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 کيدهچ
جریان بیداری اسالمی خیزشی مردمی است که از دو قرن پیش تاکنون، روحی تازه به کالبد جهان اسالال  دمیالده و   

گران مسالماان قالو    آغاز کرده است. جریانی که با اندیشه اصالح گرایمادی نو را با محوریت معنویت در جهان ادوره

ی بیالدارگری،  هالا شالعمه ی اسالککباری بالا   هالا و حکومالت گرفت و عرصه عاال  را در ماابماله بالا سالران مرترال  عالر        

 .دیدرنوردیی اناال  اسالمی ایران جوتیهوی و خواهیآزادی، طمباسکاالل

این مااله با هدف شناخت عوام  بُروز آسیب مُکرتب بر روند بیداری اسالمی در کشورهای تونس، مصالر و لیبالی    

هالا  اککشافی در قمارو زمالانی ایالن خیالزش    -نگر( با رویکرد تبیینی جزء -نگر ای / کالنبه روش آمیخکه )موردی زمینه

تحمیال   ) یاسالکنباط  –کالارگیری آمارهالای توصالی ی    ( از طریق باله تاکنون 7831 آذرماه 01)0272دسامبر  71بازه زمانی 

اسالمی  بر روند بیداری که عوام  بُروز آسیب سؤالن ره در جهت پاسخگویی به این  02عاممی( در یک جامعه آماری 

ترین عوام  انحالراف، ان عالال و آسالیب    در کشورهای تونس، مصر و لیبی چیست؟ انرا  شده که ماحص  آن تبیین مهم

 در روند بیداری اسالمی در سه کشور مذکور به شرح ذی  بوده است:

ر سیاسالی،  مکرتب بر روند بیداری اسالمی در کشور تونس به ترتیب اولویالت مشالکا  بال    زاعوام  آسیب ترینمهم 

 ای، اقکصادی، اجکااعی و فرهنگی، نظامی و امنیکی است.ای، سطح منطاهایدئولوژی، سطح فرامنطاه

مکرتب بر روند بیداری اسالمی در کشور مصر به ترتیب اولویالت مشالکا  بالر نظالامی و      زاعوام  آسیب ترینمهم 

 ای است.رهنگی و سطح فرامنطاهای، اجکااعی و فامنیکی، ایدئولوژی، سیاسی، اقکصادی، سطح منطاه

ای، سیاسالی، اجکاالاعی و   مکرتب بر روند بیداری اسالمی در کشور لیبی: سالطح فرامنطااله   زاعوام  آسیب ترینمهم

 ای و اقکصادی است.فرهنگی، ایدئولوژی، نظامی و امنیکی، سطح منطاه

 

 شناسی، بیداری اسالمی، مصر، تونس و لیبی.آسیب :  هاکليدواژه

                                                           
 ی دانشگاه عالی دفاع ممی.عمائتیهعضو  -دککرای امنیت ممی. 7
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 همقدم

جریان بیداری اسالمی خیزشی مردمی است که از دو قرن پیش تالاکنون، روحالی تالازه باله     

آغالاز کالرده    گالرا یمالاد ی نو را با محوریت معنویت در جهان ادورهکالبد جهان اسال  دمیده و 

گران مسماان قو  گرفت و عرصاله عاال  را در ماابماله بالا     است. جریانی که با اندیشه اصالح

یی جالو تیال هوی و خالواه یآزادی، طمباسکااللی بیدارگری، هاشعمهبا  ی اسککباریهاحکومت

عطیاله الهالی بالرای     عنالوان به، تحوال  بیداری اسالمی درواق  .دیدرنورداناال  اسالمی ایران 

در  ژهیال وباله  ادشالده ی در منطااله مردمی  شدهرهیذخی هاتیظرف رها شدنجهان اسال ، موجب 

برخالوردار هسالکند،    کیال کیو ژئوپمعیت ژئواسکراتژیک کشورهای تونس، مصر و لیبی که از موق

 آذرمالاه  01) 0272دسامبر  71فروش تونسی، در گردیده است. اقدا  محاد بن بوعزیزی دست

(، در به آتش کشیدن خود در اعکراض به توقیف کاالهالایش و تحایالری کاله مال مور زن     7831

خیزش مردمی در تالونس شالد کاله    ی برای آغاز اجرقهشهرداری به او روا داشکه بود، تبدی  به 

بن عمی بر این کشور پایان بخشید و موج بیالداری   نیالعابدنیزساله  08در ادامه، به حکومت 

 نوین اسالمی را در جهان عر  رقم زد.

در پی خیزش مرد  تونس و فرار بن عمی، اعکراضا  در مصالر شالک  جدیالدی باله خالود      

و بالا   0277 هیژانو 02دادهای تونس، از روز گرفت. جنبش اعکراضی مرد  مصر با الها  از روی

، بالو  سیفآوری  در  6فراخوان ترا  اعکراضی گروه جوانان حامی دموکراسی به نا  جنبش 

( و در پی اسکع ای حُسالنی  7831 بهان 00) 0277فوریه  77روز بعد؛ یعنی  73آغاز شد و تا 

بالار  از سالریر قالدر  بالود،     خود کاله برکنالاری م   ترین خواسکهو اساسی ترینمهممبار ، به 

 دست یافت.

