
 

 

 

 

 ،ها آن بندی اولویتو تهدیدات ناشي از بیداری اسالمي و  ها فرصتشناسایي مقاله پژوهشي: 

 (العالي مدظله) ای خامنهبر گفتمان حضرت امام  تأکیدبا  
 2غفور کارگری ،1تقی بختیاری 

 11/21/98پذیرش مقاله:                                                                        11/11/97دریافت مقاله: 

 چكیده

و تهدیداتی   ها فرصتژئوپلیتیکی سبب ایجاد  یها حوزهتغییر در  هرگونهایجاد  ازآنجاکه زمینه و هدف:
در سطح  بعضاًموازنه قوا را در سطح منطقه و  ینوع بهو جهانی خواهد شد که  یا منطقهبرای بازیگران 
و تهدیدات ناشی از پدیده  ها فرصتاست تا  درصددخود قرار خواهد داد، لذا این مقاله  یرتأثجهانی تحت 

سلمان منطقه خاورمیانه و غرب آسیا را در مورد جمهوری اسالمی ایران بیداری اسالمی در کشورهای م
 بررسی نموده و احصاء نماید. 

در بخش اکتشافی اسنادی و  ها داده یگردآوراست. روش  یا توسعهو  این تحقیق از نوع کاربردیروش:
تحلیلی  -توصیفی تجزیه و تحلیل اطالعات از روشو ابزار  آن فیش بوده است. و برای  یا کتابخانه
حاصل از بخش اکتشافی از روش میدانی و  یها دادهو وزن دهی  تأییددر مرحله بعدی جهت ، شده استفاده

و خبرگان بوده که به  نظران صاحبنفر از  8از ابزار پرسشنامه استفاده گردید و جامعه آماری تحقیق تعداد 
 روش قضاوتی هدفمند تعیین شدند. 

از پس  شده یو بررسمختلف گردآوری  یها گزارهعوامل و  یاناز م داد کهنتایج تحقیق نشان  :ها یافته
فرصت  به عنوانعامل هم 3و یدتهدعنوان  اند عامل که دارای اهمیت بیشتر بوده31نظر خبرگان تنها گرفتن

 ناشی از بیداری اسالمی انتخاب گردیده است. 
تأثیر و  ترین یشب(داری 74/7)یانگینبا مبه دشمن ازاندازه  یشبماد تهدید اعت یها گزارهاز بین :گیری یجهنت

. همچنین از اند بوده یرتأث(دارای کمترین 52/1)یانگینبا مبه صورت غیرحقیقی  ها انقالب سازی یهشبگزاره 
با میانگین  ها ملتآمریکا و بیداری  ای یانهخاورمتنها گزاره شکست طرح  شده یبررس یها گزارهبین 
 فرصت ناشی از بیداری اسالمی انتخاب گردید.   به عنوان(42/7)
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 مقدمه
که با قیام مردم تونس آغاز شد و سپس به  3135مردمی و تحوالت جدید جهان عرب در سال های یزشخ

مهمی در محیط  های یدگرگونمصر، بحرین و یمن گسترش یافت،  ازجملهکشورهای دیگر جهان عرب 

 ازجملهکه بر امنیت کشورهای مختلف منطقه و  شوند یمپیرامونی جمهوری اسالمی ایران محسوب 

مردمی از دو  های یزشخاساسی دارد. به رغم الگوها و روندهای متفاوت،  یراتیتأثجمهوری اسالمی ایران 

. اول کند یمفریقا ایجاد آو شمال  غرب آسیارا در سطح  یا عمده های یدگرگونجهت یا در دو سطح 

سیاسی درون کشورها و ایجاد الگوهای نوین مشروعیت در سطح  یها نظامو  ساختارهادگرگونی در 

دو این ،یا منطقهسیاسی و دوم ایجاد دگرگونی در سطح ساختار و توازن قدرت بین بازیگران  یها نظام

منیتی درون کشورها و ترتیبات سیاسی و امنیتی منطقه را برای جمهوری اسالمی ایران ا یها مؤلفه سطح

امنیتی ایران مطرح  -دفاعی نوینی را در محیط  یاندازها چشممتغیرها و  یجهدرنتو  .سازد یمدگرگون 

و تهدیدات  ها فرصتامنیتی جمهوری اسالمی ایران شاهد  -دفاعی  های یاستس. بر این اساس کند یم

 .(32تا358: 3184)جعفری ولدانی ، خواهد بود یا منطقهجدیدی در سطح 

شت. و تهدیداتی را در پی دا ها فرصت زمان هممردمی و تحوالت جهان عرب به صورت  های یزشخاین 

در کشورهای منطقه در ابعاد سرزمینی، جامعه و نظام سیاسی   را این تحوالت ابعاد مختلف امنیت  چراکه

مختلفی دارند که متغیرهای مختلف امنیت یعنی  های یژگیو. تحوالت جهان عرب ابعاد و خت سا تأثرم

قابلیت نظامی و راهبردی، مشروعیت سیاسی، مدارای قومی و مذهبی، و توانایی اقتصادی کشورهای 

 یرتأثمتفاوت تحت  های یاسمقناهمگون و در  یها صورتجمهوری اسالمی ایران را به  ازجملهمختلف و 

 .دهند یمقرار 

و  ها فرصتهر پدیده خارجی و تعیین و مشخص نمودن مطالعه و شناخت دقیق و صحیح  ازآنجاکه   

راهبردهای الزم برای و همچنین فراهم کردن ارزیابی صحیح از اوضاع  در را،ما ناشی از آنتهدیدات 

که  باشد یم سؤالاین به به دنبال پاسخ قیق تح.این کند یمکمک  شده یینتعاز پیش  به اهدافرسیدن 

با توجه به گفتمان مقام در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ناشی از بیداری اسالمی  یها فرصتتهدیدات و 

و تهدیدات از نظر اهمیت  ها فرصت ینو ا؟ اند کدم(برای جمهوری اسالمی ایران یالعال مدظلهمعظم رهبری)

 ؟ گیرند یمو اولویت هر کدام در چه جایگاهی قرار 

های موجود به دنبال و تهدیدات و بررسی وضعیت ها فرصتتواند با مشخص کردن این تحقیق می  

ی مدیریت راهبردی باشد، و مسائل و مشکالت این حوزهمناسب برای جمهوری اسالمی ایران  یها حل راه

از شرایط نامطلوب موجود و ترسیم افق آینده را فراهم نماید.  رفت بروننموده و راه  حل قابلو را شفاف 

 تواند دانش مدیران راهبردی را در هدایت پدیده بیداری اسالمی در سطح منطقه ارتقاء دهد. همچنین می
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 شناسایی فرصتها و تهدیدات ناشی از بیداری اسالمی و اولویت بندی آنها، 

 )مدظله العالی(با تاکید بر گفتمان حضرت امام خامنه ای 
 

به های مدیریت انقالب تغییر و تحوالت ناشی از بیداری اسالمی در جهان اسالم و تالش استکبار به منظور

گویای  ،جلوگیری از گسترش نفوذ جمهوری اسالمیهمچنین آمده و حفظ منافع خود در منطقه و  وجود

جهت ناشی از پدیده بیداری اسالمی و تهدیدات  ها فرصتشناخت مطالعه علمی و این واقعیت است که 

