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چکيده
جریان بیداری اسالمی خیزشی مردمی است که از دو قرن پیش تاکنون ،روحی تازه به کالبد جهان اسلالم دمیلده و
دورهای نو را با محوریت معنویت در جهان مادیگرا آغاز کرده است .جریانی که با اندیشه اصالحگران مسلماان قلو
گرفت و عرصه عال را در ماابمله بلا سلران مرترل علر
اسکااللطمبی ،آزادیخواهی و هویتجویی اناال

و حکوملتهلای اسلککباری بلا شلعمههلای بیلدارگری،

اسالمی ایران درنوردید.

این مااله با هدف شناخت عوام بُروز آسیب مُکرتب بر روند بیداری اسالمی در کشورهای تونس ،مصلر و لیبلی
به روش آمیخکه (موردی زمینهای  /کالن نگر -جزءنگر) با رویکرد تبیینی  -اککشافی در قمارو زملانی ایلن خیلزشهلا
بازه زمانی  17دسامبر  27(2010آذرماه  1389تاکنون) از طریق بلهکلارگیری آمارهلای توصلی ی – اسلکنباطی (تحمیل
عاممی) در یک جامعه آماری  40ن ره در جهت پاسخگویی به این سؤال که عوام بُروز آسیب بر روند بیداری اسالمی
در کشورهای تونس ،مصر و لیبی چیست؟ انرام شده که ماحص آن تبیین مهمترین عوام انحلراف ،ان علال و آسلیب
در روند بیداری اسالمی در سه کشور مذکور به شرح ذی بوده است:
مهمترین عوام آسیبزا مکرتب بر روند بیداری اسالمی در کشور تونس به ترتیب اولویلت مشلکا بلر سیاسلی،
ایدئولوژی ،سطح فرامنطاهای ،سطح منطاهای ،اقکصادی ،اجکااعی و فرهنگی ،نظامی و امنیکی است.
مهمترین عوام آسیبزا مکرتب بر روند بیداری اسالمی در کشور مصر به ترتیب اولویلت مشلکا بلر نظلامی و
امنیکی ،ایدئولوژی ،سیاسی ،اقکصادی ،سطح منطاهای ،اجکااعی و فرهنگی و سطح فرامنطاهای است.
مهمترین عوام آسیبزا مکرتب بر روند بیداری اسالمی در کشور لیبی :سلطح فرامنطالهای ،سیاسلی ،اجکالاعی و
فرهنگی ،ایدئولوژی ،نظامی و امنیکی ،سطح منطاهای و اقکصادی است.
کليدواژهها:

آسیبشناسی ،بیداری اسالمی ،مصر ،تونس و لیبی.

 .1دککرای امنیت ممی -عضو هیئتعمای دانشگاه عالی دفاع ممی.
 .2دانشآموخکه دککرای امنیت ممی داعا و مدرس دانشگاه عموم و فنون شهید سکاری.
 .3دانشآموخکه دککرای امنیت ممی داعا و مدرس دانشگاه.)shahidhojat@gmail.com( .
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مقدمه
جریان بیداری اسالمی خیزشی مردمی است که از دو قرن پیش تلاکنون ،روحلی تلازه بله
کالبد جهان اسالم دمیده و دورهای نو را با محوریت معنویت در جهان ملادیگلرا آغلاز کلرده
است .جریانی که با اندیشه اصالحگران مسماان قو

گرفت و عرصله عال را در ماابمله بلا

حکومتهای اسککباری با شعمههای بیدارگری ،اسکااللطمبی ،آزادیخلواهی و هویلتجلویی
اناال

اسالمی ایران درنوردید .درواق  ،تحوال

بیداری اسالمی بهعنلوان عطیله الهلی بلرای

جهان اسالم ،موجب رها شدن ظرفیتهای ذخیرهشده مردمی در منطاله یادشلده بلهویلژه در
کشورهای تونس ،مصر و لیبی که از موقعیت ژئواسکراتژیک و ژئوپمیکیلک برخلوردار هسلکند،
گردیده است .اقدام محاد بن بوعزیزی دستفروش تونسی ،در  17دسامبر  27( 2010آذرملاه
 ،)1389در به آتش کشیدن خود در اعکراض به توقیف کاالهلایش و تحایلری کله مل مور زن
شهرداری به او روا داشکه بود ،تبدی به جرقهای برای آغاز خیزش مردمی در تلونس شلد کله
در ادامه ،به حکومت  23ساله زینالعابدین بن عمی بر این کشور پایان بخشید و موج بیلداری
نوین اسالمی را در جهان عر

رقم زد.

در پی خیزش مردم تونس و فرار بن عمی ،اعکراضا

در مصلر شلک جدیلدی بله خلود

گرفت .جنبش اعکراضی مردم مصر با الهام از رویدادهای تونس ،از روز  25ژانویه  2011و بلا
فراخوان ترا اعکراضی گروه جوانان حامی دموکراسی به نام جنبش  6آوری در فیسبلو ،
آغاز شد و تا  18روز بعد؛ یعنی  11فوریه  22( 2011بهان  )1389و در پی اسکع ای حُسلنی
مبار  ،به مهمترین و اساسیترین خواسکه خود کله برکنلاری مبلار از سلریر قلدر

بلود،

دست یافت.
در لیبی هم با ساقط شدن حکومت معار قذافی در  28مهر  ، 1390این انکظار وجود
داشت که مردم این کشور طعم حاکایت قانون و مشارکت در حاکایت پس از  42سال
تحا حکومکی که فاقد این دو ویژگی بود را بچشند اما شرایط حدود یک ساله قب از
ساوط قذافی به شک هرج ومرج های فلراوان و دوللت هلایی چندماهله و ترزیله شلده
درآمد.
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بحث آسیبشناسی در نهضتها ،یکى از مباحث جلدی و تعیلینکننلده اسلت .در تلاری
بسیاری از نهضتها و اناال ها دیده میشود که اناالبیون در گامهای اولیه با موفایلت موانل
را از سر راه برمیدارند .ولی در تحاق اهداف اناال ناکام ملیماننلد .ایلن ناکلامی ،محصلول
عواممی است که باعث کندی حرکت نهضت و اناال

شده و تحاق اهلداف آن را بله تل خیر

میاندازد؛ این عوام را ما «آسیب» مینامیم .هر نهضت یا اناالبى کله توانسلت بلا آسلیبهلا
بهگونهای صحیح ماابمه کند و ریشههاى فاسد آن را بخشکاند ،تداوم یافت و تا مراح نهلایى
تکام پیش رفت و هر اناالبى که در تارهاى عنکبوتى آفا

و آسیبها اسیر شد و نکوانسلت

آسیبها را شناسایی کرده و از سر راه بردارد ،بلهتلدری از اهلداف اناالبلى و از ارزشهلاى
تکاممى دور شده و کارش به ساوط و شکست انرامید .بدون تردیلد ،شلناخت ضلعفهلا و
آسیبهای قطعی یا احکاالی یک اناال  ،میتواند مادمهای برای چارهاندیشی و علالج باشلد
و آسیبشناسی بیداری اسالمی ،از این جهت ،ضروری است.
(مدظمهالعلالی)

در اولین اجالس بیداری اسالمی در شلهریور سلال  1390در

شناخت خطرا

و آسیبهای پیش روی بیداری اسالمی فرمودند« :نخسلت

ماام معظم رهبری
رابطه با ضرور

باید ت کید کنم که خطر هست ،ولی راه مصونیت از آن نیز هست .توجه به خطر نباید ممتهلا
را بکرساند .بگذارید دشانانکان از شاا بکرسند ،خطرها را بایلد شلناخت تلا در مواجهله بلا آن
حیر

و تردید پیش نیاید و چاره و عالج شناخکهشده باشد .ما با این خطرها پس از پیلروزی

اناال

اسالمی روبهرو شدیم و آنها را شناخکیم و ترربه کردیم و به خواست خدا و رهبلری

امام خاینی(ره)و بصیر

و فداکاری مردماان از بیشکر آنها به سالمت گذشکیم ،البکه توطئلههلا

از سوی دشان و عزم راس از سوی ممت هاچنان ادامه دارد».
بنابراین اهایت (دسکاوردهای) این تحایق با رویکرد ایرابی و نگاهی عِمای به شرح زیلر
قاب بیان است:
 .1شناخت نااط قو

و فرصت این خیزشهای سهگانه؛

 .2شناخت نااط ضعف و تهدیدا این خیلزشهلا و دالیل علدم موفایلت آنهلا ،در
راسکای تبیین آسیبهای مکرتب بر آنها؛
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 .3کاک به جموگیری از انحراف و آسلیب در خیلزشهلای مردملیس سلایر کشلورها و
مصونسازی خیزشهای مشابه در مااب آسیبهای پیشرو؛
 .4کاللک بلله نخبگللان جهللان اسللالم در تحمیل درسللت و واقعللی تحللوال سیاسللی
سه کشور مورد مطالعه بلهمنظلور بلرونرفلت از

کشورهای مسماان بهویژه تحوال

وضعیت پدیدآمده ،تداوم خیزشها در مسیر و اهداف اصمی آن و هاچنین کاک به
ترسیم چشمانداز و افق مطمو

آینده؛

 .5ارتااء دانش مدیران راهبردی کشور در هدایت صلحیح جریلان بیلداری اسلالمی در
آن با رویکرد سمبی و نگاه عَامی بله شلرح زیلر

کشورهای مورد مطالعه و ضرور
است:

 )1عدم امکان معرفی الگوی اناالبی مناسب برای دیگر ممتها منطبلق بلا الگلوی
اناال

اسالمی ایران؛

 )2عدم ایراد توانایی در شلناخت و ملدیریت آسلیبهلای محکال بلرای دیگلر
خیزشهای مردمی – اسالمی در دیگر کشورهای جهان بهویژه جهان اسالم؛
 )3ناشناخکه ماندن عم و عوام بُروز انحراف و آسیبهای مکرتب بر خیزشهای
مردمی در سه کشور یادشده.
 )4فراهم نشدن فضای عمای و پژوهشی مناسب برای شلناخت و تحمیل واقعلی
تحوال
 )5ضرور

سیاسی کشورهای مورد مطالعه.
شناخت خطرا

پیشروی بیداری اسالمی برای جموگیری از حیر

و تردید در مواجهه با این خطرا .
 )6ناشناخکه ماندن راههای عالج خطرا

و آسیبهای پلیشرو در صلور علدم

انرام آسیبشناسی مناسب در این رابطه.
ازاینرو ،مسئمه اصمی تحایق این است که چه چالشها و آسلیبهلای عالدهای موجلب
گردید حرکت بیداری اسالمی در سه کشور یادشده با وجود نااط قوتی چون برخلورداری از
عابه مردمی فراگیر مککی بر مبلانی اعکالادی و تلاریخی ،پلیشرو داشلکن ترلار

ارزشلاند
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اناال

اسالمی و جبهه مااومت ،پیروزیهای نسبکاً کمهزینه و سری  ،غافمگیری و سلردرگای

جبهه مااب  ،به انحراف کشیده شده و به ناطه اوج و هدف اصمی خود کله هالان دگرگلونی
بنیادین در ساخکار قدر

حاکم در این کشورها بود نائ نشود؛ بنابراین در این مااله محاالین

درصدد هسکند با هدف شناخت عوام مشکر بُروز آسلیبهلای مُکرتلب بلر رونلد بیلداری
اسالمی در کشورهای تونس ،مصر و لیبی به این سؤال پاس دهند کله وجله اشلکرا عوامل
آسیبزا بر روند بیداری اسالمی در سه کشور مطروحه چه بوده است.
پيشينه تحقيق
مبانی نظری بیداری اسالمی در قرن اخیر (بکول یوس ی)1391 ،؛ نشر نهضت نرمافزاری وابسلکه
به انکشارا

اناال

اسالمی (مؤسسه پژوهشی فرهنگی اناال

اسالمی) :در این تحایلق ابکلدا

چیسکی بیداری اسالمی بررسی گردید و پدیدهای که تلالش در احیلای هویلت اسلالمی دارد
فرض گرفکه شد و سپس با بررسی ادوار تاریخی جهان اسالم ،بیداری اسالمی مرحمه ابکلدایی
از احیای تادن اسالمی به شاار میرود ،سپس به بررسی ایلن جریلان در جهلان اهل سلنت
پرداخکه که با توجه به محوریت مک کران اه سنت در پیدایش و تداوم این جریان بله تحمیل
مبانی نظری بیداری اسالمی در اندیشه تعدادی از مک کران پرداخکه شد ،این مک کلران بلا نگلاه
به وض کشورهای اسالمی و عابمانلدگی و عالب نگلهداشلکن ماالکشلان در عرصلههلای
مخکمف با یک درد مشکر در پی چاره افکلاده کله درنهایلت هاگلی اسلالم را چلاره نهلایی
دانسکهاند .با ظهور امام خاینی(ره) در عرصه جهانی موج جدید بیداری اسلالمی آغلاز شلد .بلا
بررسی اندیشههای امام خاینی(ره) اصول کملی بیلداری اسلالمی؛ توجله بله جامعیلت اسلالم،
بیداری ممتها ،وحد
صدور اناال

