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چکیده
با توجه به اهمیت و جايگاه اثرگذار کشور تونس در شکلدهی به افکار عمومی جهان عرر

و

الهام بخشی به جنبشهای اسالمی ،بررسی تحوالت سیاسی  -اجتماعی و جريران بیرداری اسرالمی
در اين کشور میتواند گروههای اسالمگرا و سیاستگذاران جمهوری اسرالمی ايرران را در پیشربرد
اهداف انقال

اسالمی و بسترسازی راهبردی برای احیرای تمردن نروين اسرالمی و تشرکیل امرت

واحده ،مدد رساند .بر اين اساس ،پژوهش حاضر میکوشد با ترکیبی از روشهای مصاحبه عمیر،،
تحلیل مضمون و سناريونويسی به مساله اصلی پژوهش که ترسیم سناريوهای آينرده ايرن جريران و
ارائه توصیههای راهبردی برای تداوم آن در کشور تونس است ،پاسخ دهد .از اينرو برا اسرتااده از
مبانی نظری مکتو

در حوزه بیداری اسالمی و همچنین بهرهگیری از نظرر نخبگران ،کارشناسران و

افراد کلیدی دارای تجربۀ حضور در کشور تونس و مسلط به تحوالت سیاسی آن کشور ،بره تییرین
عوامل و پیشرانهای مهم و عدمقطییتهای کلیدی اين حوزه پرداخته و با طی گامهايی مشخص و
علمی بره نگرارش سرناريوهای آينرده جريران بیرداری اسرالمی و ترسریم ششرمانرداز آن اقردام و
توصیههايی راهبردی را به مسئوالن راهبردی نظام ،در خصوص مديريت و جهتدهی به اين مهرم،
ارائه شد .عدمقطییتهای اصلی عبارتند از .1 :گرايش مرردم بره اسرالم؛  .2حمايرتهرای ررر

و

متحدان از گروههای سلای – تکایری؛  3سناريوی؛ نوزايیاسالمی ،شکستخیزش و پیشرویدشوار
احصا شد که ترکیبی از سناريوهای مطلو

و نامطلو

بودند.

کلیدواژهها :آيندهپژوهی ،بیداری اسالمی ،سناريونويسی ،تونس ،توصیههای راهبردی.
 .1عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما
 .2عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
 .3دانشجوی دکتری آيندهپژوهی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی ،نويسنده مسئول:
mehdis@yahoo.com
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مقدمه
بیداری اسالمی پديدهای است که در بستری تاريخی نه شندان دور در کشورهای اسالمی تحقر ،و
جريان يافته است .در ايجاد و تقويت ايرن جريران ،انديشره و آرای متاکرانری شرون رشرید رضرا،
سیدحسن البنا ،سیدجمال الدين اسدآبادی و کمی بیدتر حضرت امام خمینی (رحمهاهللعلیه) ،بسیار
موثر بوده است .پیروزی انقال

اسالمی ايران در سال  1979میالدی نقطه عطای در فراز و نشریب

اين جريان بود.
کشور تونس در طول تاريخ میاصر جهان عر

از اهمیت خاص و همرواره از کشرورهای پیشرگام

بوده است .بنابراين ،اين موضوع که تحوالت عربری در سرال  2011از ترونس آرراز شرده ،اتاراقی
نیست .مردم تونس و بهويژه رهبر اسالمگرای النهضه ،راشد الغنوشی تاثیر بسیاری از حضرت امرام
خمینی (رحمهاهللعلیه) پذيرفته و میتقد است« :تاثیرگذاری انقرال

اسرالمی باعر

ارائره ماهرومی

مترقی از اسالم و دينداری به توده مردم شد» (رنوشی .)47: 1370،پس از فررار برنعلری ديکتراتور
تونس ،راشد الغنوشی با تیزبینی و بهرهگیری از تجربه ناموف ،مرسری در مصرر ،ترالش برر حضرور
فیال در ارکان حکومت داشته و توانسته است تا حدودی فضای گاتگو و تیامل با ساير گرروههرا و
احزا

را فراهم کند که ادامه اين سیاست میتواند به تداوم جريان بیداری اسالمی کمک نمايد .هر

شند اخیراً (به ظاهر) ،به جدايی دين از سیاست تاکید کررده اسرت (مصراحبه برا امیرر عبرداللهیان،
.)1396/05/22
از آنجا که هدف اصلی پژوهش حاضر تدوين سناريوها برای تداوم بیرداری اسرالمی در ترونس
است ،بررسیها حاکی از آن است که مطالیهای خاص بهمنظور ارائه سناريو در اين حوزه صرورت
نگرفته است .از اينرو ،اين پژوهش در پی آن است تا با توجه به نقش موثری که تونس مریتوانرد
در آينده تمدن سازی نروين اسرالمی در منطقره شرمال آفريقرا و در مجراورت برا اروپرا ايارا کنرد،
آسیبشناسی اين جريان ،نقش بازيگران مختلف ،ظرفیتها و قابلیتها ،عواملکلیدی ،پیشرانهرا و
عدمقطییتهای مهم تحوالت آينده انجام و سناريوهای پیشرنهادی و توصریههرای راهبرردی بررای
آينده جريان بیداری اسالمی در ترونس در ششرمانرداز 10سرال آينرده ( )2018-2027ارائره شرود.
پژوهشگران در اين مطالیه سیی در پاسخ به سواالت اصلی و فرعی ذيل دارند:
سوال اصلی :شه سناريوهايی را میتوان برای تداوم جريان بیداریاسالمی در تونس تدوين کرد؟
150

سواالت فرعی:
 .1در راستای آسیبشناسی بیداریاسالمی در تونس ،وضییت موجود و موقییت بیداری اسالمی

 .2تاثیرتحوالت و پديدههای سیاسی برفرآيند بیداریاسالمی درتونس شیست؟
 .3بنیادیترين عواملکلیدی ،ظرفیتها و قابلیتها برای تداوم بیداریاسالمی در تونس کدامند؟
 .4مهمترين پیشرانها و عدمقطییتهای موثر بر بیداریاسالمی درتونس کدامند؟
 .5مهمترين توصیههای راهبردی برای تداوم جريان بیداریاسالمی در تونس شیست؟
مبانی نظری و پیشینهشناسی پژوهش
نظریه لیبرال دموکراسی

سناريوهای آينده جريان بیداری اسالمی درتونس

در اين کشور شگونه است؟

طرفداران اين نظريه بر اين اعتقراد هسرتند کره تحروالت جهران اسرالم ،برهطرور عرام در راسرتای
رر گرايی يا مدرنیسم و بهطور خاص در جهت دموکراسیخواهی رربی است؛ يینی مردم جهران
اسالم با توجه به تکامل تاريخی بشر و بسط مظاهر مدرنیته و مدل حکومتی ناشری از مدرنیتره ،بره
دنبال تحق ،لیبرال دموکراسی در کشور خود هستند .خاستگاه اصلی اين نظريه مدرنیته است؛ زيررا
اعتقاد به اصل پیشرفت تاريخی ،ماروض بنیادين تاکر مدرن در قلمرو فلساه تاريخ است .درواقع،
مدرنیته در قلمرو تاريخ ،نگرشی را پديد آورد که میتقد بود حرکت در بستر زمان ،همرواره رو بره
سوی پیشرفت و ترقی دارد .مقصود نظريهپردازان مدرنیتره از ماهروم ترقری و پیشررفت ،اسرتیالی
روزافزون بشر بر طبییت ،بسط اومانیسم و رلبه بیش از پیش عقل مدرن بود .از قررن شهراردهم و
پانزدهم تا قرن نوزدهم و بیستم ،گسترش مدرنیته ،اثبات فرهنگی دنیوی بوده که ترقی و پیشررفت
رفاه انسانی را در برابر سنتی که در تحق ،اين مقاصد ناتوان است ،آمراده مریسرازد .براسراس ايرن
تاکر ،بح

توسیه و پیشرفت و تقسیم کشرورها بره توسریهيافتره و توسریهنیافتره شرکل گرفرت.