 .رسد یمامری ضروری به نظر  یجادشدها یها فرصتمندی از مقابله با تهدیدات و بهره

 مباني نظری

 پیشینه شناسي  -

که به  یتحقیق مستقل و مستدل علمی و یا رساله و کتابتاکنون  شده انجامهای به استناد بررسی    

و تهدیدات ناشی از بیداری اسالمی پرداخته باشد، مشاهده نگردید. اما مقاالت  ها فرصتشناخت 

 .پرداخته است مورداشارهنسبتاً مشابهی به شرح زیر به موضوع 

و تهدیدهای فرا روی  ها فرصت"، در مقاله خود با عنوان :  3132، اسماعیل ،  گو روانعارفی  -

به این نتایج رسیده  "جمهوری اسالمی ایران در رابطه با بیداری اسالمی در منطقه خاورمیانه

سلفی تکفیری ، ایجاد  های گروهدر مقابل مقاومت ، ظهور  ای منطقههمکاری جدید است : 

جنگ و درگیری در کشورهای اسالمی ، ظهور نظم نوین غربی بجای اسالمی ، افزایش بحران 

 گیری شکلایران ،  ای منطقههدهای ایران و در مقابل افزایش قدرت عو پیچیدگی در منطقه ت

وی فرا ر های فرصتنیروهای اسالمی  های خواستهگفتمان اسالم سیاسی و به ثمر نشستن 

 ایران است.

بیداری اسالمی و "، در مقاله خود با عنوان :  3137ستوده آرانی ، محمد و ترکی ، هادی ،  -

به این نتایج  "و راهبردها یدهاتهدو  ها فرصتسیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ، 

ایران در منطقه و تقویت روند اعتمادسازی میان  غیرامنیتیبا حفظ فضای رسیده است : 

های اصلی در منطقه ، این امکان وجود دارد که سطح روابط ایران با کشورهای همسایه کشور

،  ها فرصتبا توجه به  تواند میکاهش یابد . لذا ایران  ثباتی بیو  ناامنیافزایش یابد و فضای 

از راهبردهای چهارگانه توسعه یا پیشگامی ،  شده بیان های ضعفو  ها قوتتهدیدها و 

بازدارندگی یا تمرکز ، بازنگری یا تنوع و راهبرد دفاعی یا بقا برای تقویت روند بیداری 

 اسالمی استفاده کند.

بیداری اسالمی و "، در مقاله خود با عنوان :3133، جواد، کار آزما، ارسالن و نشین شیخقربانی  -

بیداری اسالمی : به این نتایج رسیده است که "یدهاو تهد ها فرصتدستگاه دیپلماسی ایران؛ 
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آن را به  تواند میهمه ابزارهای خود  کارگیری بههم فرصت است هم تهدید و ایران در صورت 

 فرصت تبدیل کند.

بیداری "، در مقاله خود با عنوان :  3133، سید جالل و فرازی ، مهدی ،  فیروزآبادیدهقانی  -

 ناکارآمدبه این نتایج رسیده است که : برای  "امنیت ملی جمهوری اسالمی ایراناسالمی و 

گفتمانی ، تشدید تنازعات درون دینی ،  تنازعاتدینی ، تشدید  ساالری مردمکردن الگوهای 

تقویت موج اسالم/شیعه/ایران هراسی و افزایش فشارهای سیاسی ، اقتصادی و نظامی بر ایران 

 است.

تهدیدهای پیش روی ایران شامل یج رسید :ابه این نت توان میپیشینه  بندی جمعبا  : گیری نتیجه

سلفی تکفیری ، ایجاد جنگ و  های گروهمقاومت ، ظهور برابر در  ای منطقههمکاری جدید :

اسالمی ، افزایش نظم نوین درگیری در کشورهای اسالمی ، ظهور نظم نوین غربی بجای 

تشدید تنازعات گفتمانی ، تشدید تنازعات درون دینی ، تقویت ، بحران و پیچیدگی در منطقه

موج اسالم/شیعه/ایران هراسی و افزایش فشارهای سیاسی ، اقتصادی و نظامی بر ایران است. و 

گفتمان اسالم  گیری شکلایران ،  ای منطقهافزایش قدرت پیش رو ایران شامل :  های فرصت

ایران در منطقه  غیرامنیتیحفظ فضای ، های اسالمی نیرو های خواستهسیاسی و به ثمر نشستن 

سطح روابط ایران با افزایش و تقویت روند اعتمادسازی میان کشورهای اصلی در منطقه ، 

با توجه به  تواند میلذا ایران  ،  هست ثباتی بیو  ناامنیفضای و کاهش کشورهای همسایه 

از راهبردهای چهارگانه توسعه یا  شده بیان های ضعفو  ها قوت، تهدیدها و  ها فرصت

پیشگامی ، بازدارندگی یا تمرکز ، بازنگری یا تنوع و راهبرد دفاعی یا بقا برای تقویت روند 

 بیداری اسالمی استفاده کند.

 :مفهوم شناسي  -

در اینجا به  اند دادهو اندیشمندان از تهدید تعاریف مختلفی ارائه  نظران صاحب گرچها: تهدیدتعریف 

 : گردد میسه مورد از این تعاریف اشاره 

چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی یا در قالب اجتماع ، با تهدید روبرو  معموالً ها انسان

این تهدیدات یا طبیعی است که سازوکار مربوط به خود را دارد یا مصنوعی و ساخته  .هستند

در  معموالً. تهدیدات آید یدرمی کردن به مرحله اجرا و عملیات ریزی طرحانسان است، یعنی با 

. شود می. در ادبیات سیاسی حاکم، امروزه تهدیدات به دو گروه تقسیم گیرد میمقابل منافع صورت 
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 شناسایی فرصتها و تهدیدات ناشی از بیداری اسالمی و اولویت بندی آنها، 

 )مدظله العالی(با تاکید بر گفتمان حضرت امام خامنه ای 
 

(.تهدید برآیند 385: 3183سخت یا نظامی ، تهدیدات نرم)عاشوری و شهرام فر،  تهدیدات

و از  کنند میسازمان و خارج از کنترل آن عمل خواسته  برخالفوضعیتی است که عوامل محیطی 

این حیث روند امور مطلوب نیست و احتمال آشفتگی خطر یا زیان برای سازمان وجود دارد. بر 

حیاتی سازمان را به خطر اندازد  های ارزشاین اساس هر عنصر یا وضعیتی که موجودیت منافع یا 

 (.153: 3135)حسن بیگی ، شود میتهدید محسوب 

. به عبارت دیگر ضرر شود میتهدید عاملی است که مانع رشد و حرکت و بالندگی سازمان  -

 (. 381: 3185بالقوه است که عوامل بالفعل شدنش هنوز به وجود نیامده است)علی احمدی،

بیرون و توسط دشمنان  که ازخطری است  هرگونهمنظور از تهدید در این تحقیق  :تعریف عملیاتي -

ضعف و غفلتی که توسط کشورهای انقالب شده  هرگونه، یا گردد یاسالممتوجه پدیده بیداری 

برای جمهوری اسالمی ایران  یجهدرنتو  شده یاسالمصورت پذیرد و سبب تضعیف پدیده بیداری 

 .    باشد مینیز پیامدهای امنیتی در پی داشته باشد ، 
 تعریف فرصت  -

   (یالعال مدظله)یا خامنهتعریف فرصت در کالم امام  -الف

منظور از فرصت، وجود زمینه یا شانس مطلوب در محیط بیرونی برای یک فرد، سازمان و یا کشور 

دست یابد. همچنین فرصت  یتوجه قابلبه نتایج یا عواید  دتوان برداری آن، می است که با بهره

، اهداف ملی ها آنگیری صحیح از  دهد که با بهره شرایطی است که به کشورها این توانایی را می

با استفاده  اسالمی تقویت و تداوم جنبش بیداری باهدفخود را محقق و تهدیدات را دفع نمایند. 

