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مقاله پژوهشي :شناسایي فرصتها و تهدیدات ناشي از بیداری اسالمي و اولویتبندی آنها،
با تأکید بر گفتمان حضرت امام خامنهای

(مدظلهالعالي)
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تقی بختیاری  ،غفور کارگری
پذیرش مقاله98/21/11 :

دریافت مقاله97/11/11 :

چكیده
زمینه و هدف :ازآنجاکه ایجاد هرگونه تغییر در حوزههای ژئوپلیتیکی سبب ایجاد فرصتها و تهدیداتی
برای بازیگران منطقهای و جهانی خواهد شد که بهنوعی موازنه قوا را در سطح منطقه و بعضاً در سطح
جهانی تحت تأثیر خود قرار خواهد داد ،لذا این مقاله درصدد است تا فرصتها و تهدیدات ناشی از پدیده
بیداری اسالمی در کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه و غرب آسیا را در مورد جمهوری اسالمی ایران
بررسی نموده و احصاء نماید.
روش:این تحقیق از نوع کاربردی و توسعهای است .روش گردآوری دادهها در بخش اکتشافی اسنادی و
کتابخانهای و ابزار آن فیش بوده است .و برای تجزیه و تحلیل اطالعات از روش توصیفی -تحلیلی
استفادهشده ،در مرحله بعدی جهت تأیید و وزن دهی دادههای حاصل از بخش اکتشافی از روش میدانی و
از ابزار پرسشنامه استفاده گردید و جامعه آماری تحقیق تعداد  8نفر از صاحبنظران و خبرگان بوده که به
روش قضاوتی هدفمند تعیین شدند.
یافتهها :نتایج تحقیق نشان داد که از میان عوامل و گزارههای مختلف گردآوری و بررسیشده پس از
گرفتن نظر خبرگان تنها31عامل که دارای اهمیت بیشتر بودهاند عنوان تهدید و3عامل هم به عنوان فرصت
ناشی از بیداری اسالمی انتخاب گردیده است.
نتیجهگیری:از بین گزارههای تهدید اعتماد بیشازاندازه به دشمن با میانگین()7/74داری بیشترین تأثیر و
گزاره شبیهسازی انقالبها به صورت غیرحقیقی با میانگین()1/52دارای کمترین تأثیر بودهاند .همچنین از
بین گزارههای بررسیشده تنها گزاره شکست طرح خاورمیانهای آمریکا و بیداری ملتها با میانگین
()7/42به عنوان فرصت ناشی از بیداری اسالمی انتخاب گردید.

واژگان کلیدی :تهدید ،فرصت ،بیداری اسالمی ،گفتمان رهبری.
 -3استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین(نویسنده مسئول) taghibakhtiari@gmail.com
(علیهالسالم)

 -5استادیار مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین
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مقدمه
خیزشهای مردمی و تحوالت جدید جهان عرب در سال 3135که با قیام مردم تونس آغاز شد و سپس به
کشورهای دیگر جهان عرب ازجمله مصر ،بحرین و یمن گسترش یافت ،دگرگونیهای مهمی در محیط
پیرامونی جمهوری اسالمی ایران محسوب میشوند که بر امنیت کشورهای مختلف منطقه و ازجمله
جمهوری اسالمی ایران تأثیراتی اساسی دارد .به رغم الگوها و روندهای متفاوت ،خیزشهای مردمی از دو
جهت یا در دو سطح دگرگونیهای عمدهای را در سطح غرب آسیا و شمال آفریقا ایجاد میکند .اول
دگرگونی در ساختارها و نظامهای سیاسی درون کشورها و ایجاد الگوهای نوین مشروعیت در سطح
نظامهای سیاسی و دوم ایجاد دگرگونی در سطح ساختار و توازن قدرت بین بازیگران منطقهای،این دو
سطح مؤلفههای ا منیتی درون کشورها و ترتیبات سیاسی و امنیتی منطقه را برای جمهوری اسالمی ایران
دگرگون میسازد .و درنتیجه متغیرها و چشماندازهای نوینی را در محیط دفاعی  -امنیتی ایران مطرح
میکند .بر این اساس سیاستهای دفاعی  -امنیتی جمهوری اسالمی ایران شاهد فرصتها و تهدیدات
جدیدی در سطح منطقهای خواهد بود(جعفری ولدانی 358 :3184 ،تا.)32
این خیزشهای مردمی و تحوالت جهان عرب به صورت همزمان فرصتها و تهدیداتی را در پی داشت.
چراکه این تحوالت ابعاد مختلف امنیت را در ابعاد سرزمینی ،جامعه و نظام سیاسی در کشورهای منطقه
متأثر ساخت  .تحوالت جهان عرب ابعاد و ویژگیهای مختلفی دارند که متغیرهای مختلف امنیت یعنی
قابلیت نظامی و راهبردی ،مشروعیت سیاسی ،مدارای قومی و مذهبی ،و توانایی اقتصادی کشورهای
مختلف و ازجمله جمهوری اسالمی ایران را به صورتهای ناهمگون و در مقیاسهای متفاوت تحت تأثیر
قرار میدهند.
ازآنجاکه مطالعه و شناخت دقیق و صحیح هر پدیده خارجی و تعیین و مشخص نمودن فرصتها و
تهدیدات ناشی از آن،ما را در ارزیابی صحیح از اوضاع و همچنین فراهم کردن راهبردهای الزم برای
رسیدن به اهداف از پیش تعیینشده کمک میکند.این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال میباشد که
تهدیدات و فرصتهای ناشی از بیداری اسالمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با توجه به گفتمان مقام
معظم رهبری(مدظلهالعالی)برای جمهوری اسالمی ایران کدماند؟ و این فرصتها و تهدیدات از نظر اهمیت
و اولویت هر کدام در چه جایگاهی قرار میگیرند؟
این تحقیق میتواند با مشخص کردن فرصتها و تهدیدات و بررسی وضعیتهای موجود به دنبال
راهحلهای مناسب برای جمهوری اسالمی ایران باشد ،و مسائل و مشکالت این حوزهی مدیریت راهبردی
را شفاف و قابلحل نموده و راه برونرفت از شرایط نامطلوب موجود و ترسیم افق آینده را فراهم نماید.
همچنین میتواند دانش مدیران راهبردی را در هدایت پدیده بیداری اسالمی در سطح منطقه ارتقاء دهد.

شناسایی فرصتها و تهدیدات ناشی از بیداری اسالمی و اولویت بندی آنها،
(مدظله العالی)
با تاکید بر گفتمان حضرت امام خامنه ای
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تغییر و تحوالت ناشی از بیداری اسالمی در جهان اسالم و تالش استکبار به منظور مدیریت انقالبهای به
وجود آمده و حفظ منافع خود در منطقه و همچنین جلوگیری از گسترش نفوذ جمهوری اسالمی ،گویای
این واقعیت است که مطالعه علمی و شناخت فرصتها و تهدیدات ناشی از پدیده بیداری اسالمی جهت
مقابله با تهدیدات و بهرهمندی از فرصتهای ایجادشده امری ضروری به نظر میرسد.