، این انکظار وجود 7812مهر  03در لیبی هم با ساقط شدن حکومت معار قذافی در 

سال  00داشت که مرد  این کشور طعم حاکایت قانون و مشارکت در حاکایت پس از 

قب  از  سالهکتحا  حکومکی که فاقد این دو ویژگی بود را بچشند اما شرایط حدود ی

شالده  هالایی چندماهاله و ترزیاله   های فالراوان و دولالت  ومرجقذافی به شک  هرج ساوط

 درآمد.
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در تالاری    .کننالده اسالت  و تعیالین  ییکى از مباحث جالد  ،هادر نهضت شناسیآسیببحث 

های اولیه با موفایالت موانال    شود که اناالبیون در گا ها دیده میاناال  و هابسیاری از نهضت

محصالول   ،ماننالد. ایالن ناکالامی   . ولی در تحاق اهداف اناال  ناکا  مالی دارندرا از سر راه برمی

شده و تحاق اهالداف آن را باله تال خیر     حرکت نهضت و اناال عواممی است که باعث کندی 

 هالا سالیب اناالبى کاله توانسالت بالا آ    یا هر نهضت .نامیممی« سیبآ»این عوام  را ما  ؛اندازدمی

ى یتداو  یافت و تا مراح  نهالا ، ى فاسد آن را بخشکاندهاصحیح ماابمه کند و ریشه یاگونهبه

ها اسیر شد و نکوانسالت  و آسیب تکام  پیش رفت و هر اناالبى که در تارهاى عنکبوتى آفا 

هالاى  از اهالداف اناالبالى و از ارزش   تالدری  باله از سر راه بردارد،  و را شناسایی کرده هاآسیب

هالا و  شالناخت ضالعف  تردیالد،   بدون .میدتکاممى دور شده و کارش به ساوط و شکست انرا

اندیشی و عالالج باشالد   چاره برای یاتواند مادمه، مییک اناال  احکاالی های قطعی یاآسیب

 .، ضروری استجهت، از این بیداری اسالمی شناسیو آسیب

در  7812در اولین اجالس بیداری اسالمی در شالهریور سالال    العالالی(  )مدظمهیرهبرماا  معظم 

نخسالت  » های پیش روی بیداری اسالمی فرمودند:ضرور  شناخت خطرا  و آسیب با رابطه

هالا  باید ت کید کنم که خطر هست، ولی راه مصونیت از آن نیز هست. توجه به خطر نباید ممت

را بکرساند. بگذارید دشانانکان از شاا بکرسند، خطرها را بایالد شالناخت تالا در مواجهاله بالا آن      

شده باشد. ما با این خطرها پس از پیالروزی  و چاره و عالج شناخکهحیر  و تردید پیش نیاید 

ها را شناخکیم و ترربه کردیم و به خواست خدا و رهبالری  شدیم و آن روروبهاناال  اسالمی 

هالا  ها به سالمت گذشکیم، البکه توطئاله و بصیر  و فداکاری مردماان از بیشکر آن)ره(ینیخااما  

 «.سوی ممت هاچنان ادامه دارداز سوی دشان و عز  راس  از 

 ریال زدسکاوردهای( این تحایق با رویکرد ایرابی و نگاهی عِمای به شرح ) تیاهابنابراین  

 بیان است: قاب 

 گانه؛های سهشناخت نااط قو  و فرصت این خیزش .7

هالا، در  آنهالا و دالیال  عالد  موفایالت     شناخت نااط ضعف و تهدیدا  این خیالزش  .0

 ها؛مکرتب بر آن هایراسکای تبیین آسیب
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هالای مردمالیس سالایر کشالورها و     در خیالزش  کاک به جموگیری از انحراف و آسالیب  .8

 رو؛های پیشهای مشابه در مااب  آسیبسازی خیزشمصون

کاالالک بالاله نخبگالالان جهالالان اسالالال  در تحمیالال  درسالالت و واقعالالی تحالالوال  سیاسالالی  .0

از  رفالت نبالرو منظالور  ویژه تحوال  سه کشور مورد مطالعه باله کشورهای مسماان به

ها در مسیر و اهداف اصالمی آن و هاچنالین کاالک    وضعیت پدیدآمده، تداو  خیزش

 انداز و افق مطمو  آینده؛به ترسیم چشم

در هدایت صالحیح جریالان بیالداری اسالالمی در      ارتااء دانش مدیران راهبردی کشور .2

رویکرد سمبی و نگاه عَامی باله شالرح زیالر     با کشورهای مورد مطالعه و ضرور  آن

 :است

ها منطبالق بالا الگالوی    عد  امکان معرفی الگوی اناالبی مناسب برای دیگر ممت (7

 اناال  اسالمی ایران؛

هالای محکاال  بالرای دیگالر     عد  ایراد توانایی در شالناخت و مالدیریت آسالیب    (0

 ویژه جهان اسال ؛اسالمی در دیگر کشورهای جهان به –های مردمی خیزش

های های مکرتب بر خیزشو آسیب ناشناخکه ماندن عم  و عوام  بُروز انحراف (8

 .ادشدهمردمی در سه کشور ی

فراهم نشدن فضای عمای و پژوهشی مناسب برای شالناخت و تحمیال  واقعالی     (0

 تحوال  سیاسی کشورهای مورد مطالعه.

حیر   روی بیداری اسالمی برای جموگیری ازضرور  شناخت خطرا  پیش (2

 تردید در مواجهه با این خطرا . و

رو در صالور  عالد    های پالیش های عالج خطرا  و آسیبن راهناشناخکه ماند (6

 شناسی مناسب در این رابطه.انرا  آسیب

ی موجالب  اعاالده هالای  ها و آسالیب ، مسئمه اصمی تحایق این است که چه چالشرونیازا

گردید حرکت بیداری اسالمی در سه کشور یادشده با وجود نااط قوتی چون برخالورداری از  

رو داشالکن ترالار  ارزشالاند    مککی بر مبالانی اعکاالادی و تالاریخی، پالیش     عابه مردمی فراگیر
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و سری ، غافمگیری و سالردرگای   نهیهزکم نسبکاًهای اناال  اسالمی و جبهه مااومت، پیروزی

اصمی خود کاله هاالان دگرگالونی     و هدفجبهه مااب ، به انحراف کشیده شده و به ناطه اوج 

شورها بود نائ  نشود؛ بنابراین در این مااله محااالین  بنیادین در ساخکار قدر  حاکم در این ک

هالای مُکرتالب بالر رونالد بیالداری      درصدد هسکند با هدف شناخت عوام  مشکر  بُروز آسالیب 

پاس  دهند کاله وجاله اشالکرا  عوامال       سؤالاسالمی در کشورهای تونس، مصر و لیبی به این 