)مقام معظم خنثی نمود اثر ومحیطی موجود باید نقاط ضعف درون جنبش را بی یها فرصتاز 

 (.3/35/83، رهبری

 تعریف فرصت از منظر دیگر اندیشمندان  -ب

در اینجا به سه مورد  اند دادهو اندیشمندان از فرصت تعاریف مختلفی ارائه  نظران صاحب اگرچه   

 : گردد میاز این تعاریف اشاره 

از آن سازمان را در جهت مثبت رشد خواهد داد؛ به  یریگ بهرهاست که  یا نهفتهفرصت پتانسیل 

(. 381: 3185است که هنوز بالفعل نشده است)علی احمدی، یا بالقوهعبارت دیگر ، منفعت 

 ها آنو شرایط بیرون از سیستم هستند که به کمک  ها یدهپدکلیه عوامل ، عناصر ،  ها فرصت

را کاهش داد. و تهدیدات را کنترل  ها پذیری یبآسو  ها ضعفاهداف را محقق ساخت ،  توان یم
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 های یتموقع ها فرصت(. 153: 3135مقابله کرد)حسن بیگی،  ها آنکرد یا از میان برداشت و یا با 

 (.321: 3181مهم و مطلوب در محیط شرکت هستند )پیرس و رابینسون ، 

کشورهای انقالب شده و یا  قوت درونی هرگونهمنظور از فرصت در این تحقیق :  تعریف عملیاتي  -

که سبب تقویت و  باشد میدر سطح منطقه برای پدیده بیداری اسالمی  یجادشدهاشرایط و موقعیت 

در درون کشور و یا ایجاد زمینه برای توسعه و فراگیر شدن بیداری در دیگر  ها انقالباستحکام 

 .باشد میکشورهای اسالمی منطقه گردد 

با وقوع جنگ جهانی دوم یک نظم  تهدیدات ناشی از بیداری اسالمی:و  ها فرصتاحصاء  -

سال یکی از که در این به طول انجامید،  3333آمد که تا سال  به وجودپایدار و دوقطبی در جهان 

 ترین یاصلجهانی که همان قطب شرق بود، فروپاشید و در مقابل آن آمریکا به عنوان  یها قطب

 کرد. یبقط تکقطب غرب اعالم جهان 

ه بود متحده یاالتابا محوریت  یقطب تکدارای نظام سال پس از فروپاشی شوروی  33تا جهان 

چند جهان وارد دوره و سپس ، ه است نظام اتفاق افتاداین اشغال افغانستان و عراق در که ، است 

در  یتدرنهاآمدند و  به وجودنوظهوری نظیر برزیل، چین، هند و ایران  های قدرتشد و  یقطب

سال گذشته دوره گذار جدیدی ناشی از بیداری اسالمی شکل گرفت. بیداری اسالمی  حدود چهار

 های قدرتاست از همین رو است که برخی  یداکردهپاکنون جایگاه خود را در هندسه جهانی 

نبال کم ، به همین دلیل به داند شدهمنطقه که تا دیروز دوستان ایران بودند، امروز تبدیل به رقبای ما 

کردن قدرت جمهوری اسالمی هستند. بیداری اسالمی، اسالم سیاسی، اخوان المسلمین و... امروز 

است، جمهوری اسالمی ایران در این راه باید با دقت و  شده یلتبدبه تهدید و فرصتی برای ایران 

ور کشجدیت گام بردارد؛ چراکه ممکن است این موضوع بجای فرصت تبدیل به تهدیدی برای 

 (.51/53/3133)خرمشاد:شود

و تهدیدات ناشی از بیداری اسالمی در این تحقیق ، کار در سه مرحله یا  ها فرصتجهت احصاء 

 است : شده انجامزیر  به شرح گام سه

 تهدید و فرصت ناشی از بیداری اسالمی از گفتمان رهبری:  یها گزارهاحصاء  -

احساس و گمان اینکه با سقوط حاکم وابسته و فاسد و دیکتاتور، کار غفلت بعد از پیروزی:-8

سست شدن  و ها خیال ناشی از احساس پیروزی و کم شدن انگیزه یراحتآن  به دنبالو  شده تمام
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 شناسایی فرصتها و تهدیدات ناشی از بیداری اسالمی و اولویت بندی آنها، 

 )مدظله العالی(با تاکید بر گفتمان حضرت امام خامنه ای 
 

و  یجزئفریب و قانع کردن مردم با دستاوردهای (. و همچنین 51/1/35،مقام معظم رهبری)ها عزم

 (.54/33/83، معظم رهبریمقام برای انقالب) ابتدایی

مرعوب شدن از هیمنه ظاهری مستکبران و احساس :ای منطقهجهانی و  های قدرترعب از -2

آمریکایی و  های ارزشارائه تصویر آرمانی از ، و گر مداخله های قدرتترس از امریکا و دیگر 

 (.54/33/83، مقام معظم رهبری؛)لیبرال دمکراسی غربی

عدم نزدیکی و استفاده از تجارب دیگر کشورهای انقالبی مانند جمهوری اسالمی ایران:  -9

جمهوری اسالمی در منطقه و دیده نشدن  الگو شدنفراوان غرب برای جلوگیری از  های تالش

 (. 33/35/83، مقام معظم رهبری)آن

 ای قبیله، ای فرقهقومی،  های درگیریاختالف در صفوف انقالبیون و مانند :افکنانه تفرقهحرکات -9

مقام )قومی و مذهبی افکنانه تفرقهحرکات ( ، و 51/1/35، مقام معظم رهبری) امت اسالمی و مرزی

 (.37/1/35، معظم رهبری

مقام معظم )ها انقالباز پیروزی  آمده دست بهتصاحب سهم ویژه در غنیمتِ سهم خواهی : -2

 (.51/1/35، رهبری

 )همان منبع( مغرور شدن و دشمن را غافل دانستن ؛اولیه :  یها یروزیپغرور زیاد ناشی از -1

مقام معظم )ها قیاماز  یرواقعیغانحرافی و  های تحلیلالقای :کارشناسی های تحلیلاشتباه در  -7

 (.3/35/83، رهبری

عناصر وابسته به  یریکارگ بهتالش غرب برای روی کار آوردن عناصر وابسته به خود: -1

روی کار ، و انقالب شده  یکشورهاگذشته در نهادهای حساس  یها میرژبیگانه و  های قدرت

بر روی کار آوردن (. و 32/33/83، مقام معظم رهبری) آمدن عناصر متعهّد به آمریکا و غرب

تثبیت ی غرب و   بازگرداندن سلطهجهت  دانند یممریکا و غرب آعناصری که خود را متعهد به 

مقام معظم )، تسلط بر اوضاعتیدرنهای غربی و بیگانه از اصول انقالب و  نوسازی شده یها مدل

 (.51/1/35، رهبری

 های یتحمااعتماد به دشمن و افتادن در دام لبخندها و اعتماد بیش از حد به دشمنان :-3

 (. 37/1/35، مقام معظم رهبری)ها آن

 یها آرمانو  از اهدافسعی در به انحراف کشاندن بیداری اسالمی، :  ها قیامایجاد انحراف در -81