مباني نظری
-

پیشینه شناسي

به استناد بررسیهای انجامشده تاکنون تحقیق مستقل و مستدل علمی و یا رساله و کتابی که به
شناخت فرصتها و تهدیدات ناشی از بیداری اسالمی پرداخته باشد ،مشاهده نگردید .اما مقاالت
نسبتاً مشابهی به شرح زیر به موضوع مورداشاره پرداخته است.
 عارفی گو روان  ،اسماعیل  ، 3132 ،در مقاله خود با عنوان " :فرصتها و تهدیدهای فرا رویجمهوری اسالمی ایران در رابطه با بیداری اسالمی در منطقه خاورمیانه" به این نتایج رسیده
است  :همکاری جدید منطقهای در مقابل مقاومت  ،ظهور گروههای سلفی تکفیری  ،ایجاد
جنگ و درگیری در کشورهای اسالمی  ،ظهور نظم نوین غربی بجای اسالمی  ،افزایش بحران
و پیچیدگی در منطقه تعهدهای ایران و در مقابل افزایش قدرت منطقهای ایران  ،شکلگیری
گفتمان اسالم سیاسی و به ثمر نشستن خواستههای نیروهای اسالمی فرصتهای فرا روی
ایران است.
 ستوده آرانی  ،محمد و ترکی  ،هادی  ، 3137 ،در مقاله خود با عنوان " :بیداری اسالمی وسیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران  ،فرصتها و تهدیدها و راهبردها" به این نتایج
رسیده است  :با حفظ فضای غیرامنیتی ایران در منطقه و تقویت روند اعتمادسازی میان
کشور های اصلی در منطقه  ،این امکان وجود دارد که سطح روابط ایران با کشورهای همسایه
افزایش یابد و فضای ناامنی و بیثباتی کاهش یابد  .لذا ایران میتواند با توجه به فرصتها ،
تهدیدها و قوتها و ضعفهای بیانشده از راهبردهای چهارگانه توسعه یا پیشگامی ،
بازدارندگی یا تمرکز  ،بازنگری یا تنوع و راهبرد دفاعی یا بقا برای تقویت روند بیداری
اسالمی استفاده کند.
 قربانی شیخنشین ،ارسالن و کار آزما ،جواد ،3133 ،در مقاله خود با عنوان ":بیداری اسالمی ودستگاه دیپلماسی ایران؛ فرصتها و تهدیدها" به این نتایج رسیده است که :بیداری اسالمی
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هم فرصت است هم تهدید و ایران در صورت بهکارگیری همه ابزارهای خود میتواند آن را به
فرصت تبدیل کند.
 دهقانی فیروزآبادی  ،سید جالل و فرازی  ،مهدی  ، 3133 ،در مقاله خود با عنوان " :بیداریاسالمی و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران" به این نتایج رسیده است که  :برای ناکارآمد
کردن الگوهای مردمساالری دینی  ،تشدید تنازعات گفتمانی  ،تشدید تنازعات درون دینی ،
تقویت موج اسالم/شیعه/ایران هراسی و افزایش فشارهای سیاسی  ،اقتصادی و نظامی بر ایران
است.
نتیجهگیری  :با جمعبندی پیشینه میتوان به این نتایج رسید :تهدیدهای پیش روی ایران شامل
:همکاری جدید منطقهای در برابر مقاومت  ،ظهور گروههای سلفی تکفیری  ،ایجاد جنگ و
درگیری در کشورهای اسالمی  ،ظهور نظم نوین غربی بجای نظم نوین اسالمی  ،افزایش
بحران و پیچیدگی در منطقه ،تشدید تنازعات گفتمانی  ،تشدید تنازعات درون دینی  ،تقویت
موج اسالم/شیعه/ایران هراسی و افزایش فشارهای سیاسی  ،اقتصادی و نظامی بر ایران است .و
فرصتهای پیش رو ایران شامل  :افزایش قدرت منطقهای ایران  ،شکلگیری گفتمان اسالم
سیاسی و به ثمر نشستن خواستههای نیروهای اسالمی  ،حفظ فضای غیرامنیتی ایران در منطقه
و تقویت روند اعتمادسازی میان کشورهای اصلی در منطقه  ،افزایش سطح روابط ایران با
کشورهای همسایه و کاهش فضای ناامنی و بیثباتی هست  ،لذا ایران میتواند با توجه به
فرصتها  ،تهدیدها و قوتها و ضعفهای بیانشده از راهبردهای چهارگانه توسعه یا
پیشگامی  ،بازدارندگی یا تمرکز  ،بازنگری یا تنوع و راهبرد دفاعی یا بقا برای تقویت روند
بیداری اسالمی استفاده کند.
 -مفهوم شناسي :

تعریف تهدید :اگرچه صاحبنظران و اندیشمندان از تهدید تعاریف مختلفی ارائه دادهاند در اینجا به
سه مورد از این تعاریف اشاره میگردد:
انسانها معموالً چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی یا در قالب اجتماع  ،با تهدید روبرو
هستند .این تهدیدات یا طبیعی است که سازوکار مربوط به خود را دارد یا مصنوعی و ساخته
انسان است ،یعنی با طرحریزی و عملیاتی کردن به مرحله اجرا درمیآید .تهدیدات معموالً در
مقابل منافع صورت میگیرد .در ادبیات سیاسی حاکم ،امروزه تهدیدات به دو گروه تقسیم میشود.
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تهدیدات سخت یا نظامی  ،تهدیدات نرم(عاشوری و شهرام فر.)385 :3183 ،تهدید برآیند
وضعیتی است که عوامل محیطی برخالف خواسته سازمان و خارج از کنترل آن عمل میکنند و از
این حیث روند امور مطلوب نیست و احتمال آشفتگی خطر یا زیان برای سازمان وجود دارد .بر
این اساس هر عنصر یا وضعیتی که موجودیت منافع یا ارزشهای حیاتی سازمان را به خطر اندازد
تهدید محسوب میشود(حسن بیگی .)153 :3135 ،
 تهدید عاملی است که مانع رشد و حرکت و بالندگی سازمان میشود .به عبارت دیگر ضرربالقوه است که عوامل بالفعل شدنش هنوز به وجود نیامده است(علی احمدی.)381 :3185،
 -تعریف عملیاتي:

منظور از تهدید در این تحقیق هرگونه خطری است که از بیرون و توسط دشمنان

متوجه پدیده بیداری اسالمی گردد ،یا هرگونه ضعف و غفلتی که توسط کشورهای انقالب شده
صورت پذیرد و سبب تضعیف پدیده بیداری اسالمیشده و درنتیجه برای جمهوری اسالمی ایران
نیز پیامدهای امنیتی در پی داشته باشد  ،میباشد.
 تعریف فرصت(مدظلهالعالی)