 است. زا بر روند بیداری اسالمی در سه کشور مطروحه چه بودهآسیب

 

 پيشينه تحقيق

افزاری وابسالکه  نهضت نر  نشر ؛(7817بکول یوس ی، ) ریاخمبانی نظری بیداری اسالمی در قرن 

به انکشارا  اناال  اسالمی )مؤسسه پژوهشی فرهنگی اناال  اسالمی(: در این تحایالق ابکالدا   

ی دارد ای که تالالش در احیالای هویالت اسالالم    چیسکی بیداری اسالمی بررسی گردید و پدیده

ابکالدایی   فرض گرفکه شد و سپس با بررسی ادوار تاریخی جهان اسال ، بیداری اسالمی مرحمه

رود، سپس به بررسی ایالن جریالان در جهالان اهال  سالنت      از احیای تادن اسالمی به شاار می

پرداخکه که با توجه به محوریت مک کران اه  سنت در پیدایش و تداو  این جریان باله تحمیال    

ی بیداری اسالمی در اندیشه تعدادی از مک کران پرداخکه شد، این مک کالران بالا نگالاه    مبانی نظر

هالای  داشالکن ماالکشالان در عرصاله   مانالدگی و عاالب نگاله   به وض  کشورهای اسالمی و عاب

نهالایی   چالاره مخکمف با یک درد مشکر  در پی چاره افکالاده کاله درنهایالت هاگالی اسالال  را      

در عرصه جهانی موج جدید بیداری اسالالمی آغالاز شالد. بالا     ره( )اند. با ظهور اما  خاینیدانسکه

اصول کمالی بیالداری اسالالمی؛ توجاله باله جامعیالت اسالال ،        )ره( های اما  خاینیبررسی اندیشه

گیری از مناب  و امکانا  و بسالی  جهالانی مسالماین و    ها، وحد  مسماانان، بهرهبیداری ممت

یز جریان بیداری اسالالمی از منظالر ماالا     صدور اناال  ذکر شده است. درنهایت این تحایق ن

ایشان بیداری اسالمی را یک فرهنگ جدیالد، یالک    دهد.معظم رهبری را مورد بررسی قرار می

داند که این جریان بر اثر بیداری جهالان اسالال    فکر جدید و یک مسیر جدید برای بشریت می

 د آمده است.پس از چند قرن انحطاط با تالش در جهت احیای هویت اسالمی به وجو
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 - شالیراز  ؛ دانشالگاه (7818دارابالی،   )حسالین اسالالمی،   بیالداری  باله  موسو  جریان شناسیآسیب

 مردمالی  هالای خیالزش  پیالدایش  عمال   بررسالی  باله  رسالاله  سیاسی: این عمو  و حاوق دانشکده

 لیبالی،  مصر، تونس،) کشورها این رویپیش هایچالش و هاآسیب بررسی و عربی کشورهای

 تال ثیر  باله  تالوان مالی  کشالورها  این رویپیش هایچالش ترینمهم. از ردازدپمی( بحرین و یان

 اناالال   از پس نهادسازی در ضعف سیاسی، و اقکصادی لحاظ به خارجی هایقدر  دخالت

 خ االان  و دیککالاتوری  نوین، سیاسی نظا  در هاآن عامکردی ضعف و نخبگان اجااع فادان و

 باله  سالرمایه  ورود کالاهش  جهالانی،  اقکصالاد  بحران مؤل ه ت ثیر ادامه در. کرد اشاره...  و سیاسی

 هالای قدر  هایسرمایه شدن جاری و شرقی اروپای خصوصبه اروپایی زدهبحران کشورهای

 شالاهد  هالا اناالال   این از قب  را خاورمیانه سات به هندوسکان و برزی  چین، قبی  از نوظهور

 .هسکیم

؛ (7818کیالاپی،   ابراهیاالی  )هالادی مصالر،   و اسالالمی در تالونس   بیالداری  و اسالمی اناال  نسبت

 و چرایالی  باله  پاسال   در سیاسی: این رسالاله  عمو  و حاوق دانشکده -طباطبایی عالمه دانشگاه

 قابمیالت  به ،(مصر و تونس) منطاه اسالمی بیداری تحوال  با اسالمی اناال  نسبت چگونگی

 ،رونیال ازا و مصالر  و تالونس  اناالبیون برای اسالمی اناال  گ کاانی هایدال اعکبار و دسکرسی

 .است جسکه اسکناد مراتبیسمسمه صور به هاآن پخش قابمیت

موردی تالونس، مصالر،    عم  و عوام  بیداری اسالمی در خاورمیانه و شاال آفریاا )مطالعه

 اخیالر  تحالوال   بالر  مالؤثر  ؛ عوامال  (7810، جالالل؛ محسنی،سالراد   دیدهاانی فیروزآبادی، س)، لیبی و یان(

 عوامال   به توانمی که به صورتی داد، قرار توجه مورد مکعددی زوایای از توانمی را خاورمیانه

و ناالش   کشالورها  ایالن  یسازهاسان برای الاممیبین فشارهای چارچو  در جهانی ساخکاری

و  قالومی  جاعیکالی، هالا و اخکالفالا    شکاف چارچو  در داخمی مکغیرهای به اسالمی اناال 

 تالونس،  کشالورهای  در فالوق  مکغیرهالای  تا شودمی سعی هشپژو این در. داشت توجه یمذهب

 سالؤال  ایالن  باله  پاسالخگویی  پی در مااله این درواق . گیرد قرار توجه مورد یان و لیبی مصر،

 پالژوهش  ؟اند اکد آفریاا شاال و خاورمیانه تحوال  بر ت ثیرگذار مکغیرهای ترینمهم که است

 تبیالین  باله  اناال ، چندعاممی نظری یهاافتیره از یکیچارچو   در تا کندمی تالش حاضر
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 آن فرضالیه  عنالوان باله  سالؤال  ایالن  به موقت پاس . بپردازد تحوال  این عوام  و عم  روشاند

 ممالی؛  مکغیرهالای  االا یآفر شالاال  و خاورمیاناله  تحالوال   بر ت ثیرگذار عوام  ترینمهم که است