 ها ستیونیصهها به کمک  امروز آمریکائى(.51/1/35،مقام معظم رهبریدارند)ها  انقالباین اصلی 
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را  ها انقالباین  کنند یمو مزدوران خودشان در منطقه تالش  مانانیپ همکمک برخى از  و به

مقام )اى ندارد سوار شوند؛ لیکن فایده ها اینمسلط شوند، بر روى امواج  ها اینمنحرف کنند، بر 

های انحرافی گوناگون در پیش پای نهضت و مردم در  معرفی بدیل(. 3/7/35، معظم رهبری

که  ییها یاساسحکومتی و قانون  های مدلپیشنهاد ، و یا  دنآمصورت یاس از روی کار 

 وابستگی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی به غرب بیفکند؛ کشورهای اسالمی را بار دیگر در دام

 .(51/1/35،  مقام معظم رهبری)

را مدیریت کنید و بدانید که  ها آنرا به رسمیت بشناسید اما  ها تفاوت:گری افراطیتندروی و -88

تفاهم میان مذاهب اسالمی کلید نجات است و کسانی که با تکفیر این و آن، به آتش تفرقه مذهبی 

 .(51/1/35، مقام معظم رهبری)اند طانیشمزدور و عمله   دانسته یا ندانسته زنند میدامن 

یک جریانِ نامطمئن و  ای رسانهنفوذ میان انقالبیون و تقویت مالی و نفوذ در میان انقالبیون : -35

 (.51/1/35،مقام معظم رهبری)ها انقالباصیل در  های جریانبه حاشیه راندن 

و تروریزم و جنگ داخلی میان  ومرج هرجایجاد از اختالفات :  گیری بهرهو  ثباتی بیایجاد -89

مقام معظم )همسایه های دولتو  ها ملتحزاب و یا حتی میان یا قبائل و ا ها قومیتپیروان ادیان یا 

 قدرت گیریتالش غرب برای ایجاد اختالف بین شیعه و سنّی و القای خطر (؛ و 51/1/35، رهبری

 (.3/3/35، مقام معظم رهبریو ...)شیعیان)عراق، بحرین و لبنان(

کشورهای انقالب  های ملی حصر اقتصادی و تحریم و بلوکه کردن سرمایه تحریم اقتصادی: -89

 (. 51/1/35، مقام معظم رهبریشده)

مقام معظم ) ؛غرب به کشورهای اسالمی ای رسانهتبلیغاتی و  ی جانبه همههجوم جنگ نرم: -81

غرب در  ای رسانهتبلیغات :  نویسد می( که آقای والت نیز در این خصوص 5/35/83،رهبری

به منظور مرعوب ساختن افکار عمومی جهان  المللی بینتوان و قدرت صهیونیسم  نمایی بزرگ

 (.2: 3384)والت ، .باشد میاسالم به ویژه جوانان 

بیانات ) و پشیمان کردن مبارزان؛  مرددخسته و نومید کردن مردم و ایجاد تردید و یاس : -88

 (.5/35/83در دیدار مسئوالن نظام، میالد پیامبر)ص(  معظم له

اعطای ( و 51/1/35، مقام معظم رهبری) خریدن کسانی از سست عنصران.اغوا و فریب :-87

مقام معظم را آرام کنند) انقالبیوناینکه برای  ها آزادیامتیازات مادی، رفاهی و معیشتی و برخی 

 (. 37/1/35، رهبری
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 شناسایی فرصتها و تهدیدات ناشی از بیداری اسالمی و اولویت بندی آنها، 

 )مدظله العالی(با تاکید بر گفتمان حضرت امام خامنه ای 
 

در مورد  ها سازی انقالبشبیه:ها با انقالبانقالبی جهت مبارزه  های روشاستفاده از -81

مردمی در مصر و  ظاهراً(مانند کودتای 3/7/35،مقام معظم رهبری)کشورهای مستقل اسالمی منطقه

 در این کشور جریان دارد.  اکنون همتحت عنوان انقالب مردم سوریه  آنچهیا 

، مقام معظم رهبریدر بین مسلمانان) دین در اداره امور جامعهالقای ناکارآمدی اسالم هراسی:-83

اسالم هراسی و ارائه تصویری مبهم و مخدوش  یجاددرصدد اغرب  ای رسانهتبلیغات ( 54/33/83

دینی و جنبش بیداری اسالمی به منظور مرعوب ساختن افکار عمومی جهان اسالم  یها ارزشاز 

 (.2: 3384)والت ، باشد می به ویژه جوانان

خود را براى به  های تواناییى  ى استعمار، همه ولى امروز دیو چند چهره:جانبه همهتهاجم  -21

اسالم به عرصه آورده است؛ از نیروى نظامى و مشت آهنین و اشغال صریح تا  درآوردنزانو 

، و از سازى و شایعه پراکنی دروغى  هزاران سامانه کارگیری بهى اهریمنى تبلیغات و  زنجیره

تا گسترش دادن ابزارهاى فساد اخالقى و تکثیر  رحمانه بیترور و آدمکشى  یها دسته دهی سازمان

ى سیاسى به  جانبه همهو ترویج مواد مخدر و تخریب عزم و روحیه و اخالق جوانان، و از تهاجم 

میان  ایجاد دشمنیو  ای فرقه های تعصبقومى و  یها نخوتمراکز مقاومت تا برانگیختن 

 (.2/3/88، مقام معظم رهبری)برادران

شکست راهبردهای آمریکا در منطقه و گسترش تنفر آمریکا: ای خاورمیانهشکست طرح  -28

(. که به گفته فریدمن 3/35/83،مقام معظم رهبریغرب) و آمریکا ازمردم)عراق، افغانستان و لبنان(

 امریکا در منطقه ای منطقهاهش نفوذ و نقش بیداری اسالمی کپیامدهای راهبردی بلندمدت از 

 (.5533)فریمن، می، خواهد بود

، مقام معظم رهبری)در سراسر جهان ها ملتو بیداری  یخودآگاهافزایش :ها ملتبیداری -22

3/35/83.) 

در )و حامیان او( شکست راهبردهای آمریکا به دلیل :صهیونیستی رژیمافزایش ضدیت با  -29

و بیداری  خودآگاهیافزایش  و یکاآمراز  تنفر مردم)عراق، افغانستان و لبنان(منطقه و گسترش 

مقام معظم است) یافته یشافزانیز  صهیونیستی رژیمدر سراسر جهان، میزان ضدیت با  ها ملت

 (.3/35/3183، رهبری

ى فلسطین  امروز دنیاى اسالم نسبت به مسئلهفلسطین و مقاومت : مسئلهاولویت پیدا کردن -29

مقام )تر است. علت این است که دنیاى اسالم بیدار شده است.  و بسیار پرانگیزه تر حساسبسیار 
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مسئله جهان اسالم،  ترین اصلی، به عنوان  و مقاومت(.  موضوع فلسطین 35/4/84، معظم رهبری

 خود از ،حال یندرعل ساخته است و آن را به یکی از ارکان جنبش بیداری اسالمی مبد

 (. 51/1/35،  مقام معظم رهبری)پذیرفته است یرتأثدستاوردهای این جنبش فراگیر در جهان اسالم 

 شناسي روش
در بخش اکتشافی اسنادی و  ها داده یگردآوراست. روش ی ا توسعهو  کاربردی از نوعاین تحقیق 