مسماانان ،بهرهگیری از مناب و امکانا

و بسلی جهلانی مسلماین و

ذکر شده است .درنهایت این تحایق نیز جریان بیداری اسلالمی از منظلر مالام

معظم رهبری را مورد بررسی قرار میدهد .ایشان بیداری اسالمی را یک فرهنگ جدیلد ،یلک
فکر جدید و یک مسیر جدید برای بشریت میداند که این جریان بر اثر بیداری جهلان اسلالم
پس از چند قرن انحطاط با تالش در جهت احیای هویت اسالمی به وجود آمده است.
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آسیبشناسی جریان موسوم بله بیلداری اسلالمی( ،حسلین دارابلی)1393 ،؛ دانشلگاه شلیراز -
دانشکده حاوق و عموم سیاسی :این رسلاله بله بررسلی عمل پیلدایش خیلزشهلای مردملی
کشورهای عربی و بررسی آسیبها و چالشهای پیشروی این کشورها (تونس ،مصر ،لیبلی،
یان و بحرین) میپردازد .از مهمترین چالشهای پیشروی این کشلورها ملیتلوان بله تل ثیر
دخالت قدر های خارجی به لحاظ اقکصادی و سیاسی ،ضعف در نهادسازی پس از انالال
و فادان اجااع نخبگان و ضعف عامکردی آنها در نظام سیاسی نوین ،دیککلاتوری و خ الان
سیاسی و  ...اشاره کرد .در ادامه ت ثیر مؤل ه بحران اقکصلاد جهلانی ،کلاهش ورود سلرمایه بله
کشورهای بحرانزده اروپایی بهخصوص اروپای شرقی و جاری شدن سرمایههای قدر هلای
نوظهور از قبی چین ،برزی و هندوسکان به سات خاورمیانه را قب از این انالال هلا شلاهد
هسکیم.
نسبت اناال

اسالمی و بیلداری اسلالمی در تلونس و مصلر( ،هلادی ابراهیالی کیلاپی)1393 ،؛

دانشگاه عالمه طباطبایی -دانشکده حاوق و عموم سیاسی :این رسلاله در پاسل بله چرایلی و
چگونگی نسبت اناال

اسالمی با تحوال

بیداری اسالمی منطاه (تونس و مصر) ،به قابمیلت

دسکرسی و اعکبار دالهای گ کاانی اناال اسالمی برای اناالبیون تلونس و مصلر و ازایلنرو،
قابمیت پخش آنها بهصور

سمسمهمراتبی اسکناد جسکه است.

عم و عوام بیداری اسالمی در خاورمیانه و شاال آفریاا (مطالعه موردی تلونس ،مصلر،
لیبی و یان)( ،دهاانی فیروزآبادی ،سید جلالل؛ محسنی،سلراد)1394 ،؛ عوامل ملؤثر بلر تحلوال

اخیلر

خاورمیانه را میتوان از زوایای مکعددی مورد توجه قرار داد ،به صورتی که میتوان به عوامل
ساخکاری جهانی در چارچو
اناال

فشارهای بینالاممی برای هاسانسازی ایلن کشلورها و نالش

اسالمی به مکغیرهای داخمی در چارچو

شکافهلا و اخکالفلا

جاعیکلی ،قلومی و

مذهبی توجه داشت .در این پژوهش سعی میشود تا مکغیرهلای فلوق در کشلورهای تلونس،
مصر ،لیبی و یان مورد توجه قرار گیرد .درواق این مااله در پی پاسلخگویی بله ایلن سلؤال
است که مهمترین مکغیرهای ت ثیرگذار بر تحوال
حاضر تالش میکند تا در چارچو

خاورمیانه و شاال آفریاا کداماند؟ پلژوهش

یکی از رهیافتهای نظری چندعاممی اناال  ،بله تبیلین
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روشاند عم و عوام این تحوال

بپردازد .پاس موقت به ایلن سلؤال بلهعنلوان فرضلیه آن

است که مهمترین عوام ت ثیرگذار بر تحلوال

خاورمیانله و شلاال آفریالا مکغیرهلای مملی؛

شام توسعه وابسکه ،دولت سرکوبگر و شخصی ،زوال اقکصادی ،شلکاف اقکصلادی ،شلکاف
مذهبی و قومی و شکاف سنی و جنسی و مکغیرهای بینالامملی؛ شلام ن وذپلذیری در برابلر
تبمیغا

رسانهای ،ناش سازمان مم مکحد و ایاال مکحده آمریکا در فراینلد افلزایش فشلار و

ت ثیرپذیری از اناال

اسالمی هسکند.

ادبيات تحقيق
 .1بیداری
بیداری از واژگان فارسی است؛ یعنی کسی که در خوا نباشد ،آگاه ،هوشیار و مکنبه؛ ایلن
واژه (بیداری) مرادف کماه «یاظه» :به معنای بیدار شدن از خوا

و در ماابل غ ملت اسلت.

«یاظه»« ،بصیر » است که در عرف عام به حالکی اطالق میشود که قلدر

در و انکخلا

را به انسان میدهد .ازاینرو این واژه گاهی ناظر به بیداری ظاهری است و گاهی بله بیلداری
باطنی

(فرهنگ معین ،ذی واژه «بیداری» و فرهنگ رائدالطال

).

 .2بیداری اسالمي
درباره م هوم بیداری اسالمی ،در بین اندیشاندان و پژوهشلگران ،تعلاریف مخکم لی بیلان
شده است« .بیداری اسالمی» نوعی همپوشانی م هومی بلا ماوللههلایی؛ ماننلد اصلالح دینلی،
احیاگری دینی ،اسالمیگرایی و مانند آن دارد و در زبان عربی معاصر نیز با تعابیر گونلاگونی؛
مانند (اَلصُّحُوةُاالسالمّیهْ)( ،اَلبَعثُ االسالمی)( ،اَلکیارُ االسالمی)( ،اَلحَرکَةُ الْاِسْالمیهْ) و سلرانرام
(الیاظه االسالمیه) و یا در پیوند با برخی از این م اهیم از آن یاد شده است (الویری.)217 :1390 ،
ماام معظم رهبری در تبیین م هوم بیداری اسالمی فرمودند« :بیداری اسلالمی ،یعنلی حاللت
برانگیخکگی و آگاهیای که اکنون به تحولی بزرگ در میلان مملتهلای ایلن منطاله انرامیلده و
قیامها و اناال هایی را پدید آورده که هرگز در محاسبه شیاطین مسمط منطالهای و بلینالامملی
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نایگنرید؛ خیزشهای عظیای که حصارهای اسکبداد و اسککبار را ویران و قوای نگهبلان آنهلا
را مغمو

و ماهور ساخکه است

( »...بیانا

معظمله در اجالس بینالاممی بیداری اسالمی .)1390/06/26

 .1-2بيداری اسالمي در اندیشههای امام خميني

(ره)

امام خاینی(ره) برای نخسکین بار توانسلت گ کالان بیلداری اسلالمی را تبلدی بله «عال
سیاسی» کرده و نهتنها آن را وارد حوزه عا هاه تودههای مسماان ،بمکه وارد خاطر جاعلی
هاه مسکضع ان جهان کند .مؤل ههای کمیدی گ کاان اسالم امام خاینی (ره) ،شلعائر اسلالمی و
اصول مشکر مسماانان است که در قاللب کماله وحلد

اسلالمی جال شلده و در قاللب

بیداری اسالمی خود را مکرمی کرده است که مؤل ههای بیداری اسلالمی از دیلدگاه حضلر
امام خاینی(ره)به شرح ذی است:
الف .ضرور

بیداری ممتها

«باید با ممتها در میان گذاشت؛ هاانطورى که در ایران ،ممت ایران بود کله فاجعلهاى
که براى اسالم به دست آمریکا و سرسلپردگان او کله رژیلم منحلوس پهملوى اسلت پلیش
مىآمد ،هاین جوانهاى ایران بودند و هاین ممت ایران بود و هالین ارتلش ایلران بلود و
هاین نیروهاى دریایى و هوایى و زمینى ایران بود و هاین سپاه پاسداران ایران بود و هاین
جوانهاى بسی و عشایر ایران بودند کله وظی لهشلان را فهایدنلد ،بیلدار شلدند و بلا هلم
مشتها را گره کردند و با مشت ،تانکها را از صحنه بیرون کردند .تا ممتهلا یلک چنلین
بیدارى پیدا نکنند و تا ممتها یک هاچو انسرامى پیدا نکنند ،باید بداننلد کله محکلوم بله
حکومتهاى فاسد و محکوم به آمریکاى جنایککار و سایر ابرقدر ها هسکند .با داشلکن آن
هاه ذخایر ،آن هاه امکانا » (امام خاینی ،ج .)325 :16
ب .قیام همهجانبه در مقابل استبداد

حضر

امام(ره) معکاد است عملت اصلمى نلابودى و شکسلت مملتهلا و دوللتهلاى

اسالمى در مااب دولتهاى مسککبر ،عدم قیام هاهجانبه قشرهاى مخکمف است کله هالین
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امر باعث از بین رفکن شرافت و ارزشهاى انسانى آنان خواهد شد؛ «اگلر املروز قشلرهاى
مخکمف ممتها ،از عمااى دینى تلا گوینلدگان و نویسلندگان و روشلنبینلان مکعهلد ،قیلام
هاهجانبه نکنند و با بیدار کردن تودههاى عظیم انسانى اسالمى به دادِ کشورها و مملتهلاى
تحت سکم نرسند ،کشورهایشان بیشک به نابودى و وابسکگى هالهجانبله بیشلکر و بیشلکر
خواهد کشید و غارتگران ممحد شرقى و بدتر از آنلان ممحلد غربلى ریشله حیلا

آنلان را

مىمکند و شرافت و ارزشهاى انسانى آنان را به باد فنا میسپارند»(هاان ،ج .)344 :19
پ .دشمنشناسى و دشمنستیزى اصلِ راهبردی

یکى از ویژگیهای برجسکه امام خاینی(ره) برخوردارى از بینش عایق نسبت به دشلان
و شگردهاى آن و توصیه مردم به هوشیارى در برابر توطئههاست .اناال

اسالمى بله دلیل

ماهیت اسککبارسکیزى خود و آسیبرسانى جدى به مناف آمریکا در ایلران و منطاله ،ملورد
دشانى آمریکا قرار گرفکه است .ممت مسماان ایران با در عایق ایلن خصلومت توانسلکه
است ناشههاى شوم آمریکا را در هر مرحمه با شکست قرین سلازد .للذا هرگونله سلعى و
تالش در جهت تخریب این باور ،راه ن وذ دشان را هاوار ملیسلازد و در جهلت تهدیلد
امنیت ممى جاهورى اسالمى ایران ارزیلابى ملیشلود .بررسلى اهلداف بمندملد
راسکاى عز

املام در

مسماین جهان نشان مىدهد که دشانى اسککبار جهانى دقیااً ناشى از ضربا

مهمکى است که از اناال

اسالمى دریافت کرده اسلت .از هالین رو املام خاینلى(ره) آن را

یک تکمیف شرعى میداند و هاواره بر آن ت کید میکند« :کشورهاى اسالمى و مسکضلع ان
جهان ،قدر

اسالمى خود را بیابند و از عربدههاى شرق و غر

آنان نهراسند و با اعکااد به خداوند تعالى و اتکا به قدر

و وابسکگان و ت اللههلاى

اسالم و ایاان بپاخیزند و دسلت

جنایککاران را از کشورهاى خود کوتاه ناایند» (امام خاینی ،ج .)212 :21
ت .شكستناپذيرى در مقابل دولتهاى استعمارى

امروز ایران اسالمى به برکت ایاان قوى و تعهد به اسالم و تحول عظیای که در اقشلار
مخکمف حاص شده است ،دست شرق و غر

و انگ هاى منحرف را از کشور خود کوتلاه
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و به هیچ قدرتى اجازه نایدهد کوچکترین دخالکى در کشور اسالمى ایلران ناایلد و ایلن
خود حرت قاطعى است براى مسماانان و مظمومان جهان که بله خواسلت مملتهلا کسلى
نایتواند دست تراوز دراز کند و با آن مخال ت نااید و ممکلى کله بلین ذللت و شلهاد ،
دومى را انکخا

ناوده است شکستپذیر نیست (امام خاینی ،ج .)342 :19

ث .الگوهاى مقاومت و پايدارى در بیدارى اسالمي

اى مسماانان در هاه بالد و اقطار عالم بپاخیزید! و اى عمااى اعالم جهان اسالم بله داد
اسالم و بالد مسماین و مسماانان برسید! و در هر گوشله و کنلار ،هاچلون مملت ایلران و
و شلرق زنیلد و

دولت آن و عماا و بزرگان این سامان ،دست رد به سینه سکاکاران غلر

عاال و کارشناسان دروغین و مسکشاران ن تخوار آنلان را از بلالد خلود بیلرون بریزیلد و
هاچون سمحشوران ایران ،شهاد