 شالکاف  کصالادی، اق شالکاف  اقکصادی، زوال شخصی، و سرکوبگر دولت وابسکه، توسعه شام 

 برابالر  در یرین وذپالذ  شالام   الاممالی؛ بین مکغیرهای و جنسی و سنی شکاف و قومی و مذهبی

 و فشالار  افالزایش  فراینالد  در آمریکا مکحدهاال یا و مکحد مم  سازمان ناش ای،رسانه تبمیغا 

 .هسکند اسالمی اناال  از ت ثیرپذیری

 

 ادبيات تحقيق

 بیداری .9

؛ ایالن  و مکنبهدر خوا  نباشد، آگاه، هوشیار  که ؛ یعنی کسیاستواژگان فارسی  بیداری از

 از خوا  و در ماابال  غ مالت اسالت.    شدن داریب: به معنای «یاظه» بیداری( مرادف کماهواژه )

شود که قالدر  در  و انکخالا    عرف عا  به حالکی اطالق می در است که «بصیر »، «یاظه»

گاهی باله بیالداری    اهی ناظر به بیداری ظاهری است ورو این واژه گایندهد. ازرا به انسان می

 .و فرهنگ رائدالطال (« بیداری»فرهنگ معین، ذی  واژه )باطنی 

 

 بیداری اسالمي .2

بیالان   تعالاریف مخکم الی   بیداری اسالمی، در بین اندیشاندان و پژوهشالگران،  م هو درباره 

ماننالد اصالالح دینالی،     ؛ییهالا م هومی بالا ماولاله   یپوشانهم ینوع «بیداری اسالمی». شده است

 ؛گرایی و مانند آن دارد و در زبان عربی معاصر نیز با تعابیر گونالاگونی احیاگری دینی، اسالمی

و سالرانرا    (الْاِساْلمیهْ ةُاَلحَرکَ(، )اَلکیارُ االسالمی)، (اَلبَعثُ االسالمی)، (االسالمّیهْةُاَلصُّحُومانند )

 .(071: 7812، لویری)ا از آن یاد شده است میبا برخی از این م اهو یا در پیوند  ه(االسالمی هالیاظ)

بیداری اسالالمی، یعنالی حالالت    »ماا  معظم رهبری در تبیین م هو  بیداری اسالمی فرمودند: 

ی ایالن منطااله انرامیالده و    هالا ممالت ی که اکنون به تحولی بزرگ در میالان  ایآگاهبرانگیخکگی و 

ی الاممال نیبال ی و امنطااله شیاطین مسمط  محاسبهده که هرگز در یی را پدید آورهااناال و  هاا یق
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 هالا آنی عظیای که حصارهای اسکبداد و اسککبار را ویران و قوای نگهبالان  هازشیخ؛ دیگنرینا

 .(06/26/7812 یاسالمالاممی بیداری له در اجالس بین)بیانا  معظم...« را مغمو  و ماهور ساخکه است 
 

 )ره(ی امام خميني هاشهیاندر بيداری اسالمي د .1-2

 عاال  » باله  تبالدی   را اسالالمی  بیالداری  گ کاالان  توانسالت  بار نخسکین برای )ره(خاینی اما  

 جاعالی  خاطر وارد بمکه مسماان، یهاتوده هاه عا  حوزه وارد را آنتنها نه و کرده« سیاسی

 و شالعائر اسالالمی   ،)ره( خاینی اما  اسال  گ کاان کمیدی یها. مؤل هکند جهان مسکضع ان هاه

 قالالب  در و شالده  جاال   اسالالمی  وحالد   کمااله  قالالب  در که است مسماانان مشکر  اصول

 حضالر   دیالدگاه  از اسالالمی  بیداری هایاست که مؤل ه کرده مکرمی را خود اسالمی بیداری

 به شرح ذی  است:)ره(ینیخا اما 
 

 هاممت بیداری ضرور  .الف

 اىفاجعاله  کاله  بود ایران ممت ایران، در که طورىهاان گذاشت؛ میان در هاممت با باید»

 پالیش  اسالت  پهمالوى  منحالوس  رژیالم  کاله  او سرسالپردگان  و آمریکا دست به اسال  براى که

 و بالود  ایالران  ارتالش  هاالین  و بود ایران ممت هاین و بودند ایران هاىجوان هاین آمد،مى

 هاین و بود ایران دارانپاس سپاه هاین و بود ایران زمینى و هوایى و دریایى نیروهاى هاین

 هامشت هم با و شدند بیدار فهایدند، وظی ه هم با که بودند ایران عشایر و بسی  هاىجوان

 پیدا بیدارى چنین یک هاممت تا. کردند بیرون صحنه از را هاتانک مشت، با و کردند گره را

 هالاى حکومالت  به و محک که بدانند باید نکنند، پیدا انسرامى هاچو یک هاممت تا و نکنند

 ذخالایر،  هااله  آن داشکن با. هسکند هاابرقدر  سایر و جنایککار آمریکاى به محکو  و فاسد

 .(802: 76 ج خاینی، اما ) «امکانا  هاه آن
 

 استبداد مقابل در جانبههمه قیام .ب

 هالاى دولالت  و هالا ممالت  شکسالت  و نالابودى  اصالمى  عمالت  است معکاد )ره(اما  حضر  

 هاالین  کاله  است مخکمف قشرهاى جانبههاه قیا  عد  مسککبر، هاىدولت مااب  در اسالمى
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 قشالرهاى  امالروز  اگالر » شد؛ خواهد آنان انسانى هاىارزش و شرافت رفکن بین از باعث امر

 قیالا   مکعهالد،  نالان یبروشالن  و نویسالندگان  و گوینالدگان  تالا  دینى عمااى از ها،ممت مخکمف

 هالاى ممالت  و هاکشور دادِ به اسالمى انسانى عظیم ىهاتوده کردن بیدار با و نکنندجانبه هاه

 بیشالکر  و بیشالکر  جانباله هااله  وابسکگى و نابودى به شکیب هایشانکشور نرسند، سکم تحت