تحلیلی  -توصیفی اطالعات از روش تحلیل وتجزیه فیش بوده است. و برای  ابزار آنو  یا کتابخانه

حاصل از  یها دادهو وزن دهی  تأییدو  یاعتبارسنجدر مرحله بعدی جهت ، است  شده استفاده

آن با استفاده از نظر  ئیرواکه  بخش اکتشافی از روش میدانی و از ابزار پرسشنامه استفاده گردید

و جامعه  ینتأم( 81/0) کرون باخو پایائی آن از طریق آلفای  نظران صاحبکارشناسان خبره و 

و خبرگان بوده که به روش قضاوتی هدفمند  نظران صاحبنفر از  8آماری تحقیق تعداد 

. اند شده یینتع

 های تحقیق و یافته ها داده وتحلیل تجزیه
حسسوزه بیسسداری  نظسسران صسساحباسسسنادی تحقیسسق بسسه کمسسک اسسساتید و  یهسسا دادهپسسس از بررسسسی 

گسزاره   37تنهسا   هسا  آنپس از تعدیل ، تغییسر و ترکیسب    آمده دست بهگزاره  57از بین  یتاًنهااسالمی،

و همچنسین تعیسین    آمسده  دسست  بسه  یها گزارهروایی صوری و محتوایی  ینتأمحاصل شد که جهت 

را در قالسب پرسشسنامه محقسق     هسا  آناز نظر فرصت یا تهدید بودن،  ها گزارهجنس هر کدام از این 

 تنظیم و به جامعه خبرگان ارجاع داده شد:  3ساخته مطابق با جدول شماره 
 پدیده بیداری اسالمی  ةزمین در(العالی مدظله) از بیانات مقام معظم رهبری شده استخراج های گزاره: 8جدول

ف
ردی

 

 عامل ها گزاره

 تأیید
 در صورت موافقت میزان اهمیت آن عامل

فق
موا

ف 
خال

م
 

 تهدید فرصت

1 9 9 2 8 1 9 9 2 8 

8 

احساس و گمان اینکه با سقوط حاکم وابسسته و  
آن  بسه دنبسال  و  شسده  تمسام فاسد و دیکتاتور، کار 

خیال ناشسی از احسساس پیسروزی و کسم      یراحت
بیانسات   ) ؛هسا  عسزم ها و سست شدن  شدن انگیزه

المللی بیسدارى   مقام معظم رهبری در اجالس بین
فریسسب و قسسانع ( و همچنسسین 51/1/35،  اسسسالمى

برای  و ابتدایی جزئیکردن مردم با دستاوردهای 
در سسفر بسه    لسه  معظسم بیانات . )باشد میانقالب 

غفلت بعد 
             از پیروزی
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 شناسایی فرصتها و تهدیدات ناشی از بیداری اسالمی و اولویت بندی آنها، 

 )مدظله العالی(با تاکید بر گفتمان حضرت امام خامنه ای 
 

ف
ردی

 

 عامل ها گزاره

 تأیید
 در صورت موافقت میزان اهمیت آن عامل

فق
موا

ف 
خال

م
 

 تهدید فرصت

1 9 9 2 8 1 9 9 2 8 
مغسسرور شسسدن و ( 54/33/83آذربایجسسان شسسرقی، 

بیانسات مقسام معظسم    ) دشمن را غافسل دانسستن ؛  
،  المللسی بیسدارى اسسالمى    رهبری در اجالس بین

به خسود مشسغول    چنان آنمسلمانان را ( 51/1/35
ناصسر   اهلل آیست )کنند که از دشسمن غافسل شسوند   

مکارم شسیرازی ، دیسدار بسا اعضسای فراکسسیون      
بیسسداری اسسسالمی مجلسسس شسسورای اسسسالمی     

58/1/3135.) 

2 

مرعسسوب شسسدن از هیمنسسه ظسساهری مسسستکبران و 
 هسای  قسدرت احساس تسرس از امریکسا و دیگسر    

 هسای  ارزشارائه تصویر آرمسانی از  ، و گر مداخله
بیانسسات )؛ آمریکسایی و لیبسرال دمکراسسسی غربسی    

در سسسفر بسسه آذربایجسسان شسسرقی،     معظسسم لسسه 
54/33/83) 

رعسسسب از 
 های قدرت

جهسسانی و 
 ای منطقه

            

9 

الگسو  فراوان غرب برای جلوگیری از  های تالش
جمهوری اسالمی در منطقه و دیده نشسدن   شدن
در دیسدار بسا خبرگسسان ،    معظسم لسه  بیانسات  ؛ ) آن
33/35/83) 

جلسسوگیری 
از الگسسسسسو 
شسسسسسسسدن 
جمهسسسوری 
اسسسسسسالمی 

 ایران

            

9 
؛  ها قیاماز  غیرواقعیانحرافی و  های تحلیلالقای 

وحسدت اسسالمی،    اجسالس در  معظم لسه بیانات )
3/35/83) 

خطاءدرتح
             ها قیاملیل 

1 

؛ روی کار آمدن عناصر متعهّد به آمریکا و غرب 
هسای نمساز جمعسه،    در خطبسه  معظسم لسه  بیانات )
بر روی کار آوردن عناصسری کسه   ( ،  32/33/83

جهست   دانند میمریکا و غرب آخود را متعهد به 
 هسای  مسدل ی غسرب و تثبیست     بازگرداندن سسلطه 

ی غربی و بیگانه از اصول انقسالب   نوسازی شده
در  معظم لهبیانات )، تسلط بر اوضاع؛درنهایتو 

 (51/1/35نخستین اجالس بیداری اسالمی ، 

تسسسسسسالش 
غسسسسسسسرب 
جهت روی 
کسسار آوردن 
 عناصر خود

            

8 
اعتمسساد بسسه دشسسمن و افتسسادن در دام لبخنسسدها و  

در حسرم   معظسم لسه  بیانسات  ؛ ) ها آن های حمایت
 (37/1/35مطهر امام خمینی)ره(، 

اعتمسسسسساد 
بسسسسیش از 
حسسسد بسسسه 
 دشمنان
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ف
ردی

 

 عامل ها گزاره

 تأیید
 در صورت موافقت میزان اهمیت آن عامل

فق
موا

ف 
خال

م
 

 تهدید فرصت

1 9 9 2 8 1 9 9 2 8 

7 

تکفیر، و وارد ساختن اتهام شسر  و بسدعت بسه    
مسلمانان دیگر و همچنین مبساح دانسستن جسان،    

)سسسایت اسسسالم تسسایمز( ،  هسسا آن آبسسروی ومسسال 
بیانسات  ؛ )قسومی و مسذهبی    افکنانه تفرقهحرکات 

در حسسرم مطهسسر امسسام خمینسسی)ره(،    معظسسم لسسه 
اخسستالف در صسسفوف انقالبیسسون و   ( ، 37/1/35

و مسرزی،   ای قبیلسه ، ای فرقسه قومی،  های درگیری
تسالش غسرب   )سسایت فسردا نیسوز(     امت اسالمی

برای ایجاد اختالف بین شسیعه و سسنّی و القسای    
شسسیعیان)عراق، بحسسرین و  قسسدرت گیسسریخطسسر 
 (3/3/35در حرم رضوی،  معظم لهبیانات ،)لبنان(

ایجسسسسسساد 
تفرقه بسین  
 مسلمانان

            

