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 چکيده
شمال آفریقا از لحاظ جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و اقتصاای  هاه یر قاری تی اتد میا ای       نطقه خاورمیانه وم

تاار  ها  استب ای  و وات ته یکی از نتایج زیایگیر  حکومتوتاز انگلیس، فران ه و آمریکا ش ه توی و شکلتاخت

یر  از انقالب اسالمی ایرای، یچار تحول جا    ویکد تا الگوگآم ، یر آستانه س ه تی تح اب میاین تهاجد ته 

ها  مریمی تا عنوای تی ار  اسالمی یر هشورها  این منطقاه تار ضا     ش  و وضعیت ج ی   پی ا هری و خیزش

ا  و هاا  قبیلاه  هه تا حضور اقشار مختلف مریم شکل گرفات و آتاب تاه خارمن ن اام     حاهمای اقت ارگرا  آی 

هاا و  هاا یر م ایر خاوی تاا چاالب     شوی؛ اما این خیزشاین وضعیت مح وب می خویهامه عرتی زی، یکی از آثار

ته ه ف اصلی خوی هه همای یگرگونی تنیاایین یر سااختار قا را حااهد یر      رو نیاهایی مواجه ش  و از آسیب

 این هشورها توی، یست نیافت و ته نقطه اوج خوی نرسی .

یزش مریمی یر هشاور لیبای تاه روش آمیختاه دماوری       شناسانه خاین مقاله تا ه ف شناخت عوامل آسیب 

( تا رویکری تبیینای  تاهنوی( 7831 آذرماه 01د 0272یسامبر  71ها دتازه زمانی ا ( یر قلمرو زمانی این خیزشزمینه

نفاره یر   02تحلیل عاملی( یر یا  جامعاه آماار     د یاستنباطهارگیر  آمارها  توصیفی و اهتشافی از طریق ته -

تر رون  خیزش مریمی یر هشور لیبی چی ت؟ انجاام شا ه    هه عوامل تُروز آسیب سؤالگویی ته این جهت پاسخ

یر هشاور لیبای و یر قالاب تیا ار       ترین عوامل انحراف، انفعال و آسیب ایان خیازش  هه ماحصل آی تبیین مهد

 اسالمی است.
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 مقدمه

ها  اخیر تأثیرگااار  انقاالب   ترانگیزترین نمونهترین و یر عین حال، تحثیکی از مهد

اتتا ا یر شامال آفریقاا و     7831اسات هاه از ساال     7اسالمی، موج ج ی  تیا ار  اساالمی  

هشورها  تونس، مصر و لیبی آغاز ش  و سپس ته غرب آسیا و هشورهایی همچوی تحرین 

 .(73: 7818ونی، دهریو یمن سرایت نموی 

یر این میای، تحوالا خیزش مریمی یر قالب تی ار  اسالمی یر هشور لیبای تاه یلیال    

موقعیت ژئوپلیتی  و ژئواهونومی  خوی و نیز تافت جمعیتای، قاومی و ترهیاب نیروهاا      

فری تاریخی و سیاسی خوی، از جایگااهی ویا ه   سیاسی و ماهبی، ته همراه پیشینه منحصرته

. تاه  (02: 7812دحقیقی،  ترخوریار تویه و شای ته نگاهی عمیق و راهبری  است یر این مباحث

تیای ییگر، تحوالا این هشور مهد اسالمی یر شمال قاره آفریقا و یر هم ایگی قاره اروپاا  

و تا یر اختیار یاشتن مناتع ع ید انرژ ، ترا  مجموعه جهای اساالم از اهمیات ترخاوریار    

گاار الگو  ج ی  اساالم  عنوای تنیایجمهور  اسالمی ایرای، ته است و این اهمیت از من ر

یار احیا  تم ی نوین اسالمی و رهبر جبهاه مقاومات یر   سیاسی و حکومت اسالمی، یاعیه

 .(00: 7812دثقفی عامر ، منطقه و جهای، مضاعف است 

 7812ل یر اولین اجالس تی ار  اساالمی یر شاهریور ساا    العالی(دم ظلهمقام مع د رهبر  

ها  پایب رو  تیا ار  اساالمی فرموینا :     یر راتطه تا ضرورا شناخت خطراا و آسیب

نخ ت تای  تأهی  هند هه خطر ه ت، ولی راه مصونیت از آی نیز ه ت. توجه تاه خطار   »

ها را تترسان . تگااری  یشمنانتای از شما تترسن ، خطرهاا را تایا  شاناخت تاا یر     نبای  ملت

و تریی  پیب نیای  و چاره و عاالج شاناخته شا ه تاشا . ماا تاا ایان        مواجهه تا آی حیرا 

ها را شناختید و تجرته هاریید و  رو ش ید و آیخطرها پس از پیروز  انقالب اسالمی روته

هاا تاه   و تصیرا و ف اهار  مریممای از تیشتر آی دره(ته خواست خ ا و رهبر  امام خمینی 

یشمن و عزم راسخ از ساو  ملات همچناای ایاماه      ها از سو سالمت گاشتید، البته توطئه

 «.یاری

                                                           
1.Islamic Awakening. 
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تناتراین اهمیت دیستاوریها ( این تحقیق تا رویکری ایجاتی و نگاهی عِلمای: شاناخت    

نقاط قوا و فرصت این خیزش یر هشور لیبی؛ شناخت نقاط ضعف و ته یا اا و یالیال   

گیر  از انحاراف و  ها  مترتاب؛ هما  تاه جلاو    ، یر راستا  تبیین آسیبآیع م موفقیت 

هاا  مشااته یر مقاتال    سااز  خیازش  ها  مریمیِ سایر هشورها و مصوییر خیزش آسیب

رو؛ هم  ته نخبگای جهاای اساالم یر تحلیال یرسات و واقعای تحاوالا       ها  پیبآسیب

رفت از من ور ترویوی ه تحوالا هشور موری مطالعه دلیبی( تهسیاسی هشورها  م لمای ته

ها یر م یر و اه اف اصلی آی و همچنین هم  ته ترسید ه، ت اوم خیزشوضعیت پ ی  آم 

ان از و افق مطلوب آین ه؛ ارتقا  یانب م یرای راهباری  هشاور یر ها ایت صاحی      چشد

 جریای تی ار  اسالمی یر هشور لیبی.

و ضرورا آی تا رویکری سلبی و نگاه عَملی: ع م امکای معرفی الگو  انقالتی مناساب  

ها منطبق تا الگو  انقالب اسالمی ایرای؛ ع م ایجای تواناایی یر شاناخت و   ر ملتترا  ییگ

اساالمی یر ییگار هشاورها      -ها  مریمی ها  محتمل ترا  ییگر خیزشم یریت آسیب

ها  مترتاب  وی ه جهای اسالم؛ ناشناخته مان ی علل و عوامل تُروز انحراف و آسیبجهای ته

یش ه؛ فراهد نش ی فضا  علمی و پ وهشی مناسب ترا  ها  مریمی یر هشور یاتر خیزش

شناخت و تحلیل واقعی تحوالا سیاسی هشور موری مطالعه؛ ضارورا شاناخت خطاراا    

پیب رو  تی ار  اسالمی ترا  جلوگیر  از حیرا و تریی  یر مواجهه تاا ایان خطاراا؛    

نجاام  هاا  پایب رو یر صاورا عا م ا    هاا  عاالج خطاراا و آسایب    ناشناخته مان ی راه

 شناسی مناسب یر این راتطه.آسیب

ا  هاه  هاا  عما ه  هاا و آسایب  رو، م ئله اصلی تحقیق این است هه چه چالباز این 

موجب گریی  خیزش مریمی یر هشور لیبی تا وجوی نقاط قوتی چوی ترخوریار  از عقباه  

انقاالب  رو یاشتن تجاارب ارزشامن    مریمی فراگیر متکی تر مبانی اعتقای  و تاریخی، پیب

هزینه و سریع، غافلگیر  و سریرگمی جبهه ها  ن بتاً هداسالمی و جبهه مقاومت، پیروز 

مقاتل، ته انحراف هشی ه ش ه و ته نقطاه اوج و ها ف اصالی خاوی هاه هماای یگرگاونی        

تنیایین یر ساختار ق را حاهد یر این هشاورها تاوی نائال نشاوی؛ تنااتراین یر ایان مقالاه        
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ها  مُترتاب تار رونا  خیازش       تا ه ف شناخت عوامل تُروز آسیبمحققین یرص ی ه تن

زا تر رونا  ایان خیازش یر    مریمی یر هشور لیبی ته این سؤال پاسخ یهن  هه عوامل آسیب

 هشور مطروحه چه تویه است.

 

 پيشينه تحقيق

  ماوری  تاونس،   علل و عوامل تی ار  اسالمی یر خاورمیانه و شمال آفریقاا دمطالعاه  

؛ پا وهب حاضار تاالش    (7810، مح انی، ساجای  ؛ یهقانی فیروزآتای ، سی  جاللدی و یمن(، مصر، لیب

ها  ن ر  چن  عاملی انقالب، تاه تبیاین روشامن     هن  تا یر چارچوب یکی از رهیافتمی

عنوای فرضیه آی اسات هاه   وقت ته این سؤال تهعلل و عوامل این تحوالا تپریازی. پاسخ م

ترین عوامل تأثیرگاار تر تحوالا خاورمیانه و شمال آفریقا متغیرها  ملی شامل توسعه مهد

وات ته، یولت سرهوتگر و شخصی، زوال اقتصاای ، شاکاف اقتصاای ، شاکاف مااهبی و      

تراتار تبلیغااا    المللی شامل نفوذپاایر  یر قومی و شکاف سنی و جن ی و متغیرها  تین

متحا ه آمریکاا یر فراینا  افازایب فشاار و      ا ، نقب سازمای ملال متحا  و ایااالا    رسانه

 تأثیرپایر  از انقالب اسالمی ه تن .

نقب تی ار  اسالمی تر توسعه یموهراسی یر هشورها  مصر، تونس و لیبی، دمحما   

یانشک ه اقتصای و  - یانشگاه اصفهای -، وزارا علوم، تحقیقاا و فناور  7810ه ایت، 

یر این پ وهب توجه اصلی ما تاه تحاوالا اخیار    . هارشناسی ارش (؛ 7810علوم ایار . 