را بر ذلت و شرف اسالم و انسانى را بلر رفلاه و علیش

چندروزه توأم با خوارى و شرمسارى ترجیح داده و در میدان نبرد سیاسى و نظامى بر آنلان
چیره شوید و از هیاهوى تبمیغاتى آنان با نداشکه باشید که خداوند تعالى با شااسلت« .إسن
تَنصُروا اهللَ ینَصُرْکمُ و یثبست أَقدامَکم» (امام خاینی ،ج .)29 :19
ج .حمايت همه جانبه از بیدارى اسالمى

با توجه به اینکه قاموس حرکت حضر

امام(ره)  ،انرام وظی ه در راسکاى فرمانهلای

الهى است ،لذا این اندیشه ،محدود به زمان و مکان خاصى نیست .حضر

امام میفرماینلد:

«از هاهی کشورهاى زیر سمطه براى بله دسلت آوردن آزادى و اسلکاالل ،کلامالً پشلکیبانى
مىنااییم و به آنان صریحاً میگوییم که حق گرفکنى است ،قیلام کنیلد و ابرقلدر هلا را از
صحنه تاری و روزگار براندازید .من بارها گ کهام و هماکنون هشدار میدهم که اگلر شلرق
سکمکشیده و آفریاا به خودشان مککى نباشند تا ابد
پیروزى اناال

.)1358/11/22

گرفکارند»(پیام حضر

امام بله مناسلبت سلالروز
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(مدظلهالعالي)

 .2-2بيداری اسالمي و ریشههای آن از نگاه مقام معظم رهبری

بیداری اسالمی در اندیشه سیاسی حضر
محسو

نایگردد و ماحص تحوال

(مدظملهالعلالی)

آیتاهلل خامنهای

اخیر نیست ،معظمله پیش از ایلن در سلخنان خلود

بارها این واژه را تکرار کردهاند .بیداری اسالمی بهصور
معظم رهبری عبار
به تحوال

م هلومی جدیلد

ملوجز و مخکصلر در نگلاه مالام

است از :ایراد یک حالت برانگیخکگی و آگاهیای در امت اسالمی که

و دگرگونیهای بیرونی منرر میشود .در نگاه ایشان سخن از بیلداری اسلالمی

سخن از یک م هوم نامشخص و مبهم و قاب ت وی و ت سیر نیست؛ بمکله ایلن م هلوم بله
معنای یک واقعیت خلارجیس مشلهود و محسلوس اسلت کله فضلا را انباشلکه و قیلامهلا و
اناال های بزرگی را پدید آورده و مهرههای خطرناکی از جبهه دشان را ساقط کلرده و از
صحنه بیرون رانده است (امام خامنهای(مدظمهالعالی)  ،اجالس بینالاممی بیداری اسالمی .)1390/6/26
 .2-2-1عوام درونزای بیداری اسالمی
الف .شكست الگوهای غیر اسالمي و رشد اسالمخواهي
(مدظمهالعالی)

ماام معظم رهبری

در خصوص شکسلت الگوهلای ملادی و جلایگزینی اسلالم

بهجای آنها میفرمایند« :هاچنلان کله تحلوال

دهله  50و  60ملیالدی در تعلدادی از ایلن

کشورهایی که به رژیمهای غالباً مکاای به ت کرا

و ایدئولوژیهای ملادی منکهلی شلد و بله

اقکضای طبیعت خود پس از چندی در دام قدر های اسککباری و اسلکعااری غلر

گرفکلار

آمد ،ترربههای درسآموزی هسکند که سهم وافری در شک دادن به اندیشه عالومی و عالق
کنونی دنیای اسالم دارند»

(امام خامنهای(مدظمهالعلالی)  ،بیانا

در اجلالس بلینالامملی بیلداری اسلالمی .)1390/6/26

ماام معظم رهبری پیرامون گرایشهای اسالمی و ناامیدی از الگوهای مادی در دنیای اسلالم
میفرمایند« :امروز روشن کران دنیای اسالم ،دلزده از سوسیالیسم و مکاتب غربی به سلات
اسللالم گللرایش پیلدا کللردهانلد و...عللالج دردهللای بشللریت را از اسللالم ملیطمبنللد»
خامنهای(مدظمهالعالی)  ،بیانا

در دیدار با کارگزاران نظام و قشرهای مخکمف مردم .)1384/6/11

(امللام
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ب .احساس سرخوردگي ،تحقیر تاريخي و بازگشت به هويت اسالمي

رهبر معظم اناال

یکی از عم عاده قیام ممتهای منطاه را احسلاس سلرخوردگی و

تحایری میدانند که توسط اسکعاارگران و حکومتهای دستنشانده بر آنها تحایل شلده
است ،ایشان دراینباره میفرمایند :در طول سالیان مکاادی دشانان و مسککبران و اشغالگران
و مداخمهگران ،ممتها را اسلکثاار کردنلد ،در علین حلال آنهلا را تحایلر و ذلیل کردنلد،
ممتهای مظموم به دنبال کرامت خود هسکند

(امام خامنهای(مدظمهالعلالی)  ،بیانا

در دیدار بلا مسلئولین نظلام

در عید مبعث  ،)1390/4/9آن چیزی که مردم را به صحنه کشاند ،بهصور
و کرامت انسانی آنها بود

(امام خامنهای(مدظمهالعالی)  ،بیانا

در حلرم مطهلر رضلوی  .)1390/1/1بله هالین

دلی معظمله قیام مردم مصر را دفاع این ممت از کرامت خود میداننلد
خطبه نااز جاعه (خطبه عربی ،خطا

واضحی مسئمه عز
(املام خامنلهای(مدظملهالعلالی)،

به ممتهای منطاه) .)1389/11/15

ماام معظم رهبری با اشاره به تاری طوالنی اسکبداد و اسلکعاار در کشلورهای منطاله ،ایلن
مسئمه را چنین تبیین میکنند :ما معکادیم حرکتهایی که امروز در بعضی از کشلورهای اسلالمی
مشاهده میشود ،عکسالعا و واکنش ممتهاست به تحایر طوالنی که قدر هلای اسلککباری
به اینها روا داشکهاند (امام خامنهای(مدظمهالعلالی)  ،بیانا در دیدار بلا مسلئوالن نظلام در روز ملیالد پیلامبر اکلرم اسلالم

(ص)

 ،)1389/12/2منطاه خاورمیانه و شاال آفریاا در دورانی طلوالنی و بلیش از یلک قلرن بله دسلت
دولتهای غربی و فرانسه و دیگران و سپس به دست آمریکا اسکثاار و اشلغال و تحایلر شلدند
(امام خامنهای(مدظمهالعلالی)  ،پیام به کنگره عظیم ح

 ،)1388/9/5لذا عام اصمی این حرکت عظیم مردم ،احسلاس

تحایری است که در آنها از وضعیت سران خود به وجود آملده اسلت ،ملردم تحایلر شلدند و
احساس کردند که به آنها توهین شده است (امام خامنهای(مدظمهالعالی)  ،خطبههای نااز جاعه .)1389/11/15
به هاین لحاظ هرگونه تحمیمی از منطاه خاورمیانه و شاال آفریاا به دلی برخلورداری
این منطاه از ساباه فرهنگی -تادنی و اهایت مسئمه هویت و مذهب ،بدون لحلاظ داشلکن
بُعد تادنی-تاریخی و دینی نارسا خواهد بلود .مالام معظلم رهبلری بلا عنایلت بله هالین
مؤل هها ،بنیاد و معنای حرکت مردم منطاله را حرککلی در مسلیر هویلت ،کراملت و علز
برمیشاارند

(امام خامنهای(مدظمهالعالی)  ،بیانا

در دیدار با مسئوالن نظام در روز عید مبعث .)1390/4/9
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پ .تالش شخصیتهای بزرگ فكری جهادی و جريانساز اسالمي

ماام معظم رهبری حضور شخصیتهای فکری و جهادی بزرگ و جریانسلازس اسلالمی
در مصر ،عراق ،ایران ،هند و کشورهای دیگری از آسیا و آفریاا در صد و پنراه سلال اخیلر
را پیشزمینههای وض کنونی دنیای اسلالم ملیداننلد

(املام خامنلهای(مدظملهالعلالی)  ،بیانلا

در اجلالس

بینالاممی بیداری اسالمی .)1390/6/26
ایشان عمت قیام و خیزش اسالمی مصر و ناش ت ثیرگذار این کشور در بیداری اسلالمی
را وجود شخصیتهای فکری ،فرهنگی و جهادی مصری ملیداننلد .رهبلر معظلم انالال
وجود مک کران ،مبارزان و بیدارگران اسالمی را در قرن گذشکه بسکرساز بیلداری اسلالمی و
اجرای عامی اصول اسالمی دانسکه و میفرمایند :قرن گذشکه  -یعنی قرن سلیزدهم هرلری
 قرن فریادگری فریادگران اسالم بود .از اوای قرن کله میلرزای شلیرازی  -مرجل تامیلدبزرگ اسالم  -در برخورد با کاپانی انگمیسلی ،آن فکلوای قلاط را داد و یلک ممّلت را بله
حرکت درآورد تا واقعه مشروطیت در ایران تلا حرکلتهلای اسلالمی در هنلد تلا بیلداری
اسالمی در غر

دنیای اسالم  -در خاورمیانه و در منطاله شلاال آفریالا -و بزرگلانی کله

سخن گ کند و سید جاالالدینها و دیگران ،تاریباً قرن فریاد و قلرن مبلارزا

بلود و قلرن

بعد ،قرن ترربه است .این قرنی که ملا املروز در آن قلرار داریلم ،قلرن ترربله اسلت

(املام

خامنهای(مدظمهالعالی)  ،سخنرانی در دیدار با مسئوالن نظام و میهاانان خارجی شرکتکننده در مراسم دهه فرر در سلالروز

عید مبعث .)1370/11/13
حضر

(مدظمهالعالی)

آیتاهلل خامنهای

بلا عنایلت بله اهایلت فلوقالعلاده عمالا ،شلیو و

روحانیون در شک دهی ،حاایت و هدایت جنبشهای اسلالمی ،نالش آنهلا را در پیشلبرد
اهداف این جنبشها چنین تبیین میکنند :وظی ه عالاان دیلن ،نخبگلان سیاسلی و نخبگلان
عمای و دانشگاهی خیمی سنگین است ،امروز مردم منطاه احکیلاج دارنلد بله هلدایت ایلن
نخبگان...اینها نباید بگذارند دسکگاه اسککبار با وسلای گونلاگونی کله دارد ،ایلن حرکلت
عظیم ممتها را مصادره کند ،اناال
خامنهای(مدظمهالعالی)  ،بیانا

مردم را از آنها سرقت کند ،بایلد مراقلب باشلند

در دیدار با مسئوالن نظام در روز میالد پیامبر اکرم(ص) .)1389/12/2

(املام

 / 56فصمنامه عمای امنیت ممی ،سال دهم ،شااره سیوه کم ،پاییز  1399للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 .2-2-2عوامل برونزای بیداری اسالمي
الف .اناال

اسالمی ایران

ماام معظم رهبری بیشکرین ت کید را به ت ثیر اناال

اسالمی بهعنوان یکی از اصمیترین

عوام ریشهای برونزای بیداری اسالمی دارند ،ایشان در این ملورد ملیفرماینلد« :ثبلا

و

اسکارار و اسکارار نظام جاهوری اسالمی ایران از مهمترین عواممی بوده است که ممتهلای
منطاه و ممتهای مسماان را امیدوار کرده و میتوان گ ت ناش ملؤثری در ایرلاد حرکلت
عظیم اسالمی منطاه و آزادی و بیداری ای اء کرده است»

(مالام معظلم رهبلری(مدظملهالعلالی)  ،بیانلا

در

دیدار با جاعی از دانشلرویان  ،)1390/5/19تاکنون نیز حرکت روبهجمو نظام اسالمی موجب احیلای
مردد اسالم و اراده ممتهای منطاه شده است .ماام معظم رهبلری معکالد اسلت پیلروزی
اناال

اسالمی ،حکومت جاهوری اسالمی ایران را به الگوی برای جریانهای اسلالمخلواه

مبدل کرده است

(امام خامنهای(مدظمهالعالی)  ،بیانا

در دیدار با جاعی از شعرا .)1390/5/24

رهبر معظم اناال  ،با عنایت بله هالین مالحظلا
پیروزی اناال

و آنچله در عرصله عال پلس از
اسلالمی را علاممی

اسالمی ایران در منطاه ر داده است ،پیلروزی انالال

هویتبخش برای جامعه اسالمی قماداد میکنند و معکادند که قیام دولت اسالمی در ایلران،
امت اسالمی را به هیران آورده و به آنها اعکاادبهن س بخشیده است
بیانا