نظريهپردازان توسیه در پی راههايی برای نوسازی کشورهای توسیهنیافته يا به اصطالح ،جهان سوم
و عقبمانده بودند .از اينرو ،در طول زمان ،بهمنظور حل اين مسرئله مکاترب و نظريراتی پديردار
شدند (ی .سو.)31:1378 ،
نظریه سلفیگرایی

سلایگری در مینای لغوی ،به مینای تقلید از گذشتگان ،کهنهپرستی يا تقلید کورکورانه از مردگران
است .اما سلایه در مینای اصطالحی آن ،نام فرقهای است که تمسک به دين اسالم جسته ،خرود را
پیرو سلف صالح میدانند و در اعمال ،رفتار و اعتقادات خود ،سریی برر تابییرت از پیرامبر اسرالم،
صحابه و تابیین دارند .آنان میتقدند :عقايد اسالمی بايد به همرانگونره بیران شروند کره در عصرر
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صحابه و تابیین مطرح بوده است ،يینی عقايد اسالمی را بايد از کتا

و سرنت فراگرفرت و علمرا

نبايد به طررح ادلرهای ریرر از آنچره قررآن در اختیرار مریگرذارد ،بپردازنرد .در انديشره سرلایون،
اسلو های عقلی و منطقی جايگاهی ندارد و تنها نصوص قرآن ،احادي

و نیز ادله ماهوم از نرص

قرآن برای آنان حجیت دارد (فقیهی.)20: 1352،
امروزه در میان وهابیان دو گرايش اصلی وجود دارد :يک گروه وهابیان سنتی هستند کره هنروز ترا
حد زيادی به افکار محمدبنعبدالوها  ،بهعنوان بنیرانگرذار وهابیرت وفرادار مانردهانرد .بره دلیرل
حمايت همهجانبه و مطل ،عالمان اين گروه از سیاستهای حاکمیرت سریودی ،مریتروان آنران را
وهابیان درباری نیز نامید .دسته ديگر ،جريانی است که طی دورههای اخیر ظهور نموده است .ايرن
جريان که میتوان آن را وهابیت انقالبی يا جهادی نامیرد ،در قبرال حاکمیرت عربسرتان سریودی و
عالمان وهابی طرفدار حاکمیت موضع انتقادی دارند .بره لحرا انديشره نیرز ايرن گرروه بیشرتر از
انديشههای اسالمگرايانی شون سیدقطب و برادرش محمدقطب متأثرند .برر ايرن اسراس ،برداشرت
وهابیان سنتی را از مسائلی شون توحید و شرك به شالش میکشند .البته خود وهابیان انقالبری نیرز
به لحا انديشه يکسان نیستند ،بلکه طیف وسییی از اسامۀ بن الدن و محمد مسیری و سید الاقیه
گرفته ترا کسرانی شرون سرلمان الیروده و الشریخ صراربنیبدالرحمن الحروالی را دربرر مریگیررد.
(حیدری .)1388:سلایگری به دلیل فقدان نظام میرفتی منسجم ،طیف گستردهای را شامل میشرود
که اختالفنظر و نزاع آنها با يکديگر کمتر از نزاع آنها با ریر سلایها نیست (اکبرینوری:1392،
.)140-147
دیدگاه بیداری انسانی

اين ديدگاه ،که عمدتاً از سوی رئیس دولرت دهرم شرد ،ماهیرت تحروالت را بیرداری انسرانی و
بیداری ملتها میداند که ريشه در طراحیها و نقشرههرای ابرقردرتهرا دارد و مرديريت جهرانی
توسط آمريکا و همپیمانانش را عامل اصلی به وجود آورنده تحوالت میداند .آنها بر اين عقیدهاند
که آمريکا به دنبال تغییر ديکتاتوریهای منطقه برای حار امنیرت خرود و اسررايیل اسرت .برخری
اظهارات ريیسجمهور وقت مويد اين ادعاست« :اين بیداری ،بیداریانسانی است»« .شرايط امرروز،
حاصل مديريت کسانی است که در  50سرال اخیرر صرحنه جهرانی را اداره کرردهانرد»« .آمريکرا و
متحدانش به خوبی فهمیده بودند که تحول عظیمی بین ملتهرا در حرال وقروع اسرت ،از ايرنرو،
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طراحی کردند تا آن تحوالت را قبل از آنکه به نقطره ریرقابرل بازگشرت علیره ررر

برسرد جلرو

بیندازند تا بتوانند آن را مديريت کنند»« .صحنهای که امروز داريم ناشی از دخالت آمريکرا و اروپرا

به عقیده ايرن گرروه ،هردف آمريکرا ايرن اسرت ترا از ترداوم وضرییت موجرود ،يینری ترداوم
حکومتهای ديکتاتور منطقه که بررم ثبات ظاهری ،آتش زير خاکستر را نشان میدهند که هرر آن
میتواند آمريکا و اسرايیل را به خطرر بینردازد ،جلروگیری برهعمرل آورد .حامیران ايرن برداشرت،
تحوالت منطقه را سناريو و توطئه ساخته ابرقدرتها و بهويژه آمريکا میدانند که با هدف تلطیرف
فضای آمريکا ستیزی طراحی شده است (عیوضی.)109:1394،
نظریه بیداریاسالمی

سناريوهای آينده جريان بیداری اسالمی درتونس

در مسائل مرم منطقه است» (عیوضی.)108-109:1394،

خداوند در آيات مختلای از قرآن کريم نسبت به آينده مومنان ،مسلمانان و مستضیاان جهان وعرده
داده است .در آيه  55سوره مبارکه نور 1به صراحت میفرمايند« :وعد اهلل الذين امنوا منکم و عملرو
الصالحات لیستخلانهم فی االرض »...همچنین در آيه 137سوره مبارکه اعراف 2میفرمايند« :و اورثنا
القوم الذين کانوا يستضیاون مشرار االرض و مغاربهرا» .ايرن آيرات و بسریاری ديگرر گرواه ايرن
موضوع مهم هستند که آينده از آن مومنان و اسالم دين آينده جهان است و در نهايت بندگان صالح
وارث زمین میشوند .از اينرو میتوان به صراحت گات که بیداریاسالمی يک واقییرت ریرقابرل
انکار است .نظريه بیداریاسالمی از سوی رهبرمیظمانقال

حضرت آيتاهلل الیظمی امام خامنرهای

(مدظلهالیالی) ارائه شد .در انديشه رهبر میظم انقال  ،بیداریاسالمی (الصحوه االسالمیه) نه يرک
پديده نوظهور و دفیی و نه يک خیزش کور عربی است ،بلکه ايرن جنربش عظریم ريشره در نروع
خاصی از گاتمان فکری جهان اسالم دارد .ايشان میتقدند در بیش از  150سال اخیر رهبران بزرگی
در اقصی نقاط عالم اسالم به پا خواستند و جريانی را به پا کردند که میوه آن بیداریاسالمی اسرت.
نقش و تاثیرگذاری رهبر میظم انقال

در فرآيند بیداریاسالمی را میتوان در سخنرانیهرای شنرد

سال اخیر که با موضوع بیداریاسالمی بوده اسرت ،مشراهده نمرود .بررای آگراهی از ديردگاههرای
میظمله ،مهمترين بیانات ايشان در قالب شاخصهايی در جدول زير آمده است:

 .1خداوند به کسانی که ايمان آورده و عمل شايسته انجام دادهاند ،وعده خالفت در زمین را داده است....
 .2ما مستضیاان را وارث شر و رر

زمین گردانیديم.
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جدول  .1شاخصهای بیداری اسالمی مستخرج از بیانات رهبر معظم انقالب
شاخصهای بیداری اسالمی
 .7شااف شدن مرز بین اسالم نا

 .1اسالمخواهی

و اسالم امريکايی

 .8دفررراع از مظلررروم و ملرررتهرررای تحرررت سرررتم و

 .2مردمی بودن

عدالتخواهی

 .3استقاللخواهی و آزادیخواهی

 .9مبارزه با ظلم و يکجانبهگرايی

 .4مبارزه با استبداد و خودکامگی حکرام اقتردارگرا

 .10تکیّه بر فرهنگ اصریل اسرالمی در مقابرل فرهنرگ

در منطقه

رر

 .5ضداستیمار ،ضدسلطه ،ضدعر

و ضدآمريکا

 .11نقش رهبری دينی

 .6دفاع از آرمان فلسطین و ضديّت با صهیونیسم

الگوی انقال

اسالمی ايران و دستاوردهای جمهوری اسالمی در تقويت و شتا دهی بره حرکرت

جريانهایاسالمی در تونس و جهتدهی بره حرکرت مردمری مروثر بروده اسرت .جريران مردمری
تحوالت بیداری اسالمی در تونس را نمیتوان تصادفی تصور کرد – آنگونه که رربیها و برهويرژه
آمريکايیها با راهبرد وارونه نشان دادن تحوالت و برشسبزنی و نامگذاریهايی نظیر بهرار عربری
تالش میکنند – شرا که حاصل سالها تالش فکری و فرهنگی جريانهرایاسرالمی اسرت کره در
بطن جامیه مسلمان ريشه دوانده و از ظرفیتها و قابلیتهرای فرهنگری مناسربی (نظیرر حاکمیرت
گاتمان اسالمگرايی ،الهامپذيری جريان بیداری اسالمی از انديشههای امام خمینی (رحمهاهللعلیره)،
گسترش فکری ،فرهنگی و اجتماعی اسالمگرايان در بخرشهرای مختلرف جامیره و )...برخروردار
است که با تقويت آنها و فائ ،آمدن بر شالشها و آسریبهرا (نظیرر اخرتالف فکرری و فرهنگری
احزا