خوش انقالب ش ن . مبنا  ن ر  یر سه هشور تونس، مصر و لیبی است هه زویتر یست

ها  اسالمی ته سمت این پ وهب ترهیبی از ن ریه حمی  احم   یر علت گرایب جنبب

آمیز و ن ریه ساموئل هانتینگتوی است هه نیرو  طبقه متوسط ج یا  را  اق اماا م المت

هاا  ایان تحقیاق، تیا ار      یان . تار اسااس یافتاه   یار یموهراسی یر هزاره سوم مییاعیه

ها، یر رغد مشکالا و هاستیاسالمی یر شرایط ج ی  و تا حضور طبقه متوسط ج ی  ته

هشور تونس، مصار و لیبای تاأثیر م بات      مجموع تر رون  نهایینه ش ی یموهراسی یر سه

 یاری.

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/85872/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84_%d8%af%d9%87%d9%82%d8%a7%d9%86%db%8c_%d9%81%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/85872/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84_%d8%af%d9%87%d9%82%d8%a7%d9%86%db%8c_%d9%81%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/262599/%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%af_%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/262599/%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%af_%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86%db%8c
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ها  اسالمی معاصر یر شمال آفریقا دالجزایر، لیبی، مراهب و تونس( تا تأهی  تار  جنبب

ها  یولت فرصت ؛، حوزه علمیه قد(7818دنصراهلل سخاوتی، شناسی، هالمی و فل فی، مبانی معرفت

یر  دع(تیات جاوی محبات اهال   و -0م لمای تویی مریم منطقه؛  -7اسالمی یر شمال آفریقا: 

وجاوی   -0گرایب مریم و ان یشمن ای شمال آفریقا ته ایارای اساالمی و انقالتای؛     -8آنجا؛ 

ترخی از مراهز علمای ن یار جاامع زیتوناه و ام اال آی یر آنجاا؛ و ماواری  از ایان قبیال          

ن حاال  تاشن . یر عای ها  خوتی ترا  توجه تیشتر یولت اسالمی ته شمال آفریقا میفرصت

العمل و هر هنشی واهنب و هر فرصتی ته ی هایی را نیاز تاه هماراه یاری:    هر عملی عکس

وجاوی روشانفکرانی یر    -0تهاجد عمومی غرب ته اسالم، م لمین و مغارب اساالمی؛    -7

غرور ترخی از رهبارای ترخای از واحا ها      -8مراهز  علمی ن یر یانشگاه رتاط مراهب؛ 

اختالفاا موجوی میای  -2عقی تی یر آنجا؛  -ختالفاا تاریخی وجوی ا -0سیاسی یر آنجا؛ 

 ق را سیاسی و ق را اجتماعی...

 

 ادبيات تحقيق

 کشور لیبي .0

شاوی هاه ایان    ها  اقلید طراتلس، فزّای و تَرقه تق ید میلیبی ته سه منطقه اصلی ته نام 

نامیا ه مای   Cyrenaicaو  Fezzanو   Tripolitaniaهاا  عرتای تاه ترتیاب     سه منطقه یر زتای

 .(822: 7817دیایان یب، شون 

ها را متوجه ایان  خیزش مریمی یر لیبی و واهنب سرهوتگرانه یولت معمر قاافی چشد

ساال حکومات    00هشور آفریقایی هریه است و م ایر ویرانگار  را هاه قااافی یر طاول      

شاور را یر م ایر   جا  ایجای نهایهایی هاه ه ییکتاتور  پیمویه، نمایای ش ه است. قاافی ته

سااالر  یاشات را ویارای    یه ، هر آنچه یر سنت سیاسی نشای از ماریم یموهراسی قرار می

 .(80: 7817دمجته زایه، هری 

هاا  مریمای یر   هایی یر زمینه انتقال ق را وجوی یاشت، تا شروع خیزشیر لیبی اتهام

هننا ه  ماهنا  هایی را ته ریاسات عمار اشاکال، رئایس واحا  ه     جهای عرب، قاافی هیئت
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ها  مریمی ترا  مااهره تا سرای قبایل شرقی تاه ایان ناواحی رواناه هاری؛      ارتباطاا همیته

هاا را  و وعی ها  سرهن  نتوان ت آیمأموریتی هه یر ظاهر تا شک ت مواجه ش  و وع ه 

 .(33: 7810دهاظمی، از انقالب منصرف هن  

تاا اسالحه، تاه یو گوناه متفااوا       هاا ها  خطرناک یر لیبی را تر اساس راتطه آیپ ی ه

 ان  از:تن   هری هه این یو گونه عباراتق ید

تا وجوی آنکاه انقاالب لیبای یر زمیناه ظهاور       گری:گرايي مذهبي و سلفيافراط. 0-0

ها  سیاسی تأثیرگاار یر تغییراا ته وجوی آم ه، تفااوتی  عنوای ق راها  ماهبی تهجریای

ی ن اری، اما تا توجه ته وی گی م لحانه ایان انقاالب، فعالیات    ها  تهار عرتتا سایر انقالب

ها  م لحی جلاوه یافات هاه یر چاارچوب ایا ئولوژ       ماهبی یر لیبی یر پی ایب گریای

معمار  »ها  وات اته تاه   سیاست ماهبی قرار گرفته و حضور فعالی یر مبارزه تر ض  گریای

م ل  همچنای تا قانوی هناونی هشاور و    ها یاشتن ، اما شمار ان هی از این گریای« القاافی

 .(807دهمای منبع: هنن  نهایها  ماهبی آی مخالفت می

هاا  مختلفای   لیبی از گاشته تاهنوی از مناطق و قبیلاه  گرايي:گرايي و منطقهقبیله. 2-0

ها  ساختار اجتمااعی ایان هشاور اسات، ایان پ یا ه یر       تشکیل ش ه و این یکی از جلوه

آما ، چراهاه رقاتات، ح اایا و     ض  ساختار هشور لیبی ته شمار نمای گاشته ته ی   تر 

هاا  ان اانی یر   فخرفروشی میای مناطق و شهرها یر سایه یولتی ق رتمن  یکای از وی گای  

رویه اسالحه یر لیبای، چهاره ییگار  تاه ایان       ت یار  از جوامع تشر  است، اما پخب تی

آمیختاه و تبا یل تاه    ا تا زتای اسلحه یرهدهپ ی ه یایه، جایی هه اختالفاا میای ترخی قبیله

 .(800دهمای منبع: خطر  تر ض  امنیت عمومی و ثباا اجتماعی این هشور ش ه است 

گرایای م ل  طرف ار ف رالی د یر لیبای نیاز تنهاا خواهاای     این یر حالی است هه افراط

 ایی از آی ترقرار  ی  ن ام ف رال گ تریه تویه و سخنی یر موری تجزیه این هشاور و جا  

هننا  یر ماوری   ها نیز طرف ار ج ایی تاشن ، تاز جرأا نمیزنن ، اگر شمار ان هی از آینمی

ن ار تار سار    پرستی سراسار  یارا  اتفاا   خواهن  حس میهنآی صحبت هنن ، چراهه نمی

هاا را طرفا ارای   وح ا ملی را شوهه هننا  و حمایات اقلیتای را از یسات ت هنا  هاه آی      
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؛ تا این حال، زوال مشروعیت تنها نهاای  (80: 7817دمجته زایه، طلب انن  نه تجزیهیف رالی د می

هاا  ته ی هننا ه ایان هشاور قارار مای      منتخب یر لیبی یر رأس تمامی خطراا و پ یا ه 

 .(727-723: 7817دتارافکن و ییگرای، گیری

یط تارین ارهاای تارا  موفقیات هار یولتای یر محا       یکی از مهاد  امنیت در لیبي:. 9-0

ا  پرآشوب غرب آسیا، یاشتن ارتشی هارآم ، قو  و م ری است، اما لیبی از یاشاتن  منطقه

ماهاه هاه رژیاد    چنین رهن تأثیرگاار  محروم است. ارتاب لیبای طای جنا  یاخلای ناه      

ییکتاتور  معمر قاافی تر این هشور تحمیل هری، ان جام خوی را از یست یای، همیته عاالی  

ترین ارهاای ج یا  امنیتای    نقالب و اتا  عملیاا انقالتیوی از مهدامنیت، نیروها  محافظ ا

ه تن  هه پس از مرگ قاافی یر لیبی ایجای ش ن . تشکیل این نهایها ضمن اینکه تضاعیف  

ارتب ملی لیبی را یر پی یاشته است، سبب تُاروز اخاتالف میاای ایان نهایهاا  ماواز  و       

ساط   « محلی ش ی»  و یر عین حال ته همچنین میای وزارا هشور و وزارا یفاع لیبی ش

 .(00: 7818دهریونی، امنیت یر لیبی انجامی  

عالوه تر اینکه لیبای  المللي: های بینهای تروريستي و حمايتنظامیان، گروهشبه. 0-0

از وجوی ارتشی قو ، م ری و البته ملی محاروم اسات، معضال مهاد امنیتای ییگار  هاه        

ن امیاای و همچناین   راج قرار یاری، ایان اسات هاه شابه    پیشرو  هاتینه وح ا ملی فایز س

 .(04دهمای منبع: ها  تروری تی حضور پرق رتی یر لیبی یارن  گروه

میالی  نیز طرح تشریوستانه یر لیبی آغاز ش  هاه یر آی تار لازوم     0272از نهد یسامبر 

یر لیبای  پاا میلیوی یالر  ته ی  میلیوی و سیص  هزار نفر از شاهرون ای آسایب   744هم  

تأهی  ش ه است. اگرچه یو ماه پس از اجرا  این طرح تنها ی  یرص  از آی حمایت ماالی  

ا  رس  یر صورا تشکیل هاتینه وح ا ملی یر لیبی، ارایه منطقهش ه است، اما ته ن ر می

المللی ترا  اجرایی هریی این طرح و هم  تاه هاتیناه فاایز ساراج تارا  هاساتن از       و تین

 .(48: 7812دثقفی عامر ، امنیتی وجوی یاری  -اعیمشکالا اجتم

 702ا  یاری و تایب از  سیاسی قبیلاه  -لیبی ساختار اجتماعیکابینه وحدت ملي: . 5-0

چهارم قبایل لیبای یر سااختار سیاسای    قبیله یر این هشور وجوی یاری. تا این حال، تنها ی 
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تنهاا  ا  ترا  لیبی ناه رش قبیلههنن . موضوع مهد این است هه نگمی  این هشور ایفا  نقب

ن امیاای و  ساز نبویه، تلکه سبب تضعیف یولت و ارتب ملی و گ ترش حضور شابه امنیت

طار تجزیاه تمامیات ارضای آی شا ه      هاا  تروری اتی یر ایان هشاور و افازایب خ     گروه

 .(081: 7812دنیاهویی، است

اسااس نقشاه راه و   اصوالً هار انقالتای تار     گری و آسیبِ خیزش مردمي:انقالبي. 6-0

هن . انقالب لیبی یر موج تی ار  اسالمی خیلی سریع آغاز شا  و  م یر پیب رو حرهت می

سریع ته نتیجه رسی . اتت ا عم ه مطالباا انقالتیوی حاف ن ام قاافی توی هاه محقاق شا .    