(املام خامنلهای(مدظملهالعلالی) ،

در دیدار با کارگزاران نظام و س رای کشورهای اسالمی .)1384/2/6
پیروزی اناال

اسالمی ،جنبشهای اسالمی را بلا یلک الگلوی زنلده معاصلر روبلهرو

ساخت و در تااب تئوریهای صرف فرهنگی ،تبمیغی و عا گرایی ک ه را به ن
عا گرایانه تغییر داد .ماام معظم رهبری معکادند تا قب از پیروزی اناال
بیداری اسالمی به این شک و با این سبک و سیاق به وجود نیامده بود
بیانا

در جا مسئوالن وزار

الگوهلای

اسلالمی م هلوم
(امام خامنهای(مدظملهالعلالی) ،

امور خارجه .)1383/5/25

به هر تادیر ت ثیر ژرف پیروزی اناال

اسلالمی در قلدر

بخشلیدن بله جنلبشهلای

اسالمی و جریان بیداری اسالمی ت ثیری است  -بنا بله فرملایش رهبلر معظلم انالال  -در
خورد بحث و تحایق

(امام خامنهای(مدظمهالعالی)  ،بیانا

در اجالس بینالاممی بیداری اسلالمی  )1390/6/26که با

للللللللللللللللللللللللللللللللللللل مااله پژوهشی :آسیبشناسی بیداری اسالمی در کشورهای مصر ،تونس و لیبی 57 /

وجود تولید آثار فراوان داخمی و خارجی در این زمینله بله دلیل پویلایی جریلان بیلداری
اسالمی جای تحایق ،بررسی و کنکاش بیشکری دارد.
ب .استعمار و حضور قدرتهای غربي در منطقه

رهبر معظم اناال

در این مورد میفرمایند« :ممتها فاط مشکمشان این نیسلت کله بلا

این دیککاتور مواجهاند [یا فاط] با یک آدم مسکبد مواجهاند ،مشکمشان ایلن اسلت کله ایلن
دیککاتور عابهای از قدر های بینالاممی دارد ،آنها هسکند که دارند مناف این کشور و این
ممت را پایاال و نابود میکنند ،مشک دوران اسکعاار است ،با این دید که نگاه کنلیم ،هاله
مسائ درست تحمی میشوند ،قضایای امروز هم هاینجلور اسلت»
بیانا

در دیدار با مردم فارس  .)1390/2/3حضر

(مدظمهالعلالی)

آیتاهلل خامنهای

(املام خامنلهای(مدظملهالعلالی) ،

معکادند که آمریکلا و

اروپا طی دو قرن بیشکرین لطاهها و خسار ها و تحایرها را بلر ملردم کشلورهای منطاله
وارد آوردهاند

(امام خامنهای(مدظملهالعلالی)  ،بیانلا

تحایرها بهواسطه اسکعاار طوالنیمد
غر

در اجلالس بلینالامملی بیلداری اسلالمی  ،)1390/2/3ترایل
ممتها بله اشلکال گونلاگون ،ذهنیلت مسلماانان از

را ذهنیکی ماابمهجویانه هاراه با تن ر ایراد کرده است؛ به هاین دلی معظملله تسلمیم

نشدن در برابر اسککبار و اسکعاار را یکی از ارکان نهضتهلای املروز کشلورهای اسلالمی
میدانند

(امام خامنهای(مدظمهالعالی)  ،بیانا

در جا

بسیاری از اندیشاندان تحوال

مسئوالن نظام در روز میالد پیامبر اکرم(ص) .)1390/12/2

اخیر خاورمیانه و شاال آفریاا را شلورش بلر مدرنیکله

وارداتی قمالداد کلرده ،ن لوذ گسلکرده کشلورهای غربلی در شلک دادن بله املور داخملی
کشورهای عربی را پایه خشم و ناآرامی در این سرزمینها دانسکه و هاچنلین پیاملد تلالش
غر

برای جا انداخکن ارزشهای لیبرال در خاورمیانله عربلی را چیلزی جلز بلیثبلاتی در

منطاه نای دانند .ماام معظم رهبری در تبیین قیام و برانگیخکه شدن مسلماانان منطاله عمیله
قدر های مداخمهگر و ت ثیر آنها در رشد و اسلکحکام جریلانهلای اسلالمی ملیفرماینلد:
«کرای دنیا جوانان و مردان و زنان شراع یک جامعه حضور اشغالگران را تحا ملیکننلد
که اینها (مردم عراق) تحا کنند؟ هیچ جلا تحال نکردنلد ،ایلن مخصلوص علراق هلم
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نیست ،امروز در هرجای دنیای اسالم ،آمریکاییها و انگمیسیها و امثال اینها حضور یابنلد
و خود را با مردم مواجه سازند ،موج عظلیم نهضلت و بیلداری اسلالمی را لالس خواهنلد
کرد»(امام خامنهای(مدظمهالعالی)  ،بیانا

در دیدار با معماان و کارگران .)1382/2/10

پ .بحران فلسطین

ماام معظم رهبری از مسئمه فمسطین با عنوان جراحت عایق بر پیکر امت اسالمی

(املام

خامنهای(مدظمهالعالی)  ،خطبه نااز عید فطر  )1387/7/10و خنرری در پهموی کشورهای مسماان منطاه یاد
کردهاند .ایشان یکلی از مبلادی اصلمی طغیلان مسلماانان ،رشلد و گسلکرش حرکلتهلای
اسالمگرایانه و موج جدید بیداری اسالمی را هاین مسئمه میدانند

(امام خامنهای(مدظمهالعالی)  ،بیانلا

در دیدار با مسئوالن نظام در روز میالد پیامبر اکرم(ص) .)1389/12/2
ماام معظم رهبری ت ثیر بحران فمسطین را در بیداری اسالمی چنین بیان داشکهاند« :ظمم
و زورگویی روزافزون رژیم صهیونیسکی و هاراهی برخی حکام مسلکبد و فاسلد و ملزدور
آمریکا با آن از یلکسلو و سلر بلرآوردن مااوملت جانانله فمسلطینی و لبنلانی و پیلروزی
معرزهآسای جوانان مؤمن در جنگهای لبنان  33و  22روزه غزه از سلوی دیگلر ،ازجامله
عوام مهای بودند که اقیانوس بلهظلاهر آرام مملتهلای مصلر و تلونس و لیبلی و دیگلر
کشللورهای منطالله را بلله تالطللم درآوردنللد ،انک اضلله اقصللی حکللی در خللارج از مرزهللای
جغرافیللایی فمسللطین ،عاللوم ممللتهللای مسللماان و عللر
خامنهای(مدظمهالعالی)  ،بیانا

را بلله صللحنه بکشللاند»

(امللام

در اجالس بینالاممی حاایت از انک اضه فمسطین .)1390/7/9

ت .وجود حكومتهای فاسد ،غربگرا و غیرمردمي

ماام معظم رهبری اگرچه بسیاری از حکومتهای منطاه را رژیمهای وابسلکه ،فاسلد و
غیر مردمی میدانند اما منش اصمی این مسئمه را عابه بینالاممی این رژیمها میدانند و نو
پیکان انکاادا

خود را مکوجه دستهای آشکار و نهان بینالاممی حامی چنلین رژیلمهلایی

کردهاند ،ایشان در این مورد میفرمایند« :ممتها فالط مشکمشلان ایلن نیسلت کله بلا ایلن
دیککاتور مواجهاند [یا فاط] با یک آدم مسلکبد مواجلهانلد ،مشکمشلان ایلن اسلت کله ایلن

للللللللللللللللللللللللللللللللللللل مااله پژوهشی :آسیبشناسی بیداری اسالمی در کشورهای مصر ،تونس و لیبی 59 /

دیککاتور عابهای از قدر های بینالاممی دارند ،آنها هسکند که دارند منلاف ایلن کشلور و
این ممت را پایاال و نابود میکنند»

(امام خامنهای(مدظمهالعلالی) ،بیانا

در دیلدار بلا ملردم فلارس ،)1390/2/3

«ببینید امروز در دنیا عمیه مسماانان چگونه عا میشود! این به خاطر آن است کله در هلر
ناطه ،جالدان مسماانان فهایدهاند که دسکگاه اسککبار از فشار بر مسماانان و قک علام آنهلا
خشنود میشود؛ لذا آزادانه به مسماین آسیب میرسانند ،این وضعیت مسماانان اناالبلی در
الرزایر است...در کدام ناطه عالم اسلت کله مسلماانان از قِبَل خباثلت اسلککبار جهلانی و
دسکگاه سمطه جهانی به نحوی آسیب نبینند و فشار بر آنها وارد نشود؟ عالج چیست جلز
ایسکادگی خود مسماانان»
سالگرد ارتحال حضر

(امام خامنهای(مدظمهالعالی)  ،بیانا

در دیدار مهاانان خلارجی شلرکتکننلده در مراسلم

امام(ره) .)1371/3/13معظمله وجود شکاف عایلق بلین دوللت و مملتهلای

غر گرای منطاه را نیز پدیدهای میدانند که بهواسطه وابسکگی این حکوملتهلا بله غلر
ایراد شده است
حضر

(امام خامنهای(مدظمهالعالی)  ،بیانلا
(مدظمهالعالی)

آیتاهلل خامنهای

در دیلدار بلا مسلئوالن در ملیالد پیلامبر اکلرم(ص) .)1389/12/2

بر این اعکاادند که احیاء و تردید عز

و کراملت مملی

مسماانان در طول زمان توسط دیککاتوریس حاکاان فاسد منطاه و سلمطه سیاسلی آمریکلا و
غر

و حاایت آنها از حکومتهای دستنشانده پایاال شده است.
مردمی بودن قیامهای اسالمی منطاه یکی از محوریترین شاخصههایی اسلت کله مالام

معظم رهبری در اکثر سخنرانیهای خود بله آن اشلاره کلردهانلد ،معظلملله در ایلن ملورد
میفرمایند :مردمی بودن این اناال ها مهلمتلرین عنصلر در تشلکی هویلت آنهلا اسلت.
قدر های خارجی با آخرین تواناییها و شگردهای خود سعی میکردنلد حکلام مسلکبد و
فاسد و وابسکه را در این کشورها ح ظ کنند و تنها هنگامی از حاایت آنها دست برداشکند
که قیام و عزم مردم ،هیچگونه امیدی برای آنها باقی نگذاشت

(امام خامنهای(مدظملهالعلالی)  ،بیانلا

در

اجالس بینالاممی بیداری اسالمی « .)1390/6/26آنچه شاا مالحظه میکنیلد در مصلر ،در تلونس ،در
لیبی ،در یان ،در بحرین و در برخلی از کشلورهای دیگلر ات لاق افکلاده اسلت کله ملردم
خودشان وارد صحنه شدهاند ،مملتهلا خودشلان هالت گااشلکهانلد بلر اینکله سرنوشلت
خودشان را در دست بگیرند»

(امام خامنهای(مدظمهالعالی)  ،بیانا

در جال مسلئولین نظلام و سل رای کشلورهای
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اسالمی  .)1390/6/9دستنشاندگی حکومتهای اکثر کشورهای خاورمیانه و شاال آفریالا نیلز
مسئمهای است که ماام معظم رهبری در تحمی چرایلی اوجگیلری بیلداری اسلالمی بلر آن
ت کید داشکهاند ،ایشان این مسئمه را چنین بیان میدارند« :وابسلکگی و حکلام دسلتنشلانده
آمریکا و غر

با ممتها کاری کردند که این ممتها احساس کردند جز قیام ،جلز حرکلت

عظیم عاومی ،جز اناال  ،راهی در مااب آنها نیست»

(امام خامنهای(مدظمهالعلالی)  ،بیانلا

در دیلدار بلا

مسئوالن نظام در روز مبعث پیامبر اکرم(ص) .)1390/4/9
 .3آسیبشناسي
واژه «آسیبشناسی»1نخست در حوزه عموم زیسکی و طب مکداول شد و آنگلاه در هاله
رشکههای عمای وارد شد و در عرصهها و جنبههای مخکمف روانشناخکی ،تربیکی ،فرهنگی،
اجکااعی ،سیاسی ،دینی و پزشکی به کار گرفکه شد .این واژه در لغت بله معنلای چیلزی را
که دچار آسیب شده است را مث یک طبیب بررسی کردن؛ یعنی :تحت معاینله قلرار دادن،
بررسی سوابق بیااری که اآلن دچارش شلده در راسلکای تشلخیص و پلس از آن در مالام
معالره برآمدن ،میباشد (مطهرى ،1376 ،ج .)434 :25آسیبشناسی در عملوم انسلانی بله معنلای
«شناسایی آن دسکه از عوام مهم و مؤثری که به وجود آمدن و تداوم حیا
فرایند تحاق اهداف هلر نظلامی (سلامانهای) را مکوقلف و یلا بلهصلور