1 

های انحرافی گوناگون در پیش پسای   معرفی بدیل
نهضت و مسردم در صسورت یساس از روی کسار     

حکسومتی و قسانون    های مدلپیشنهاد ، و یا  دنآم
که کشورهای اسالمی را بسار دیگسر    ییها یاساس

در دام وابستگی فرهنگی و سیاسسی و اقتصسادی   
در نخسستین   معظسم لسه  بیانسات  )به غرب بیفکند؛

سعی در بسه  ( 51/1/35اجالس بیداری اسالمی ، 
انحراف کشاندن بیسداری اسسالمی، از اهسداف و    

بیانسات مقسام   .  ) هسا  انقالباین اصلی  یها آرمان
المللسی بیسسدارى   بسین  معظسم رهبسری در اجسالس   

 ( 51/1/35،  اسالمى

ایجسسسسسساد 
             انحراف

3 

 ای رسسانه نفوذ میان انقالبیون و تقویست مسالی و   
یسسک جریسسانِ نسسامطمئن و بسسه حاشسسیه رانسسدن     

در  معظم لسه بیانات )اصیل در انقالب؛ های جریان
 (51/1/35نخستین اجالس بیداری اسالمی ، 

نفسسسوذ در 
میسسسسسسسان 
 انقالبیون

            

81 

و تروریسسزم و جنسسگ داخلسسی میسسان  ومسسرج هسسرج
یا قبائل و احسزاب و یسا    ها قومیتپیروان ادیان یا 
بیانسات  )همسسایه  هسای  دولتو  ها ملتحتی میان 
در نخستین اجسالس بیسداری اسسالمی ،     معظم له

و   مسردد خسته و نومید کردن مسردم و  ( 51/1/35
در دیسدار   معظم لهبیانات )پشیمان کردن مبارزان؛

 (5/35/83مسئوالن نظام، میالد پیامبر)ص( 

ایجسسسسسساد 
و  ثباتی بی

تردیسسسد و 
 یاس

            

88 

معظسم  بیانات )خریدن کسانی از سست عنصران.
در نخسسستین اجسسالس بیسسداری اسسسالمی ،     لسسه
اعطسسای امتیسسازات مسسادی، رفسساهی و ( و 51/1/35

را  انقالبیوناینکه برای  ها آزادیمعیشتی و برخی 
در حسرم مطهسر امسام     معظم لهبیانات آرام کنند؛ )
 (37/1/35خمینی)ره(، 

اغسسسسسوا و 
             فریب
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 شناسایی فرصتها و تهدیدات ناشی از بیداری اسالمی و اولویت بندی آنها، 

 )مدظله العالی(با تاکید بر گفتمان حضرت امام خامنه ای 
 

ف
ردی

 

 عامل ها گزاره

 تأیید
 در صورت موافقت میزان اهمیت آن عامل

فق
موا

ف 
خال

م
 

 تهدید فرصت

1 9 9 2 8 1 9 9 2 8 

82 

در مورد کشورهای مسستقل   ها سازی انقالبشبیه

در مبعث رسول  معظم لهبیانات ؛ )اسالمی منطقه

مردمسی در   ظساهراً (  مانند کودتسای  3/7/35اکرم 

تحت عنوان انقالب مردم سوریه  آنچهمصر و یا 

 در این کشور جریان دارد. اکنون هم

 سازی شبیه

انقالب بسه  

صسسسسورت 

 غیرحقیقی

            

89 

؛ القسسای ناکارآمسسدی دیسسن در اداره امسسور جامعسسه 

)بیانات مقام معظم رهبری در سفر به آذربایجسان  

غسرب در   ای رسانهتبلیغات ( 54/33/83شرقی ، 

ایجاد اسالم هراسسی و ارائسه تصسویری مسبهم و     

دینسی و جنسبش بیسداری     های ارزشمخدوش از 

اسالمی به منظور مرعوب ساختن افکار عمسومی  

:  3338)والست ،  جهان اسالم بسه ویسژه جوانسان    

24) 

اسسسسسسالم 

 هراسی
            

89 

شکست راهبردهای آمریکا در منطقه و گسسترش  

بیانسات  ؛ )تنفر مردم)عسراق، افغانسستان و لبنسان(    

( 3/35/83وحدت اسسالمی،   اجالسدر  معظم له

در سراسسر   هسا  ملتو بیداری  خودآگاهیافزایش 

وحسدت   اجسالس در  معظسم لسه  بیانسات  ؛ ) جهان

 (3/35/83اسالمی، 

شکسسسسست 

طسسسسسسسرح 

ا خاورمیانسسه

آمریکا و  ی

بیسسسسسداری 

 ها ملت

            

 
به اشباع  8با پرسشنامه شماره  یباًتقراز روش اشباع هدفمند استفاده شد. که  ها گزاره یاعتبارسنججهت 

نشان  یاعتبارسنجپایان یافت. اما نتایج حاصل از این  یاعتبارسنجتکراری شدند. و کار  ها جوابرسیدیم و 

 موردسنجشگزاره  37از بین  یاًثانقرار گرفتند،  تأییدتوسط جامعه خبرگی مورد  ها گزارههمگی  اوالًداد که 

واقع شدند، که  تأییدمورد نیز به عنوان فرصت ناشی از بیداری اسالمی مورد  3مورد به عنوان تهدید و  31

 :  گردد میزیر ارائه  به شرح 5نتایج فوق در قالب جدول شمار 
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   ها آنو جنس هر کدام از  ها گزارهصوری و محتوایی   اعتبارسنجی: نتایج حاصل از 2جدول 

ف
ردی

 

 تأیید عامل

 عامل

 نوع عامل

ظر
ن

 
ده

دهن
 8 

ظر
ن

 
ده

دهن
2 

ده
دهن

ر 
نظ

9 

ده
دهن

ظر
ن

9 

ده 
هم

ر د
نظ

1 

ظر
ن

 
ده

دهن
8 

ظر
ن

 
ده

دهن
 7 

ظر
ن

 
ده

دهن
1 

مع
ج

ین 
نگ

میا
 

فق
موا

ف 
خال

م
ت 

ص
فر

 

ید
هد

ت
 

 9511 98 9 1 1 9 1 1 1 9 *   * غفلت بعد از پیروزی 8

جهانی  های قدرترعب از  2

 ای منطقهو 

*   * 1 9 1 9 8 1 9 1 99 9182 

جلوگیری از الگو شدن  9

 جمهوری اسالمی ایران

*   * 2 9 9 9 1 9 9 2 23 9582 

 9511 21 9 9 9 9 9 9 9 9 *   * ها قیامتحلیل  درخطا  9

تالش غرب جهت روی  1

 خودکار آوردن عناصر 

*   * 1 1 9 1 1 9 1 1 91 9571 

اعتماد بیش از حد به  8

 دشمنان

*   * 1 1 9 1 1 9 1 1 91 9571 

 9597 91 1 9 9 1 9 9 9 1 *   * ایجاد تفرقه بین مسلمانان   7

 9517 98 9 9 9 9 9 9 9 9 *   * ایجاد انحراف 1

 9597 91 1 9 9 1 9 9 9 1 *   * نفوذ در میان انقالبیون 3

و تردید و  ثباتی بیایجاد  81

 یاس

*   * 1 1 9 1 1 9 1 1 91 9571 

 9582 23 9 9 9 9 9 9 9 9 *   * اغوا و فریب 88

انقالب به  سازی شبیه 82

  غیرحقیقیصورت 

*   * 9 9 9 2 9 1 9 2 28 9521 

 9571 91 9 1 9 9 1 9 1 9 *   * اسالم هراسی 89

 ای خاورمیانهشکست طرح  89

 ها ملتآمریکا و بیداری 

*  *  9 1 1 1 1 1 1 9 91 9571 

 9589 989 18 81 13 19 13 17 88 17 89 8 - 89 جمع کل  

از سوی جامعه خبرگی و بر اساس نوع جنس آنان به عنوان فرصت و  ییدشدهتأ های گزارهدر مرحله بعد 