اگرچه یر مطالباا ذاتی انقالب لیبی نیل ته آزای ، استقالل و حکومت اسالمی تاوی، ولای   

ها  آزای  غرتی است یا اسالمی؟ یر تحث استقالل، راتطاه  ال این است هه آیا شاخصسؤ

هاا  حکومات اساالمی    تار از هماه، شااخص   شاوی؟ مهاد  تا ن ام سلطه چگونه تعریف می

ها  غرتی و اسالمی، م ل اتا اعی  چی ت؟ آیا م ل سنوسی مناسب است یا ترهیبی از م ل

 دهمای منبع(یا م ل ییگر؟ 

اساساً اهل سنت ته لحاظ ن ر  و عملی تااهنوی الگاویی    ن الگوی حکومتي:فقدا .الف

ارائه ن ایه است. الگو  اخوای یر فضا  جهای و مبارزه ت وین ش ه و ترا  ایاره حکومات  

تاهنوی م لی ارائه نکریه است. طبعاً الگو  طالبای نیز یر لیبای جایگااهی نخواها  یاشات.     

مشخص شوی، تایا  یر قالاب ما ل حکاومتی اجارا و       حتی اگر شعارها و اه اف راهبری 

محقق گریی؛ تناتراین یاشتن م ل حکومتی تر اساس شعارها  اساالمی تارا  ماریم ت ایار     

 .(73دهمای منبع: توای اه اف انقالب را محقق هری ضرور  است و ت وی آی نمی

ت یار  ها  ها  اسالمی هزینهخأل رهبر  یر انقالتی تا وی گی فقدان رهبری: .ب

را متوجه مریم و انقالب خواه  هری، حال اگر قرار تاش  مریم همه چیز را تا آزماوی و  

انا از  ها و چشدخطا ته یست آورن ، یرواقع نقب رهبر  یینی تا سیاسی است هه افق

عنوای پشتوانه اصالی انقاالب   هن . نبوی رهبر ، موجب سرگریانی مریم تهرا ترسید می

تار  اگزیرن  همه چیز را تا آزموی و خطا ته یسات آورنا  هاه هزیناه    شوی؛ تناتراین نمی

 .(04: 7810دهاظمی، است



 002 /  شناسانه خیزش مریمیِ هشور لیبیتحلیل آسیباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مقاله پ وهشی: 

 

هاا   نبوی معارضه یر زمای قاافی و خن ی هریی جریای فقدان ساختارهای سیاسي: .پ

سیاسی از سو  حکومت قاافی موجب ش ه است مریم سااختارها  سیاسای را از ناو تناا     

ارساز  سیاسی را تجرته نکریه است. همچناین تاه یلیال    هنن ؛ یر حالی هه این ن ل ساخت

یار صاحنه  شور و حال انقالتی عم تاً نخبگای صحنه را خالی هرین  و تیشتر جوانای میا ای 

یاین . غیبت نخبگاای  ه تن ؛ یر حالی هه عم ه این جوانای جامعه تیکار لیبی را تشکیل می

یر یر سااختار سااز  یر لیبای    یر صحنه عمل و شور و حال ن امی جواناای موجاب تاأخ   

 .دهمای منبع(خواه  ش  

گرایای  طلبای، ماای   طلبای، منفعات  غرور فاری ، راحات   فرهنگ موروثي قذافي: .ت

گرایی، نگاه غیرخوی  ته یولات و وات اتگی ترخای افارای و تشاکالا تاه       افراطی، تجمل

تاار  اراها  خارجی اساساً تا روحیاا انقالتی یر تناقض است و ممکن اسات خ ا  ق را

ها یر تخشی از افرای جامعه وجوی یاری هه تاه هماین میازای موجاب     تاش . البته این وی گی

 .  دهمای منبع(شوی خ ارا می

رویاه ماوای   تاز ش ی مرزها  لیبی و وروی تای  فساد اداری، اخالقي و مواد مخدر: .ث

را توساعه   هاا  ف اای  مخ ر و الکل و تاز ش ی مرزها  هشور ته خارج و تالعکس، زمیناه 

 .دهمای منبع( خواه  یای

محتوا  قانوی اساسی یر لیبای   بازيگران خارجي و وضعیت قانون اساسي لیبي:. 4-0

و ن ام مطلوب آین ه را تعریف هن ؛ تنااتراین یرگیار    توان  م یر آین ه انقالب را تبیین می

اگار ارزش  ج   تازیگرای یاخلی و خارجی یر محتوا  قانوی اساسی متمرهز خواه  شا . 

ها  اسالمی یر قانوی اساسی گنجان ه نشوی، ماریم مخالفات خواهنا  هاری و اگار قاانوی       

ها  اسالمی تخواه  آزای  و استقالل خوی را از مبانی اسالمی تگیاری.  اساسی یر چارچوب

تازیگرای خارجی تا آی مخالفت خواهن  هری؛ تناتراین یرگیر  ت یار نزییا  و ح ااس و   

گیر  قانوی اساسی ش ، زیرا یر نهایات ماریم تایا     ت ر ت وین و یرواقع رأ پیچی ه تای  من

ته قانوی اساسی رأ  ت هن ، یر صورتی هه مطلوب مریم نباش  و نتوان  رأ  تگیاری، زماای   

هاا  اساسای پایب رو  انقاالب     تشکیالا حکومت ته تأخیر خواه  افتای. یکی از تحرای
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سی است. اگار ماریم یر ایان مرحلاه موفاق نشاون ،       ت وین و ترگزار  انتخاتاا قانوی اسا

تواننا  مبناا    شاوی و یر صاورا پیاروز  یر ایان شارایط مای      حرهت انقالتی متوقف می

 .(081: 7812دنیاهویی، گاار  هنن  صحیحی ترا  آین ه انقالب خوی پایه

 

 های مردمي از نگاه مقام معظم رهبریعلل شکست خیزش .2

یر ییا ار م ائوالی ن اام یر خصاو       74/2/7812ه رهبر مع د انقالب یر مورخ

البته من یر موری م ائل لیبی نگراند. یر لیبی، سیاست غارب،  »تحوالا لیبی فرموین : 

ها از قیام مریم سوءاستفایه هرینا . تارا    ا  است. اینسیاست ت یار رذیالنه و موذیانه

  نفت لیبی است هه  م ئلهها، مان ی و جا پا تاز هریی یر لیبی خیلی مهد است. اوالًآی

توانن  یر جاها  مخاتلفب  ترایشای مهد است، ثانیاً فضا  وسیع این هشور است هه می

پایگاه تزنن ، ثال اً اشراف تر هشور مصر و هشور تونس؛ یو تا هشور انقالتای. یر شار    

یای توانن  تر ساو لیبی مصر است، یر غرب لیبی تونس است؛ عالوه تر اینکه از آنجا می

خواهن  آنجا جاپا محکد   هشورها  این منطقه م لط تاشن . میو تر الجزایر و تر همه

هاا  ییگار   ها  این هشور را ویرای هننا  تاا تعا  اگار راه    خواهن  زیرساختهنن . می

هاا را  ممکن نش ، از این طریق خویشای را یر لیبی ت بیت هنن . اآلی یارنا  زیرسااخت  

ها ویارای مای  شوی؛ پاالیشگاهها ویرای میحمایت از مریم، جایه هنن . ته اسدویرای می

ها ساخته تشوی. مریم لیبی شوی. تای  اینهایی هه یارن ، ویرای میشوی؛ مختصر هارخانه

  آین . مان از م ائله    ساختن، آنجا میها ته تهانهخویشای این توانایی را ن ارن ؛ این

 .(02-02: 7812دثحاته و وحی ، « لیبی نگراند

مقااام مع ااد   خففواهي:اسففالم رشففد و اسففالمي غیففر الگوهففای شکسففتالففف  

هاا  جاا  آی یر خصو  شک ت الگوها  ماای  و جاایگزینی اساالم تاه     العالی(دم ظلهرهبر 

میالی  یر تع ای  از این هشورهایی هه تاه   42و  22 فرماین : همچنای هه تحوالا یههمی

ها  مای  منتهی ش  و تاه اقتضاا  طبیعات    اا و ای ئولوژ ها  غالباً متمایل ته تفکررژید

هاا   ها  استکبار  و استعمار  غرب گرفتار آم ، تجرتهخوی پس از چن   یر یام ق را
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  عمومی و عمق هنونی ینیا  آموز  ه تن  هه سهد وافر  یر شکل یایی ته ان یشهیرس

 . (04/4/7812المللی تی ار  اسالمی ر اجالس تینیاناا یت ،العالی(دم ظلها  امام خامنهداسالم یارن  

رهبار مع اد    اسفالمي:  هويفت  به بازگشت و تاريخي تحقیر سرخوردگي، احساس ب 

یاننا  هاه   ها  منطقه را اح اس سرخوریگی و تحقیر  میانقالب یکی از علل عم ه قیام ملت

تااره  ، ایشاای یرایان  ش ه اسات ها تحمیلنشان ه تر آیها  یستتوسط استعمارگرای و حکومت

هاا را  گرای، ملات فرماین : یر طول سالیای متمای  یشمنای و م تکبرای و اشغالگرای و م اخلهمی

ها  م لوم ته ینبال هرامت خاوی  ها را تحقیر و ذلیل هرین ، ملتاست مار هرین ، یر عین حال آی

 .(1/0/7812ین ن ام یر عی  مبعث یر یی ار تا م ئول تیاناا ،العالی(دم ظلها  امام خامنهده تن  

مقام مع اد رهبار     اسالمي: سازجريان و جهادی فکری بزرگ هایشخصیت تالش پ 

سازِ اسالمی یر مصر، عرا ، ایارای، هنا    ها  فکر  و جهای  تزرگ و جریایحضور شخصیت

ونی هاا  وضاع هنا   زمیناه و هشورها  ییگر  از آسیا و آفریقا یر ص وپنجاه سال اخیر را پایب 