آنها میتوانلد
محسلوس ،کُنلد

نااید»(بنیانیان ،)52 :1387 ،تعریف شده است.
 .4آسیبشناسي بیداری اسالمي
در این تحایق ،آسیبشناسی بیداری اسالمی به شناخت و مطالعه عواممی گ که ملیشلود کله
در فرایند حرکت اناال در مسیر دسکیابی ارزشها ،آرمانها و اهدافش ،مان ایراد کلرده ،آن را
مکوقف و یا به نحو چشمگیری کندتر میسازد .آسیبهایی که چهلرههلای گونلاگون و مک لاوتی
دارند؛ چنانچه این آسیبها بهموق شناسایی و دف نشوند ،ماکلن اسلت آن انالال را از بلین
1. pathology
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ببرند یا حداق آن را از رسیدن به اهداف و آرمانهایش باز دارند .از یاد بلردن اصلول و اهلداف
بیداری ،کاهش انگیزهها ،سست شدن عزمها ،دنیاطمبی و غنیاتجویی ،غلرور نلاروا ،غ ملت از
توطئهها ،اعکااد به بیگانگان ،ت رقه و اخکالف ،از مهمترین خطرها و آفا بیداری اسالمی اسلت
که اگر بهدرسکی رصد نشود و تدبیری برای مبارزه با آنها اندیشیده نشود ،ملیتواننلد بلهعنلوان
عام بازدارنده عا ناوده و فرصتهای پدیدآمده را تبدی به تهدید ناایند (محااین).
 .4-1آسيبهای بيداری اسالمي در کشور مصر

محااین بر روی شناسایی و تبیین ابعاد ،مؤل ههلا و عوامل آسلیبهلای رونلد بیلداری
اسالمی در سه کشور مطروحه در یک مطالعه گروهی کار تحایااتی و پژوهشی انرام دادند
که ماحص آن بهطور خالصه در جدول ذی آمده است:

1

جدول  -1ابعاد ،مؤلفهها و عوامل آسیبهای روند بیداری اسالمي در کشور مصر (محقق ساخته)
ابعاد

عوامل

مؤلفهها

 -1فادان ایدئولوژی دینی بسی گر و نبود اندیشه واق گرایانه مذهبی
ايدئولوژی

 -2فادان آرمان اناالبی واحد
 -3عدم انطباق عا سیاسی با آرمانهای اناالبی
 -4فادان ساخکار ایدئولوژیکی مشخص برای نظام حکومکی
 -1خأل رهبری واحد و کاریزماتیک

(با منشأ داخلي)

داخلي  /دروني

 -2عدم پا سازی مااما

رژیم سابق و ساخکار مرتبط

 -3اعکااد به دشان و بیاعکاادی به کشورهای دوست
 -4مرعو

هیانه اسککبار و عدم قط رابطه با رژیم صهیونیسلکی و وفلاداری بله

کاپ دیوید
سیاسي

 -5کمرنگ شدن انگیزهها در اناال
 -6به وجود آمدن رخنه و اخکالف بین اناالبیون
 -7ناکارآمدی اخوانالاسماین در نظامسازی و تثبیت آن
 -8عدم توجه به مطالبا

عاومی و تبعیت از غر

در سیاست ،اخلالق ،رفکلار و

سبک زندگی
 -9اسکارار قانون اساسی رژیم دیککاتوری

 . 1برای مطالعه بیشکر رجوع کنید به :مطالعه گروهی دوره چهلاردهم امنیلت مملی در دانشلگاه و پژوهشلگاه علالی دفلاع مملی و
تحایاا

راهبردی (دانشکده امنیت ممی)؛ اسکاد محور مطالعه گروهی :جنا آقای دککر رضا امیری مادم ،سال .1398
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ابعاد

مؤلفهها
اجتماعي
فرهنگي

عوامل
 -1اخکالف فرقهای ،قومی و مذهبی
 -2محور نبودن فرهنگ دینی در آرمان اناالبی
 -3عامکرد مکضاد رسانهها
 -1کابود مناب مالی و نبود پشکوانه برای اداره کشور

اقتصادی

 -2نارضایکی مردم از وضعیت اقکصادی و معیشکی
 -3فادان برنامه مشخص اقکصادی در حاایت از قشر آسیبپذیر
 -1بازیگری دوگانه ارتش

نظامي

 -2کودتای نظامی
 -3عدم تغییر در ساخکار ارتش و اعکااد به سران ارتش در رژیم گذشکه
 -4دخالت ارتش در امور سیاسی

سطح
منطقهای

 -1مداخمه سیاسی کشورهای حامی رژیم گذشکه
 -2به وجود آمدن بدی های انحرافی بهجای الگوی اناال

اسالمی

 -3مداخمه اقکصادی کشورهای مرتر
 -1تثبیت مدلهای نوسازیشده غربی

(با منشأ خارجي)

خارجي /بیروني

 -2تحریم اقکصادی هاهجانبه
سطح
فرامنطقهای

 -3عامیا

روانی در سطح گسکرده با رویکرد تحریف اناال

 -4تطای عناصر سستعنصر و وابسکه
 -5ح ظ و تاویت معاهده کاپ دیوید
 -6ت مین امنیت رژیم صهیونیست و ایراد ت رقه در ص وف اناالبیون
 -7بازگرداندن ارتراع و اسکبداد و حاکایت وابسکه
 -8ایراد هرجومرج ،جنگ داخمی و تروریسم
 -9حاایت از معارضین برای ایراد کودتا

 .4-2آسيبهای بيداری اسالمي در کشور تونس

جدول  -2ابعاد ،مؤلفهها و عوامل آسیبهای روند بیداری اسالمي در کشور تونس (محققساخته)
ابعاد

عوامل

مؤلفهها

 -1وجود رقبای فکری سیاسی مکعدد برای اسالمگرایان تونس
 -2وجود جریانا

سم ی خشونتگرا

(با منشأ داخلي)

داخلي  /دروني

 -3غیر اسالمی بودن قانون اساسی جدید
ايدئولوژی

 -4نبود دغدغه اسککبارسکیزی در جریان االتراه اسالمی
 -5انحراف جریان النهضه از ارزشهای خود
 -6اتخاذ سیاستهای ضد ایرانی و ضد شیعی
 -7ن وذ و براندازی نظام
 -8عدم انسرام شیعیان و وادادگی اسالمگرایان به غر
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ابعاد

عوامل

مؤلفهها
 -1نداشکن رهبری واحد

 -2وجود عناصر رژیم قبمی در دولت جدید بعد از بیداری
 -3سرقت دسکاوردهای اناال
 -4حضور اعضای حز

با حاایتهای خارجی توسط احزا

جدید

حاکم سابق در دولت جدید

 -5رقابت سخت و سهمخواهی احزا
سیاسي

 -6دشان سازی درون جامعه
 -7ارزیابی نادرست از قدر

و خشونت رقیب

 -8شکا زدگی در رسیدن به اهداف
 -9تااب و تضاد مناف بازیگران داخمی
 -10تشکی حکومت در جهت الئیک ناودن
 -11نبود اراده مشخص در راسکای اسالمی شدن حکومت
 -12مخال ت حاکایت با تصویب قوانین ضد صهیونیسم
 -1اخکالف پارادایای میان جوانان اناالبی و رهبران سالخورده
 -2افزایش منازعا
اجتماعي
فرهنگي

مذهبی با فعالیت رسانههای افراطیگرا

 -3آزادی عا و ن وذ جریان فاینیستها
 -4فروافکادن در سالیق و احساسا
 -5اسکحاله فرهنگی نهضت اسالمی
 -6فعالیت گسکرده گروههای اجکااعی با گرایشهای ضد دینی
 -7فار فرهنگی و فار فاهی

اقتصادی

 -1پافشاری بر هاان الگوی غربی زمان بن عمی
 -2تضاد مناف بازیگران داخمی و اقکصاد ضعیف
 -1وفاداری بدنه ارتش و دسکگاههای اطالعاتی و امنیکی بله دوللت سلابق و توطئله

نظامي

برای بحرانسازی
 -2عدم جهتدهی مناسب ارتش در دفاع از ممت
 -3ارتش مداف مناف و رویکرد محافظهکاران داخمی و خارجی

(با منشأ خارجي)

خارجي /بیروني

-1دخالت قدر های منطاهای و بینالاممی
سطح
منطقهای

 -2تهدید جریانا

سم ی خشونتگرا

 -3وجود رقبای فکری سیاسی مکعدد برای اسالمگرایان تونس
 -4هاسویی با سیاستهای کشورهای مداخمهگر؛ مانند قطر ،عربسکان
 -5الگوبرداری از نظامهای سکوالر مث ترکیه
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ابعاد

عوامل

مؤلفهها

 -1مداخمه خارجی و تالش بازیگران خارجی جهت به شکست کشاندن اناال
 -2الگوبرداری از کشورهای غربی در رد مذهب هاچون دوران بن عمی دیککاتور سابق
سطح
فرامنطقهای
آمريكا و
اتحاديه
اروپا

جدید در صلحنه حکوملت بلرای سلرقت

 -3حاایت های خارجی از ورود احزا
دسکاوردهای اناال
 -4وادادگی اسالمگرایان به غر
 -5توطئه غر

و ن وذ اسکعاار در حاکایت و نخبگان

برای محدود کردن و محصور کردن تحوال

تونس

 -6تالش برای ن وذ و ماابمه با نهضت مردمی تونس از سوی رژیم صهیونیسکی
 -7حاایت از جریانا
عر

سم یگری در سوریه و ایراد اخلکالف در صل وف جهلان

و کشورهای اسالمی

 .4-3آسيبهای بيداری اسالمي در کشور ليبي

جدول  -3ابعاد ،مؤلفهها و عوامل آسیبهای روند بیداری اسالمي در کشور لیبي (محققساخته)
ابعاد

عوامل

مؤلفهها
 -1برجا ماندن روحیه اسکبدادپذیری
 -2فادان احزا

 -3وجود جریانهای سم ی خشونتگرا
 -4اسالمی نبودن قانون اساسی جدید و شک نگرفکن قانون اساسی
ايدئولوژی

 -5پررنگ نشان دادن ناش سکوالرها
 -6نبود وحد

نظر اسککبارسکیزی

 -7وجود ت کر پررنگ سم یگری
 -8ن وذ ت کرا

(با منشأ داخلي)

داخلي  /دروني

 -9ت کرا

غربی و انحراف اناال

قبیمهگرایی

 -1نداشکن رهبری واحد
 -2احکاال ترزیه شدن به دو بخش شرقی و غربی
 -3وجود عناصر رژیم قبمی در مرمس و فادان ساخکار سیاسی
 -4بافت قبیمهای و رقابت سخت میان قبای بر سهمخواهی در قدر
 -5شکا زدگی در پشت سر گذاشکن مراح و عدم مراعا
سیاسي

کار تدریری

 -6تضاد مناف بازیگران داخمی و وادادگی در حوزه ت کر سیاسی
 -7اخکالف در بین بازیگران داخمی در عدم بهرسایت شناخکن رژیم صهیونیسم
 -8فادان ترربه کشورداری و وجود اخکالفا
 -9علدم تشللکی دولللت مرکلزی و وحللد
معرفیشده از سوی مرمس توسط قبای
 -10فادان الگوی حکومکی مسکا و فراگیر

اساسی و قبیمهای
ممللی و بلهرسللایت نشللناخکن دولللت
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ابعاد

عوامل

مؤلفهها

 -1اخکالف پارادایای میان جوانان اناالبی و رهبران سالخورده
 -2فعالیت گسکرده گروههای اجکااعی با گرایشهای ضد دینی
اجتماعي
فرهنگي

 -3فرو افکادن در سالیق و احساسا
 -4اسکحاله فرهنگی نهضت اسالمی
 -5افزایش منازعا
 -6ن وذ ت کرا

مذهبی با فعالیت رسانههای افراطیگرا
سکوالر

 -7فار فرهنگی و فاهی
 -1تضاد مناف بازیگران داخمی
اقتصادی

 -2عدم توجه به اقکصاد ن ت و مدیریت ضعیف و افکادن بخشها و پاالیشلگاههلای
ن ت بهعنوان مح مناقشه بین بازیگران داخمی
 -3تسمط داعش و الااعده بر چاههای ن ت
 -1وفاداری قاب توجه بدنه ارتش و دسکگاههای اطالعاتی به دولت سلابق و توطئله
برای بحرانسازی

نظامي

 -2عدم انسرام ارتش مداف مناف
 -3عدم توجه به دشان واحد
 -4تسمیح بودن قومیتها و قبای

سطح

خارجي  /بیروني

(با منشأ خارجي)

منطقهای
سطح
فرامنطقهای

 -1دخالت قدر های منطاهای و بینالاممی
 -2تهدید جریانا

سم ی خشونتگرای پخششده در سراسر منطاه

 -3وجود رقبای فکری سیاسی مکعدد برای اسالمگرایان
 -1مداخمه خارجی و تالش بازیگران خارجی جهت به شکست کشاندن اناال
 -2تالش برای الگوبرداری از کشورهای غربی

آمريكا و

 -3ن وذ رژیم صهیونیسکی در اناال

اتحاديه

خارجی

اروپا

 -4توطئه بازیگران قدر

 -5وادادگی اسالمگرایان به غر

لیبی

و ن وذ اسکعاار در حاکایت و نخبگان
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 .5الگوی مفهومي

روششناسي و جامعه آماری
الف .نوع تحقیق
تحایق حاضر از آن جهت که تالش دارد تا به کشف و ارائه آسیبهلا پیراملون بیلداری
اسالمی در کشورهای تونس ،لیبی و مصر بپردازد و نکای تحایق در برنامهریلزی ،تصلایم-
سازی و سیاست گذاری مرتبط با جهان اسالم با کاربست مرال جهلانی بیلداری اسلالمی
قاب بهرهبرداری است و از نوع تحایاا

کاربردی به شاار میرود.