الف -تعریف فرصت در کالم امام خامنهای

منظور از فرصت ،وجود زمینه یا شانس مطلوب در محیط بیرونی برای یک فرد ،سازمان و یا کشور
است که با بهرهبرداری آن ،میتواند به نتایج یا عواید قابلتوجهی دست یابد .همچنین فرصت
شرایطی است که به کشورها این توانایی را میدهد که با بهرهگیری صحیح از آنها ،اهداف ملی
خود را محقق و تهدیدات را دفع نمایند .باهدف تقویت و تداوم جنبش بیداری اسالمی با استفاده
از فرصتهای محیطی موجود باید نقاط ضعف درون جنبش را بیاثر و خنثی نمود(مقام معظم
رهبری.)83/35/3 ،
ب -تعریف فرصت از منظر دیگر اندیشمندان
اگرچه صاحبنظران و اندیشمندان از فرصت تعاریف مختلفی ارائه دادهاند در اینجا به سه مورد
از این تعاریف اشاره میگردد:
فرصت پتانسیل نهفتهای است که بهرهگیری از آن سازمان را در جهت مثبت رشد خواهد داد؛ به
عبارت دیگر  ،منفعت بالقوهای است که هنوز بالفعل نشده است(علی احمدی.)381 :3185،
فرصتها کلیه عوامل  ،عناصر  ،پدیدهها و شرایط بیرون از سیستم هستند که به کمک آنها
میتوان اهداف را محقق ساخت  ،ضعفها و آسیبپذیریها را کاهش داد .و تهدیدات را کنترل
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کرد یا از میان برداشت و یا با آنها مقابله کرد(حسن بیگی .)153 :3135 ،فرصتها موقعیتهای
مهم و مطلوب در محیط شرکت هستند (پیرس و رابینسون .)321 :3181 ،
 -تعریف عملیاتي

 :منظور از فرصت در این تحقیق هرگونه قوت درونی کشورهای انقالب شده و یا

شرایط و موقعیت ایجادشده در سطح منطقه برای پدیده بیداری اسالمی میباشد که سبب تقویت و
استحکام انقالبها در درون کشور و یا ایجاد زمینه برای توسعه و فراگیر شدن بیداری در دیگر
کشورهای اسالمی منطقه گردد میباشد.
 احصاء فرصتها و تهدیدات ناشی از بیداری اسالمی:با وقوع جنگ جهانی دوم یک نظمپایدار و دوقطبی در جهان به وجود آمد که تا سال  3333به طول انجامید ،که در این سال یکی از
قطبهای جهانی که همان قطب شرق بود ،فروپاشید و در مقابل آن آمریکا به عنوان اصلیترین
قطب غرب اعالم جهان تکقطبی کرد.
جهان تا  33سال پس از فروپاشی شوروی دارای نظام تکقطبی با محوریت ایاالتمتحده بوده
است  ،که اشغال افغانستان و عراق در این نظام اتفاق افتاده است  ،و سپس جهان وارد دوره چند
قطبی شد و قدرتهای نوظهوری نظیر برزیل ،چین ،هند و ایران به وجود آمدند و درنهایت در
حدود چهار سال گذشته دوره گذار جدیدی ناشی از بیداری اسالمی شکل گرفت .بیداری اسالمی
اکنون جایگاه خود را در هندسه جهانی پیداکرده است از همین رو است که برخی قدرتهای
منطقه که تا دیروز دوستان ایران بودند ،امروز تبدیل به رقبای ما شدهاند ،به همین دلیل به دنبال کم
کردن قدرت جمهوری اسالمی هستند .بیداری اسالمی ،اسالم سیاسی ،اخوان المسلمین و ...امروز
به تهدید و فرصتی برای ایران تبدیلشده است ،جمهوری اسالمی ایران در این راه باید با دقت و
جدیت گام بردارد؛ چراکه ممکن است این موضوع بجای فرصت تبدیل به تهدیدی برای کشور
شود(خرمشاد.)3133/53/51:
جهت احصاء فرصتها و تهدیدات ناشی از بیداری اسالمی در این تحقیق  ،کار در سه مرحله یا
سهگام به شرح زیر انجامشده است :
 -احصاء گزارههای تهدید و فرصت ناشی از بیداری اسالمی از گفتمان رهبری:

-8غفلت بعد از پیروزی:احساس و گمان اینکه با سقوط حاکم وابسته و فاسد و دیکتاتور ،کار
تمامشده و به دنبال آن راحتی خیال ناشی از احساس پیروزی و کم شدن انگیزهها و سست شدن
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عزمها(مقام معظم رهبری .)35/1/51،و همچنین فریب و قانع کردن مردم با دستاوردهای جزئی و
ابتدایی برای انقالب(مقام معظم رهبری.)83/33/54 ،
-2رعب از قدرتهای جهانی و منطقهای:مرعوب شدن از هیمنه ظاهری مستکبران و احساس
ترس از امریکا و دیگر قدرتهای مداخلهگر ،و ارائه تصویر آرمانی از ارزشهای آمریکایی و
لیبرال دمکراسی غربی؛(مقام معظم رهبری.)83/33/54 ،
 -9عدم نزدیکی و استفاده از تجارب دیگر کشورهای انقالبی مانند جمهوری اسالمی ایران:
تالشهای فراوان غرب برای جلوگیری از الگو شدن جمهوری اسالمی در منطقه و دیده نشدن
آن(مقام معظم رهبری.)83/35/33 ،
-9حرکات تفرقهافکنانه:مانند اختالف در صفوف انقالبیون و درگیریهای قومی ،فرقهای ،قبیلهای
و مرزی امت اسالمی (مقام معظم رهبری ، )35/1/51 ،و حرکات تفرقهافکنانه قومی و مذهبی(مقام
معظم رهبری.)35/1/37 ،
-2سهم خواهی  :تصاحب سهم ویژه در غنیمتِ بهدستآمده از پیروزی انقالبها(مقام معظم
رهبری.)35/1/51 ،
-1غرور زیاد ناشی از پیروزیهای اولیه  :مغرور شدن و دشمن را غافل دانستن ؛ (همان منبع)
 -7اشتباه در تحلیلهای کارشناسی:القای تحلیلهای انحرافی و غیرواقعی از قیامها(مقام معظم
رهبری.)83/35/3 ،
 -1تالش غرب برای روی کار آوردن عناصر وابسته به خود:بهکارگیری عناصر وابسته به
قدرتهای بیگانه و رژیمهای گذشته در نهادهای حساس کشورهای انقالب شده  ،و روی کار
آمدن عناصر متعهّد به آمریکا و غرب (مقام معظم رهبری .)83/33/32 ،و بر روی کار آوردن
عناصری که خود را متعهد به آمریکا و غرب میدانند جهت بازگرداندن سلطهی غرب و تثبیت
مدلهای نوسازی شدهی غربی و بیگانه از اصول انقالب و درنهایت ،تسلط بر اوضاع(مقام معظم
رهبری.)35/1/51 ،
-3اعتماد بیش از حد به دشمنان :اعتماد به دشمن و افتادن در دام لبخندها و حمایتهای
آنها(مقام معظم رهبری.)35/1/37 ،
-81ایجاد انحراف در قیامها  :سعی در به انحراف کشاندن بیداری اسالمی ،از اهداف و آرمانهای
اصلی این انقالبها دارند(مقام معظم رهبری.)35/1/51،امروز آمریکائىها به کمک صهیونیستها
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و به کمک برخى از همپیمانان و مزدوران خودشان در منطقه تالش میکنند این انقالبها را
منحرف کنند ،بر اینها مسلط شوند ،بر روى امواج اینها سوار شوند؛ لیکن فایدهاى ندارد(مقام
معظم رهبری .)35/7/3 ،معرفی بدیلهای انحرافی گوناگون در پیش پای نهضت و مردم در
صورت یاس از روی کار آمدن  ،و یا پیشنهاد مدلهای حکومتی و قانون اساسیهایی که
کشورهای اسالمی را بار دیگر در دام وابستگی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی به غرب بیفکند؛
(مقام معظم رهبری.)35/1/51 ،
-88تندروی و افراطیگری:تفاوتها را به رسمیت بشناسید اما آنها را مدیریت کنید و بدانید که
تفاهم میان مذاهب اسالمی کلید نجات است و کسانی که با تکفیر این و آن ،به آتش تفرقه مذهبی
دامن میزنند دانسته یا ندانسته مزدور و عمله شیطاناند(مقام معظم رهبری.)35/1/51 ،
-35نفوذ در میان انقالبیون  :نفوذ میان انقالبیون و تقویت مالی و رسانهای یک جریانِ نامطمئن و
به حاشیه راندن جریانهای اصیل در انقالبها(مقام معظم رهبری.)35/1/51،
-89ایجاد بیثباتی و بهرهگیری از اختالفات  :ایجاد هرجومرج و تروریزم و جنگ داخلی میان
پیروان ادیان یا قومیتها یا قبائل و احزاب و یا حتی میان ملتها و دولتهای همسایه(مقام معظم
رهبری)35/1/51 ،؛ و تالش غرب برای ایجاد اختالف بین شیعه و سنّی و القای خطر قدرت گیری
شیعیان(عراق ،بحرین و لبنان)و (...مقام معظم رهبری.)35/3/3 ،
 -89تحریم اقتصادی :حصر اقتصادی و تحریم و بلوکه کردن سرمایههای ملی کشورهای انقالب
شده(مقام معظم رهبری.)35/1/51 ،
-81جنگ نرم :هجوم همهجانبهی تبلیغاتی و رسانهای غرب به کشورهای اسالمی؛ (مقام معظم
رهبری )83/35/5،که آقای والت نیز در این خصوص مینویسد  :تبلیغات رسانهای غرب در
بزرگنمایی توان و قدرت صهیونیسم بینالمللی به منظور مرعوب ساختن افکار عمومی جهان
اسالم به ویژه جوانان میباشد(.والت .)2 :3384 ،
-88ایجاد تردید و یاس  :خسته و نومید کردن مردم و مردد و پشیمان کردن مبارزان؛ (بیانات
معظم له در دیدار مسئوالن نظام ،میالد پیامبر(ص) .)83/35/5
-87اغوا و فریب :خریدن کسانی از سست عنصران( .مقام معظم رهبری )35/1/51 ،و اعطای
امتیازات مادی ،رفاهی و معیشتی و برخی آزادیها برای اینکه انقالبیون را آرام کنند(مقام معظم
رهبری.)35/1/37 ،
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-81استفاده از روشهای انقالبی جهت مبارزه با انقالبها:شبیهسازی انقالبها در مورد
کشورهای مستقل اسالمی منطقه(مقام معظم رهبری)35/7/3،مانند کودتای ظاهراً مردمی در مصر و
یا آنچه تحت عنوان انقالب مردم سوریه هماکنون در این کشور جریان دارد.
-83اسالم هراسی:القای ناکارآمدی دین در اداره امور جامعه در بین مسلمانان(مقام معظم رهبری،
 )83/33/54تبلیغات رسانهای غرب درصدد ایجاد اسالم هراسی و ارائه تصویری مبهم و مخدوش
از ارزشهای دینی و جنبش بیداری اسالمی به منظور مرعوب ساختن افکار عمومی جهان اسالم
به ویژه جوانان میباشد(والت .)2 :3384 ،
 -21تهاجم همهجانبه:ولى امروز دیو چند چهرهى استعمار ،همهى تواناییهای خود را براى به
زانو درآوردن اسالم به عرصه آورده است؛ از نیروى نظامى و مشت آهنین و اشغال صریح تا
زنجیرهى اهریمنى تبلیغات و بهکارگیری هزاران سامانهى دروغپراکنی و شایعهسازى ،و از
سازماندهی دستههای ترور و آدمکشى بیرحمانه تا گسترش دادن ابزارهاى فساد اخالقى و تکثیر
و ترویج مواد مخدر و تخریب عزم و روحیه و اخالق جوانان ،و از تهاجم همهجانبهى سیاسى به
مراکز مقاومت تا برانگیختن نخوتهای قومى و تعصبهای فرقهای و ایجاد دشمنی میان
برادران(مقام معظم رهبری.)88/3/2 ،
 -28شکست طرح خاورمیانهای آمریکا:شکست راهبردهای آمریکا در منطقه و گسترش تنفر
مردم(عراق ،افغانستان و لبنان)از آمریکا و غرب(مقام معظم رهبری .)83/35/3،که به گفته فریدمن
از پیامدهای راهبردی بلندمدت بیداری اسالمی کاهش نفوذ و نقش منطقهای امریکا در منطقه
خواهد بود(فریمن ،می.)5533 ،
-22بیداری ملتها:افزایش خودآگاهی و بیداری ملتها در سراسر جهان(مقام معظم رهبری،
.)83/35/3
 -29افزایش ضدیت با رژیمصهیونیستی:به دلیل شکست راهبردهای آمریکا (و حامیان او) در
منطقه و گسترش تنفر مردم(عراق ،افغانستان و لبنان) از آمریکا و افزایش خودآگاهی و بیداری
ملتها در سراسر جهان ،میزان ضدیت با رژیمصهیونیستی نیز افزایشیافته است(مقام معظم
رهبری.)3183/35/3 ،
-29اولویت پیدا کردن مسئله فلسطین و مقاومت :امروز دنیاى اسالم نسبت به مسئلهى فلسطین
بسیار حساستر و بسیار پرانگیزهتر است .علت این است که دنیاى اسالم بیدار شده است( .مقام
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معظم رهبری .)84/4/35 ،موضوع فلسطین و مقاومت  ،به عنوان اصلیترین مسئله جهان اسالم،
آن را به یکی از ارکان جنبش بیداری اسالمی مبدل ساخته است و درعینحال ،خود از
دستاوردهای این جنبش فراگیر در جهان اسالم تأثیر پذیرفته است(مقام معظم رهبری.)35/1/51 ،
روششناسي
این تحقیق از نوع کاربردی و توسعهای است .روش گردآوری دادهها در بخش اکتشافی اسنادی و
کتابخانهای و ابزار آن فیش بوده است .و برای تجزیه و تحلیل اطالعات از روش توصیفی -تحلیلی
استفادهشده است  ،در مرحله بعدی جهت اعتبارسنجی و تأیید و وزن دهی دادههای حاصل از
بخش اکتشافی از روش میدانی و از ابزار پرسشنامه استفاده گردید که روائی آن با استفاده از نظر