   .(04/4/7812المللی تی ار  اسالمی تیاناا یر اجالس تین ،العالی(دم ظلها  امام خامنهدیانن . ینیا  اسالم می

رهبر مع د انقاالب یر ایان ماوری     منطقه: در غربي هایقدرت حضور و استعمار ت 

قط[ تاا یا    ان  ]یا فها فقط مشکلشای این نی ت هه تا این ییکتاتور مواجهفرماین : ملتمی

المللای  ها  تینا  از ق راان ، مشکلشای این است هه این ییکتاتور عقبهآیم م تب  مواجه

هننا ، مشاکل   ها ه تن  هه یارن  منافع این هشور و این ملت را پایمال و ناتوی مییارن ، آی

یا  شون ، قضایورای استعمار است، تا این یی  هه نگاه هنید، همه م ائل یرست تحلیل می

  .(8/0/7812تیاناا یر یی ار تا مریم فارس  ،العالی(دم ظلها  امام خامنهدجور است امروز هد همین

مقام مع د رهبار  تاأثیر تحارای فل اطین را یر تیا ار  اساالمی        فلسطین: بحران ث 

ان : ظلد و زورگویی روزافزوی رژید صهیونی تی و همراهی ترخای حکاام   چنین تیای یاشته

سو و سر ترآوریی مقاومات جاناناه فل اطینی و    فاس  و مزیور آمریکا تا آی از ی م تب  و 

روزه غزه از ساو    00 و 88ها  لبنای آسا  جوانای مؤمن یر جن لبنانی و پیروز  معجزه

ها  مصر و تونس و لیبی ظاهر آرام ملت  عوامل مهمی توین  هه اقیانوس تهییگر، ازجمله

ا ته تالطد یرآورین ، انتفاضه اقصی حتای یر خاارج از مرزهاا     و ییگر هشورها  منطقه ر
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-م ظلاه دا  اماام خامناه  دها  م لمای و عرب را ته صحنه تکشان . جغرافیایی فل طین، عموم ملت

 .(1/1/7812المللی حمایت از انتفاضه فل طین تیاناا یر اجالس تین ،العالی(

مقاام مع اد رهبار  اگرچاه      غیرمردمفي:  و گفرا غرب فاسد، هایحکومت وجود ج 

یاننا ، اماا منشاأ    ها  وات ته، فاس  و غیر مریمی میها  منطقه را رژیدت یار  از حکومت

یانن  و نوک پیکاای انتقاایاا خاوی را    ها میالمللی این رژید  تیناصلی این م ئله را عقبه

ایشاای یر ایان    انا ، هایی هریهالمللی حامی چنین رژیدها  آشکار و نهای تینمتوجه یست

ان  ]یا فقط[ تاا  ها فقط مشکلشای این نی ت هه تا این ییکتاتور مواجهفرماین : ملتموری می

هاا   ا  از قا را ان ، مشکلشای این اسات هاه ایان ییکتااتور عقباه     ی  آیم م تب  مواجه

ی ها ه تن  هه یارن  مناافع ایان هشاور و ایان ملات را پایماال و نااتو       المللی یارن ، آیتین

 . (8/0/7812تیاناا یر یی ار تا مریم فارس  ،العالی(م ظلهدا  امام خامنهدهنن  می

 

 شناسي و جامعه آماریروش

هاا پیراماوی خیازش    تحقیق حاضر از آی جهت هه تالش یاری تا ته هشف و ارائه آسیب

گاار  ساز  و سیاستریز ، تصمیدمریمی یر هشور لیبی تپریازی و نتایج تحقیق یر ترنامه

تاریار  اسات؛ از   مرتبط تا جهای اسالم تا هارت ت مجمع جهانی تی ار  اسالمی قاتل تهاره 

ا  / روی. مطالعه حاضر ته روش آمیخته دماوری  زمیناه  نوع تحقیقاا هارتری  ته شمار می

   .نگر( و تا رویکری تبیینی و  اهتشافی انجام ش ه استجزء -نگر هالی

 

 جامعه آماری و حجم نمونه

جامعه اسنای : هلیه اسنای، هتب، نشاریاا و آرشایوها  ییجیتاالی موجاوی پیراماوی       .7

 موضوع تحقیق.

جامعه خبرگی: هلیه خبرگای، نخبگای و متولیای مرتاوط یر یاخال هشاور ج.ا.ایارای      .0

ها  مترتب تار خیازش مریمای یر هشاور لیبای هاه       آشنا تا پ ی ه تی ار  اسالمی و آسیب

وتحلیال  ن ر و یارا  شناخت و ق را تجزیهمطروحه تاشن : صاحب یارا  وی گی مشترک
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الملال؛ یارا  ما رک   ن ر و متخصص یر زمینه رواتاط تاین  یر حوزه موری تحقیق؛ صاحب

نفار   02یهتر  یر حوزه موریمطالعه؛ یارا  ساتقه اجرایی، م یریتی و پ وهشای تاه تعا ای    

 صورا ه فمن  انتخاب گریی ن .ترآوری هه ته

 

 هاو ابزارهای گردآوری داده روش

تاریار ( از قبیال اسانای، ما ارک و     ا  دفایب روش اسنای ، از طریق اتزارها  هتاتخانه

ها  عمیاق و هاارتری  تاا خبرگاای ایان      م تن اا و روش می انی از طریق انجام مصاحبه

 ها  مرتبط است.و توزیع پرسشنامه حوزه

 

 وتحليلتجزیه

هاا  مؤلفاه ایا ئولوژ  یر    یر خصاو  میازای تأثیرگااار  شااخص      ايدئولوژی: 0

انحراف خیزش مریمیِ هشور لیبی هشت شاخص اول تا استفایه از تحلیال عااملی تأییا      

 موری تررسی قرار گرفتن .  

 
 مدل مؤلفه ايدئولوژی -0شکل 
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. 

LR test of model vs. saturated: chi2(20)  =     13.91, Prob > chi2 = 0.8351

                                                                              

var(Ideology)           1  (constrained)

var(e.index8)    .9961046   .0212945                      .9552304    1.038728

var(e.index7)     .432985   .1288984                      .2415865    .7760204

var(e.index6)    .5109578   .1364165                      .3027816    .8622646

var(e.index5)    .4593224   .1315913                      .2619732    .8053382

var(e.index4)    .7050779   .1364773                      .4824759    1.030383

var(e.index3)    .4003652   .1273614                      .2146238    .7468523

var(e.index2)      .61243   .1402776                      .3909201    .9594556

var(e.index1)    .8309231   .1195353                      .6267701    1.101573

                                                                              

       _cons     3.555505   .4278086     8.31   0.000     2.717016    4.393995

    Ideology     -.062413   .1705938    -0.37   0.714    -.3967706    .2719447

  index8      

                                                                              

       _cons     2.811268   .3518385     7.99   0.000     2.121677    3.500859

    Ideology      .753004   .0855895     8.80   0.000     .5852517    .9207562

  index7      

                                                                              

       _cons     2.746447   .3453797     7.95   0.000     2.069516    3.423379

    Ideology     .6993155   .0975358     7.17   0.000     .5081489    .8904821

  index6      

                                                                              

       _cons     3.011017   .3719245     8.10   0.000     2.282059    3.739976

    Ideology     .7353078   .0894804     8.22   0.000     .5599295    .9106862

  index5      

                                                                              

       _cons     2.465591    .317788     7.76   0.000     1.842738    3.088444

    Ideology     .5430673   .1256541     4.32   0.000     .2967898    .7893448

  index4      

                                                                              

       _cons     2.647977   .3356297     7.89   0.000     1.990155      3.3058

    Ideology     .7743609   .0822365     9.42   0.000     .6131803    .9355414

  index3      

                                                                              

       _cons     3.639908   .4365909     8.34   0.000     2.784205     4.49561

    Ideology     .6225512   .1126635     5.53   0.000     .4017348    .8433677

  index2      

                                                                              

       _cons     3.735523   .4465721     8.36   0.000     2.860258    4.610788

    Ideology     .4111896    .145353     2.83   0.005      .126303    .6960763

  index1      

Measurement   

                                                                              

Standardized        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                               OIM

                                                                              

 
 آی :تا توجه ته اطالعاا ج ول تاال نتایج زیر ته یست می

ترجاا مانا ی روحیاه    »آما ه تارا  ضاریب شااخص     یسات ل تاه تا توجاه تاه احتماا   ا 

تر است فرض تراتر  این ضاریب تاا عا ی    هوچ  2022هه از سط  خطا  « استب ایپایر 

 یار است.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنیصفر را ری هریه و نتیجه می

ی هاا  سالف  وجوی جریاای »آم ه ترا  ضریب شاخص یستتا توجه ته احتمال تها 

تر است فرض تراتر  این ضریب تا ع ی هوچ  2022هه از سط  خطا  « گراخشونت

 یار است. گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنیصفر را ری هریه و نتیجه می

هاه از  « گرایای تفکاراا قبیلاه  »آم ه ترا  ضریب شااخص  یستتا توجه ته احتمال تها 

ضاریب تاا عا ی صافر را ری هاریه و       تر است فرض تراتر  اینهوچ  2022سط  خطا  

 یار است.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنینتیجه می
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پررنا  نشاای یایی نقاب    »آما ه تارا  ضاریب شااخص     یستتا توجه ته احتمال تها 

تر است فرض تراتر  این ضریب تا ع ی صافر  هوچ  2022هه از سط  خطا  « سکوالرها

 یار است.  ضریب از لحاظ آمار  معنیگیرید این را ری هریه و نتیجه می

نباوی وحاا ا ن اار  »آما ه تاارا  ضاریب شاااخص   یسااتتااا توجاه تااه احتماال تااه  اا  

تر است فرض تراتر  این ضریب تاا عا ی   هوچ  2022هه از سط  خطا  « استکبارستیز 

 یار است.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنیصفر را ری هریه و نتیجه می