ب .روش تحقیق
مطالعه حاضر به روش آمیخکه (موردی زمینهای  /کالننگلر -جلزءنگلر) و بلا رویکلرد
تبیینی  -اککشافی انرام شده است که مشروح آن به شرح زیر است:
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مرحله اول :کيفي

راهبرد و شیوه گردآوری :صبغه اصمی این پژوهش کی ی (مصاحبه کی ی) است کله بلر
اساس مطالعه اسناد و مصاحبههای عایق با کارشناسان ،صاحبنظران و مکولیان ایلن حلوزه
که آشنا با آسیبهای مکرتب بیداری اسالمی در کشورهای تونس ،لیبی و مصلر ملیباشلند،
انرام گردیده است.
فنون تحلیل :حاص مصاحبهها ،احصاء تمهای اصمی آسیبهای مکرتب بیداری اسلالمی در
کشورهای تونس ،لیبی و مصر است .بدینصور که با کاک این تلمهلای اصلمی احصاءشلده
بهصور روایت (نه تصویر یا ناودار محض) عواممی که منرر به انحلراف یلا ان علال در رونلد
بیداری اسالمی در کشورهای تونس ،لیبی و مصر گردیده ،شناسایی و تبیین گردیده است.
مرحله دوم :کمي

راهبرد و شیوه گرردآوری :راهبلرد اصلمی ایلن مرحمله از پلژوهش پیاایشلی اسلت،
بدین صور

که علواممی کله منرلر بله انحلراف یلا ان علال در رونلد بیلداری اسلالمی در

کشورهای تونس ،لیبی و مصر در مرحمه اول احصاء شده بود در قاللب پرسشلنامهای تهیله
شد و در معرض قضاو

کارشناسان و صاحبنظران این حوزه قرار گرفت.

فنون تحلیل :در این مرحمه از فنون آمار توصلی ی بلرای نالایش اطالعلا

مربلوط بله

شاخص های مرکلزی و پراکنلدگی هلر یلک از مکغیرهلای پلژوهش اسلک اده خواهلد شلد.
بدینصور

که با توزی فراوانی و آزمونهای مرتبط ،نظلرا

دو گلروه موافلق و مخلالف

بررسی شد ،با تحمی واریانس و فریدمن اولویت عوامل ملؤثر در بله انحلراف یلا ان علال
کشیده شدن روند بیداری اسالمی در کشورهای یادشده تبیین و مشخص گردید.
پ .قلمرو تحقیق (زماني ،مكاني و موضوعي)
قمارو مکانی این تحایق ،فضا و عرصه بیداری اسلالمی در کشلورهای تلونس ،لیبلی و
مصر است .قمارو زمانی این تحایق محدود به زمان وقوع این خیزشهلا (بلازه زملانی؛ 17
دسامبر  27( 2010آذرماه  )1389تاکنون) بوده و از لحاظ موضوعی نیز به حلوزه مطالعلا
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راهبردی در موضوع بیداری اسالمی معطوف بوده که بهطور عاده بر شلناخت آسلیبهلای
بیداری اسالمی در این سه کشور در زمان خود ت کید دارد.
ت .جامعه آماری و حجم نمونه
 -1جامعه اسنادی :کمیه اسناد ،ککلب ،نشلریا

و آرشلیوهای دیریکلالی موجلود و در

دسکرس پیرامون موضوع تحایق ازجامه مراوعله بیانلا

حضلر

املام(ره)و مالام معظلم

رهبری در حوزه بیداری اسالمی ،نظریه بیداری اسالمی در اندیشه حضلر
معظم رهبری ،مراوعه مااال

املام(ره)و مالام

بیداری اسالمی انکشاریافکه از سوی دبیرخانه دائالی مرال

جهانی بیداری اسالمی ،پژوهشهای انرامشده در حوزه بیداری اسلالمی در دانشلگاههلا و
مراکز عمای و . ...
 -2جامعه خبرگي :کمیه خبرگان ،نخبگان و مکولیان مربوط در داخل کشلور ج.ا.ایلران
آشنا با پدیده بیداری اسالمی و آسیبهای مکرتب بر آن در کشورهای تونس ،لیبلی و مصلر
کلله دارای ویژگللی مشللکر مطروحلله باشللند :صللاحبنظللر و دارای شللناخت و قللدر
ترزیه وتحمی در حوزه بیداری اسالمی؛ صاحبنظر و مکخصص در زمینه روابط بینالامل ؛
دارای مدر

دککری در حوزه ملورد مطالعله؛ دارای حلداق پلانزده سلال سلاباه اجرایلی،

مدیریکی و پژوهشی در حوزه مطالعا

جهان اسالم و دارای حداق دو ککا

و مااله معکبر.

با توجه به ویژگیهای فوق ،جامعه آماری تعدادی از صاحبنظلران مشلکا بلر اعضلای
شورای عالی امنیت ممی ،اعضلای گلروه امنیلت مملی و سیاسلت خلارجی مرملس شلورای
اسالمی ،اعضای مرا تشخیص مصمحت نظام ،مسئولین و کارشناسان نیلروی قلدس سلپاه،
مدیران و کارشناسان ارشد مرتبط در وزار

امور خارجه (معاونین ،مدیران ک  ،س را ،رایزنان

فرهنگی ،مسئوالن میزهای تخصصی پژوهشکده امنیلت مملی) ،ملدیران و کارشناسلان ارشلد
حوزه اطالعا

خارجی وزار اطالعا که قابمیت دسکرسی به آنها وجود داشلکه باشلد ،در

مراوع حدود  40ن ر برآورد که بهصور

هدفاند انکخا

گردیلد و حرلم ناونله بله دلیل

هدفاند بودن جامعه آماری و در دسکرس بودن هاه آنها ،منطبق بر جامعه آماری است.
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ث .روش و ابزارهای گردآوری دادهها
روش اسنادی ،از طریق ابزارهای ککابخانهای (فلیشبلرداری) از قبیل اسلناد ،ملدار و
مسکندا

و روش میدانی از طریق انرام مصاحبههای عایلق و کلاربردی بلا خبرگلان ایلن

حوزه و توزی پرسشنامههای مرتبط است.
ج .روش تجزيهوتحلیل دادهها
با شناسایی عواممی که منرر به انحراف یا ان عال در روند بیداری اسالمی در کشلورهای
تونس ،لیبی و مصر گردیدهاند ،از طریق بهکارگیری آمار توصی ی و اسک اده از نرمافزار
تحمی نهایی صور

پذیرفت.

تجزیهوتحليل
 تحلیل استنباطي عوامل مؤثر بر انحراف بیداری اسالمي در کشور تونس

شكل  -1عوامل مؤثر بر انحراف بیداری اسالمي در کشور تونس

spss
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OIM
Std. Err.

z

Coef.

Standardized

.0668662
.5672289

.8187903
4.872361

Measurement
ideology
BidaryEslami
_cons

.9357821
4.625468

BidaryEslami
_cons
ejtemaiefarhangi
BidaryEslami
_cons
Eghtesadi
BidaryEslami
_cons

][95% Conf. Interval

|P>|z

.9498456
5.984109

.687735
3.760612

0.000
0.000

12.25
8.59

1.017595
5.685367

.8539687
3.56557

0.000
0.000

22.42
8.55

.0417423
.5407744

.9123852
6.31926

.5995534
3.979024

0.000
0.000

9.47
8.62

.0798055
.5970099

.7559693
5.149142

.9245743
5.725922

.6033584
3.59207

0.000
0.000

9.32
8.56

.0819443
.5443602

.7639664
4.658996

.7949696
5.130432

.3460067
3.202177

0.000
0.000

4.98
8.47

.1145335
.4919107

.5704881
4.166304

BidaryEslami
_cons

.9219994
7.250923

.6192777
4.584408

0.000
0.000

9.98
8.70

.0772263
.680246

.7706386
5.917666

Mantagheie
BidaryEslami
_cons

.9189499
7.707964

.6613254
4.880644

0.000
0.000

12.02
8.73

.0657217
.7212685

.7901376
6.294304

FaraMantagheie
BidaryEslami
_cons

.6320665
.4260368
.7441232
.7506466
.9860841
.7213167
.6458593

.1718563
.0362726
.2467619
.2309366
.4614298
.2286518
.2185265

siyasi

Nezami

.1094987
.0781233
.120661
.1252054
.13068
.1190272
.1038584
)(constrained

43.79, Prob > chi2 = 0.0001

=

.3295824
.1243119
.4285105
.4163554
.6745433
.4061162
.3756825
1

)var(e.ideology
)var(e.siyasi
)var(e.ejtemaiefarhangi
)var(e.Eghtesadi
)var(e.Nezami
)var(e.Mantagheie
)var(e.FaraMantagheie
)var(BidaryEslami

)LR test of model vs. saturated: chi2(14

 با توجه به احکاال بهدستآمده برای ضریب مؤل ه ایدئولوژی کله از سلطح خطلای
 0.05کوچکتر است ،فرض برابری این ضریب با علدد صل ر را رد کلرده و نکیرله
میگیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنیدار است.
 با توجه به احکاال بهدست آمده برای ضریب مؤل ه سیاسی که از سطح خطلای 0.05
کوچک تر است ،فرض برابری این ضریب با عدد ص ر را رد کرده و نکیره میگیریم
که این ضریب از لحاظ آماری معنیدار است.
 با توجه به احکاال بهدستآمده برای ضریب مؤل ه اجکااعی-فرهنگلی کله از سلطح
خطای  0.05کوچکتر است ،فرض برابری این ضریب با علدد صل ر را رد کلرده و
نکیره میگیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنیدار است.
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 با توجه به احکاال بهدست آمده برای ضریب مؤل له اقکصلادی کله از سلطح خطلای
 0.05کوچکتر است ،فرض برابری این ضریب با علدد صل ر را رد کلرده و نکیرله
میگیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنیدار است.
 با توجه به احکاال بهدست آمده برای ضریب مؤل ه نظامی امنیکی که از سطح خطلای
 0.05کوچک تر است فرض برابری این ضریب با علدد صل ر را رد کلرده و نکیرله
میگیریم این ضریب از لحاظ آماری معنیدار است.
 با توجه به احکاال بهدست آمده برای ضلریب مؤل له سلطح منطالهای کله از سلطح
خطای  0.05کوچکتر است ،فرض برابری این ضریب با علدد صل ر را رد کلرده و
نکیره میگیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنیدار است.
 با توجه به احکاال بهدستآمده برای ضریب مؤل ه سلطح فرامنطالهای کله از سلطح
خطای  0.05کوچکتر است ،فرض برابری این ضریب با علدد صل ر را رد کلرده و
نکیره میگیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنیدار است.
جدول  -4رتبهبندی شاخصهای در نظر گرفتهشده برای کشور تونس
رتبه

نام متغير

ضریب استاندارد

1

سیاسی

0.93

2

ایدئولوژی

0.81

3

سطح فرامنطاهای

0.79

4

سطح منطاهای

0.77

5

اقکصادی

0.76

6

اجکااعی-فرهنگی

0.75

7

نظامی-امنیکی

0.57
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تحلیل استنباطي مؤلفههای مؤثر در انحراف بیداری اسالمي در کشور لیبي

 عوامل مؤثر بر انحراف بیداری اسالمي در کشور لیبي-2 شكل
OIM
Std. Err.

Standardized

Coef.