کارشناسان خبره و صاحبنظران و پایائی آن از طریق آلفای کرون باخ ( )0/81تأمین و جامعه

آماری تحقیق تعداد  8نفر از صاحبنظران و خبرگان بوده که به روش قضاوتی هدفمند
تعیینشدهاند.
تجزیهوتحلیلدادهها و یافتههای تحقیق
پسسس از بررسسسی دادههسسای اسسسنادی تحقیسسق بسسه کمسسک اسسساتید و صسساحبنظسسران حسسوزه بیسسداری
اسالمی،نهایتاً از بین  57گزاره بهدستآمده پس از تعدیل  ،تغییسر و ترکیسب آنهسا تنهسا  37گسزاره
حاصل شد که جهت تأمین روایی صوری و محتوایی گزارههای بسهدسستآمسده و همچنسین تعیسین
جنس هر کدام از این گزارهها از نظر فرصت یا تهدید بودن ،آنهسا را در قالسب پرسشسنامه محقسق
ساخته مطابق با جدول شماره  3تنظیم و به جامعه خبرگان ارجاع داده شد:
جدول :8گزارههای استخراجشده از بیانات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)درزمینة پدیده بیداری اسالمی
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احساس و گمان اینکه با سقوط حاکم وابسسته و
فاسد و دیکتاتور ،کار تمسامشسده و بسه دنبسال آن
راحتی خیال ناشسی از احسساس پیسروزی و کسم
شدن انگیزهها و سست شدن عسزمهسا؛ ( بیانسات
مقام معظم رهبری در اجالس بینالمللی بیسدارى
اسسسالمى )35/1/51 ،و همچنسسین فریسسب و قسسانع
کردن مردم با دستاوردهای جزئی و ابتدایی برای
انقالب می باشد( .بیانات معظسم لسه در سسفر بسه

غفلت بعد
از پیروزی

موافق

گزارهها

عامل

مخالف

ردیف

تأیید
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در صورت موافقت میزان اهمیت آن
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آذربایجسسان شسسرقی )83/33/54 ،مغسسرور شسسدن و
دشمن را غافسل دانسستن ؛ (بیانسات مقسام معظسم
رهبری در اجالس بینالمللسی بیسدارى اسسالمى،
 )35/1/51مسلمانان را آنچنان به خسود مشسغول
کنند که از دشسمن غافسل شسوند(آیستاهلل ناصسر
مکارم شسیرازی  ،دیسدار بسا اعضسای فراکسسیون
بیسسداری اسسسالمی مجلسسس شسسورای اسسسالمی
.)3135/1/58
مرعسسوب شسسدن از هیمنسسه ظسساهری مسسستکبران و
احساس تسرس از امریکسا و دیگسر قسدرتهسای
مداخلهگر ،و ارائه تصویر آرمسانی از ارزشهسای
آمریکسایی و لیبسرال دمکراسسسی غربسی ؛ (بیانسسات
معظسسم لسسه در سسسفر بسسه آذربایجسسان شسسرقی،
)83/33/54
تالش های فراوان غرب برای جلوگیری از الگسو
شدن جمهوری اسالمی در منطقه و دیده نشسدن
آن ؛ (بیانسات معظسم لسه در دیسدار بسا خبرگسسان ،
)83/35/33
القای تحلیلهای انحرافی و غیرواقعی از قیامها ؛
(بیانات معظم لسه در اجسالس وحسدت اسسالمی،
)83/35/3
روی کار آمدن عناصر متعهّد به آمریکا و غرب ؛
(بیانات معظسم لسه در خطبسههسای نمساز جمعسه،
 ، )83/33/32بر روی کار آوردن عناصسری کسه
خود را متعهد به آمریکا و غرب میدانند جهست
بازگرداندن سسلطهی غسرب و تثبیست مسدلهسای
نوسازی شده ی غربی و بیگانه از اصول انقسالب
و درنهایت ،تسلط بر اوضاع؛(بیانات معظم له در
نخستین اجالس بیداری اسالمی )35/1/51 ،
اعتمسساد بسسه دشسسمن و افتسسادن در دام لبخنسسدها و
حمایتهای آنها ؛ (بیانسات معظسم لسه در حسرم
مطهر امام خمینی(ره))35/1/37 ،

رعسسسب از
قدرتهای
جهسسانی و
منطقهای
جلسسوگیری
از الگسسسسسو
شسسسسسسسدن
جمهسسسوری
اسسسسسسالمی
ایران