-آم ه ترا  ضریب شاخص دوجاوی تفکار پررنا  سالفی    یستال تهتا توجه ته احتما 

تر است فرض تراتر  این ضریب تا ع ی صفر را ری هوچ  2022گر ( هه از سط  خطا  

 یار است.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنیهریه و نتیجه می

ز آم ه ترا  ضریب شااخص دنفاوذ تفکاراا غرتای( هاه ا     یستتا توجه ته احتمال تها 

تر است فرض تراتر  این ضاریب تاا عا ی صافر را ری هاریه و      هوچ  2022سط  خطا  

 یار است.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنینتیجه می

آم ه ترا  ضریب شاخص داسالمی نباویی قاانوی اساسای    یستتا توجه ته احتمال تها 

تا ع ی صافر را ری  تر است فرض تراتر  این ضریب تزرگ 2022ج ی ( هه از سط  خطا  

 یار نی ت.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنینکریه و نتیجه می

ها ته ترتیب اهمیت آم ه یر ج ول شاخصیستتا توجه ته تزرگی ضرایب استان اری ته

 ان :نشای یایه ش ه
 شدههای در نظر گرفتهبندی شاخصرتبه -2جدول 

 ضریب استاندارد نام متغير رتبه

 2011 گراییا قبیلهتفکرا 7
 2012 نفوذ تفکراا غرتی 0
 2018 نبوی وح ا ن ر استکبارستیز  8
 2041 گر وجوی تفکر پررن  سلفی 0
 2040 گراها  سلفی خشونتوجوی جریای 2
 2020 پررن  نشای یایی نقب سکوالرها 4
 2007 ترجا مان ی روحیه استب ایپایر  1
 2024  اسالمی نبویی قانوی اساسی ج ی 3
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 مدل مؤلفه سیاسي -2شکل 

 

هاا  مؤلفاه سیاسای یر انحاراف     یر خصو  میزای تأثیرگااار  شااخص    سیاسي: 2

شاخص تا استفایه از تحلیل عاملی تأیی   موری تررسی قارار   74خیزش مریمیِ هشور لیبی 

 .گرفتن 
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LR test of model vs. saturated: chi2(104) =    235.43, Prob > chi2 = 0.0000

                                                                               

   var(Siyasi)           1  (constrained)

var(e.index25)    .4583646    .131069                      .2617042    .8028075

var(e.index24)    .4763218   .1284788                      .2807405    .8081574

var(e.index23)    .7139181   .1362086                      .4911876    1.037646

var(e.index22)    .7018391   .1406287                      .4738936    1.039428

var(e.index21)     .677723   .1378095                      .4549538    1.009572

var(e.index20)    .7944142   .1272806                      .5803205    1.087492

var(e.index19)    .6390321   .1408155                      .4149102     .984218

var(e.index18)    .6643902   .1360068                      .4448099    .9923663

var(e.index17)    .4755351    .133798                      .2739592    .8254281

var(e.index16)     .688869   .1401051                      .4623976    1.026261

var(e.index15)    .7444667   .1299802                      .5287248     1.04824

var(e.index14)    .8509862   .1145914                      .6535851    1.108008

var(e.index13)    .7343839   .1330904                      .5148281    1.047572

var(e.index12)    .7363873   .1326061                       .517398    1.048064

var(e.index11)    .5642832   .1368963                      .3507469    .9078214

var(e.index10)    .9344783    .082151                      .7865733    1.110195

                                                                               

        _cons     3.795861   .4528874     8.38   0.000     2.908218    4.683504

       Siyasi     .7359588   .0890464     8.26   0.000     .5614311    .9104866

  index25      

                                                                               

        _cons     3.474525   .4194091     8.28   0.000     2.652498    4.296552

       Siyasi     .7236561   .0887706     8.15   0.000     .5496689    .8976433

  index24      

                                                                               

        _cons     4.839056   .5636539     8.59   0.000     3.734314    5.943797

       Siyasi     .5348663   .1273296     4.20   0.000     .2853048    .7844277

  index23      

                                                                               

        _cons     3.023668   .3732051     8.10   0.000     2.292199    3.755136

       Siyasi     .5460411   .1287712     4.24   0.000     .2936543     .798428

  index22      

                                                                               

        _cons     4.433059   .5202404     8.52   0.000     3.413406    5.452711

       Siyasi     .5676944   .1213765     4.68   0.000     .3298008     .805588

  index21      

                                                                               

        _cons     3.547973   .4270262     8.31   0.000     2.711017    4.384929

       Siyasi     .4534158   .1403575     3.23   0.001       .17832    .7285115

  index20      

                                                                               

        _cons     2.087283   .2818854     7.40   0.000     1.534798    2.639768

       Siyasi      .600806   .1171888     5.13   0.000     .3711201    .8304919

  index19      

                                                                               

        _cons     3.267827      .3981     8.21   0.000     2.487565    4.048089

       Siyasi     .5793184   .1173852     4.94   0.000     .3492477    .8093891

  index18      

                                                                               

        _cons     3.671704   .4399064     8.35   0.000     2.809503    4.533904

       Siyasi     .7241995   .0923765     7.84   0.000     .5431449    .9052541

  index17      

                                                                               

        _cons     2.600764   .3309829     7.86   0.000      1.95205    3.249479

       Siyasi     .5577912   .1255892     4.44   0.000     .3116408    .8039416

  index16      

                                                                               

        _cons      2.80267   .3509801     7.99   0.000     2.114762    3.490579

       Siyasi      .505503   .1285652     3.93   0.000     .2535199    .7574862

  index15      

                                                                               

        _cons     4.345991   .5109751     8.51   0.000     3.344499    5.347484

       Siyasi      .386023   .1484255     2.60   0.009     .0951143    .6769318

  index14      

                                                                               

        _cons     4.077583   .4825283     8.45   0.000     3.131845    5.023321

       Siyasi     .5153796   .1291188     3.99   0.000     .2623115    .7684477

  index13      

                                                                               

        _cons     2.810195   .3517314     7.99   0.000     2.120814    3.499576

       Siyasi     .5134323   .1291369     3.98   0.000     .2603285     .766536

  index12      

                                                                               

        _cons     3.024292   .3732684     8.10   0.000     2.292699    3.755884

       Siyasi     .6600885   .1036954     6.37   0.000     .4568492    .8633277

  index11      

                                                                               

        _cons     2.306804   .3025175     7.63   0.000     1.713881    2.899728

       Siyasi      .255972   .1604686     1.60   0.111    -.0585407    .5704848

  index10      

Measurement    

                                                                               

 Standardized        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                OIM
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 آی :تا توجه ته اطالعاا ج ول تاال نتایج زیر ته یست می

احتماال تجزیاه هشاور تاه یو     »آم ه ترا  ضریب شاخص یستاحتمال تهتا توجه ته ا 

تر است فرض تراتر  این ضاریب تاا   تزرگ 2022هه از سط  خطا  « تخب شرقی و غرتی

 یار نی ت. گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنیع ی صفر را ری نکریه و نتیجه می

ق ای احزاب سیاسی فعال( هه آم ه ترا  ضریب شاخص دفیستتا توجه ته احتمال تها 

تر است فرض تراتر  این ضریب تا ع ی صافر را ری هاریه و   هوچ  2022از سط  خطا  

 یار است.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنینتیجه می

آم ه ترا  ضریب شاخص دوجوی عناصار رژیاد قبلای یر    یستتا توجه ته احتمال تها 

ر است فرض تراتر  این ضریب تا ع ی صافر را  تهوچ  2022مجلس( هه از سط  خطا  

 یار است.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنیری هریه و نتیجه می

آم ه ترا  ضریب شاخص دفق ای سااختار سیاسای( هاه از    یستتا توجه ته احتمال تها 

تر است فرض تراتر  این ضاریب تاا عا ی صافر را ری هاریه و      هوچ  2022سط  خطا  

 یار است.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنینتیجه می

ا ( هاه از ساط    آم ه ترا  ضریب شااخص دتافات قبیلاه   یستتا توجه ته احتمال تها 

تر است فرض تراتر  این ضریب تاا عا ی صافر را ری هاریه و نتیجاه      هوچ  2022خطا  

 یار است.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنیمی

آم ه ترا  ضریب شاخص درقاتت سخت یر قبایال یر  یستتهتا توجه ته احتمال ا 

تار اسات فارض تراتار  ایان      هوچ  2022خواهی از ق را( هه از سط  خطا  سهد

یار گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنای ضریب تا ع ی صفر را ری هریه و نتیجه می

 است. 

یر پشات سار   زیگی آم ه ترا  ضریب شاخص دشتابیستتا توجه ته احتمال تها 

تر اسات فارض تراتار  ایان     هوچ  2022گااشتن مراحل نهضت( هه از سط  خطا  

یار گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنای ضریب تا ع ی صفر را ری هریه و نتیجه می

 است. 
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آم ه ترا  ضریب شاخص دتضای منافع تاازیگرای یاخلای(   یستتا توجه ته احتمال تها 

تر است فرض تراتر  این ضریب تا ع ی صفر را ری هاریه   هوچ 2022هه از سط  خطا  

 یار است.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنیو نتیجه می

آما ه تارا  ضاریب شااخص دوایایگای یر حاوزه تفکار        یستتا توجه ته احتمال تها 

تر است فرض تراتر  این ضریب تا ع ی صافر را  هوچ  2022سیاسی( هه از سط  خطا  

 یار است.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنیو نتیجه میری هریه 

آم ه ترا  ضریب شاخص داختالف یر تاین تاازیگرای یاخلای یر    یستتا توجه ته احتمال تها 

تار اسات فارض تراتار      هوچ  2022ته رسمیت شناختن رژید صهیونی تی( هه از سط  خطا  

 یار است.  د این ضریب از لحاظ آمار  معنیگیریاین ضریب تا ع ی صفر را ری هریه و نتیجه می

آم ه ترا  ضریب شاخص دفق ای تجرته هشوریار ( هه از یستتا توجه ته احتمال تها 

تر است فرض تراتر  این ضاریب تاا عا ی صافر را ری هاریه و      هوچ  2022سط  خطا  

 یار است.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنینتیجه می

آما ه تارا  ضاریب شااخص دوجاوی اختالفااا اساسای        یستال تهتا توجه ته احتما 

تر است فرض تراتر  این ضریب تا ع ی صافر را  هوچ  2022ا ( هه از سط  خطا  قبیله

 یار است.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنیری هریه و نتیجه می