 را آنالان  حیالا   ریشاله  غربالى  ممحالد  آنالان  از تربد و شرقى ممحد غارتگرانو  کشید خواهد

 .(800: 71 ج )هاان،«سپارندیم فنا باد به را آنان انسانى هاىارزش و شرافت و مکندمى
 

 راهبردی ستیزى اصلِدشمن و شناسىدشمن .پ

 دشالان  به نسبت عایق بینش از برخوردارى)ره( خاینی اما  برجسکه هایویژگی از یکى 

 دلیال   باله  اسالمى اناال . هاستتوطئه برابر در هوشیارى به مرد  توصیه و آن شگردهاى و

 مالورد  منطااله،  و ایالران  در آمریکا مناف  به جدى رسانىآسیب و خود اسککبارسکیزى ماهیت

 توانسالکه  خصالومت  ایالن  عایق در  با ایران مسماان ممت. است گرفکه قرار آمریکا دشانى

 و سالعى  هرگوناله  لالذا . سالازد  قرین شکست با مرحمه هر در را آمریکا شو  هاىناشه است

 تهدیالد  جهالت  در و ازدسال مالی  هاوار را دشان ن وذ راه باور، این تخریب جهت در تالش

 در امالا   بمندمالد   اهالداف  بررسالى . شالود مالی  ارزیالابى  ایران اسالمى جاهورى ممى امنیت

 ضربا  از ناشى دقیااً جهانى اسککبار دشانى که دهدمى نشان جهان مسماین عز  راسکاى

 را آن)ره( خاینالى  امالا   رو هاالین از  اسالت.  کرده دریافت اسالمى اناال  از که است مهمکى

 مسکضالع ان  و اسالمى کشورهاى: »کندمی ت کید آن بر هاواره و داندمی شرعى میفتک یک

 هالاى ت الاله  و وابسکگان و غر  و شرق هاىعربده از و بیابند را خود اسالمى قدر  جهان،

 دسالت  و بپاخیزند ایاان و اسال  قدر  بهاتکا  و تعالى خداوند به اعکااد با و نهراسند آنان

 .(070: 07 ج )اما  خاینی، «ناایند کوتاه خود شورهاىک از را جنایککاران
 

 استعمارى هاىدولت مقابل در ناپذيرىشكست .ت

 اقشالار  در که عظیای تحول و اسال  به تعهد و قوى ایاان برکت به اسالمى ایران امروز 

 کوتالاه  خود کشور از را منحرف هاىانگ  و غر  و شرق دست است، شده حاص مخکمف 
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 ایالن و  ناایالد  ایالران  اسالمى کشور در دخالکى ترینکوچک دهدنای اجازه رتىقد هیچ به و

 کسالى  هالا ممالت  خواسالت  باله  که جهان مظمومان و مسماانان براى است قاطعى حرت خود

 شالهاد ،  و ذلالت  بالین  کاله  ممکالى  و نااید مخال ت آن با و کند دراز تراوز دست تواندنای

 .(800: 71 ج اما  خاینی،) نیست پذیرشکست است ناوده انکخا  را دومى
 

 اسالمي بیدارى در پايدارى و مقاومت الگوهاى .ث

 داد باله  اسال  جهان اعال  عمااى اى و! بپاخیزید عالم اقطار و بالد هاه در مسماانان اى

 و ایالران  ممالت  هاچالون  کنالار،  و گوشاله  هر در و! برسید مسماانان و مسماین بالد و اسال 

 و زنیالد  شالرق  و غالر   سکاکاران سینه به رد دست سامان، نای بزرگان و عماا و آن دولت

 و بریزیالد  بیالرون  خالود  بالالد  از را آنالان  خوارن ت مسکشاران و دروغین کارشناسان و عاال

 عالیش  و رفالاه  بالر  را انسانى و اسال  شرف و ذلت بر را شهاد  ایران، سمحشوران هاچون

 آنالان  بر نظامى و سیاسى نبرد یدانم در و داده ترجیح شرمسارى و خوارى با توأ  چندروزه

 إسن». شااسالت  با تعالى خداوند که باشید نداشکه با  آنان تبمیغاتى هیاهوى از و شوید چیره

 .(01 :71 ج اما  خاینی،) «أَقدامَکم یثبست و ینَصُرْکمُ اهللَ تَنصُروا
 

 اسالمى بیدارى از جانبه همه حمايت .ج

 یهالا فرمان راسکاى در وظی ه انرا  ،)ره( اما  حضر  حرکت قاموس اینکه به توجه با 

 فرماینالد: می اما  حضر . ستین خاصى مکان و زمان به محدود اندیشه، این لذا است، الهى

 پشالکیبانى  کالامالً  اسالکاالل،  و آزادى آوردن دسالت  باله  براى سمطه زیر کشورهاى یهاه از»

 از را هالا ابرقالدر   و کنیالد  یالا  ق است، گرفکنى حق که گوییممی صریحاً آنان به و نااییممى

 شالرق  اگالر  که دهممی هشدار اکنونهم و ا گ که هابار من. براندازید روزگار و تاری  صحنه

 سالالروز  مناسالبت  باله  اما  حضر  پیا )«گرفکارند ابد تا نباشند مککى خودشان به آفریاا و کشیدهسکم

 .(00/77/7823 اناال  پیروزى
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 العالي(  )مدظلهیرهبر معظم مقام نگاه از آن یهاهشیر و اسالمي بيداری .2-2

 جدیالد  م هالومی  العالالی(  )مدظماله یاخامنه اهللتیآ حضر  سیاسی اندیشه در اسالمی بیداری

 خالود  سالخنان  در ایالن  از پیش لهمعظم ،ستین اخیر تحوال  ماحص  و گرددینا محسو 

 ماالا   نگالاه  در مخکصالر  و مالوجز  صور به اسالمی بیداریاند. کرده تکرار را واژه این بارها