برای هر کدام از آنان به ترتیب از باال به پایین  آمده دست بهمیانگین  یلهبه وستهدید به صورت جداگانه و 

 :    گردد میارائه  1در قالب جدول شماره  یبند رتبهقرار گرفتند که نتیجه این  یبند رتبهمورد 
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 شناسایی فرصتها و تهدیدات ناشی از بیداری اسالمی و اولویت بندی آنها، 

 )مدظله العالی(با تاکید بر گفتمان حضرت امام خامنه ای 
 

 میانگین بر اساسوتهدیدات ها فرصت بندی یتاولو:9جدول 
 تهدیدات  –الف 

 میانگین شرح گزاره ردیف

اعتماد بیش از حد  8

 دشمنانبه 

در حرم مطهر امام  معظم لهبیانات ؛ ) ها آن های حمایتاعتماد به دشمن و افتادن در دام لبخندها و 

 ( . 37/1/35خمینی)ره(، 
9571 

تالش غرب جهت  2

روی کار آوردن 

 عناصر خود

های نماز جمعه، در خطبه معظم لهبیانات ؛ )روی کار آمدن عناصر متعهّد به آمریکا و غرب 

جهت  دانند میمریکا و غرب آبر روی کار آوردن عناصری که خود را متعهد به ( ،  32/33/83

ی غربی و بیگانه از اصول انقالب و  نوسازی شده های مدلی غرب و تثبیت   بازگرداندن سلطه

 ( . 51/1/35در نخستین اجالس بیداری اسالمی ،  معظم لهبیانات )، تسلط بر اوضاع؛درنهایت

9571 

و  ثباتی بیایجاد  9

 تردید و یاس

یا قبائل و احزاب و یا حتی  ها قومیتو تروریزم و جنگ داخلی میان پیروان ادیان یا  ومرج هرج

( 51/1/35در نخستین اجالس بیداری اسالمی ،  معظم لهبیانات )همسایه های دولتو  ها ملتمیان 

در دیدار مسئوالن نظام،  معظم لهبیانات )و پشیمان کردن مبارزان؛  مرددخسته و نومید کردن مردم و 

 (. 5/35/83میالد پیامبر)ص( 

9571 

غفلت بعد از  9

 پیروزی

آن  به دنبالو  شده تماماحساس و گمان اینکه با سقوط حاکم وابسته و فاسد و دیکتاتور، کار 

بیانات مقام  ) ؛ها عزمها و سست شدن  خیال ناشی از احساس پیروزی و کم شدن انگیزه یراحت

فریب و قانع کردن مردم ( و همچنین 51/1/35،  المللی بیدارى اسالمى معظم رهبری در اجالس بین

در سفر به آذربایجان شرقی،  معظم لهبیانات . )باشد میبرای انقالب  و ابتدایی جزئیبا دستاوردهای 

رهبری در اجالس بیانات مقام معظم ) مغرور شدن و دشمن را غافل دانستن ؛( 54/33/83

به خود مشغول کنند که از دشمن غافل  چنان آنمسلمانان را ( 51/1/35،  المللی بیدارى اسالمى بین

ناصر مکارم شیرازی ، دیدار با اعضای فراکسیون بیداری اسالمی مجلس شورای  اهلل آیت)شوند

 (. 58/1/3135اسالمی 

9511 

ایجاد تفرقه بین  1

 مسلمانان  

 وتکفیر، و وارد ساختن اتهام شر  و بدعت به مسلمانان دیگر و همچنین مباح دانستن جان، مال 

در حرم  معظم لهبیانات ؛ )قومی و مذهبی  افکنانه تفرقهحرکات )سایت اسالم تایمز( ،  ها آن آبروی

، ای فرقهقومی،  های درگیریاختالف در صفوف انقالبیون و ( ، 37/1/35مطهر امام خمینی)ره(، 

تالش غرب برای ایجاد اختالف بین شیعه و سنّی )سایت فردا نیوز(  و مرزی، امت اسالمی ای قبیله

در حرم رضوی،  معظم لهبیانات ،)شیعیان)عراق، بحرین و لبنان( قدرت گیریو القای خطر 

3/3/35.) 

9597 

نفوذ در میان  8

 انقالبیون

 های جریانیک جریانِ نامطمئن و به حاشیه راندن  ای رسانهنفوذ میان انقالبیون و تقویت مالی و 

 (.51/1/35در نخستین اجالس بیداری اسالمی ،  معظم لهبیانات )اصیل در انقالب؛
9597 

 های قدرترعب از  7

 ای منطقهجهانی و 

، گر مداخله های قدرتمرعوب شدن از هیمنه ظاهری مستکبران و احساس ترس از امریکا و دیگر 

در سفر  معظم لهبیانات )؛ آمریکایی و لیبرال دمکراسی غربی  های ارزشارائه تصویر آرمانی از و 

 (. 54/33/83به آذربایجان شرقی، 

9182 

 دنآمهای انحرافی گوناگون در پیش پای نهضت و مردم در صورت یاس از روی کار  معرفی بدیل ایجاد انحراف 1

که کشورهای اسالمی را بار دیگر در دام  هایی اساسیحکومتی و قانون  های مدلپیشنهاد ، و یا 

در نخستین اجالس  معظم لهبیانات )وابستگی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی به غرب بیفکند؛

 های آرمانسعی در به انحراف کشاندن بیداری اسالمی، از اهداف و ( 51/1/35بیداری اسالمی ، 

 (.   51/1/35،  المللی بیدارى اسالمى ت مقام معظم رهبری در اجالس بینبیانا.  ) ها انقالباین اصلی 

9517 

؛ )بیانات مقام معظم رهبری در سفر به آذربایجان شرقی القای ناکارآمدی دین در اداره امور جامعه  اسالم هراسی 3

 ،54/33/83 ) 
9571 
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 تهدیدات  –الف 

 میانگین شرح گزاره ردیف

جلوگیری از الگو  81

شدن جمهوری 

 اسالمی ایران

؛  جمهوری اسالمی در منطقه و دیده نشدن آن الگو شدنفراوان غرب برای جلوگیری از  های تالش

 ( 33/35/83در دیدار با خبرگان ،  معظم لهبیانات )
9582 

( 51/1/35در نخستین اجالس بیداری اسالمی ،  معظم لهبیانات )خریدن کسانی از سست عنصران. اغوا و فریب 88

را آرام کنند؛  انقالبیوناینکه برای  ها آزادیاعطای امتیازات مادی، رفاهی و معیشتی و برخی و 

 (.37/1/35در حرم مطهر امام خمینی)ره(،  معظم لهبیانات )

9582 

تحلیل  درخطا  82

 ها قیام

وحدت اسالمی،  اجالسدر  معظم لهبیانات ؛ ) ها قیاماز  غیرواقعیانحرافی و  های تحلیلالقای 