( هاه از  آم ه ترا  ضریب شاخص دنفوذ تفکراا ساکوالر یستتا توجه ته احتمال تها 

تر است فرض تراتر  این ضاریب تاا عا ی صافر را ری هاریه و      هوچ  2022سط  خطا  

 یار است.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنینتیجه می

آم ه ترا  ضریب شاخص دعا م تشاکیل یولات مرهاز      یستتا توجه ته احتمال تها 

ب تاا عا ی صافر را    تر است فرض تراتر  این ضریهوچ  2022واح ( هه از سط  خطا  

 یار است.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنیری هریه و نتیجه می

آم ه ترا  ضریب شاخص دنفوذ قبایال یر مجلاس( هاه از    یستتا توجه ته احتمال تها 

تر است فرض تراتر  این ضاریب تاا عا ی صافر را ری هاریه و      هوچ  2022سط  خطا  

 یار است.  مار  معنیگیرید این ضریب از لحاظ آنتیجه می
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آم ه ترا  ضریب شاخص دن اشتن رهبار  واحا ( هاه از    یستتا توجه ته احتمال تها 

تر است فرض تراتر  این ضاریب تاا عا ی صافر را ری هاریه و      هوچ  2022سط  خطا  

 یار است.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنینتیجه می

ها ته ترتیب اهمیت آم ه یر ج ول شاخصیستتا توجه ته تزرگی ضرایب استان اری ته

 ان .نشای یایه ش ه
 

 شدههای در نظر گرفتهبندی شاخصرتبه -9جدول 

 نام متغير رتبه
ضریب 

 استاندارد

 2010 ن اشتن رهبر  واح  7

 2010 تضای منافع تازیگرای یاخلی 0

 2010 نفوذ قبایل یر مجلس 8

 2044 فق ای احزاب سیاسی فعال 0

 2042 ف یر تین تازیگرای یاخلی یر ته رسمیت شناختن رژید صهیونی تیاختال 2

 2023 وایایگی یر حوزه تفکر سیاسی 4

 2021 ا وجوی اختالفاا اساسی قبیله 1

 2024 زیگی یر پشت سر گااشتن مراحل نهضتشتاب 3

 2022 نفوذ تفکراا سکوالر 1

 2028 ع م تشکیل یولت مرهز  واح  72

 2020 تار سیاسیفق ای ساخ 77

 2027 وجوی عناصر رژید قبلی یر مجلس 70

 2027 خواهی از ق رارقاتت سخت یر قبایل یر سهد 78

 2002 فق ای تجرته هشوریار  70

 2081 ا تافت قبیله 72

 2004 احتمال تجزیه هشور ته یو تخب شرقی و غرتی 74

-ا  مؤلفاه اجتمااعی  هیر خصو  میزای تأثیرگاار  شاخصفرهنگي:  -  اجتماعي9

شب شاخص تاا اساتفایه از تحلیال عااملی     خیزش مریمیِ هشور لیبی فرهنگی یر انحراف 

 تأیی   موری تررسی قرار گرفتن .  
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 فرهنگي-مدل شاخص اجتماعي -9شکل 

LR test of model vs. saturated: chi2(9)   =     12.11, Prob > chi2 = 0.2071

                                                                                      

var(EjtemaieFarhangi)           1  (constrained)

       var(e.index31)    .8664594   .1123604                      .6719956    1.117198

       var(e.index30)     .679597   .1416332                      .4517047    1.022465

       var(e.index29)    .4101597   .1363036                      .2138371    .7867248

       var(e.index28)    .5044509   .1428051                      .2896357     .878589

       var(e.index27)    .4844434   .1353435                      .2801786    .8376281

       var(e.index26)    .3759221   .1333088                      .1876058    .7532679

                                                                                      

               _cons     4.777778   .5570812     8.58   0.000     3.685919    5.869637

    EjtemaieFarhangi     .3654321   .1537364     2.38   0.017     .0641144    .6667498

  index31             

                                                                                      

               _cons      3.88752   .4625042     8.41   0.000     2.981029    4.794012

    EjtemaieFarhangi     .5660415   .1251085     4.52   0.000     .3208334    .8112496

  index30             

                                                                                      

               _cons     3.182669   .3893806     8.17   0.000     2.419497    3.945841

    EjtemaieFarhangi     .7680106   .0887381     8.65   0.000     .5940872    .9419341

  index29             

                                                                                      

               _cons     3.198616   .3910106     8.18   0.000     2.432249    3.964983

    EjtemaieFarhangi     .7039525   .1014309     6.94   0.000     .5051515    .9027535

  index28             

                                                                                      

               _cons     2.219551    .294245     7.54   0.000     1.642842    2.796261

    EjtemaieFarhangi     .7180227   .0942474     7.62   0.000     .5333012    .9027441

  index27             

                                                                                      

               _cons     3.172724   .3883648     8.17   0.000     2.411543    3.933905

    EjtemaieFarhangi      .789986   .0843742     9.36   0.000     .6246157    .9553564

  index26             

Measurement           

                                                                                      

        Standardized        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                       OIM
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 آی :تا توجه ته اطالعاا ج ول تاال نتایج زیر ته یست می

اختالف پاارایایمی  »ویوم ص تی تآم ه ترا  ضریب شاخیستتا توجه ته احتمال تها 

تار اسات فارض    هوچ  2022هه از سط  خطا  « میای جوانای انقالتی و رهبرای سالخوریه

گیرید این ضاریب از لحااظ آماار     تراتر  این ضریب تا ع ی صفر را ری هریه و نتیجه می

 یار است.  معنی

فعالیات گ اتریه   وششد دآم ه ترا  ضریب شاخص تی تیستتا توجه ته احتمال تها 

تار اسات   هوچا   2022ها  ض  یینی( هه از ساط  خطاا    ها  اجتماعی تا گرایبگروه

گیرید ایان ضاریب از لحااظ    فرض تراتر  این ضریب تا ع ی صفر را ری هریه و نتیجه می

 یار است.  آمار  معنی

وششد دفعالیات گ اتریه   آم ه ترا  ضریب شاخص تی تیستتا توجه ته احتمال تها 

تار اسات   هوچا   2022ها  ض  یینی( هه از ساط  خطاا    ها  اجتماعی تا گرایبوهگر

گیرید ایان ضاریب از لحااظ    فرض تراتر  این ضریب تا ع ی صفر را ری هریه و نتیجه می

 یار است.  آمار  معنی

وپنجد داستحاله فرهنگای  آم ه ترا  ضریب شاخص تی تیستتا توجه ته احتمال تها 

تر است فرض تراتر  این ضریب تا عا ی  هوچ  2022از سط  خطا  نهضت اسالمی( هه 

 یار است.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنیصفر را ری هریه و نتیجه می

وسوم دافازایب منازعااا   آم ه ترا  ضریب شاخص تی تیستتا توجه ته احتمال تها 

تر است فارض  هوچ  2022گرا( هه از سط  خطا  ها  افراطماهبی یر اثر فعالیت رسانه

گیرید این ضاریب از لحااظ آماار     تراتر  این ضریب تا ع ی صفر را ری هریه و نتیجه می

 یار است.  معنی

وهفاتد دفقار فرهنگای و    آم ه ترا  ضریب شاخص تی ات یستتا توجه ته احتمال تها 

ا تر است فرض تراتر  ایان ضاریب تا   هوچ  2022فقهی مریم و علما( هه از سط  خطا  

 یار است.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنیع ی صفر را ری هریه و نتیجه می
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 شدههای در نظر گرفتهبندی شاخصرتبه-0جدول 

 ضریب استاندارد نام متغير رتبه

 2013 فقر فرهنگی و فقهی مریم و علما  7

 2014 استحاله فرهنگی نهضت اسالمی 0

 2017 ها  ض  یینیی تا گرایبها  اجتماعفعالیت گ تریه گروه 8

 2012 ها  ض  یینیها  اجتماعی تا گرایبفعالیت گ تریه گروه 0

 2024 گراها  افراطافزایب منازعاا ماهبی یر اثر فعالیت رسانه 2

 2084 اختالف پارایایمی میای جوانای انقالتی و رهبرای سالخوریه 4

هاا  مؤلفاه اقتصاای  یر انحاراف     یر خصو  میازای تأثیرگااار  شااخص     اقتصادی: 0

سه شاخص تا استفایه از تحلیل عااملی تأییا   ماوری تررسای قارار      خیزش مریمیِ هشور لیبی 

 گرفتن .  

 
 مدل مؤلفه اقتصادی -0شکل 

LR test of model vs. saturated: chi2(0)   =      1.46, Prob > chi2 =      .

                                                                               

var(Eghtesadi)           1  (constrained)

var(e.index34)    .6347351   .1488214                      .4008832    1.005003

var(e.index33)           0   .2469756                             .           .

var(e.index32)    .6786788   .1441624                      .4475641    1.029137

                                                                               

        _cons     3.428908   .4140979     8.28   0.000     2.617291    4.240525

    Eghtesadi     .6043715   .1231208     4.91   0.000     .3630591    .8456839

  index34      

                                                                               

        _cons     2.970661   .4139609     7.18   0.000     2.159313     3.78201

    Eghtesadi            1   .1234878     8.10   0.000     .7579684    1.242032

  index33      

                                                                               

        _cons      4.89763    .569263     8.60   0.000     3.781895    6.013366

    Eghtesadi      .566852   .1271605     4.46   0.000      .317622    .8160821

  index32      

Measurement    

                                                                               

 Standardized        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                OIM
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 آی :تا توجه ته اطالعاا ج ول تاال نتایج زیر ته یست می

فع تاازیگرای یاخلای(   آم ه ترا  ضریب شاخص دتضای منایستتا توجه ته احتمال تها 

تر است فرض تراتر  این ضریب تا ع ی صفر را ری هاریه  هوچ  2022هه از سط  خطا  

 یار است.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنیو نتیجه می

آم ه ترا  ضریب شاخص دع م توجه تاه اقتصاای نفات و    یستتا توجه ته احتمال تها 

تر است فرض تراتر  این ضریب تا ع ی چ هو 2022م یریت ضعیف( هه از سط  خطا  

 یار است.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنیصفر را ری هریه و نتیجه می

آم ه ترا  ضریب شااخص دت الط یاعاب و القاعا ه تار      یستتا توجه ته احتمال تها 

تر است فرض تراتر  این ضاریب تاا عا ی    هوچ  2022ها  نفت( هه از سط  خطا  چاه

 یار است.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنیری هریه و نتیجه می صفر را

 شدههای در نظر گرفتهبندی شاخصرتبه -5جدول 

 ضریب استاندارد نام متغير رتبه

 7 تضای منافع تازیگرای یاخلی 7

 2042 ع م توجه ته اقتصای نفت و م یریت ضعیف 0

 2021 ها  نفتت لط یاعب و القاع ه تر چاه 8

ها  مؤلفه ن امی امنیتی یر خصو  میزای تأثیرگاار  شاخصامنیتی: -( مؤلفه ن امی2

چهار شاخص تاا اساتفایه از تحلیال عااملی تأییا        خیزش مریمیِ هشور لیبی یر انحراف 

 موری تررسی قرار گرفتن .  