 که اسالمی امت در ایآگاهی و برانگیخکگی حالت یک ایراد :از است عبار  رهبری معظم

 اسالالمی  بیالداری  از سخن ایشان نگاه در. شودیم منرر بیرونی یهایدگرگون و تحوال  به

 باله  م هالو   ایالن  بمکاله  نیست؛ ت سیر و ت وی  قاب  و مبهم و نامشخص م هو  یک از سخن

 و هالا ا یال ق و انباشالکه  را فضالا  کاله  اسالت  محسالوس  و مشالهود  خالارجیس  واقعیت یک معنای

 از و کالرده  ساقط را دشان جبهه از خطرناکی هایمهره و آورده پدید را بزرگی یهااناال 

 .(06/6/7812 اسالمی بیداری یالاممنیاجالس ب ،العالی( )مدظمهیاخامنهاما  ) است رانده بیرون صحنه
 

 اسالمی بیداری یزادرون عوام  .9-2-2

 يخواهاسالم رشد و اسالمي غیر الگوهای شكست .الف

 اسالال   جالایگزینی  و مالادی  الگوهالای  شکسالت در خصوص  العالی( )مدظمهرهبری معظم ماا  

 ایالن  از تعالدادی  در مالیالدی  62 و 22 دهاله  تحالوال   هاچنالان کاله  »: ندیفرمایها مآن یجابه

 باله  و شالد  منکهالی  مالادی  یهایدئولوژیا و ت کرا  به مکاای  غالباً یهامیرژ به که ییکشورها

 گرفکالار  غالر   اسالکعااری  و اسککباری یهاقدر  دا  در چندی از پس خود طبیعت اقکضای

 عاالق  و عاالومی  شهیاند به دادن شک  در وافری سهم که هسکند یآموزدرس یهاترربه آمد،

 .(06/6/7812 اسالالمی  بیالداری  یالاممال نیبال  اجالالس  در یانا ب ،العالالی(  ظمه)مدیاخامنهاما  ) «دارند اسال  دنیای کنونی

 اسالال   دنیای در مادی الگوهای از ناامیدی و اسالمی یهاشیگرا پیرامون رهبری معظم ماا 

 سالات  به غربی مکاتب و سوسیالیسم اززده دل اسال ، دنیای روشن کران امروز»: ندیفرمایم

امالالا  ) «طمبنالالدیمالال اسالالال  از را بشالالریت دردهالالای و...عالالالج انالالدکالالرده دایالالپ گالالرایش اسالالال 

 .(77/6/7830 مرد  مخکمف قشرهای و نظا  کارگزاران با دیدار در انا یب ،العالی( )مدظمهیاخامنه
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 اسالمي هويت به بازگشت و تاريخي تحقیر سرخوردگي، احساس .ب

 و سالرخوردگی  احسالاس  را منطاه یهاممت قیا  عاده عم  از یکی اناال  معظم رهبر 

 شالده   یال ها تحاآن برنشانده دست یهاحکومت و اسکعاارگران توسط که دانندیم تحایری

 اشغالگران و مسککبران و دشانان مکاادی سالیان طول: در ندیفرمایم بارهنیدرا ایشان است،

 دنالد، کر ذلیال   و تحایالر  راهالا  آن حالال  عالین  در کردنالد،  اسالکثاار  راها ممت گران،مداخمه و

 نظالا   مسالئولین  بالا  دیدار در انا یب ،العالالی(  )مدظمهیااما  خامنه)هسکند  خود کرامت دنبال به مظمو  یهاممت

 عز مسئمه  واضحیصور  به کشاند، صحنه به را مرد  که چیزی ، آن(1/0/7812 مبعث عید در

 هاالین  باله . (7/7/7812 رضالوی  مطهالر   حالر  در انا یب ،العالی( )مدظمهیااما  خامنه)ها بود آن انسانی کرامت و

 ،العالالی( )مدظماله یاامالا  خامناله  ) داننالد یم خوداز کرامت  ممت این دفاع را مصر مرد  قیا  لهمعظم دلی 

 .(72/77/7831( منطاه یهاممت بهخطا   عربی، خطبهجاعه ) ناازخطبه 

 ایالن  منطااله،  هایکشالور  در اسالکعاار  و اسکبداد طوالنی تاری  به اشاره با رهبری معظم ماا  

 اسالالمی  کشالورهای  از بعضی در امروز که ییهاحرکت معکادیم ما: کنندیم تبیین چنین رامسئمه 

 اسالککباری  یهالا قدر  که طوالنی تحایر بههاست ممت واکنش والعا  عکس ،شودیم مشاهده

 (ص)اسالال   اکالر   پیالامبر  مالیالد  روز در نظالا   والنمسالئ  بالا  دیدار در انا یب ،العالالی(  )مدظمهیااما  خامنه)اند داشکه روا هانیا به

 دسالت  باله  قالرن  یالک  از بالیش  و طالوالنی  دورانی در آفریاا شاال و خاورمیانه منطاه ،(0/70/7831

شالدند   تحایالر  و اشالغال  و اسکثاار آمریکا دست به سپس و دیگران و فرانسه و غربی یهادولت

 احسالاس  مرد ، عظیم حرکت این اصمی عام  لذا ،(2/1/7833 ح  عظیم کنگره به ا یپ ،العالالی(  )مدظمهیااما  خامنه)

 و شالدند  تحایالر  اسالت، مالرد    آمالده  وجود به خود سران وضعیت ازها در آن که است تحایری

 .(72/77/7831 جاعه نااز یهاخطبه ،العالی( )مدظمهیااما  خامنه) است شده توهینها آن به که کردند احساس

 برخالورداری  دلی  به آفریاا شاال و خاورمیانه منطاه از میمیتح هرگونه لحاظ هاین به 

 داشالکن  لحالاظ  بدون مذهب، و هویتمسئمه  اهایت و تادنی -فرهنگیاز ساباه  منطاه این

 هاالین  باله  عنایالت  بالا  رهبالری  معظالم  ماالا  . بالود  خواهد نارسا دینی و تاریخی-تادنی بُعد