و گروهها ،اختالفات مذهبی ،فرقهای و قومی ،فقردان رهبرری جريرانهرای اسرالمی ،ناروذ

فرهنگ رربی ،ايجاد انحراف در حرکتها و جريانهای اسالمی توسط رر

و عمال منطقرهای آن

و )...میتوان به تداوم جريان بیداریاسالمی در تونس کمک کرد .در نمودار شماره ( )1برگرفتره از
مطالیات مربوط به مبانی نظری؛ اهداف ،عوامل ،بازيگران ،آسریبهرا و شرالشهرا و ظرفیرتهرا و
قابلیتهای جريان بیداری اسالمی ارائه شده است که با بهرهگیری از اين يافتهها ،سواالت مصراحبه
(آن بخش از اطالعاتی که پژوهشگر میبايست از طري ،مصاحبه به آن دست پیدا مریکررد ،احصرا
گريدند).
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شناسايی شالشها و

تعیین وتعریف اهداف و عوامل بیداری اسالمی از منظر رهبر معظم انقالب

آسیب های فرا روی

موثر بر جريان
بیداری اسالمی

بیداری اسالمی

اهداف بیداری اسالمی

 .1تررررداوم نارررروذ

عوامل بیداری اسالمی

 .1راشد الغنوشی و حز
اسالم گرای النهضه
 .2احزا

فرهنگ رربی

سکوالر همشون

حز ندای تونس و حز

 .2تیرردد بررازيگران

 .1تمدّنسازی نوين اسالمی،

 .1فلسطین محوری و اسرائیل

مرجرررع و تضررراد

اسالمی،

ستیزی.2 ،اسالمگرايی ،استقاللگرايی

 .3وحدت فرقه های اسالمی،

و اتحّادگرايی .3 ،تغییر موازنه قدرت

 .4استکبار ستیزی و مقابله با

و تاثیر پیروزی های حز

اهلل لبنان

«کنگره برای جمهوری»،

کار ،الحاد و طاروت داخلی

در جنگ های اخیر .4 ،الگوپذيری از

حز

«کمونیست

انقال اسالمیايران و امامخمینی (ره)

کارگران تونس»

منافع گرروه هرای
سیاسی
 .3اختالف فکرری و

.2

نظامسازی

سرررازمانی میررران
احزا

بافت و بدنه طبقره
متوسط جديد
 .5ترررداوم دخالرررت
بازيگران منطقه ای
و فرا منطقه ای در

عوامل مؤثر بر آینده تونس
عوامل سیاسی -امنیّتی .1 :آزادی جريانهای مختلف سیاسی
 .2تداوم دخالت دولتهای آمريکا ،فرانسه و متحدان منطقه ای،
 . 3تشديد فیالیّت جريان سلای .4 ،اختالف و تارقه در جريان اسالمگرا،
 .5اختالف نظر در اولويّتهای سیاسی

حکومت (آمريکرا،

اقتصادی .2 ،رکود اقتصادی .3 ،افزايش هزينههای عمومی،

 .6فقررردانرهبرررری
واحرررد در برررین
اسالم گرايان
 .7سلای گری افراطی

حز

و

رر گرا

«اتحاد وطن پرستان آزاد»،
حز

«آفا

تونس»،

حز «ائتالف دموکراتیک
مدرنیست»

 .5احزا

سلای افراطی

همچون

حز

«التحرير»
 .6دولت وقت و نیروهای

سیاسرررررررررت و

و)...

حز التکتل،

 .4احزا

عوامل اقتصادی .1 :تأثیرپذيری صنیت توريسم از بحرانهای

فرانسرره ،عربسررتان

 .3احزا

شپگرا همچون

مدرنیست همچون حز

و گروه ها

 .4بحران انسرجام در

دموکراتیکترقیخواه

سناريوهای آينده جريان بیداری اسالمی درتونس

شناسايی بازيگران

 .4ناتوانی بازار کار در جذ

کارگران .5 ،بیکاری

عوامل اجتماعی -فرهنگی .1 :رشد و گسترش طبقه
متوسط جديد .2،کاهش سانسور و آزادی مطبوعات،
 .3گرايش به کاهش فساد اخالقی
عوامل آموزشی و رسانه ای .1 :رشد و گسترشآموزشهای
همگانی و عالی .2 ،رشد و گسترش آموزشهای مجازی و

امنیّتی

 .7رسانههای سنتی
(بیبی سی ،فرانس
پرس ،الجزيره ،الیالم)
 .8رسانه های نوين
(شبکه های اجتماعی)

 .9آمريکا
 .10فرانسه
 .11ايران و محور مقاومت
 .12عربستان ،امارات و قطر

شبکهای .3 ،بهره گیری وسیع مردم از شبکه های اجتماعی
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ظرفیتها و قابلیّتهای بیداری اسالمی در تونس

الهامپذيری
جنبش رهبران
اسالمگرای
تونس از انقال
اسالمی و و

گرايش مردم

دفاع از آرمان

به باورها و

فلسطین و

ارزش های

ضديت با

اسالمی

رژيم
صهیونیستی

انديشه امام

اسرايیل

خمینی(ره)

امکان

امکان انطبا

گرايش جامیه

سرمايه-

ساختار

تونس به

گذاریهای

حکومتی با

کشورهای

اقتصادی و

ارزشها و

شرقی مانند

فرهنگی

الگوهای

روسیه ،شین و

اسالمی

ايران

شکل  .1اهداف ،عوامل ،بازیگران ،چالشها و ظرفیتهای بیداریاسالمی در تونس

پیشینه پژوهش

با بررسی پیشینه و سواب ،پژوهشهای قبلی در اين زمینه مشخص شد مطالب و مقراالت مختلاری
البته به صورت توصیای  -تحلیلی درباره شرايی تحوالت انقالبی در منطقه ،داليل و زمینهها ،موانع
و مشکالت ،نقش بازيگران بینالمللی و منطقهای ،تأثیرات جمهروری اسرالمی (بره ويرژه تاکررات
حضرت امام خمینی (ره) و تاثیر هدايتگری رهبر میظم انقال ) انجام و برخی پیشنهادها ارائه شده
اما در هیچ يک ،سناريو با نگاه به آينده جريان بیداری اسالمی ارائه نشده اسرت .ايرو

پورقیرومی

( )1392در رساله دکتری با عنوان راهبردهای تحق ،خاورمیانه اسالمی با تاکید بر بیداری اسرالمی،
سه راهبرد اجماعسازی ملی ،گاتمانسازی مقاومتی و نای سبیل را برای جمهوری اسالمی پیشرنهاد
میکند .رضا سیید محمدی ( )1390در رساله دکتری با عنوان همگرايی جهان اسالم و تأثیر آن برر
امنیّت جمهوری اسالمی ايران (با تأکید بر بیداری اسالمی) به اين جمعبنردی مریرسرد کره بررای
همگرايی جهان اسالم بايد از الگوی همگرايی مردم محور دينی بهره گرفرت .از ويژگریهرای ايرن
الگو ،نخست ،مبنای قرآنی داشتن و دوم ،برخالف الگوهرای رايرد دنیرا ،ابتکرار عمرل در دسرت
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ملتها و رهبران دينی و فکری است تا بر عهده دولتها .در مقاله انقال

تونس ،انقال

کرامرت؛

مردم از نظام استبدادی را نام میبرد .شلی کالبرستون ،)2016( 2تحلیلگر سیاسی در موسسره رنرد،
در پژوهش و مشاهدات خود به اين جمعبندی میرسد که موج تظاهرات و اعتراضات که به بهار-
عربی مشهور گرديد فقط به تغییر سازنده نسبتا کوشکی در رر

آسیا و شمال آفريقا منجر شد .او
مختلاری ارايره مریکنرد.