 
 امنیتي-مدل مؤلفه نظامي -5شکل 
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LR test of model vs. saturated: chi2(2)   =      5.58, Prob > chi2 = 0.0615

                                                                                   

var(NezamiAmniati)           1  (constrained)

    var(e.index38)    .6225659   .2147452                      .3166471    1.224038

    var(e.index37)    .7540117   .1569143                      .5014619    1.133752

    var(e.index36)    .2153759   .3040523                      .0135373    3.426595

    var(e.index35)    .8100265   .1275765                      .5948916    1.102962

                                                                                   

            _cons     3.454545   .4173411     8.28   0.000     2.636572    4.272519

    NezamiAmniati     .6143567   .1747724     3.52   0.000     .2718091    .9569043

  index38          

                                                                                   

            _cons     3.385309   .4101877     8.25   0.000     2.581356    4.189262

    NezamiAmniati     .4959721   .1581887     3.14   0.002      .185928    .8060162

  index37          

                                                                                   

            _cons     3.307937   .4022196     8.22   0.000     2.519601    4.096273

    NezamiAmniati     .8857901   .1716278     5.16   0.000     .5494059    1.222174

  index36          

                                                                                   

            _cons     3.058186   .3767045     8.12   0.000     2.319859    3.796514

    NezamiAmniati     .4358595   .1463505     2.98   0.003     .1490178    .7227011

  index35          

Measurement        

                                                                                   

     Standardized        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                    OIM

                                                                                   

 
 

 آی :ست میتا توجه ته اطالعاا ج ول تاال نتایج زیر ته ی

آما ه تارا  ضاریب شااخص دوفاایار  ت ناه ارتاب و        یسات تا توجه ته احتمال تاه ا 

سااز  نهضات( هاه از    ها  اطالعاتی و امنیتی ته یولت ساتق و توطئه ترا  تحارای یستگاه

تر است فرض تراتر  این ضاریب تاا عا ی صافر را ری هاریه و      هوچ  2022سط  خطا  

 یار است.  اظ آمار  معنیگیرید این ضریب از لحنتیجه می

آم ه ترا  ضریب شاخص دع م ان جام ارتب یر یفااع از  یستتا توجه ته احتمال تها 

تر است فرض تراتر  این ضریب تا ع ی صفر هوچ  2022منافع ملت( هه از سط  خطا  

 یار است.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنیرا ری هریه و نتیجه می

آم ه ترا  ضریب شاخص دع م توجه ته یشمن واح ( هه یستال تهتا توجه ته احتما 

تر است فرض تراتر  این ضریب تا ع ی صافر را ری هاریه و   هوچ  2022از سط  خطا  

 یار است.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنینتیجه می
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هاه  آم ه ترا  ضریب شاخص دم ل  تویی اقوام و قبایال(  یستتا توجه ته احتمال تها 

تر است فرض تراتر  این ضریب تا ع ی صافر را ری هاریه و   هوچ  2022از سط  خطا  

 یار است.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنینتیجه می
 

 شدههای در نظر گرفتهبندی شاخصرتبه -6جدول 

 ضریب استاندارد نام متغير رتبه

 2033 م ل  تویی اقوام و قبایل 0

 2047 ر یفاع از منافع ملتع م ان جام ارتب ی 0

 2001 ع م توجه ته یشمن واح  8

7 
ها  اطالعاتی و امنیتی ته یولت ساتق وفایار  ت نه ارتب و یستگاه

 ساز  نهضتو توطئه ترا  تحرای
2008 

 

هاا  مؤلفاه ساط     یر خصو  میازای تأثیرگااار  شااخص   ا : ( مؤلفه سط  منطقه4

سه شااخص تاا اساتفایه از تحلیال عااملی      ور لیبی خیزش مریمیِ هشا  یر انحراف منطقه

 تأیی   موری تررسی قرار گرفتن .  

 

 
 

 ایمدل مؤلفه سطح منطقه -6شکل 
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. 

LR test of model vs. saturated: chi2(0)   =      0.00, Prob > chi2 =      .

                                                                                    

var(SathMantagheie)           1  (constrained)

     var(e.index41)    .2023498   .3220656                      .0089394    4.580353

     var(e.index40)    .3380193   .2770492                      .0678071    1.685031

     var(e.index39)    .8900379   .1030537                      .7093352    1.116774

                                                                                    

             _cons     2.835516   .3542625     8.00   0.000     2.141175    3.529858

    SathMantagheie     .8931126   .1803051     4.95   0.000     .5397211    1.246504

  index41           

                                                                                    

             _cons     3.167984   .3878809     8.17   0.000     2.407752    3.928217

    SathMantagheie      .813622   .1702567     4.78   0.000      .479925    1.147319

  index40           

                                                                                    

             _cons     3.741657   .4472136     8.37   0.000     2.865135     4.61818

    SathMantagheie     .3316054    .155386     2.13   0.033     .0270544    .6361564

  index39           

Measurement         

                                                                                    

      Standardized        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                     OIM

                                                                                    

 
 

 آی :تا توجه ته اطالعاا ج ول تاال نتایج زیر ته یست می

ا  و ها  منطقاه آم ه ترا  ضریب شاخص دیخالت ق رایستتا توجه ته احتمال تها 

تر است فرض تراتر  این ضریب تا ع ی صافر  هوچ  2022سط  خطا   المللی( هه ازتین

 یار است.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنیرا ری هریه و نتیجه می

آما ه تارا  ضاریب شااخص دته یا  جریانااا سالفی        یسات تا توجه ته احتمال تاه ا 

فارض   تر اسات هوچ  2022گرا  پخب یه یر سراسر منطقه( هه از سط  خطا  خشونت

گیرید این ضاریب از لحااظ آماار     تراتر  این ضریب تا ع ی صفر را ری هریه و نتیجه می

 یار است.  معنی

آم ه ترا  ضریب شاخص دوجاوی رقباا  فکار  سیاسای     یستتا توجه ته احتمال تها 

تار فارض تراتار  ایان     هوچ  2022گرایای( هه از سط  خطا  ا  ترا  اسالممتع ی منطقه

یار گیارید ایان ضاریب از لحااظ آماار  معنای      صفر را ری هریه و نتیجه می ضریب تا ع ی

 است.  
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 شدههای در نظر گرفتهبندی شاخصرتبه -4جدول 

 ضریب استاندارد نام متغير رتبه

 2031 گرایایا  ترا  اسالموجوی رقبا  فکر  سیاسی متع ی منطقه 7

 2037 منطقه گرا  پخب یه یر سراسرته ی  جریاناا سلفی خشونت 0

 2088 المللیا  و تینها  منطقهیخالت ق را 8

ها  مؤلفاه ساط    یر خصو  میزای تأثیرگاار  شاخص ای:  مؤلفه سطح فرامنطقه4

پنج شاخص تا استفایه از تحلیال عااملی   خیزش مریمیِ هشور لیبی ا  یر انحراف فرامنطقه

 تأیی   موری تررسی قرار گرفتن .  

 
 ایه سطح فرامنطقهمدل مؤلف -4شکل 

LR test of model vs. saturated: chi2(5)   =     20.11, Prob > chi2 = 0.0012

                                                                                        

var(SathFaraMantagheie)           1  (constrained)

         var(e.index46)     .344873   .1196947                      .1746762    .6809021

         var(e.index45)    .5523958   .1451126                      .3300976    .9243965

         var(e.index44)    .3345246   .1214901                      .1641705    .6816494

         var(e.index43)    .4757445    .131599                      .2766413    .8181455

         var(e.index42)    .5862592   .1431075                      .3633366    .9459547

                                                                                        

                 _cons     3.770464   .4502277     8.37   0.000     2.888034    4.652894

    SathFaraMantagheie     .8093992   .0739404    10.95   0.000     .6644786    .9543198

  index46               

                                                                                        

                 _cons     4.309145   .5070593     8.50   0.000     3.315327    5.302963

    SathFaraMantagheie     .6690323   .1084496     6.17   0.000     .4564749    .8815897

  index45               

                                                                                        

                 _cons     3.080925   .3790135     8.13   0.000     2.338072    3.823778

    SathFaraMantagheie     .8157668   .0744638    10.96   0.000     .6698205    .9617131

  index44               

                                                                                        

                 _cons     2.412946   .3126961     7.72   0.000     1.800073    3.025819

    SathFaraMantagheie     .7240549   .0908764     7.97   0.000     .5459405    .9021694

  index43               

                                                                                        

                 _cons     4.077211    .482489     8.45   0.000      3.13155    5.022872

    SathFaraMantagheie     .6432268   .1112418     5.78   0.000     .4251968    .8612568

  index42               

Measurement             

                                                                                        

          Standardized        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                         OIM
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 آی :تا توجه ته اطالعاا ج ول تاال نتایج زیر ته یست می

آم ه ترا  ضاریب شااخص دم اخلاه و تاالش تاازیگرای      یستتا توجه ته احتمال تها 

تر است فرض هوچ  2022خارجی جهت ته شک ت هشان ی انقالب( هه از سط  خطا  

گیرید این ضاریب از لحااظ آماار     یجه میتراتر  این ضریب تا ع ی صفر را ری هریه و نت

 یار است.  معنی

آما ه تارا  ضاریب شااخص دالگاوتریار  از هشاورها        یستتا توجه ته احتمال تها 

تر است فرض تراتر  این ضریب تاا عا ی صافر را    هوچ  2022غرتی( هه از سط  خطا  

 یار است.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنیری هریه و نتیجه می

آم ه ترا  ضاریب شااخص دنفاوذ رژیاد صهیونی اتی یر      یستتا توجه ته احتمال تها 

تر است فرض تراتر  ایان ضاریب تاا عا ی     هوچ  2022انقالب لیبی( هه از سط  خطا  

 یار است.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنیصفر را ری هریه و نتیجه می

اخص دتوطئاه تاازیگرای قا را    آما ه تارا  ضاریب شا    یسات تا توجه ته احتمال تها 