 عالز   وکرامالت   هویالت،  مسالیر  در حرککالی  را منطااله  مرد  حرکت معنای و ادیبن ،هامؤل ه

 .(1/0/7812 مبعث عید روز در نظا  مسئوالن با دیدار در انا ی، بالعالی( )مدظمهیااما  خامنه) شاارندیبرم
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 اسالمي سازجريان و جهادی فكری بزرگ یهاتیشخص تالش .پ

 اسالالمی  سالازس جریان و بزرگ جهادی و فکری یهاتیشخص حضور رهبری معظم ماا  

 اخیالر  سالال  پنراه و صد در آفریاا و آسیا از دیگری کشورهای و هند ایران، عراق، ر،مص در

 اجالالس  در انالا  یب ،العالالی(  )مدظماله یاامالا  خامناله  ) داننالد یمال  اسالال   دنیای کنونی وض  یهانهیزمشیپ را

  .(06/6/7812 اسالمی یداریب یالاممنیب

 اسالالمی  بیداری در کشور این رگذاریت ث ناش و مصر اسالمی خیزش و قیا  عمت ایشان

 اناالال   معظالم رهبالر   .داننالد یمال  مصری جهادی و فکری، فرهنگی یهاتیشخص وجود را

 و اسالالمی  بیالداری بسکرساز  گذشکه قرن در را اسالمی بیدارگران و مبارزان مک کران، وجود

 هرالری  سالیزدهم  قرن یعنی - گذشکه قرن: ندیفرمایم و دانسکه اسالمی اصول عامی اجرای

 تامیالد  مرجال   - شالیرازی  میالرزای  کاله  قرن اوای  از. بود اسال  فریادگران فریادگری قرن -

 باله  را ممّالت  یالک  و داد را قالاط   فکالوای  آن انگمیسالی،  کاپانی با برخورد در - اسال  بزرگ

 بیالداری  تالا  هنالد  در اسالالمی  یهالا حرکالت  تالا  ایران در مشروطیت واقعه تا درآورد حرکت

 کاله  بزرگالانی  و -آفریاالا  شالاال  منطااله  در و خاورمیانه در - ال اس دنیای غر  در اسالمی

 قالرن  و بالود  مبالارزا   قالرن  و فریاد قرن تاریباً دیگران، و هانیالدجاال سید و گ کند سخن

امالا   ) اسالت  تررباله  قالرن  داریالم،  قالرار  آن در امالروز  مالا  که قرنی این. است ترربه قرن بعد،

 سالالروز  در فرر دهه مراسم درکننده شرکت خارجی میهاانان و نظا  مسئوالن با داردی در یسخنران ،العالی( )مدظمهیاخامنه

 . (78/77/7812 مبعث عید

 و شالیو   عماالا،  العالاده فالوق  اهایالت  باله  عنایالت  بالا  العالی( )مدظمهیاخامنه اهللتیآ حضر 

 پیشالبرد  در راهالا  آن ناالش  اسالالمی،  یهاجنبش هدایت و حاایت ی،دهشک  در روحانیون

 نخبگالان  و سیاسالی نخبگالان   دیالن،  عالاان  هی: وظکنندیم تبیین چنینها جنبش این افاهد

 ایالن  هالدایت  باله  دارنالد  احکیالاج  منطاه مرد  امروز است، سنگین خیمی دانشگاهی و عمای

 حرکالت  ایالن  دارد، کاله  گونالاگونی  وسالای   با اسککبار دسکگاه بگذارند نباید هانی...انخبگان

امالا   ) باشالند  مراقالب  بایالد  کند، سرقتها آن از را مرد اناال   ،کند مصادره راها ممت عظیم

 .(0/70/7831 (ص)اکر  پیامبر میالد روز در نظا  مسئوالن با دیدار در ، بیانا العالی( )مدظمهیاخامنه
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 اسالمي بیداری یزابرون عوامل .2-2-2

 ایران اسالمی اناال  .الف

 نیتریاصماز  یکیعنوان به اسالمی اناال  ثیر ت به را دیت ک بیشکرین رهبری معظم ماا  

 و ثبالا  »: نالد یفرمایمال  مالورد  این در ایشان دارند، اسالمی بیداری زایبرون یاشهیر عوام 

 یهالا ممت که است بوده عواممیترین مهم از ایران اسالمی جاهوری نظا  اسکارار و اسکارار

 حرکالت  ایرالاد  در یمالؤثر  ناش گ ت نتوایم و کرده امیدوار را مسماان یهاممت و منطاه

 در بیانالا   ،العالالی(  )مدظماله یرهبالر ماالا  معظالم   ) «است کرده ای اء یداریب و آزادی و منطاه اسالمی عظیم

 احیالای  موجب اسالمی نظا جمو روبه حرکت نیزتاکنون ، (71/2/7812 دانشالرویان  از جاعی با دیدار

 پیالروزی  اسالت  معکاالد  رهبالری  معظم  است. ماا شده منطاه یهاممت اراده و اسال  مردد

 خالواه اسالال   یهاانیجر برای الگوی به را ایران اسالمی جاهوری حکومت اسالمی، اناال 

 .(00/2/7812 شعرا از جاعی با دیدار در انا یب ،العالی( )مدظمهیااما  خامنه) است کرده مبدل

 از پالس  عاال   عرصاله  در آنچاله  و مالحظالا   هاالین  باله  عنایت با اناال ، معظم رهبر 

 عالاممی  را اسالالمی  اناالال   پیالروزی  است، داده ر  منطاه در ایران اسالمی اناال  پیروزی

 ایالران،  در اسالمی دولت قیا  که معکادند و کنندیم قماداد اسالمی جامعه برای بخشتیهو

 ،العالالی(  )مدظماله یاامالا  خامناله  ) است بخشیدهن س ها اعکاادبهآن به و آورده هیران به را اسالمیامت 

 .(6/0/7830 اسالمی کشورهای س رای و نظا  کارگزاران با دیدار در انا یب

 روروباله  معاصالر  زنالده  الگالوی  یالک  بالا  را اسالمی یهاجنبش اسالمی، اناال  پیروزی 