BidariEslami
_cons

.743156
4.800908

.0819718
.5595614

BidariEslami
_cons

.7935041
5.491521

EjtemaieFarhangi
BidariEslami
_cons

z

P>|z|

[95% Conf. Interval]

9.07
8.58

0.000
0.000

.5824942
3.704188

.9038178
5.897629

.0723222
.6340032

10.97
8.66

0.000
0.000

.6517551
4.248898

.935253
6.734145

.7690264
4.517413

.0762988
.5292332

10.08
8.54

0.000
0.000

.6194835
3.480135

.9185694
5.554692

BidariEslami
_cons

.5011007
4.440989

.1327917
.5210852

3.77
8.52

0.000
0.000

.2408339
3.41968

.7613676
5.462297

NezamiAmniati
BidariEslami
_cons

.7038115
4.623116

.0908864
.5405229

7.74
8.55

0.000
0.000

.5256774
3.563711

.8819456
5.682521

SatheMantagheie
BidariEslami
_cons

.7015581
4.068966

.0918596
.4816181

7.64
8.45

0.000
0.000

.5215166
3.125011

.8815996
5.01292

SatheFaraMantagheie
BidariEslami
_cons

.8691478
4.32382

.0551968
.5086184

15.75
8.50

0.000
0.000

.7609641
3.326946

.9773315
5.320694

.2626469
.2017517
.2327164
.5286384
.3070445
.3087889
.1133712

.7632014
.6798461
.7174081
1.06093
.8294268
.8351249
.5276509

Measurement
Ideology

Siasi

Eghtesadi

var(e.Ideology)
var(e.Siasi)
var(e.EjtemaieFarhangi)
var(e.Eghtesadi)
var(e.NezamiAmniati)
var(e.SatheMantagheie)
var(e.SatheFaraMantagheie)
var(BidariEslami)

.4477192
.3703513
.4085984
.7488981
.5046494
.5078162
.2445821
1

LR test of model vs. saturated: chi2(14)

.1218357
.114776
.1173516
.133084
.1279338
.1288897
.0959483
(constrained)
=

35.71, Prob > chi2 = 0.0012
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 با توجه به احکاال بهدستآمده برای ضریب مؤل ه ایدئولوژی کله از سلطح خطلای
 0.05کوچکتر است ،فرض برابری این ضریب با علدد صل ر را رد کلرده و نکیرله
میگیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنیدار است.
 با توجه به احکاال بهدست آمده برای ضریب مؤل ه سیاسی که از سطح خطلای 0.05
کوچک تر است ،فرض برابری این ضریب با عدد ص ر را رد کرده و نکیره میگیریم
که این ضریب از لحاظ آماری معنیدار است.
 با توجه به احکاال بهدستآمده برای ضریب مؤل ه اجکااعی-فرهنگلی کله از سلطح
خطای  0.05کوچکتر است ،فرض برابری این ضریب با علدد صل ر را رد کلرده و
نکیره میگیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنیدار است.
 با توجه به احکاال بهدست آمده برای ضریب مؤل له اقکصلادی کله از سلطح خطلای
 0.05کوچکتر است ،فرض برابری این ضریب با علدد صل ر را رد کلرده و نکیرله
میگیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنیدار است.
 با توجه به احکاال بهدست آمده برای ضریب مؤل ه نظامی امنیکی که از سطح خطلای
 0.05کوچک تر است فرض برابری این ضریب با علدد صل ر را رد کلرده و نکیرله
میگیریم این ضریب از لحاظ آماری معنیدار است.
 با توجه به احکاال بهدست آمده برای ضلریب مؤل له سلطح منطالهای کله از سلطح
خطای  0.05کوچکتر است ،فرض برابری این ضریب با علدد صل ر را رد کلرده و
نکیره میگیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنیدار است.
 با توجه به احکاال بهدستآمده برای ضریب مؤل ه سلطح فرامنطالهای کله از سلطح
خطای  0.05کوچکتر است ،فرض برابری این ضریب با علدد صل ر را رد کلرده و
نکیره میگیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنیدار است.
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جدول  -4رتبهبندی شاخصهای در نظر گرفتهشده برای کشور لیبي
رتبه

نام متغير

ضریب استاندارد

1

سطح فرامنطاهای

0.87

2

سیاسی

0.79

3

اجکااعی و فرهنگی

0.77

4

ایدئولوژی

0.74

5

نظامی و امنیکی

0.70

6

سطح منطاهای

0.70

7

اقکصادی

0.50

تحلیل استنباطي مؤلفههای مؤثر در انحراف بیداری اسالمي در کشور مصر

شكل  -3عوامل مؤثر بر انحراف بیداری اسالمي در کشور مصر
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][95% Conf. Interval

|P>|z

z

OIM
Std. Err.

Coef.
Measurement
Ideology

.8051822
4.269181

.3711366
3.789152

0.000
0.000

5.31
32.90

.1107279
.1224585

.5881594
4.029167

BidariEslami
_cons

.7085268
4.18412

.3911247
3.801991

0.000
0.000

6.79
40.96

.0809714
.0974835

.5498258
3.993056

BidariEslami
_cons

.7559036
3.968339

.2266613
3.421661

0.000
0.000

3.64
26.49

.1350133
.139461

.4912824
3.695

BidariEslami
_cons

.8642485
4.121641

.2099655
3.468359

0.001
0.000

3.22
22.77

.166912
.1666565

.537107
3.795

BidariEslami
_cons

.8858431
4.043681

.4215185
3.526319

0.000
0.000

5.52
28.68

.1184523
.1319825

.6536808
3.785

BidariEslami
_cons

.7437667
4.195485

.2723686
3.704515

0.000
0.000

4.22
31.54

.1202568
.1252498

.5080677
3.95

SatheMantagheie
BidariEslami
_cons

.5620106
4.429616

.2540315
4.087051

0.000
0.000

5.19
48.73

.0785675
.0873908

.408021
4.258333

SatheFaraMantagheie
BidariEslami
_cons

.4482595
.1935691
.8533651
1.309468
.4945444
.6091317
.2345558

.1438261
.0312803
.3374375
.5166157
.1468373
.2239781
.0823786

Siyasi

Ejtemaie

Eghtesadi

Nezami

.2539122
.0778132
.5366166
.8224911
.2694764
.3693673
.1390049
1

.0736338
.0361808
.1270117
.1951515
.0834782
.0942739
.0371054
)(constrained

38.11, Prob > chi2 = 0.0005

=

)var(e.Ideology
)var(e.Siyasi
)var(e.Ejtemaie
)var(e.Eghtesadi
)var(e.Nezami
)var(e.SatheMantagheie
)var(e.SatheFaraMantagheie
)var(BidariEslami

)LR test of model vs. saturated: chi2(14

 با توجه به احکاال بهدست آمده برای ضریب مؤل ه ایدئولوژی کله از سلطح خطلای
 0.05کوچکتر است ،فرض برابری این ضریب با علدد صل ر را رد کلرده و نکیرله
میگیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنیدار است.
 با توجه به احکاال بهدست آمده برای ضریب مؤل ه سیاسی که از سطح خطلای 0.05
کوچک تر است ،فرض برابری این ضریب با عدد ص ر را رد کرده و نکیره میگیریم
که این ضریب از لحاظ آماری معنیدار است.
 با توجه به احکاال بهدستآمده برای ضریب مؤل ه اجکااعی-فرهنگلی کله از سلطح
خطای  0.05کوچکتر است ،فرض برابری این ضریب با علدد صل ر را رد کلرده و
نکیره میگیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنیدار است.
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 با توجه به احکاال بهدست آمده برای ضریب مؤل له اقکصلادی کله از سلطح خطلای
 0.05کوچکتر است ،فرض برابری این ضریب با علدد صل ر را رد کلرده و نکیرله
میگیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنیدار است.
 با توجه به احکاال بهدست آمده برای ضریب مؤل ه نظامی امنیکی که از سطح خطلای
 0.05کوچکتر است ،فرض برابری این ضریب با علدد صل ر را رد کلرده و نکیرله
میگیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنیدار است.
 با توجه به احکاال بهدست آمده برای ضلریب مؤل له سلطح منطالهای کله از سلطح
خطای  0.05کوچکتر است ،فرض برابری این ضریب با علدد صل ر را رد کلرده و
نکیره میگیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنیدار است.
 با توجه به احکاال بهدستآمده برای ضریب مؤل ه سلطح فرامنطالهای کله از سلطح
خطای  0.05کوچکتر است ،فرض برابری این ضریب با علدد صل ر را رد کلرده و
نکیره میگیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنیدار است.
جدول  -4رتبهبندی شاخصهای در نظر گرفتهشده
رتبه

نام متغير

ضریب استاندارد

1

نظامی و امنیکی

0.65

2

ایدئولوژی

0.59

3

سیاسی

0.55

4

اقکصادی

0.54

5

سطح منطاهای

0.51

6

اجکااعی و فرهنگی

0.49

7

سطح فرامنطاهای

0.41

نتيجهگيری
جنبش بیداری اسالمی در کشورهای یادشده ،با وجود نااط قوتی چلون برخلورداری از
عابه مردمی فراگیر مککی بر مبانی اعکاادی و تلاریخی ،پلیشرو داشلکن ترلار
اناال

ارزشلاند

اسالمی و جبهله مااوملت ،پیلروزیهلای نسلبکاً کلمهزینله و سلری  ،غلافمگیری و

سردرگای جبهه مااب  ،مشکال

نظام سمطه بهعنوان حامی اصمی رژیمهای غیر مردملی از
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عدم در

وضعیت و شرایط و ،...اگرچه به تغییر رژیمهای اسکبدادی ،سرکوبگر و بلهطلور

عاده وابسکه به غر

انرامید و راهبرد دنیای اسککبار در منطاه خاورمیانه و شاال آفریاا را

به چالش کشید و هاچنین نویدبخش ایراد موج تازهای از به قدر

رسیدن اسلالمگرایلان

در منطاه بود و حکی انکظار میرفت که این روند قلدر یلابی جدیلد ،بلهتلدری در دیگلر
کشورهای منطاه نیز به مرحمه ظهور برسد و منرر بله تغییلر مخکصلا

هندسله قلدر

در

منطاه گردد؛ لیکن این خیزشها در مسیر خود با چلالشهلا و آسلیبهلایی مواجله شلد و
ازاینرو ،به هدف اصمی خود که هاان دگرگونی بنیادین در ساخکار قلدر

حلاکم در ایلن

کشورها بود ،دست نیافت و به ناطه اوج خود نرسید.
یکی از دغدغههای اصمی ماام معظم رهبری در حرکت بیداری اسلالمی در کشلورهای
منطاه که در موارد مکعدد به آن اشاره داشکند ،به مصادره رفکن و به انحلراف کشلیده شلدن
این حرکت های مردمی بوده است .از نگاه ایشان آسیبهای بیداری اسلالمی در کشلورهای
یادشده ،به دو دسکه آسیبهای درونی و آسیبهلای بیرونلی تاسلیم ملیشلوند ،بله تعبیلر
معظمله؛ آنها که در درون خود ما ریشه دارد و از ضعفهای ملا برملیخیلزد و آنهلا کله
دشان بهطور مسکایم آن را برنامهریزی میکند.
با توجه به تحمی های صور پذیرفکه ،مشخص گردید که:
 مهمترین عوام آسیبزا مکرتب بر روند بیداری اسالمی در کشور تونس به ترتیب
اولویلت مشلکا بلر سیاسلی ،ایللدئولوژی ،سلطح فرامنطالهای ،سلطح منطاللهای،
اقکصادی ،اجکااعی و فرهنگی ،نظامی و امنیکی است.
 مهمترین عوام آسیبزا مکرتب بر روند بیداری اسالمی در کشور مصر به ترتیلب
اولویت مشکا بر نظامی و امنیکی ،ایدئولوژی ،سیاسی ،اقکصادی ،سطح منطالهای،
اجکااعی و فرهنگی و سطح فرامنطاهای است.
 مهمترین عوام آسیبزا مکرتب بر روند بیلداری اسلالمی در کشلور لیبلی :سلطح
فرامنطاه ای ،سیاسی ،اجکالاعی و فرهنگلی ،ایلدئولوژی ،نظلامی و امنیکلی ،سلطح
منطاهای و اقکصادی است.
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جدول  -5رتبهبندی عوامل مؤثر انحراف در روند بیداری اسالمي در سه کشور لیبي ،مصر و تونس
ليبي