خطاءدرتح
لیل قیامها

تسسسسسسالش
غسسسسسسسرب
جهت روی
کسسار آوردن
عناصر خود

اعتمسسسسساد
بسسسسیش از
حسسسد بسسسه
دشمنان

موافق

9

گزارهها

عامل

مخالف

2

تأیید
عامل

23

در صورت موافقت میزان اهمیت آن
فرصت

تهدید

8 2 9 9 1 8 2 9 9 1
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ردیف
3

81

88

تکفیر ،و وارد ساختن اتهام شسر و بسدعت بسه
مسلمانان دیگر و همچنین مبساح دانسستن جسان،
مسسال و آبسسروی آنهسسا (سسسایت اسسسالم تسسایمز) ،
حرکات تفرقهافکنانه قسومی و مسذهبی ؛ (بیانسات
معظسسم لسسه در حسسرم مطهسسر امسسام خمینسسی(ره)،
 ، )35/1/37اخسستالف در صسسفوف انقالبیسسون و
درگیری های قومی ،فرقسهای ،قبیلسهای و مسرزی،
امت اسالمی (سسایت فسردا نیسوز) تسالش غسرب
برای ایجاد اختالف بین شسیعه و سسنّی و القسای
خطسسر قسسدرت گیسسری شسسیعیان(عراق ،بحسسرین و
لبنان)(،بیانات معظم له در حرم رضوی)35/3/3 ،
معرفی بدیلهای انحرافی گوناگون در پیش پسای
نهضت و مسردم در صسورت یساس از روی کسار
آمدن  ،و یا پیشنهاد مدلهای حکسومتی و قسانون
اساسیهایی که کشورهای اسالمی را بسار دیگسر
در دام وابستگی فرهنگی و سیاسسی و اقتصسادی
به غرب بیفکند؛(بیانسات معظسم لسه در نخسستین
اجالس بیداری اسالمی  )35/1/51 ،سعی در بسه
انحراف کشاندن بیسداری اسسالمی ،از اهسداف و
آرمانهای اصلی این انقالبهسا ( .بیانسات مقسام
معظسم رهبسری در اجسالس بسینالمللسی بیسسدارى
اسالمى) 35/1/51 ،
نفوذ میان انقالبیون و تقویست مسالی و رسسانهای
یسسک جریسسانِ نسسامطمئن و بسسه حاشسسیه رانسسدن
جریانهای اصیل در انقالب؛(بیانات معظم لسه در
نخستین اجالس بیداری اسالمی )35/1/51 ،
هسسرجومسسرج و تروریسسزم و جنسسگ داخلسسی میسسان
پیروان ادیان یا قومیتها یا قبائل و احسزاب و یسا
حتی میان ملتها و دولتهسای همسسایه(بیانسات
معظم له در نخستین اجسالس بیسداری اسسالمی ،
 )35/1/51خسته و نومید کردن مسردم و مسردد و
پشیمان کردن مبارزان؛(بیانات معظم له در دیسدار
مسئوالن نظام ،میالد پیامبر(ص) )83/35/5
خریدن کسانی از سست عنصران(.بیانات معظسم
لسسه در نخسسستین اجسسالس بیسسداری اسسسالمی ،
 )35/1/51و اعطسسای امتیسسازات مسسادی ،رفسساهی و
معیشتی و برخی آزادیها برای اینکه انقالبیون را
آرام کنند؛ (بیانات معظم له در حسرم مطهسر امسام
خمینی(ره))35/1/37 ،

ایجسسسسسساد
تفرقه بسین
مسلمانان

ایجسسسسسساد
انحراف

نفسسسوذ در
میسسسسسسسان
انقالبیون
ایجسسسسسساد
بی ثباتی و
تردیسسسد و
یاس

اغسسسسسوا و
فریب

موافق

1

گزارهها

عامل

مخالف

7

تأیید
عامل

در صورت موافقت میزان اهمیت آن
فرصت

تهدید

8 2 9 9 1 8 2 9 9 1

شناسایی فرصتها و تهدیدات ناشی از بیداری اسالمی و اولویت بندی آنها،
(مدظله العالی)
با تاکید بر گفتمان حضرت امام خامنه ای

شبیهسازی انقالبها در مورد کشورهای مسستقل
اسالمی منطقه؛ (بیانات معظم له در مبعث رسول
82

اکرم  )35/7/3مانند کودتسای ظساهراً مردمسی در
مصر و یا آنچه تحت عنوان انقالب مردم سوریه
هماکنون در این کشور جریان دارد.

موافق

گزارهها

عامل

مخالف

ردیف

تأیید
عامل

13

در صورت موافقت میزان اهمیت آن
فرصت

تهدید

8 2 9 9 1 8 2 9 9 1

شبیه سازی
انقالب بسه
صسسسسورت
غیرحقیقی

القسسای ناکارآمسسدی دیسسن در اداره امسسور جامعسسه ؛
(بیانات مقام معظم رهبری در سفر به آذربایجسان
شرقی  )83/33/54 ،تبلیغات رسانه ای غسرب در
89

ایجاد اسالم هراسسی و ارائسه تصسویری مسبهم و

اسسسسسسالم

مخدوش از ارزشهای دینسی و جنسبش بیسداری

هراسی

اسالمی به منظور مرعوب ساختن افکار عمسومی
جهان اسالم بسه ویسژه جوانسان (والست : 3338 ،
)24

89

شکست راهبردهای آمریکا در منطقه و گسسترش

شکسسسسست

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

طسسسسسسسرح

معظم له در اجالس وحدت اسسالمی)83/35/3 ،

خاورمیانسسها

افزایش خودآگاهی و بیداری ملتهسا در سراسسر

ی آمریکا و

جهان ؛ (بیانسات معظسم لسه در اجسالس وحسدت

بیسسسسسداری

اسالمی)83/35/3 ،

ملتها

جهت اعتبارسنجی گزارهها از روش اشباع هدفمند استفاده شد .که تقریباً با پرسشنامه شماره  8به اشباع
رسیدیم و جوابها تکراری شدند .و کار اعتبارسنجی پایان یافت .اما نتایج حاصل از این اعتبارسنجی نشان
داد که اوالً همگی گزارهها توسط جامعه خبرگی مورد تأیید قرار گرفتند ،ثانیاً از بین  37گزاره موردسنجش
 31مورد به عنوان تهدید و  3مورد نیز به عنوان فرصت ناشی از بیداری اسالمی مورد تأیید واقع شدند ،که
نتایج فوق در قالب جدول شمار  5به شرح زیر ارائه میگردد:
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جدول  :2نتایج حاصل از اعتبارسنجی صوری و محتوایی گزارهها و جنس هر کدام از آنها
نظر دهنده 8

نظر دهنده2

نظر دهنده9

نظردهنده9

نظر دهمده 1

نظر دهنده8

نظر دهنده 7

8

غفلت بعد از پیروزی

*

*

9

1

1

1

9

1

1

9

98

9511

2

رعب از قدرتهای جهانی

*

*

1

9

1

9

8

1

9

1

99

9182

عامل
ردیف

موافق

مخالف

فرصت

تهدید

میانگین

نظر دهنده1

تأیید

جمع

عامل

نوع عامل

و منطقهای
9

جلوگیری از الگو شدن

*

*

2

9

9

9

1

9

9

2

23

9582

جمهوری اسالمی ایران
9

خطا در تحلیل قیامها

*

*

9

9

9

9

9

9

9

9

21

9511

1

تالش غرب جهت روی

*

*

1

1

9

1

1

9

1

1

91

9571

کار آوردن عناصر خود
8

اعتماد بیش از حد به

*

*

1

1

9

1

1

9

1

1

91

9571

دشمنان
7

ایجاد تفرقه بین مسلمانان

*

*

1

9

9

9

1

9

9

1

91

9597

1

ایجاد انحراف

*

*

9

9

9

9

9

9

9

9

98

9517

3

نفوذ در میان انقالبیون

*

*

1

9

9

9

1

9

9

1

91

9597

81

ایجاد بیثباتی و تردید و

*

*

1

1

9

1

1

9

1

1

91

9571

88

اغوا و فریب

*

*

9

9

9

9

9

9

9

9

23

9582

82

شبیهسازی انقالب به

*

*

9

9

9

2

9

1

9

2

28

9521

یاس

صورت غیرحقیقی
89

اسالم هراسی

*

89

شکست طرح خاورمیانهای

*

*

*

9

1

9

1

9

9

1

9

91

9571

9

1

1

1

1

1

1

9

91

9571

آمریکا و بیداری ملتها
جمع کل

89

-

8

89

17

88

17

13

19

13

81

18

989

9589

در مرحله بعد گزارههای تأییدشده از سوی جامعه خبرگی و بر اساس نوع جنس آنان به عنوان فرصت و
تهدید به صورت جداگانه و به وسیله میانگین بهدستآمده برای هر کدام از آنان به ترتیب از باال به پایین
مورد رتبهبندی قرار گرفتند که نتیجه این رتبهبندی در قالب جدول شماره  1ارائه میگردد:

شناسایی فرصتها و تهدیدات ناشی از بیداری اسالمی و اولویت بندی آنها،
(مدظله العالی)
با تاکید بر گفتمان حضرت امام خامنه ای

11

جدول :9اولویتبندی فرصتهاوتهدیدات بر اساس میانگین
الف – تهدیدات
ردیف

گزاره

8

اعتماد بیش از حد

اعتماد به دشمن و افتادن در دام لبخندها و حمایتهای آنها ؛ (بیانات معظم له در حرم مطهر امام

به دشمنان

خمینی(ره). )35/1/37 ،

تالش غرب جهت

روی کار آمدن عناصر متعهّد به آمریکا و غرب ؛ (بیانات معظم له در خطبههای نماز جمعه،

روی کار آوردن

 ، )83/33/32بر روی کار آوردن عناصری که خود را متعهد به آمریکا و غرب میدانند جهت

عناصر خود

بازگرداندن سلطهی غرب و تثبیت مدلهای نوسازی شدهی غربی و بیگانه از اصول انقالب و

2

شرح

میانگین
9571
9571

درنهایت ،تسلط بر اوضاع؛(بیانات معظم له در نخستین اجالس بیداری اسالمی . )35/1/51 ،
9

ایجاد بیثباتی و

هرجومرج و تروریزم و جنگ داخلی میان پیروان ادیان یا قومیتها یا قبائل و احزاب و یا حتی

تردید و یاس

میان ملتها و دولتهای همسایه(بیانات معظم له در نخستین اجالس بیداری اسالمی )35/1/51 ،

9571

خسته و نومید کردن مردم و مردد و پشیمان کردن مبارزان؛(بیانات معظم له در دیدار مسئوالن نظام،
میالد پیامبر(ص) .)83/35/5
9

غفلت بعد از

احساس و گمان اینکه با سقوط حاکم وابسته و فاسد و دیکتاتور ،کار تمامشده و به دنبال آن

پیروزی

راحتی خیال ناشی از احساس پیروزی و کم شدن انگیزهها و سست شدن عزمها؛ ( بیانات مقام

9511

معظم رهبری در اجالس بینالمللی بیدارى اسالمى )35/1/51 ،و همچنین فریب و قانع کردن مردم
با دستاوردهای جزئی و ابتدایی برای انقالب میباشد( .بیانات معظم له در سفر به آذربایجان شرقی،
 )83/33/54مغرور شدن و دشمن را غافل دانستن ؛ (بیانات مقام معظم رهبری در اجالس
بینالمللی بیدارى اسالمى )35/1/51 ،مسلمانان را آنچنان به خود مشغول کنند که از دشمن غافل
شوند(آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی  ،دیدار با اعضای فراکسیون بیداری اسالمی مجلس شورای
اسالمی .)3135/1/58
1

ایجاد تفرقه بین

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

مسلمانان

آبروی آنها (سایت اسالم تایمز)  ،حرکات تفرقهافکنانه قومی و مذهبی ؛ (بیانات معظم له در حرم

9597

مطهر امام خمینی(ره) ، )35/1/37 ،اختالف در صفوف انقالبیون و درگیریهای قومی ،فرقهای،
قبیلهای و مرزی ،امت اسالمی (سایت فردا نیوز) تالش غرب برای ایجاد اختالف بین شیعه و سنّی
و القای خطر قدرت گیری شیعیان(عراق ،بحرین و لبنان)(،بیانات معظم له در حرم رضوی،
.)35/3/3
8
7

نفوذ در میان

نفوذ میان انقالبیون و تقویت مالی و رسانهای یک جریانِ نامطمئن و به حاشیه راندن جریانهای

انقالبیون

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

رعب از قدرتهای

مرعوب شدن از هیمنه ظاهری مستکبران و احساس ترس از امریکا و دیگر قدرتهای مداخلهگر،

جهانی و منطقهای

و ارائه تصویر آرمانی از ارزشهای آمریکایی و لیبرال دمکراسی غربی ؛ (بیانات معظم له در سفر

9597
9182

به آذربایجان شرقی.)83/33/54 ،
1

ایجاد انحراف

3

اسالم هراسی

معرفی بدیلهای انحرافی گوناگون در پیش پای نهضت و مردم در صورت یاس از روی کار آمدن

9517

 ،و یا پیشنهاد مدلهای حکومتی و قانون اساسیهایی که کشورهای اسالمی را بار دیگر در دام
وابستگی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی به غرب بیفکند؛(بیانات معظم له در نخستین اجالس
بیداری اسالمی  )35/1/51 ،سعی در به انحراف کشاندن بیداری اسالمی ،از اهداف و آرمانهای
اصلی این انقالبها ( .بیانات مقام معظم رهبری در اجالس بینالمللی بیدارى اسالمى.) 35/1/51 ،
القای ناکارآمدی دین در اداره امور جامعه ؛ (بیانات مقام معظم رهبری در سفر به آذربایجان شرقی
)83/33/54 ،

9571
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الف – تهدیدات
ردیف
81

شرح

میانگین

جلوگیری از الگو

تالشهای فراوان غرب برای جلوگیری از الگو شدن جمهوری اسالمی در منطقه و دیده نشدن آن ؛

9582

گزاره
شدن جمهوری

(بیانات معظم له در دیدار با خبرگان )83/35/33 ،

اسالمی ایران
88

اغوا و فریب

82

خریدن کسانی از سست عنصران(.بیانات معظم له در نخستین اجالس بیداری اسالمی )35/1/51 ،

9582

و اعطای امتیازات مادی ،رفاهی و معیشتی و برخی آزادیها برای اینکه انقالبیون را آرام کنند؛
(بیانات معظم له در حرم مطهر امام خمینی(ره).)35/1/37 ،

89

خطا در تحلیل

القای تحلیلهای انحرافی و غیرواقعی از قیامها ؛ (بیانات معظم له در اجالس وحدت اسالمی،

9511

قیامها

.)83/35/3

شبیهسازی انقالب

شبیهسازی انقالبها در مورد کشورهای مستقل اسالمی منطقه؛ (بیانات معظم له در مبعث رسول

