم رهبري(مدظلهالعالي 

خصوص ناآراميهاي اجتماعي بود .یافتههاي تحقیق نشان ميدهاد از دیادگاه مقاا معما

توجه دیگر آن است که در هر مقوله نیز رویکرد ایشان کامل اسات؛ باراي مثاال در بحاث
مدیریت ناآرامي ،معم له وظایف تمامي اقشار و نهادهاا اعا از مارد  ،خاواص ،نیروهااي
انتمااا بخااش و قااواي سااهگانااه را تبیااین کااردهانااد ،همچنااین تمااامي روشهااا از ناار
(مرعو سازي ،روشنگري ،تدبیر ،درایت و بصیر

و سخت (منکو

نمودن و خشونت

را مورد اشاره قرار دادهاند .مردمي ساازي ایجااد و حفاظ امنیات و مقابلاه باا نااآراميهااي
اجتماعي ،در کنار نگاه فرصتمحور باه نااآراميهاا از نکاا

برجساته در نماا اندیشاگي

معم له است.
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یافته دیگر این مقاله که باا تأمال در مطالاب مطارحشاده در بناد اهاداف و پیامادهاي
ناآراميهاي اجتماعي ميتوان دریافت آن است که مه ترین ناآرامي اجتماعي در ج.ا.ایاران،
فتنه سال  1388بوده است؛ به عبارتي بیشترین (به لحاظ کمّي و مه ترین (از جنبه کیفاي
با توجه باه حاوادث ساال

مطالب در خصوص ناآراميهاي اجتماعي را رهبر معم انقال

 1388بیان داشته اند .در رتبه بعدي اهمیت نیز حوادث کوي دانشاگاه در ساال  1378قارار
دارد .با توجه به بیانا

مقا معم رهبري (مدظلهالعالي  ،در خالل سالهاي اخیر ،تأکید دشامن

فصلنامه علمي مطالعا

در ایجاد ناآراميهاي اجتماعي بر فشار اقتصادي ،تحریک اقوا و قومیتها و بهرهگیاري از
فضاي مجازي است.

بینرشتهاي دانش راهبردي ،سال ده  ،شماره  ،40پاییز 1399

نمودار شماره  .2تعداد جلسات سخنراني يا بيانيههاي مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) در خصوص
ناآراميهاي اجتماعي در ساليان مختلف

در راستاي شناخت بهتر از یافتههاي این تحقیق ،پیشنهاد ميشود پژوهشي باا تکیاه بار
نتایج این پژوهش ولي با روش تحلیل گفتمان انجا شود تاا در کامالتاري از چرایاي و
فلسفه هر یک از مضامین پایهاي مورد نمر مقا معم رهبري
پیشنهاد دیگر مي تواند دعو

(مدظلهالعالي

از اندیشمندان براي انجاا مطالعاا

راستاي نمریهپردازي مبتني بر آرا و اندیشههاي مقا معم رهبري
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به دست آید.
پایاهاي و عمیاق در

(مدظلاهالعاالي

ناآراميهاي اجتماعي (ه در عرصه شکلگیري و ه مدیریت باشد.

در خصاوص


در راستاي جلوگیري از وقوع ناآراميهاي اجتماعي در ج.ا.ایران پیشنهاد ميشود تادابیر
مورد اشاره مقا معم رهبري (مدظلهالعالي  ،در قالب راهبردها و راهکارهاي اجرایاي از ساوي
بر مبناي مطالب بیان شده ،ارتقاي کارآمدي نما  ،انجا حداکثر تالش انقالبي و جهاادي
و تعامل صدق مدار با مرد  ،راهکارهاي اساسي پیشگیري از وقاوع نااآراميهااي اجتمااعي
است.

مقاله پژوهشي :رویکردي به ناآراميهاي اجتماعي در جمهوري اسالمي ایران از منمر مقا معم رهبري(مدظلهالعالي 

مراکز تصمی سازي و تصمی گیري مورد استفاده قرار گیرد.
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