مصر

تونس
سیاسی

سطح فرامنطاهای

نظامی و امنیکی

ایدئولوژی

سیاسی

ایدئولوژی

سطح فرامنطاهای

اجکااعی و فرهنگی

سیاسی

سطح منطاهای

ایدئولوژی

اقکصادی

اقکصادی

نظامی و امنیکی

سطح منطاهای

اجکااعی فرهنگی

سطح منطاهای

اجکااعی و فرهنگی

نظامی امنیکی

اقکصادی

سطح فرامنطاهای

هاچنین بدین ترتیب در ابعاد و مؤل ههای گوناگون تحمی شده ،عوام مشکر به شرح
ذی احصاء گردید:
مهمترين عوامل آسیبزا مترتب بر روند بیداری اسالمي در کشور تونس
 .1مهمترین عام در مؤل ه ایدئولوژی از بُعد عوام درونی بلا منشل داخملی :انحلراف
جریان النهضه از ارزشهای خود
 .2مهم ترین عام در مؤل ه سیاسی از بُعد عوام درونی با منش داخمی :نداشکن رهبری
واحد و کاریزماتیک
 .3مهم ترین عام در مؤل ه اجکااعی و فرهنگی از بُعد عوام درونی بلا منشل داخملی:
اسکحاله فرهنگی نهضت اسالمی
 .4مهمترین عام در مؤل ه اقکصادی از بُعلد عوامل درونلی بلا منشل داخملی :داشلکن
ساخکارهای اقکصادی ضعیف
 .5مهم ترین عام در مؤل ه امنیکی و نظامی از بُعد عوام درونی با منش داخمی :ارتلش
مداف مناف محافظهکاران داخمی و خارجی
 .6مهم ترین عام در مؤل ه سطح منطاهای از بُعلد عوامل بیرونلی بلا منشل خلارجی:
الگوبرداری از نظامهای سکوالر مث ترکیه
 .7مهمترین عام در مؤل ه سطح فرامنطاهای از بُعد عوام بیرونلی بلا منشل خلارجی:
مداخمه و تالش بازیگران خارجی جهت به شکست کشاندن اناال
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مهمترين عوامل آسیبزا مترتب بر روند بیداری اسالمي در کشور مصر
 .1مهمترین عام در مؤل ه ایدئولوژی از بُعد عوامل درونلی بلا منشل داخملی :فالدان
آرمان اناالبی واحد
 .2مهم ترین عام در مؤل ه سیاسی از بُعد عوام درونی با منش داخملی :خلأل رهبلری
واحد و کاریزماتیک
 .3مهمترین عام در مؤل ه اجکااعی  -فرهنگی از بُعد عوام درونی بلا منشل داخملی:
فادان رهبران دینی مسکا از حکومت سابق
 .4مهم ترین عام در مؤل ه اقکصادی از بُعد عوام درونی بلا منشل داخملی :وابسلکگی
اقکصادی به کشورهای مخالف با بیداری اسالمی ،مانند عربسکان
 .5مهمترین عام در مؤل ه نظامی  -امنیکی از بُعد عوام درونی با منش داخملی :ح لظ
ساخکار ارتش رژیم گذشکه و اعکااد به سران آن
 .6مهم ترین عام در مؤل ه سطح منطاهای از بُعلد عوامل بیرونلی بلا منشل خلارجی:
مخال ت رژیم صهیونیسکی با بیداری اسالمی
 .7مهمترین عام در مؤل ه سطح فرامنطاهای از بُعد عوام بیرونلی بلا منشل خلارجی:
ناش آمریکا در تخریب و انحراف بیداری اسالمی
مهمترين عوامل آسیبزا مترتب بر روند بیداری اسالمي در کشور لیبي
 .1مهم ترین عام در مؤل ه ایدئولوژی از بُعد عوام درونی با منشل داخملی :ت کلرا
قبیمهگرایی
 .2مهمترین عام در مؤل ه سیاسی از بُعد عوام درونی با منش داخمی :نداشکن رهبری واحد
 .3مهمترین عام در مؤل ه اجکااعی  -فرهنگی از بُعد عوام درونی بلا منشل داخملی:
فار فرهنگی و فاهی مردم و عماا
 .4مهم ترین عام در مؤل ه اقکصادی از بُعد عوام درونی با منش داخمی :تضلاد منلاف
بازیگران داخمی
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 .5مهمترین عام در مؤل ه نظامی  -امنیکی از بُعد عوام درونی با منش داخمی :مسلمح
بودن اقوام و قبای
 .6مهمترین عام در مؤل ه سطح منطاهای از بُعد عوام بیرونی با منش خارجی :وجود
رقبای فکری سیاسی مکعدد منطاهای برای اسالمگرایان
 .7مهمترین عام در مؤل ه سطح فرامنطاهای از بُعد عوام بیرونلی بلا منشل خلارجی:
ن وذ رژیم صهیونیسکی در اناال

لیبی

جدول -6مهمترين عوامل مشترک در انحراف ،انفعال و آسیب بیداری اسالمي در سه کشور لیبي ،مصر
و تونس (محققساخته)
مؤلفهها

ابعاد دروني منشأ داخلي
فرهنگي
اقتصادی
سياسي
اجتماعي

ابعاد بيروني منشأ خارجي
امنيتي
نظامي

منطقهای

فرامنطقهای

تونس

انحراف
جریان
النهضه از
ارزشهای
خود

نداشکن
رهبری
واحد و
کاریزماتیک

اسکحاله
فرهنگی
نهضت
اسالمی

داشکن
ساخکارهای
اقکصادی
ضعیف

ارتش مداف
مناف
محافظهکاران
داخمی و
خارجی

الگوبرداری از
نظامهای
سکوالر مث
ترکیه

مداخمه و تالش
بازیگران
خارجی جهت
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پيشنهادها
 )1عوام احصاءشده در این مااله از طریق مبادی ذیربط با ایرلاد سلازوکار الزم در
اخکیار نهادهای تصایمگیر در عرصه نهضکی قلرار گیلرد .در ایلن راسلکا دبیرخانله
بیداری اسالمی ،وزار

امور خارجه ،سلپاه قلدس ،سلازمان فرهنلگ و ارتباطلا

اسالمی و ...ناش محوری دارند.
 )2عوام احصاءشده بیداری اسالمی مبنایی برای شلناخت چلالشهلا و آسلیبهلای
عاده حرکتهای بیدارگونه اسالمی در جهان قرار گیرد که با وجلود نالاط قلوتی
چون برخورداری از عابه مردمی فراگیر مککی بر مبانی اعکاادی و تاریخی ،پیشرو
داشکن ترار

ارزشاند اناال

اسلالمی و جبهله مااوملت ،بله انحلراف کشلیده

نشوند و بکوانند خود را به ناطه اوج و هدف اصمی قیام برسانند.
 )3تالش شود در تعام با عوام ملؤثر پلیشبرنلده سیاسلتهلای بیلداری اسلالمی
کشورها ،نااط ضعف مورد مداقه قرار گیرد و برطرف شود ،تهدیلدهای داخملی و
خارجی خنثی و از نااط قو

و فرصتهای پیشرو برای احیاء بیداری اسالمی و

تاویت جنبشهای اسالمی در این کشورها بهرهگیری گردد.
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فهرست منابع ومآخذ
الف .منابع ارزشي



امام خاینی (ره) ( ،)1386صحی ه نور ،تهران :دفکر ح ظ و نشر آثار امام (ره) ،چاپ چهارم.
امللام خامنللهای (مدظمللهالعللالی) ،مراوعلله بیانللا

قابلل دسکرسللی در سللایت معظللمللله:

.www.Khamenei.ir

ب .منابع فارسي



ابراهیای کیاپی ،هادی ( ،)1393نسلبت انالال

دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشکده حاوق و عموم سیاسی ،ماط دککرا.
الویری ،محسن (« ،)1390بیداری اسالمی ،چشلمانلداز آینلده و هلدایت آن (مراوعله مالاال
ه دهاین اجالس بینالاممی وحد



اسلالمی و بیلداری اسلالمی (تلونس و مصلر)،

اسالمی)» ،جمد یک.

بنیانیان ،حسن ( ،)1387مدلی بر آسیبشناسی اناال

اسالمی ،آسلیبشناسلی انالال

اسلالمی

(مراوعه مااال ).



دارابی ،حسین ( ،)1393آسیبشناسی جریان موسوم به بیداری اسالمی ،دانشگاه شیراز ،دانشکده
حاوق و عموم سیاسی ،ماط دککرا.
دهاانی فیروزآبادی ،سید جالل و محسنی ،سلراد ( ،)1394عمل و عوامل بیلداری اسلالمی در
خاورمیانه و شاال آفریاا (مطالعهی موردی تونس ،مصر ،لیبی و یان) ،مرمه سیاست دفاعی.





مطهرى ،مرتضی (« ،)1387مراوعه آثار اسکاد مطهری» ،تهران :صدرا.
معین ،محاد ( ،)1371فرهنگ معین ،تهران :انکشارا

امیرکبیر.

یوس ی ،بکول ( ،)1391مبانی نظری بیداری اسالمی در قرن اخیر ،نشر نهضت نرمافزاری وابسلکه
به مؤسسه پژوهشی اناال

اسالمی.

ج .مأخذ فارسي و عربي


ابراهیم ،محاد و دیگران ( ،)1385جنبش اسالمی تونس ،ترجاه جواد اصغری ،تهلران :مؤسسله
اندیشهسازان نور ،چاپ اول.



افکخاری ،اصغر؛ اسااعیمی ،مصط ی و هاکاران ( ،)1391بیداری اسالمی در نظر و عا  ،تهلران:
دانشگاه امام صادق (ع)
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امه طمب ،مصط ی ( ،)1386غ ملت غربلی و بیلداری اسلالمی :دو حرکلت مکعلارض در دنیلای
معاصر ،فصمنامه  15خرداد ،سال چهارم ،دوره سوم.
برزگر ،ابراهیم ( ،)1391نظریههای بازتا
بنا ،حسن ( ،)1358خاطرا

جهانی اناال

اسالمی ،تهران :دانشگاه امام صادق(ع).

خود نوشت حسن البنا بنیانگذار نهضت اخوان الاسلماین ،ترجاله

جاللالدین فارسی ،تهران :انکشارا

برهان.

تالشان ،حسن؛ دهزیری ،الااس نصر ( ،)1393ت ثیر اناال

اسالمی در بیداری اسلالمی تلونس،

مرمه سیاست ،دوره  ،44شااره چهار.




حسینی ،عارف ( ،)1389تشی در تونس ،مرمه گنرینه ،مرا جهانی اه بیت (ع) ،شااره  18و .19
حشاتزاده ،محادباقر ( ،)1387ت ثیر انالال

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،چاپ چهارم.
خرمشاد ،محادباقر و کیانی ،نیاا ( ،)1391تادن اسالمی ایرانی الهامبخلش ملوج سلوم بیلداری
اسالمی ،فصمنامه مطالعا



اسلالمی ایلران بلر کشلورهای اسلالمی ،تهلران:

اناال

اسالمی ،سال  ،9بهار  ،91ش .28

خسروشاهی ،سید هادی ( ،)1392بیداری اسالمی در تونس و راشد الغنوشی ،قم :مؤسسه بوسکان
ککا .




دکاریان ،هرایر ( ،)1377اسالم در اناال  :جنبشهای اسالمی در دنیای علر  ،ترجاله حایلد
احادی ،تهران :انکشارا

کیهان ،چاپ سوم.

دهشیار ،حسین ( ،)1390بهار عربی :شورش بر مدرنیکه وارداتی ،اطالعا

سیاسی اقکصادی ،سال

 ،25شااره .283



رنربر ،ماصود ( ،)1386جریانشناسی اندیشه در جهان عر  ،ه کهنامه پگاه حوزه ،شااره .210
سمیای ،عبدالحکیم ( ،)1391ناش امام خاینلی (ره) و مالام معظلم رهبلری (مدظملهالعلالی) در
بیداری اسالمی و خیزش عمیه نظام سمطه جهانی.




سید نژاد ،سید باقر ( ،)1389موج جدید سم ی گری و ت ثیر آن بلر سیاسلت خلارجی جاهلوری
اسالمی ایران ،مرمه مطالعا

راهبردی ،سال سیزدهم ،ش .47

شالشسعد ،مهدی ( ،)2004حرکه الاومیین العر

و دورها فی الکطورا

السیاسیه فلی العلراق:

 1966ل .1958



شیرودی ،مرتضی ( ،)1388اناال
عمای – پژوهشی مطالعا

اناال

اسالمی و بیداری اسالمی (ت ثیرگذاری و ناونههلا) ،فصلمنامه
اسالمی ،سال پنرم ،شااره .16

عثاانی ،محم ( ،)1389رنگینکاان عربی (جریانشناسی روشلن کری علر ) ،ماهنامله مهرنامله،
شااره .8
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عراقچی ،سید عباس ( ،)1387اندیشههای سیاسی ابواالعمی مودودی و جنبش احیاطمبی اسالمی،
فصمنامه مطالعا

خاورمیانه ،ش  ،19س  ،6شااره .3

فرزندی اردکانی ،عباسعمی ( ،)1391واکاوی خیزشهای اسالمی ،تهران :انکشارا

روایلت فلکح،

چاپ اول.


مرادخانی ،سید عمی ( ،)1392چالشهای پیشروی بیداری اسالمی – فصمنامه عمالی تخصصلی
حب الاکین ،دوره دوم ،شااره سوم و چهارم.



مشکاقی ،اهلل کرم ( ،)1391م هوم بیداری اسالمی و ریشههلای آن از نگلاه مالام معظلم رهبلری،
مراوعه مااال

هاایش نظریه بیداری اسالمی در اندیشه امام خاینی (ره) و آیلتاهلل خامنلهای

(مدظمهالعالی) ،ناشر نهضت نرمافزاری وابسکه به انکشارا



ممکوتیان ،مصط ی ( ،)1384ت ثیرا

اناال

منطاه ای و جهانی اناال

اسالمی.
اسالمی ایران ،فصمنامه سیاسلت،

دانشگاه تهران ،تابسکان ،شااره یک.
نیارکی ،تای صوفی ( ،)1391نظریه بیداری اسالمی ،خط اعکدال آرمانگرا در حرکتهای اسالمی
در اندیشه ماام معظم رهبری (مدظمهالعالی) ،مراوعه مااال

هاایش نظریه بیداری اسلالمی در

اندیشه امام خاینی (ره) و آیتاهلل خامنهای (مدظمهالعالی) ،ناشر نهضت نلرمافلزاری وابسلکه بله


انکشارا

اناال

اسالمی.

هشام شرابی ( ،)1356الاثاّ ون العر والغر

( :)1999عصرالنهضله  1914ل  ،1875سلیری در

اندیشه عر  :از حامه ناپمئون به مصر تا جنگ جهانی دوم ،تهران .