9521

به صورت

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

غیرحقیقی

هماکنون در این کشور جریان دارد.
ب -فرصتها

ردیف
8

گزاره

شرح

شکست طرح

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

خاورمیانهای

له در اجالس وحدت اسالمی )83/35/3 ،افزایش خودآگاهی و بیداری ملتها در سراسر جهان ؛

آمریکا و بیداری

(بیانات معظم له در اجالس وحدت اسالمی5)83/35/3 ،

میانگین
9571

ملتها

نتیجهگیری و پیشنهاد
الف-نتیجه گیری:

شناخت دقیق و صحیح فرصتها و تهدیدات فراروی نظام جمهوری اسالمی ایران ،توانایی الزم را برای
حفظ و افزایش منافع و اهداف ملی و باال بردن توان امنیت ملی فراهم مینماید .شکستها و ناکامیها در
عرصه خارجی عمدتاً به تحلیل نادرست از ماتریس فرصت و تهدید برمیگردد.
آنچه مسلم است نمیتوانیم هیچگاه بهطور کامل آینده را پیش گوئی کنیم.اما پیشبینی احتمالی امکانپذیر
است  ،و غالباً سعی میشود که از لحاظ زمانی و مکانی سیستم موردنظر خود را ساده کنیم،و با تجربیات
تاریخی به امر مطالعه آینده آن سیستم بپردازیم .روشهای مطالعات برنامهریزی آینده  ،کاوش سیستماتیک
در آن چیزی است که ممکن است به وقوع به پیوندد .روشهای آن از مجموعهی علوم اقتصاد  ،آمار ،
روانشناسی  ،تحلیل سیستمها  ،و تحقیق عملیاتی مشتق میشوند .هدف از اینگونه برنامهریزیهای
استراتژیک این است که در مورد مشکالتی که ممکن است سر راه ما پدیدار شوند ،از قبل هشدار گرفته
باشیم.این آگاهی قبلی از مشکالت احتمالی به ما کمک میکند تا سیاستهای مناسبی را تعیین و آنها را
ارزیابی کنیم.در ضمن،این برنامهریزیها،آیندههایی را که به دست آوردنی هستند ،به ما نشان میدهند.

شناسایی فرصتها و تهدیدات ناشی از بیداری اسالمی و اولویت بندی آنها،
(مدظله العالی)
با تاکید بر گفتمان حضرت امام خامنه ای
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در کل  ،دو نوع پیشبینی وجود دارد -3 :پیشبینیهای تجسسی از آینده که محتمل به نظر میآیند؛ و -5
پیشبینیهای هنجاری که مطلوب نظر ما تصور میشوند .در هر دو گونه پیشبینی تجسسی و هنجاری
میتوانیم از روشهای کمی و کیفی استفاده نماییم(.لطفیان 353 :3184 ،و)358
لذا این تحقیق ضمن بررسی کتابخانهای و میدانی نسبت به احصاء و رتبهبندی عوامل خارجی ناشی از
پدیده بیداری اسالمی تحت عنوان فرصتها و تهدیدات پرداخته است .که نتایج آن نشان داد که از بین
گزارههای تهدید اعتماد بیش از حد به دشمن با میانگین ( )7/74داری بیشترین تأثیر و گزاره شبیهسازی
انقالبها به صورت غیرحقیقی با میانگین ()1/52دارای کمترین تأثیر بودهاند ،و بقیه گزارهها با کسب
میانگین حد واسط بین این دو در حد فاصل بین آنها واقعشدهاند(.جدول شماره1:بخش الف) همچنین از
بین گزارههای بررسیشده تنها گزاره شکست طرح خاورمیانهای آمریکا و بیداری ملتها با رهبری ایران با
میانگین ( )7/42به عنوان فرصت تعیین و مورد تأیید قرار گرفت(.جدول شماره1:بخش ب) امید است که
نتایج آن موردتوجه و استفاده مسئولین و دستاندرکاران این حوزه قرارگرفته و همچنین هدایتگر محققین و
پژوهشگران جهت انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه باشد.
ب -پیشنهادها:

در ادامه به برخی از پیشنهادهای برگرفته از نتایج تحقیق به شرح ذیل اشاره میگردد:
 آگاهی بخشی هر چه بیشتر به مسلمانان کشورهایی که در آنجا انقالب شده مبنی بر عدم اعتماد بهدشمن و دل به لبخندها و حمایتهای آنان نبستن.
 جلوگیری از نفوذ عوامل بیگانه در میان انقالبیون و همچنین جلوگیری از به روی کار آمدن عناصرمربوط به دشمنان و نظامهای ساقطشده قبلی  ،جهت پیشگیری از اینکه در آینده در مسیر انقالب
انحراف ایجاد نشود.
 جلوگیری از ایجاد غرور کاذب در بین مردم و مسئولین در کشورهای انقالب شده به دلیل پیروزیاولیه ،و حفظ وحدت در بین مردم و مسئولین به منظور جلوگیری از ایجاد بیثباتی و تردید و یاس و
همچنین ایجاد تفرقه و رعب و وحشت ناشی از تبلیغات دشمنان منطقهای و جهانی.
 تالش جهت ارائه و برجسته کردن تجارب کشورهای ذی سابقه همانند تجارب انقالب اسالمی ایراندر بین کشورهای انقالب شده به منظور الگوسازی در بین این کشورها و هدایت آنان در مقابل اغوا
و فریب دشمنان و جلوگیری از ایجاد خطا در تحلیلهای آنان در مقابل اسالم هراسی و تبلیغات سوء
دشمنان جهت ایجاد انحراف در انقالبها و بیداری ملتها.
 تأکید و برجسته کردن نقش رهبری انقالب اسالمی ایران در ایجاد بیداری اسالمی در بین کشورهایاسالمی و ملتهای مستضعف جهان و مقابله و مقاومت آنان در برابر دخالتها و نقشههای شیطانی
دشمنان و نظام سلطه جهانی جهت استعمار و زیر سلطه بردن کشورها و ملتهای اسالمی.
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 تالش جهت توسعه و فراگیر کردن فرهنگ بسیجی در بین ملتها و کشورهای اسالمی جهت مبارزهبا نظامهای دیکتاتوری حاکم بر این کشورها و همچنین حمایت از انقالبهای مردمی به پیروزی
رسیده در مقابل توطئه نظام سلطه.
 استفاده از ظرفیتهای علمای اسالمی جهت توسعه اسالم و مردمساالری دینی در بین مسلمانان وکشورهای اسالمی و تغییر موازنه قدرت به نفع جهان اسالم در منطقه و جهان .

شناسایی فرصتها و تهدیدات ناشی از بیداری اسالمی و اولویت بندی آنها،
(مدظله العالی)
با تاکید بر گفتمان حضرت امام خامنه ای
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