به شش کشور تونس ،ترکیه ،عرا  ،اردن ،قطرر و مصرر سرار و تجرار

کالبرستون میگويد :بید از صحبت کردن با مردم اين کشورها کره در مرکرز تحروالت بهرار عربری
حضور داشتند به اين نتیجه رسیدم که تحوالت بهارعربی (بیداری اسالمی) تازه آرراز شرده اسرت.
دوره اول تحوالت در مورد ماهیت وضع موجود بود .دوره دوم ،بیش از يک دهره برا يرک فرآينرد

سناريوهای آينده جريان بیداری اسالمی درتونس

نويسنده آمیرا آلیا )2012( 1داليل اصلی تحوالت در تونس را نابرابری در توزيع ثروت و خسرتگی

تدريجی با کار بر روی موسسات قضايی و ارزشهای اجتمراعی (.)shelly culberston: 2016
در جدول شماره ( )2به برخی نقاط اشتراك و افترا پژوهشهای انجام شده با اين پژوهش ،اشاره
شده است.
جدول  .2وجوه اشتراک و افتراق پژوهش حاضر با پژوهشهای انجام شده
پژوهش حاضر
بیداری اسالمی در جهان اسالم و تونس

پژوهشهای انجام شده
بیداری اسالمی در جهان اسالم و
تونس

نقاط اشتراک

تأثیر انقال

اسالمی بر بیداری اسالمی

تأثیر انقال

اسالمی بر بیداری اسالمی

ريشههای تحوّالت تونس

ريشههای تحوّالت تونس

نقش گروههای اسالمی و رهبران اسالمگرا

نقش گروههای اسالمی و رهبران
اسالمگرا

نقاط افتراق

نقد و بررسی نظريههای رقیب در فرآيند بیداری اسالمی

نپرداختن به مسأله

بهرهگیری از رويکرد آيندهپژوهی در تحلیل جريانهای

نپرداختن به مسأله

فراروی تحوّالت تونس
بررسی و يا شناسايی ظرفیتها و قابلیتهای موجود در

نپرداختن به مسأله

تونس (بازيگران و جريانهای مؤثر)
ارائه سناريوها برای تداوم جريان بیداری اسالمی در تونس

نپرداختن به مسأله

. Aleya-Sghaiera, Amira
. Shelly Culbertson

1
2
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روششناسی پژوهش
رويکرد اصلی اين پژوهش کیای است و لذا از ترکیبی از روشهای کیاری بررای تکروين پرژوهش
استااده شده است .بر اين اساس ،ابتدا با استااده از روش اسنادی در جهت دست يافتن بره ادبیرات
نظری موضوع ،به مطالیه مدارك و اسناد مرتبط ،از جمله کتا های مرجع ،پژوهشهای موجرود و
وبگاهها و اسناد میتبر اينترنتی مرتبط با اين حوزه ،پرداخته و به يافترههای نظری و علمی مورد نیاز
دست يافته است .در ادامرره پژوهش ،با انجرام مصراحبه عمیر ،برا خبرگران و متخصصران حروزه
بیداریاسالمی ،پاسخ سواالت احصا شده از شارشو

ماهرومی پرژوهش ،دريافرت شرد .بنرابراين

مصاحبهعمی ،به عنوان «مشارکت میناساز میان مصراحبهکننردههرا و پاسرخ دهندگانشران توصریف
میشود» (هینیک و همکاران.)185 -186 :1394 ،
پس از آن با استااده از روش «تحلیل مضمون» ،1مصاحبههای عمی ،انجام شرده برا اسرتااده از
نرمافزار مکس کیودا ،نسخه  12تحلیل شد« .تحلیرل مضرمون» ،روشری بررای شرناخت ،تحلیرل و
گزارش الگوهای موجود در دادههای کیای است .اين روش ،فرآيندی برای تحلیرل دادههرای متنری
است و داده های پراکنده و متنوع را به دادههرايی رنری و تاصریلی تبرديل مریکنرد ( & Braum
 .)Clarke, 2006در ادامه با تشکیل پانلهای تخصصری برا حضرور متخصصران آينردهپژوهری و
بیداریاسالمی ،اطالعات الزم برای نوشتن سناريوها بررسی و تجزيه و تحلیل شرد .در نهايرت برا
بهرهگیری از رويکرد استنتاجیِ روش سناريونويسی ارائه شرده توسرط پیترر شروارتز ،2موسروم بره
«الگوی شبکه جهانی کسب و کار» ،يا (جی بی ان) 3سناريوهای مختلف تدوين شد .در ايرن روش
هر سناريو از تقاطع دو يا سه نیروی پیشران دارای عدم قطییرت براال سراخته مریشرود (نراظمی و
همکاران .)1385 ،به اين ترتیب ابتدا بايد عدمقطییتهای بحرانی مشخص شود کره جهرت تییرین
آنها از رويکردهای متااوتی استااده میشود.
جامیه آماری اين پژوهش نیز متشکل است از صاحبنظران متخصص و خبرگان در زمینره روابرط
بینالملل و آگاه از تحوالت بیداری اسالمی در رر

آسیا و شمال آفريقا بهويژه در کشرور ترونس

شامل سارا ،کارداران و رايزنان فرهنگی و اعضای سپاه قدس که حداقل يک دوره سه ساله در ايرن
کشور ماموريت داشتهاند و اساتید دانشکده روابط بینالملرل وزارت امرور خارجره ،دانشرگاههرای
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1 .Thematic analysis
2. Peter schwartz
3. Global Business Network

نور ،پژوهشکده مطالیات راهبردی ،دفترر مطالیرات سیاسری و برینالمللری وزارت امرور خارجره،
مرکزتحقیقات راهبردی رياست جمهوری  -که حداقل مردرك تحصریلی ايرن جامیره ،کارشناسری
است  -و برخی کارشناسان و پژوهشگران تونسی تشکیل میدهند .برا توجره بره محردوديتهرا و
حساسیت موضوع ،با  25نار از افراد صاحبنظر در اين حوزه ،حسب نظر اساتید راهنما و مشراور
مصاحبهها انجام شد .سهم کارشناسان هر يک از نهادها در نمودار شماره ( )2ارائه شده است.

فراوانی حجم نمونه

سناريوهای آينده جريان بیداری اسالمی درتونس

تهران ،امام حسین(ع) و  ،...مراکز پژوهشی همشون مرکز مطالیات خاورمیانه ،موسسه آيندهسرازان

2
5

نمودار  .2میزان فراوانی حجم نمونه

تجزیهوتحلیل دادهها و یافتهها
بر پايه رويکرد استنتاجی ،الگوهای اجرايی متنروعی بررای سرناريونويسری پیشرنهاد شرده کره
مرسومترين آنها ،الگوی «شبکه جهانی کسرب و کرار» میرروف بره جریبریان اسرت (پردرام و
احمديان .)183:1394،در اين پژوهش ،تالش شد با بهرهگیری از نظرات و امتیازاتی که خبرگران
در بخش قبلی به بازيگران ،عوامل تاثیرگذار ،پیشرانها ،عدمقطییتها و  ...دادهانرد ،شهرارشو
سناريوها ،طراحی و نگارش آنها آراز شود .از آنجا که ضرروری برود تمرام سرناريوها در قالرب
مشخص و واحدی تدوين شوند ،سناريوها با بهرهگیری از هدايت اساتید مشراور روشری توسرط
پژوهشگر نوشته شد .از آنجا که شناسايی و دستهبندی بازيگران و کنشگران فیال در عرصه مورد
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میشود ،پس از بررسری ماراهیم و

مطالیه بهعنوان پیشنیازی مهم برای طراحی سناريو محسو

مضامین کلیدی مستخرج از مصاحبه با نخبگان ،برازيگران عرصره تحروالت اجتمراعی -سیاسری
تونس در دو بخش تحت ناوذ و خارج از کنترل استخراج و دستهبندی و میرزان اهمیرت هريرک
تییین شد که در جدول شماره ( )3ارائه شده است.
جدول  .3بازیگران فعال در عرصه بیداری اسالمی تونس
دسته بندی بازیگران

داخل ايران

بازیگران کلیدی

بازیگران بسیار مهم

سپاه قدس

وزارت امور خارجه

سازمان فرهنگ و

تحت ناوذ و
توصیهپذير

داخل تونس

حز

جامیهالمصطای
الیالمیه
وزارت اطالعات

ارتباطات اسالمی
حز

بازیگران مهم

شیییان و محبان اهل

النهضه

بیت

سکوالر ندای
تونس
حز

منطقهای
بینالمللی

اهلل لبنان

قطر

ترکیه
روسیه
شین
احزا

داخل تونس

خارج از ناوذ

دولت السبسی

گروههای سلای

ملیگرا عر

گروههای لیبرال

عربستان

منطقهای

امارات
رژيم صهیونیستی
اسرايیل

بین المللی
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آمريکا
فرانسه

اتحاديهاروپا

در مرحله دوم و پس از شناسايی بازيگران ،مبتنی برر نظررات مصراحبه شروندگان عوامرل کلیردی
تاثیرگذار در محیط شامل عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی – امنیتی ،آموزشی ،رسانهای

جدول شماره ( :) 4عوامل کلیدی تاثیرگذار بر تحوالت بیداری اسالمی تونس
ابعاد

شاخص

مولفه
 .1رکود
 .2بیکاری
عوامل اقتصادی

 .3بحران در صنیت توريسم
 .4گرانی و توّرم در ارزا عمومی

سناريوهای آينده جريان بیداری اسالمی درتونس

و ژئوپلتیکی احصا شد که موارد با اهمیت آن در جدول ( )4ارائه شده است.