3/35/83 .) 
9511 

انقالب  سازی شبیه 89

به صورت 

  غیرحقیقی

در مبعث رسول  معظم لهبیانات ؛ )در مورد کشورهای مستقل اسالمی منطقه ها سازی انقالبشبیه

مردمی در مصر و یا آنچه که تحت عنوان انقالب مردم سوریه  ظاهراً(  مانند کودتای 3/7/35اکرم 

 در این کشور جریان دارد.  اکنون هم

9521 

 ها فرصت -ب

 میانگین شرح گزاره ردیف

شکست طرح  8

 ای خاورمیانه

آمریکا و بیداری 

 ها ملت

معظم بیانات ؛ )شکست راهبردهای آمریکا در منطقه و گسترش تنفر مردم)عراق، افغانستان و لبنان( 

؛  در سراسر جهان ها ملتو بیداری  خودآگاهیافزایش ( 3/35/83وحدت اسالمی،  اجالسدر  له

  5(3/35/83وحدت اسالمی،  اجالسدر  معظم لهبیانات )

9571 

 

  پیشنهادو  گیری نتیجه

 :نتیجه گیری-الف

و تهدیدات فراروی نظام جمهوری اسالمی ایران، توانایی الزم را برای  ها فرصتشناخت دقیق و صحیح 

ها در  و ناکامی ها شکستنماید.  حفظ و افزایش منافع و اهداف ملی و باال بردن توان امنیت ملی فراهم می

 گردد.  عرصه خارجی عمدتاً به تحلیل نادرست از ماتریس فرصت و تهدید برمی

 یرپذ امکاناحتمالی  بینی یشپکامل آینده را پیش گوئی کنیم.اما  طور به گاه یچه توانیم نمیآنچه مسلم است 

خود را ساده کنیم،و با تجربیات  موردنظرکه از لحاظ زمانی و مکانی سیستم  شود میسعی  غالباًاست ، و 

سیستماتیک  آینده ، کاوش ریزی برنامهمطالعات  های روشتاریخی به امر مطالعه آینده آن سیستم بپردازیم. 

علوم اقتصاد ، آمار ،  ی مجموعهآن از  های روشست به وقوع به پیوندد. ا در آن چیزی است که ممکن

 های ریزی برنامه گونه این. هدف از شوند می، و تحقیق عملیاتی مشتق  ها یستمسروانشناسی ، تحلیل 

ر شوند، از قبل هشدار گرفته استراتژیک این است که در مورد مشکالتی که ممکن است سر راه ما پدیدا

را  ها آن مناسبی را تعیین و های سیاستتا  کند میباشیم.این آگاهی قبلی از مشکالت احتمالی به ما کمک 

 . دهند یمآوردنی هستند، به ما نشان  به دسترا که  هایی آینده،ها ریزی برنامه،این در ضمنارزیابی کنیم.
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 -5؛ و آیند یم به نظرتجسسی از آینده که محتمل  های بینی یشپ -3وجود دارد:  بینی یشپدر کل ، دو نوع 

تجسسی و هنجاری  بینی یشپ. در هر دو گونه شوند میهنجاری که مطلوب نظر ما تصور  های بینی یشپ

 (  358و353: 3184.)لطفیان ، ییمنماکمی و کیفی استفاده  های روشاز  توانیم یم

عوامل خارجی ناشی از  یبند رتبهو میدانی نسبت به احصاء و  یا کتابخانهسی لذا این تحقیق ضمن برر

که نتایج آن نشان داد که از بین  .و تهدیدات پرداخته است ها فرصتپدیده بیداری اسالمی تحت عنوان 

 سازی شبیهتأثیر و گزاره  ترین یشب( داری 74/7تهدید اعتماد بیش از حد به دشمن با میانگین ) های گزاره

با کسب  ها گزاره، و بقیه اند بوده یرتأث(دارای کمترین 52/1با میانگین ) غیرحقیقیبه صورت  ها انقالب

بخش الف( همچنین از 1.)جدول شماره:اند شده واقع ها آنمیانگین حد واسط بین این دو در حد فاصل بین 

با رهبری ایران با  ها ملتآمریکا و بیداری  ای خاورمیانهتنها گزاره شکست طرح  شده یبررس های گزارهبین 

بخش ب( امید است که 1قرار گرفت.)جدول شماره: تأییدمورد و فرصت تعیین  به عنوان( 42/7میانگین )

و همچنین هدایتگر محققین و  قرارگرفتهاین حوزه  اندرکاران دستو استفاده مسئولین و  موردتوجهنتایج آن 

 بیشتر در این زمینه باشد.پژوهشگران جهت انجام تحقیقات 

 :  ها پیشنهاد -ب

 : گردد میذیل اشاره  به شرحبرگرفته از نتایج تحقیق  های یشنهادپدر ادامه به برخی از   

شده مبنی بر عدم اعتماد به  آنجا انقالبآگاهی بخشی هر چه بیشتر به مسلمانان کشورهایی که در  -

 آنان نبستن. های یتحمادشمن و دل به لبخندها و 

جلوگیری از به روی کار آمدن عناصر  ینچن همجلوگیری از نفوذ عوامل بیگانه در میان انقالبیون و  -

در آینده در مسیر انقالب  که یناقبلی ، جهت پیشگیری از  شده ساقط یها نظاممربوط به دشمنان و 

 انحراف ایجاد نشود.

پیروزی  یلبه دللین در کشورهای انقالب شده جلوگیری از ایجاد غرور کاذب در بین مردم و مسئو -

و تردید و یاس و  ثباتی بیاولیه، و حفظ وحدت در بین مردم و مسئولین به منظور جلوگیری از ایجاد 

 و جهانی. ای منطقههمچنین ایجاد تفرقه و رعب و وحشت ناشی از تبلیغات دشمنان 

تالش جهت ارائه و برجسته کردن تجارب کشورهای ذی سابقه همانند تجارب انقالب اسالمی ایران  -

در بین این کشورها و هدایت آنان در مقابل اغوا  یالگوسازدر بین کشورهای انقالب شده به منظور 

غات سوء آنان در مقابل اسالم هراسی و تبلی های یلتحلدر  خطاو فریب دشمنان و جلوگیری از ایجاد 

 .ها ملتو بیداری  ها انقالبدشمنان جهت ایجاد انحراف در 

ی ایران در ایجاد بیداری اسالمی در بین کشورهای مو برجسته کردن نقش رهبری انقالب اسال یدتأک -

شیطانی  یها نقشهو  ها دخالتمستضعف جهان و مقابله و مقاومت آنان در برابر  یها ملتاسالمی و 

 اسالمی. یها ملتجهانی جهت استعمار و زیر سلطه بردن کشورها و  دشمنان و نظام سلطه
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و کشورهای اسالمی جهت مبارزه  ها ملتتالش جهت توسعه و فراگیر کردن فرهنگ بسیجی در بین  -

ی مردمی به پیروزی ها انقالبدیکتاتوری حاکم بر این کشورها و همچنین حمایت از  یها نظامبا 

 .لطهدر مقابل توطئه نظام س رسیده

دینی در بین مسلمانان و  یساالر مردمعلمای اسالمی جهت توسعه اسالم و  های یتظرفاستفاده از  -

 کشورهای اسالمی و تغییر موازنه قدرت به نفع جهان اسالم در منطقه و جهان .
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