تر است فرض تراتر  این ضریب تا ع ی صفر را هوچ  2022خارجی( هه از سط  خطا  

 یار است.  گیرید این ضریب از لحاظ آمار  معنیری هریه و نتیجه می

گرایای ته غارب  آم ه ترا  ضریب شاخص دوایایگی اسالمیستتا توجه ته احتمال تها 

تار اسات فارض    هوچا   2022اهمیت و نخبگای( هه از سط  خطا  و نفوذ استعمار یر ح

گیرید این ضاریب از لحااظ آماار     تراتر  این ضریب تا ع ی صفر را ری هریه و نتیجه می

 یار است.  معنی

 شدههای در نظر گرفتهبندی شاخصرتبه -8جدول 

 ضریب استاندارد نام متغير رتبه

 2037 نفوذ رژید صهیونی تی یر انقالب لیبی 7

 2032 گرایای ته غرب و نفوذ استعمار یر حاهمیت و نخبگایوایایگی اسالم 0

 2010 الگوتریار  از هشورها  غرتی 8

 2044 توطئه تازیگرای ق را خارجی 0

 2040 م اخله و تالش تازیگرای خارجی جهت ته شک ت هشان ی انقالب 2
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 گيرینتيجه

  صورا پایرفته و م اتخرجه از یا  مطالعاه    هاوتحلیلیر این مقاله تر اساس تجزیه

 گروهی، رون  انحراف خیزش مریمیِ هشور لیبی ته شرح زیر احصا گریی :

و انحراف خیزش مریمیِ هشور لیبی یر مؤلفه ایا ئولوژ  از تعا     عوامل تُروز آسیب .7

 عوامل یرونی تا منشأ یاخلی:

 ر مؤلفه ایدئولوژیو انحراف خيزش مردميِ کشور ليبي د آسيب رتبه تأثير
 گراییتفکراا قبیله 7
 نفوذ تفکراا غرتی 0
 نبوی وح ا ن ر استکبارستیز  8
 گر وجوی تفکر پررن  سلفی 0
 گراها  سلفی خشونتوجوی جریای 2
 پررن  نشای یایی نقب سکوالرها 4
 ترجا مان ی روحیه استب ایپایر  1
 اسالمی نبویی قانوی اساسی ج ی  3

و انحراف خیزش مریمیِ هشاور لیبای یر مؤلفاه سیاسای از تعا        مل تُروز آسیبعوا .0

 عوامل یرونی تا منشأ یاخلی:

 و انحراف خيزش مردميِ کشور ليبي در مؤلفه سياسي آسيب رتبه تأثير
 ن اشتن رهبر  واح  7
 تضای منافع تازیگرای یاخلی 0
 نفوذ قبایل یر مجلس 8
 فق ای احزاب سیاسی فعال 0
 اختالف یر تین تازیگرای یاخلی یر ته رسمیت شناختن رژید صهیونی تی 2
 وایایگی یر حوزه تفکر سیاسی 4
 ا وجوی اختالفاا اساسی قبیله 1
 زیگی یر پشت سر گااشتن مراحل نهضتشتاب 3
 نفوذ تفکراا سکوالر 1
 ع م تشکیل یولت مرهز  واح  72
 فق ای ساختار سیاسی 77
 صر رژید قبلی یر مجلسوجوی عنا 70
 خواهی از ق رارقاتت سخت یر قبایل یر سهد 78
 فق ای تجرته هشوریار  70
 ا تافت قبیله 72
 احتمال تجزیه هشور ته یو تخب شرقی و غرتی 74
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فرهنگی  -و انحراف خیزش مریمیِ هشور لیبی یر مؤلفه اجتماعی عوامل تُروز آسیب .8

 یاخلی: از تع  عوامل یرونی تا منشأ

 رتبه تأثير
 -و انحراف خيزش مردميِ کشور ليبي در مؤلفه اجتماعي  آسيب

 فرهنگي

 فقر فرهنگی و فقهی مریم و علما  7
 استحاله فرهنگی نهضت اسالمی 0
 ها  ض  یینیها  اجتماعی تا گرایبفعالیت گ تریه گروه 8
 ها  ض  یینیها  اجتماعی تا گرایبفعالیت گ تریه گروه 0
 گراها  افراطافزایب منازعاا ماهبی یر اثر فعالیت رسانه 2
 اختالف پارایایمی میای جوانای انقالتی و رهبرای سالخوریه 4

 
و انحراف خیزش مریمیِ هشور لیبی یر مؤلفاه اقتصاای  از تعا      عوامل تُروز آسیب .0

 عوامل یرونی تا منشأ یاخلی:

 يِ کشور ليبي در مؤلفه اقتصادیو انحراف خيزش مردم آسيب رتبه تأثير

 تضای منافع تازیگرای یاخلی 7
 ع م توجه ته اقتصای نفت و م یریت ضعیف 0
 ها  نفتت لط یاعب و القاع ه تر چاه 8

 
امنیتای از   -و انحراف خیزش مریمیِ هشور لیبی یر مؤلفه ن اامی  عوامل تُروز آسیب .2

 تع  عوامل یرونی تا منشأ یاخلی:

 يررتبه تأث
 -و انحراف خيزش مردميِ کشور ليبي در مؤلفه نظامي  آسيب

 امنيتي

 م ل  تویی اقوام و قبایل   7
 ع م ان جام ارتب یر یفاع از منافع ملت 0
 ع م توجه ته یشمن واح  8

0 
ها  اطالعاتی و امنیتی ته یولت سااتق و توطئاه   وفایار  ت نه ارتب و یستگاه

 ساز  نهضتترا  تحرای
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ا  از و انحراف خیزش مریمیِ هشور لیبی یر مؤلفه ساط  منطقاه   عوامل تُروز آسیب .4

 تع  عوامل تیرونی تا منشأ خارجی:

 ایو انحراف خيزش مردميِ کشور ليبي در مؤلفه سطح منطقه آسيب رتبه تأثير

 گرایایا  ترا  اسالموجوی رقبا  فکر  سیاسی متع ی منطقه 7
 گرا  پخب یه یر سراسر منطقهخشونتته ی  جریاناا سلفی  0
 المللیا  و تینها  منطقهیخالت ق را 8

 

ا  و انحراف خیزش مریمیِ هشور لیبی یر مؤلفه ساط  فرامنطقاه   عوامل تُروز آسیب .1

 از تع  عوامل تیرونی تا منشأ خارجی:

 ایو انحراف خيزش مردميِ کشور ليبي در مؤلفه سطح فرامنطقه آسيب رتبه تأثير

 نفوذ رژید صهیونی تی یر انقالب لیبی 7
 گرایای ته غرب و نفوذ استعمار یر حاهمیت و نخبگایوایایگی اسالم 0
 الگوتریار  از هشورها  غرتی 8
 توطئه تازیگرای ق را خارجی 0
 م اخله و تالش تازیگرای خارجی جهت ته شک ت هشان ی انقالب 2
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 هاا پا وهب  (، ناتو یر غزه ج ی ، عملیاا ن امی یر لیبی، معاونات 7812ثقفی عامر ، ناصر د  

 سیاست خارجی.

 اتعای سیاسی، حقاوقی م اخلاه ن اامی نااتو یر لیبای، فصالنامه سیاسات        7812حقیقی، رضا د ،)

 خارجی.

 رواتط خارجی.فصلنامه(، تحوالا لیبی، یهترین م ئولیت حمایت، 7817یایان یب، پروین د   

  علال و عوامال تیا ار  اساالمی یر     (، 7810د ساجای  مح نی، وجالل   یس، یهقانی فیروزآتای

   .سیاست یفاعیمجله ، موری  تونس، مصر، لیبی و یمن(  خاورمیانه و شمال آفریقا دمطالعه

 و ماراهب  لیبی، الجزایر،د آفریقا شمال یر معاصر اسالمی ها جنبب»(، 7818سخاوتی، نصراهلل د 

 حوزه علمیه قد.« فل فی و هالمی ی،شناسمعرفت مبانی تر تأهی  تا( تونس

  ،حمایات یر   (، ارزیاتی هارتری یهترین م ائولیت 7810و آقا علیخانی، مه   د اصغریعلهاظمی

 (. ISIد یالمللنیت  تشریوستانه دموری تحرای لیبی(، فصلنامه مطالعاا م اخله

 تحرای لیبی و اق اماا شورا  امنیت، فصلنامه مطالعااا  7818هریونی، ن ا و هریونی، روزته د ،)

 خاورمیانه.

 تا  المللنیتو    تشریوستانه یر حقم اخله(، تبیین مفهوم 7817مجته زایه، سپنتا و نبی، فاطمه د

 (.ISJالملل دنیتتأهی  تر قضیه لیبی، فصلنامه مطالعاا 

 رهبار ،   مع اد  مقاام  نگااه  از آی هاا  ریشه و اسالمی تی ار  (، مفهوم7817هرم د مشتاقی، اهلل

  اخامناه  اهللتیا آ و( رهد ینا یخم امام ان یشه یر اسالمی تی ار  ن ریه همایب مقاالا مجموعه

 اسالمی. انقالب انتشاراا ته وات ته  افزارنرم نهضت ناشر ،(العالیظلهم د
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 ،ص را.: تهرای ،«استای مطهر  آثار مجموعه» (،7831د مرتضی مطهرى 

 ریرهبیام(، فرهن  معین، تهرای، انتشاراا 7817معین، محم  د. 

 تفاوا، و پیام ها  م هاشهیر(، تحوالا اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا، 7812نیاهویی، سی  امیر د

 فصلنامه رواتط خارجی.

 وتونس  مصر، هشورها  یر یموهراسی توسعه تر اسالمی تی ار  نقب»(، 7810ه ایت، محم  د 

 . ایار  علوم و اقتصای یانشک ه - اصفهای یانشگاه - فناور  و تحقیقاا علوم، ، وزارا«لیبی

 مجموعاه مقااالا   ، آی تیانا از آینا ه و ها ا   تی ار  اسالمی، چشاد »(، 7812د لویر ، مح نا

 ی .ج  ،«وح ا اسالمی یالمللنیاجالس ت نیهف هم

 افازار  وات اته   نهضت نرم نشر(، مبانی ن ر  تی ار  اسالمی یر قری اخیر، 7817یوسفی، تتول د

 ته موس ه پ وهشی انقالب اسالمی.
 