 .5فساد مالی و نبود شاافیّت اقتصادی
 .1رشد و گسترش طبقه متوسط جديد
عوامل فرهنگی
و اجتماعی

 .2افزايش فساد اخالقی
 .3کاهش سانسور و آزادی مطبوعات
 .4گرايش روزافزون مردم به اسالم
اسالمگرا به ويژه النهضه

عوامل

 .5حمايت فرهنگی و اقتصادی ايران از احزا

کلیدی

 .1حمايت عربستان و امارات از جريان سلای -تکایری و حضور داعش و
تشديد فیالیت آنان
 .2افزايش حمايتهای سیاسی و اقتصادی دولتهای خارجی رربی (آمريکا و
عوامل سیاسی-
امنیّتی

فرانسه) از گروههای سکوالر و سلایتکایری
 .3همزيستی مسالمتآمیز اسالمگرايان (النهضه) با ساير گروهها و احزا ،
 .4تروريسم
 .5حضور عناصر حکومت قبلی در قدرت و عرصه تصمیمگیری
 .6اعمال تحريمهای بین المللی

عوامل آموزشی
و رسانهای
عوامل
ژئوپلیتیکی

 .1رشد و گسترش آموزشهای همگانی
 .2رشد و گسترش و بهرهگیری از فضای مجازی (شبکههای اجتماعی)
 .1همجواری (مرز مشترك) با کشور بحران زده لیبی

در ادامه با توجه به عوامل کلیدی موثر بر تحوالت تونس ،با بهرهگیری از نظرات کارشناسران ايرن
حوزه ،مهمترين پیشرانها در سه عرصه داخلی ،منطقهای و بینالمللی شناسايی و وزندهری شرد و
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عدمقطییتهای کلیدی نیز از میان آنها با توجه به ضريب اهمیت و تاثیرگذاری انتخا

گرديد که

در شکل ذيل (شکل شماره  )3ارائه شده است.
عدم قطعیتها
از نظر کارشناسان

گرایش مردم

حمایتهای سیاسی ـ

به اسالم

اقتصادی آمریکا و
حمایتهای
اقتصادی و نفوذ
عربستان و
امارات با نگاه
توسعه تفکر
سلفی

تجاوز نظامی و

توسعه فضای

انجام فعالیت-

نفوذ فرهنگی و

های تروریستی

اجتماعی
ازسوی فرانسه
از طریق
گروههای

غرب از سکوالرها
و سلفیهای

از جانب
گروههای
تروریستی به
ویژه داعش از
مرز لیبی

سیاسی موجود

شکل  .3عدمقطعیتها از نظر کارشناسان و خبرگان در یک نگاه

با توجّه به دو سويه بودن عدمقطییتهای احصا شده از سوی کارشناسان که میشد با وجود /عدم
يا تقويرت  /تضرییف آنهرا را توصریف کررد .بررای طراحری شهرارشو

سرناريوها بايرد ايرن 5

عدمقطییت به تیداد کمتری کاهش پیدا میکردند .به اين ترتیب تیم پژوهش پرس از بررسریهرای
الزم به اين نتیجه رسیدند که سه مورد از عدمقطییتهرا ترابع دو مرورد ديگرر هسرتند .از ايرنرو،
ترکیب عدمقطییتها در دستور کار قرار گرفت .دو عدمقطییت تاثیرگذار عبارت بودنرد از جردول
شماره (:)5
جدول  .5عدمقطعیتهای کلیدی بر اساس نظر خبرگان
شماره
1
2
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عدم قطعیتهای کلیدی
گرايش مردم به اسالم
حمايت رر

و متحدان از گروههای سلای-تکایری

نوع
عدمقطییت کلیدی 1
عدمقطییت کلیدی 2

از نظر کارشناسان با توجه به اين که وضییت سه عدمقطییت ديگر تا اندازه مناسبی برر اسراس دو

که به اين منظور جدول ( )6متشکل از  4حالت به منظور بررسی سازگاری عدمقطییرتهرا ترسریم
شد که 1سناريوی آن ریر قابل باور بود که با خط تیره ( )-مشخص شده است.
جدول  .6عدمقطعیتهای کلیدی و بررسی سازگاری عدمقطعیتها در سناریوهای بیداریاسالمی تونس
شماره

عدمقطعیت 1

1

گرايش مردم به اسالم

2

گرايش مردم به اسالم

3

عدمگرايش مردم به اسالم

4

عدمگرايش مردم به اسالم

عدمقطعیت 2
عدمحمايت رر

و متحدان از گروههای سلای
– تکایری

حمايت رر

و متحدان از گروههای سلای –
تکایری

عدمحمايت رر

و متحدان از گروههای سلای

نام سناریو
نوزايی اسالمی

سناريوهای آينده جريان بیداری اسالمی درتونس

عدمقطییت نهايی شده ،تییین میشد بنابراين با اين دو عدمقطییت ،شهار سناريو قابل تصرور برود

شکست خیزش
_______

– تکایری
حمايت رر

و متحدان از گروههای سلای –
تکایری

پیشروی دشوار

بر اساس تحلیل صاحب نظران ،سه سناريوی اصلی برای تبیین آينده تحروالت بیرداریاسرالمی در
تونس با توجه به عدمقطییتهای احصا شده مریتروان طراحری کررد کره بره ترتیرب عبارتنرد از:
سناريوی نوزايی که سناريوی مقوم بیداریاسالمی است -که میتوانرد مروردنظر و مطلرو

ايرران

باشد  -سناريوی بیدی سناريوی شکستخیزش که رقیب و بديل بیداریاسالمی است – که بهنظر
میرسد موردنظر و مطلو

آمريکايیها و رربیها است و سناريوی پیشروی دشوار کره سرناريوی

حد وسط است و تحق ،آن با دشواریهای خاصی روبررو خواهرد برود .در نمرودار زيرر ،حراالت
مختلف قرارگیری سناريوها مشخص شده است.
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شکل  .4حالتهای مختلف قرار گرفتن عدمقطعیتها و سناریوهای بیداریاسالمی

سناریوهای بیداری اسالمی در تونس

سناريوهای محتمل پیشروی جريان بیداری اسالمی در تونس مبتنیبر نظرات کارشناسان به شررح
ذيل هستند.
 .1سناریو مطلوب ،نوزاییاسالمی

اين سناريو از منظر نظام جمهوری اسالمی و کنشگران همسو با نظام بهعنروان سرناريوی مطلرو
محسو

میشود و ششمانداز کلیه راهبردهای نظام در اين حوزه را مشخص میکند کره در ادامره

به اختصار شاخصها و توصیههای راهبردی آن ارائه میشود.
 .1-1شاخصهای راهنما

 مردم بهطور روزافزون به اسالم و ارزشها و باورهای حیاتبخش و عزتطلبانه آن گرايش پیرداکردهاند.
 گروههای سلای و افراطگرايان اخوانی به شدت ضییف شدهاند و افکرار تکایرگرايانره ،آنهرا رابه فراموشی گذارده است و کشورهای حامی سلایها دست از حمايرت خرود کشریدهانرد و خرود
دست به گريبان مشکالت سیاسی اقتصادی شدهاند.
164

 ايران به حمايت خود از شیییان و گروههای اخوانی میانه رو نظیر النهضه ادامه میدهد. -وضییت مییشتی مردم رو به بهبودی است و شهرها ظرفیت گردشگری خود را تقويت میکنند.

هیچ يک از گروه های تحت ناوذ خود برای قبضه کردن فضرای سیاسری کشرور ،حمايرت جردی
ندارند.
 .1-2توصیف روایت سناریو

اين سناريو از وضییتی حکايرت دارد کره در آن کشرورهای عرر
سیاسی خود از گروههای سلای نظیر حز

تاثیرگرذار ،از حمايرت مرالی و

االصالح و اخروانیهرای تنردرو کاسرته شرده و برالتبع

گرايش اسالمخواهانه مردم به دور از گرايشات افراطی و تکایری در حال پويرايی و هويرت يرابی
است و اسالم مسالمتجو و عقالنی تقويت میشود .در اين فضرا ،کشرورهای رربری ،تاثیرگرذاری

سناريوهای آينده جريان بیداری اسالمی درتونس

 -فرانسه و آمريکا در راستای حا ثبات موجود در تحوالت داخلی تونس دخالت نمریکننرد و از

بالمنازع خود را بر اوضاع سیاسی و فرهنگی جامیه از دست دادهاند و گروههای اسرالمی میانرهرو
نظیر النهضه روز به روز جايگاه بهتری در مناسبات سیاسی اقتصادی کشور به دست آوردهاند.
با توجه به ثبات سیاسی نسبی ،گردشگران زيادی از کشرورهای اسرالمی و ریراسرالمی بره ترونس
سرازير شدهاند و همین مساله موجب شده فضای تبادل فرهنگی  -مذهبی به نحو مطلروبی محقر،
شود و اين کشور موف ،به بازگشت به جايگاه تاثیرگذار خود به عنوان پلی میان فرهنگها و اديران
مختلف باشد .ايران نیز در اين شرايط با حمايت ریرمستقیم از گروههای همسرو و از قببرل تررويد
زبان فارسی و تبادل علمری  -فرهنگری برا نخبگران و مجرامع علمری ،تبرادل دانشرجو ،برگرزاری
جشنوارههای هنری و سینمايی ،تاثیرگذاری مثبتی در عرصههای فرهنگی جامیه گذاشته و توانسرته
است بر فضای همدلی ،تااهم و سازش میان دو کشور بیافزايد که اين خود موجب تثبیرت جايگراه
شیییان و گروههای مواف ،تقويت محور مقاومرت در عرصره کرنشهرای اجتمراعی و پرويشهرای
مردمی ،به صورت میدانی و در فضای مجازی شده است.
فرانسه بهعنوان همسايه تونس و يکی از بازيگران سنتی و تاثیرگذار در سطح سیاسری و فرهنگری
خود میکوشد دخالت مستقیمی در روندهای سیاسی اين کشور نداشته و آمريکرا نیرز ناروذ سراب،
خود را بر گروههای ملیگرا از دست داده و به جهت مشکالت داخلی ،حمايت مروثری از گرروه-
های سکوالر نظیر ندای تونس نمیکند و صرفا امنیت تونس که میتواند برر امنیرت آمريکرا مروثر
باشد ،برايش مهم است .اين در حالی است که ترکیره بره جايگراه برا ثبراتی در عرصره فرهنگری -
سیاسی اين کشور دستيافته است و حتی میتوان يکی از بسترهای ناروذ فرهنگری ايرران در ايرن
کشور را روابط حسنه ايران و ترکیره دانسرت .در ايرن خصروص مرردم و کنشرگران اجتمراعی در
فضايی آزاد به تبادل افکار و نظرات خود در عرصه عینی و فضای مجرازی مریپردازنرد و دفراع از
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اقدامات و رويکردهای اتخاذ شده در عرصه سیاسی ،فرهنگی اين کشرور آن را بره عنروان الگرويی
سازنده برای ديگر کشورهای اسالمی پیشنهاد میدهند و لذا مراوده انديشرمندان و شخصریتهرای
مطرح جهان اسالم با مجامع علمی و فرهنگی اين کشور در حال تقويت است و میتوان گارت در
اين مرحله ما شاهد تحق ،خیزشی هستیم که سرمنشا و مقصدی اسالمی يافته است.
 .1-3توصیههای راهبردی

دورنمای مطلو

در اين سناريو زمانی تحق ،میيابد که اسالم صحیح و منطقی در ترونس قردرت

میگیرد و با هرگونه اسالم تندرو به شدت برخورد میشود .به اين منظور بايد:
 -نقش مثبت احزا

اسالمگرا (از جمله النهضه) در ايجاد وحدت بین مردم و گرروههرای سیاسری

پررنگ شود.
 -کشورهای مرتجع و مستبد عر

بهويژه عربستان و امارات بايد توسط سرازمانهرای برینالمللری

محکوم و با آنها برخورد شود.
 اسالم اصیل و واقیی از سوی مراکز آموزشی اسالمی و با بهرهگیری از رسانههای سنتی و نروينبه آحاد مردم شناسانده شود.
 از طري ،رايزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ،دستاوردهای انقالخمینی (رحمهاهللعلیه) و رهبرمیظم انقال

اسالمی ،تاکرات حضرت امرام

و پیشرفتهای مختلف در زمینههای علمری ،فرهنگری

و...به مردم تونس میرفی شود.
 توانمندسازی نهادهای داخلی تونس مورد توجه جدی قرار گیرد و تجربره کشرورهای موفر ،درحوزههای اقتصادی ،سیاسی و امنیتی در اسرع وقت منتقل شود.
 .2سناریو فاجعه ،شکست خیزش

اين سناريو در نقطه مقابل با موضوع بیداری اسالمی قرار دارد و الزم اسرت جمهروری اسرالمی و
بازيگران داخلی و خارجی همسو در جهت پرهیز از سو يافتن جريان بیداری به اين سرو ترالش
کنند
 .2-1شاخصهای راهنما

 گرايش مردم به اسالم رو به افزايش است. گروههای سلای– تکایری داخلی و خارج از تونس در پی حضور در قدرت هستنند. رربیها درصدد هستند از گروههای اسالمی سلای با هدف به هرج و مرج کشیدن ثبات سیاسری166

تونس در داخل برای فشار بر مردم و خشرن نشران دادن اسرالم و اسرالمهراسری بره مرردم سراير

 رربیها تاکید دارند تا ايران را کشوری مداخلهگر در امور ساير کشورها میرفی کنند. مناط ،مرزی تونس با لیبی صحنه حضور سلایها است و کشورهای عربستان و امارات برهطرورعلنی از گروههای تروريستی حمايت میکنند.
 -حز

النهضه جايگاه خود را نزد مردم از دست داده و تجربه ناکارآمدی اسالمگرايان ،مردم را به

سمت حکومتی بر پايه سکوالريسم سو میدهد.
 .2-2توصیف روایت سناریو

اين سناريو از شرايطی تصويرسازی میکند که در آن مدتی است که احزا
سیاسی در تونس با اختالفات فراوانی مواجه شدهاند ،احزا

و گروههرای مختلرف

سناريوهای آينده جريان بیداری اسالمی درتونس

کشورهای دنیا استااده کنند.

اسالمگرا هم با خود و هرم برا سراير

گروههای سیاسی دشار اختالف جدی هستند .مذاکرات داخلی و پادرمیانیهای خارجی نیز بیتاثیر
است .دولت نمیتواند برنامههای عادی خود را دنبال کند و به لحا اقتصادی کشرور برا وضرییت
بسیار بغرنجی روبرو است .مردم از اين وضییت سخت خسته شدهانرد و بره هریچيرک از احرزا
حاکم و حاضر در صحنه نگاه مثبت ندارند و خواهان اصالح هر شه سريیتر اوضاع هستند .برخری
گروههای سلای مثل االصالح و همچنین گروههای سرلای – تکایرری کره بره صرورت زيرزمینری
فیالیت میکردند عامل اصلی مشکالت را دولت و هم دستی برخری گرروههرای سیاسری مروثر در
کشور به خصوص حز

اسالمگرای النهضه که برا سرکوالرها همرراه شرده ،مریداننرد و از مرردم

میخواهند که بر علیه آنها قیام کنند.
رربیها وضییت را مخاطرهآمیز میدانند و بررسیهای آنان نشانگر آن است کره مرردم آنهرا را نیرز
عامل نابسامانیها میدانند .آمريکايیها و به ويژه فرانسه که با شیار کمک به برقرراری دموکراسری،
بهبود امنیت و بهتر شدن وضییت زندگی مردم حضور يافتهاند ،کاری از پیش نبرده و بیشتر در پری
رسیدن به منافع بیشتر مادی و مالی و استااده از فضای توريستی و مناسب شرهرهای ترونس بررای
شهروندان خودشان هستند .گرايش مردم به سمت ارزشهای اسرالمی پابرجاسرت ،رربریهرا ايرن
وضییت را با اهداف موردنظرشان در تضاد جدی میبینند لذا مریبايسرت شررايط جديردی را بره
وجود آورند تا اسالمگراها امکان مجدد برای حاکم شدن نیابند.
گروههای سلای تکایری داخل تونس ،موقییت مناسبی بررای بره دسرت گررفتن کشرور بره دسرت
آوردهاند و البته بخشی از نیروهای داعش که در مناط ،مرزی لیبی و تونس مستقر هسرتند ،شررايط
را مناسب حضور خود میدانند .تحريکات بیرونی رو به افزايش است .عربستان و امرارات هرم بره
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تونس ششم طمع دارند و هم حضور ايران را نقشه برر آ

شردن تمرام نقشرههايشران مریداننرد.

گروههای سلای با بهرهگیری از شبکههای اجتماعی و تبلیغات فراوان در صدد همرراه کرردن مرردم
عادی و به ويژه جوانان مذهبی تندرو هستند .کشور تونس نظارهگر شرکلگیرری صرفبنردیهرای
جديد است .وضییت نامطلو

به لحا امنیتی ،اقتصرادی و سیاسری از پايتخرت بره سرمت سراير

شهرهای تونس در حال پیشروی است و به نظر میرسد شرايط آشو

و به همريختگی در اقشرار

مختلف در حال وقوع است .شرايط بسیار مناسبی برای حضرور رژيرم صهیونیسرتی در ترونس بره
وجود آمده است .دولت و احزا

لیبرال ،ملیگرا و سکوالرها ،علت اصلی وقروع ايرن حروادث را

اسالمگرايان میدانند و دست ياری به سوی اتحاديهاروپا ،آمريکرا و فرانسره دراز کرردهانرد .مرردم
شرايط فیلی را نسبت به ناامنی قبلی ترجیح میدهند و به دولت کره بره مسرائل مرذهبی اعتقرادی
ندارد ،خوشبین هستند و رربیها را ناجی خود میدانند.
نشانههای اسالمگرايی در حال زدودن است و بسیاری از مردم هم در اين خصوص بریتااوتنرد و
صرفا به دنبال بهتر شدن زندگیشان هستند .امنیت بیشتر شده اسرت و برر اسراس نگراه و راهبررد
رربیها به تونس  -به عنوان کشوری آرام و امن جهت استااده از مواهب طبییی  -صنیت توريسم
در آستانه تحولی عظیم است .رربیها موف ،به دستیابی به اهدافشان شدهاند .آنها ضمن خنثی کردن
بیداریاسالمی در تونس و حتی در ساير کشورهای همجوار ،کشور اسرالمی ترونس را بره سرمت
کشوری سکوالر و رربی سو میدهند که شايد سالهای سال تالش الزم است تا شايد به شررايط
قبلیاش باز گردد.
 .2-3توصیههای راهبردی

دورنمای مطو

در اين سناريو آن است که ثبات سیاسی تونس به گونهای حا شود که منجر بره

جنگ داخلی که سبب شکستخیزش مردمی و تصوير نامطلو

از اسالمگرايان خواهد شد ،نشود.

به اين منظور بايد:
 از اختالفات فرقهای و مذهبی که آسیب جدی به امنیت میزند جلوگیری کرد. -احزا

اسالمگرا به وحدت برسند و منافع ملی را بر منافع بخشی خود ترجیح دهنرد و وحردت

فرمان در برنامههايشان حاکم شود.
 به دولت کمک شود تا با تروريستها و گروههای تکایری به شدت و با قدرت برخرورد کنرد ومردم نسبت به خطر از بین رفتن وحدت ملی و ثبات سیاسی آگاه شوند.
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 -جمهوری اسالمی به هیچ وجه حضور مستقیم پیدا نکند و صرفاً همکاریهای فرهنگی در اولويت باشد.

اين سناريو بهعنوان مصاف دشوار و ناسگیر کنشگران کلیدی محسرو

مریگرردد کره بره لحرا

واقییت های موجود میدانی و محیطی ،سناريوی در حال اجرای جريران بیرداریاسرالمی اسرت .از
اينرو الزم است فرآيند اجرای راهبردهرا در خصروص کنشرگری جمهروری اسرالمی و نیروهرای
همسو اين سناريو را بهعنوان نقطره شرروع و پلره اول در نظرر گرفتره و توصریههرای راهبرردی و
راهکارهای خود را مبتنیبر اين سناريو تیريف و عملیاتی کنند.
 .3-1شاخصهای راهنما

 -مردم به اسالم گرايش ندارند و نسبت به آن بیانگیزهاند.

سناريوهای آينده جريان بیداری اسالمی درتونس

 .3سناریوی حد وسط ،سناریوی پیشروی دشوار

 رربیها تقويت گروههای سلای را موثرترين حربه برای مقابله با اسالمگرايی اصیل میدانند. لیبرال دموکراسی و اينکه اسالم و دموکراسی نمیتواند با يکديگر جمع شوند تبلیغ میشود. نیروهای امنیتی و نظامی نقش پررنگتری نسبت به قبل در امور کشور برعهده میگیرند. همکاریهای فرهنگی از سوی ايران شدت بیشتری گرفته اسرت و البتره ايررانهراسری و اسرالمهراسری،بیشازپیش از سوی البی صهیونیستی– آمريکايی تبلیغ میشود.
 کشورهايی همشون روسیه و شین نقش فیالتری در عرصه سیاسی و اقتصادی برعهده میگیرند. .3-2توصیف روایت سناریو

مدتی است که بخشی از سلایهای جهادی از سوی رربیها در بخرشهرايی از مرزهرای لیبری و
تونس مستقر شده و حمايتهای مالی و تجهیزاتی دريافت کردهاند و به اين ترتیب خطرر افرزايش
عملیاتهای تروريستی رو به تزايد است .تروريسم از سوی رربیها بهعنوان عاملی برای فشرار برر
روی اسالمگرايان در داخل کشور و اسالمهراسی برای اروپايیان به قوت خود باقی خواهد مانرد و
کنترل آن در دست رربیها است .اسالمگرايی با توجه به تالشهای رربریهرا و سرکوالرها بررای
دينزدايی از ذهن مردم ،کم رنگ شده اما از بین نرفته است .مردم انتظرار بیشرتری از دولتمرردان و
نمايندگان پارلمان برای رفع مشکالتشان دارند .ناامیدی زيادی در کشور وجود دارد کره سرمنشرا
بیشررتر آن برره مسررائل اقتصررادی بررر مرریگررردد .برریترروجهی برره مسررائل اقتصررادی مررردم و سرراير
درخواستهايی که از عوامل شکلگیری قیام مردمی و تحروالت بیرداریاسرالمی در ترونس برود،
تنشها را افزايش داده است .رربیها و بهويژه آمريکايیها همواره در تالش بودهاند ترا قیرام مرردم
تونس را صرفاً مشکالت اقتصادی و فقر و بیکاری در جهان اسالم عنوان کننرد .احرزا
ملیگراها و لیبرالها با تمايل به سمت رر
رربی میباشند و احزا

سرکوالر،

در پی ايجاد جامیهای با آزادیهايی شربیه بره جوامرع

اسالمگرا ،متااوت از آنها به دنبرال حراکم کرردن ارزشهرای اسرالمی و
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پیادهسازی دستورات شريیت هستند.
جمهوری اسالمی به واسطه عزت حاصله از قدرت نرم برگرفته از استقالل سیاسری و امنیرت ملری
در فضای پرآشو

منطقه و پیشرفتها در زمینههای مختلف علمی و به ويژه توان هستهای (منجرر

به مذاکرات هستهای با شرش قردرت برزر)) (دهشریری )96/07/01 ،و برقرراری همکراریهرای
اقتصادی از طري ،ریرمستقیم به دولت تونس به واسطه شین ،روسیه و ترکیه ،صرادرات تجهیرزات
کشاورزی و خودروهای ارزان قیمت و فرآوردههای ناتی و همچنرین بهررهگیرری از ظرفیرتهرای
مشترك مذهبی ،تراريخی و زبرانی (زبران فارسری) (رمضرانیگرلافزايری )94/09/04 ،و برگرزاری
جشنوارههای فرهنگی  -هنری ( نظیر سینما ،موسیقی و تئاتر) (بروجردی )95/05/24 ،و استااده از
ديپلماسی قرآنی با برپايی مسابقات قرآن (عصمتی )1395/07/20 ،در صردد میرفری واقیری ايرران
اسالمی و جلب همکاری و استحکام رابطه با ملت و دولت تونس است.
البی صهیونیستی عربستان با هدف کاهش و سپس قطع هرگونه ارتباط بین ايران و تونس ،اقدام بره
افزايش کمکهای اقتصادی خود میکند .با توجه بره حمايرتهرای زيراد آمريکرايی -فرانسروی از
سکوالرها ،و پولهای فراوان عربستان برای سلایها ،فیالیت اسالمگرايان متیادل همچون النهضه و
مالکیها و شیییان با سختی همراه است اما ايران از طري ،وزارت امورخارجره و بره ويرژه رايزنری
فرهنگی جمهوری اسالمی در قالرب فیالیرتهرای فرهنگری ،ضرمن برقرراری روابرط ديپلماتیرک،
حمايتهای اقتصادی خود از اين گروهها برای حضور در صحنه سیاسی تونس و مراکرز قردرت و
تصمیم گیری ادامه میدهد.
بازيگران متیددی در صحنه سیاسی در داخل و خارج از تونس فیالیت مریکننرد و ثبرات سیاسری
مشخصی نیز وجود ندارد در شنین اوضاعی حز النهضه با رويکرد متیادل خود به اسرالم ،علری-
ررم گرايش کم مردم به اسالم تالش میکند با نشان دادن اسالم صحیح و جذابیتهای ذاتی آن به
ويژه به جوانان ،از آنها به عنوان موتور محرکه برای نقشآفرينی در زمینههای سیاسری ،فرهنگری و
اقتصادی استااد کند.
 .3-3توصیههای راهبردی

برای دستیابی به دورنمای مطلو

در اين سناريو الزم است اين توصیهها مورد توجره جردی قررار

گیرد:
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 مرزهای کشور به ويژه مرز با لیبی به طور کامل مراقبت شود. -گروههای اسالمگرا با ساير گروهها و احزا  ،هماکری و برای رفع مشرکالت کشرور همکراری

مورد توجه قرار گیرد.
 بخش اقتصاد با برقراری رابطهتجاری با کشورهای مختلف رربری و شررقی قروی شرود و بررایصنیت توريسم ،بهعنوان يک صنیت درآمدزا برنامهريزی مناسب صورت گیرد.
 -احزا

اسالمی با حضور در مجامع علمی– فرهنگی بینالمللی به بازسازی شهره خود و میرفری

صحیح تاکراتشان بپردازند.
نتیجهگیری و پیشنهاد

سناريوهای آينده جريان بیداری اسالمی درتونس

کنند و مشارکت در امور کشور و جذ

همه صاحبنظران ،دانشگاهیان ،دانشجويان ،جوانان و زنران

نتیجهگیری

براساس مطالیه اسنادی انجام شده و ديدگاههای مصراحبهشروندگان ايرن نتیجره حاصرل شرد کره
تحوالت تونس بهعنوان يکی از مسائل راهبردی جهان اسالم ،حائز فرصتها و شالشهای عمی ،و
فراگیری در حوزه احیای جايگاه تمدن اسالمی و توسیه و خوداتکايی کشورهای اسالمی است کره
می طلبد کلیه انديشمندان و سیاستگذاران مسلمان ،استمرار حیات و شکوفايی آن را در دستور کرار
خويش قرار دهند .در شرايط کنونی ،تونس در عرصه داخلی گرفتار رقابت و اختالفات گروههرای
سیاسی ،بیثباتی ،ناامنی ،رشد جريانهای سلای ،دودسرتگی در درون جامیره و بردبینی نسربی بره
توانمندی و نیات جريانهای اسالمگرا شده است .در عرصه سیاست خرارجی نیرز شراهد کمتررين
تغییر در سیاست خارجی رژيم گذشته ،ناديده گرفتن اصول و خواست اسالمی مردم ،تالش بررای
جلب نظر قدرتهای متحجر منطقهای از جمله عربستانسریودی و قردرتهرای برزر) جهرانی و
همچنین انایال در برابر جنايرت هرای رژيرم اشرغالگر صهیونیسرتی اسرت .ترونس صرحنۀ رقابرت
کنشگران مختلای شامل گروههای داخلی و حامیان بینالمللی آنها بر سر قدرت در داخل و خارج
اين کشور است .اين بازيگران عبارتاند از گروههای اسالمگرا مثل النهضه ،گروههرای سرلای مثرل
االصالح ،گروههای سکوالر مثل ندای تونس ،گروههای لیبرال مثل آفا تونس ،گروههای ملریگررا
مثل جريان دموکرات و ساير گروهها و احزا

مثل شیییان و محبران اهرل بیرت ،جنربش الئیرک و

شپیها هستند.
از اين وضییت ،سه سناريو برای دورنمای ده سال آينده تونس بیرون میآيرد .بیضری پیامردهای
منطقهای و بینالمللی در اين سناريوها گنجانده شدهاند .اين سناريوها ،از نظر احتمال وقوع ،در اثرر
تغییرات ممکن است متحول شوند .البته اين سرناريوها بره لحرا شررايط وقروع دارای اشرتراکاتی
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هستند .وجه تمايزهای موجود سبب شکلدهی آيندههای متااوت گرديده که در روايرت سرناريوها
بیان شده است .همچنین بر اساس نظرات مصاحبهشوندگان ،در مجموع میتوان شنین نتیجهگیرری
کرد که انقال

اسالمی ايران ،بارزترين پديدهسیاسی هم در شکلگیری تحوالت مردمی تونس بوده

است و هم برای برنامهريزی جهت مديريت آينده تحوالت بیداریاسالمی در اين کشور مریتوانرد
نقش آفرين باشد .هر شند به جز تاثیرپذيری از انقال

اسرالمی عوامرل ديگرری همچرون اسرتبداد

داخلی ،از بین رفتن کرامتانسانی و بیعدالتی توسط هیئت حاکمه نیز موثر بوده است امرا ردپرای
انقال

اسالمی را میتوان بهعنوان يرک پديرده و پیشرران منحصرربهفررد در ايرن خیرزش مردمری

مشاهده کرد .انديشههای دينی و سیاسی واالی حضرت امام خمینی (رحمهاهللعلیه) برهعنروان يرک
پديده تمام نشدنی ،کسب موفقیتها و دستاوردهای علمی و بهويژه پیشرفت در صرنیت هسرتهای
توسط جمهوریاسالمی و استقالل کامل سیاسی و تبییت نکردن از هیچ قدرت خرارجی از سروی
ايران در سطح جهانی ،توانسته است هم بر گروههای اسالمگرا و هم ساير گروهها و احرزا

تراثیر

بگذارد تا با جسارت بیشتری در بیان خواستههای خود در پی آزادی خواهی و احیرای فرهنگری و
تمدن اسالمی خود باشند.
پیشنهادها

در بررسی پديده بیداریاسالمی در جهان اسالم ،هم در بخش مبانی نظری پژوهش و هم در بخش
تحلیل نتايد و تدوين سناريو که برای نخستین بار ارائه شد ،اين موضوع به خوبی روشن است کره
بیداریاسالمی میتواند بستر و رکنی مهم در راستای شکلگیری و میمراری تمردن نروين اسرالمی
باشد .از اين رو ،دشمنان بیداریاسالمی ،برخالف آنکه سیی دارند خود را مسلط بر شرايط موجود
نشان دهند به شدت در موضع ضیف و سرردرگمی هسرتند و ايرن نشرانگر آن اسرت کره از فهرم
واقییات عجز دارند .با عنايت به نتايد اين پژوهش و با توجه به سناريوها و توصیههرای راهبرردی
ارائه شده ،موارد زير پیشنهاد میشود:
 .1همگرايی جهان اسالم در خصوص بیداریاسالمی بسیار ضروری و الزم است جمهوری
اسالمی با توجه به محوريت حاصله به سبب توان و قدرت نرم برگرفته از استقالل سیاسی و
پیشرفتهای علمی و فرهنگی خود در محور مقاومت اسالمی در جهان اسالم و در منطقه،
بیشاز پیش در اين عرصه ورود جدی داشته باشد .بنابراين بسید امکانات کشورهای اسالمی به
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منظور زمینهسازی برای همکاری و همافزايی بیش از پیش بین کشورهای اسالمی و برگزاری
همانديشیهای مستمر علمی ،آموزشی و فرهنگی میتواند در تحق ،اين هدف نقش موثر اياا کند.

اقتصادی متناسب با شرايط کشورها ،زمینه نیاز متقابل را فراهم کند .اين کار ضمن کمک به
کشورهای مذکور ،در ايجاد اتحاد و انسجام بین کشورهای اسالمی کمک خواهد کرد.
 .3جمهوری اسالمی ،انتظاراتی را در جهان اسالم از حی

باورمندی و اتکای به توان داخلی به

وجود آورده است و بسیاری از کشورها ،بهعنوان الگو به آن مینگرند ،از اين رو ،ضروری است
در عرصه های اقتصادی و فرهنگی نیز همانند عرصههای سیاسی ،امنیتی و دفاعی بدرخشد تا
همچنان قوت قلب محرومان جهان باشد.
 .4نقش جمهوری اسالمی در عرصه بیداریاسالمی الزم است نقش ايجابی و هدايتی باشد و با

سناريوهای آينده جريان بیداری اسالمی درتونس

 .2جمهوری اسالمی بايد با سرمايهگذاری در کشورهای اسالمی بهويژه در زمینه زيرساختهای

دقت کافی از دامهايی که البی صهیونیستی– آمريکايی برای محدودسازی نقشآفرينیاش در
صحنه جهانی پهن میکنند ،دوری کند.
 .5گروههای اسالمی با گرايشات افراطی ،هیچگاه نمیتوانند شرکا و واسطه خوبی برای حضور و
تاثیر گذاری ايران در کشور تونس و ديگر کشورهای اسالمی محسو

شوند.

 .6انجام شنین پژوهشهايی ضروری است هم در کشور تونس از ابیاد ديگر تکرار و هم در تمامی
کشورهای اسالمی ،با نگاه آسیبشناسانه و رويکرد آيندهپژوهانه انجام شود.
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