 الگوهالای  ن   به را ک ه ییگراعا  و یغیتبم فرهنگی، صرف یهایتئور تااب  در و ساخت

 م هالو   اسالالمی  اناال  پیروزی از قب  تا معکادند رهبری معظما  . ماداد تغییر انهیگراعا 

 ،العالالی(  )مدظماله یااما  خامنه) بود نیامده وجود به سیاق و سبک این با و شک  این به اسالمی بیداری

 .(02/2/7838 خارجه امور وزار  مسئوالن جا  در انا یب

 یهالا جنالبش  باله  بخشالیدن  قالدر   در اسالالمی  اناال  پیروزی ژرفت ثیر  تادیر هر به 

 در -اناالال   معظالم  رهبالر  فرمالایش  باله  بنا - است یریت ث اسالمی یداریب جریان و اسالمی

 با که (06/6/7812 اسالالمی  بیداری یالاممنیب اجالس در انا یب ،العالی( )مدظمهیااما  خامنه) قیتحا و بحث خورد
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 بیالداری  جریالان  پویالایی  دلیال   باله  زمیناله  این در خارجی و داخمی فراوان آثار تولید وجود

 .دارد بیشکری کنکاش و بررسی تحایق، جای اسالمی
 

 منطقه در غربي یهاقدرت حضور و استعمار .ب

 بالا  کاله  نیسالت  این مشکمشان فاطها ممت»: ندیفرمایم مورد این در اناال  معظم رهبر 

 ایالن  کاله  اسالت  ایالن  مشکمشان ،اندمواجه مسکبد آد  یک[ با فاط یااند ]مواجه دیککاتور این

 این و کشور این مناف  دارند که هسکندها آندارد،  یالاممنیب یهاقدر  از یاعابه دیککاتور

 هااله  کنالیم،  نگاه که دید اینبا  است، اسکعاار دوران مشک  ،کنندیم نابود و پایاال را ممت

 ،العالالی(  )مدظماله یاامالا  خامناله  ) «اسالت  جالور نیها هم امروز یایقضا ،شوندیم تحمی  درست مسائ 

 و آمریکالا  که معکادند العالالی(  )مدظمهیاخامنه اهللتیآ حضر  .(8/0/7812 فارس مرد  با دیدار در انا یب

 منطااله  کشالورهای  مالرد   بالر  را تحایرها وها خسار  وها لطاه بیشکرین قرن دو طی اروپا

 ترایال   ،(8/0/7812 اسالالمی  بیالداری  یالاممال نیبال  اجالالس  در انالا  یب ،العالالی(  )مدظماله یااما  خامنه)اند آورده وارد

 از مسالماانان  ذهنیالت  گونالاگون،  اشالکال  باله ها ممت مد یطوالن اسکعاارواسطه به تحایرها

 تسالمیم  لاله معظم دلی  هاین به است؛ کرده ایراد تن ر با هاراه انهیجوماابمه ذهنیکی را غر 

 اسالالمی  کشالورهای  امالروز  یهالا ضتنه ارکان از یکی را اسکعاار و اسککبار برابر در نشدن

 .(0/70/7812)ص( اکر  پیامبر میالد روز در نظا  مسئوالن جا  در انا یب ،العالی( )مدظمهیاخامنه اما ) دانندیم

 مدرنیکاله  بالر  شالورش  را آفریاا شاال و خاورمیانه اخیر تحوال  اندیشاندان از بسیاری 

 داخمالی  امالور  باله  دادن شالک   در یغربال  کشالورهای  گسالکرده  ن الوذ  کالرده،  قماالداد  وارداتی

 تالالش  پیامالد  هاچنالین  و دانسکه هانیسرزم این در ناآرامی و خشم پایه را عربی کشورهای

در  یثبالات یبال  جالز  چیالزی  را عربالی  خاورمیاناله  در لیبرال یهاارزش انداخکن جا برای غر 

 عمیاله  منطااله  مسالماانان  شدن برانگیخکه و قیا  تبیین در رهبری معظم . ماا دانندینا منطاه

: نالد یفرمایمال  اسالالمی  یهالا انیال جر اسالکحکا   و رشد درها ت ثیر آن وگر مداخمه یهاقدر 

 کننالد یمال  تحا  را اشغالگران حضور جامعه یک شراع زنان و مردان و جوانان دنیا یکرا»

 هالم  عالراق  مخصالوص  نیال ا نکردنالد،  تحاال   جالا  چیه کنند؟( تحا  عراق مرد ها )نیا که
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 یابنالد  حضور هانیا امثال و هایسیانگم و هاییکایآمر اسال ، دنیای ایجهر درامروز  نیست،

 خواهنالد  لاالس  را اسالالمی  بیالداری  و نهضالت  عظالیم موج  سازند، مواجه مرد  با را خود و

 .(72/0/7830 کارگران و معماان با دیدار در انا یب ،العالی( )مدظمهیااما  خامنه)«کرد
 

 فلسطین بحران .پ

امالا   ) یاسالم امت پیکر بر عایق جراحت عنوان با فمسطینمسئمه  از ریرهب معظم ماا  

 ادی منطاه مسماان کشورهای پهموی در خنرری و (72/1/7831 فطر عید ناازخطبه  ،العالی( )مدظمهیاخامنه

 یهالا حرکالت  گسالکرش  و رشالد  مسالماانان،  طغیالان  اصالمی  مبالادی  از یکالی  شانیا .اندکرده

 انالا  یب ،العالی( )مدظمهیاخامنه اما ) دانندیمسئمه م هاین را اسالمی بیداری جدید موج و انهیگرااسال 

 .(0/70/7831)ص( اکر  پیامبر میالد روز در نظا  مسئوالن با دیدار در

 ظمم»اند: داشکه بیان چنین اسالمی بیداری در را فمسطین بحرانت ثیر  رهبری معظم ماا  

 مالزدور  و فاسالد  و مسالکبد  حکا  برخی هاراهی و صهیونیسکی رژیمروزافزون  زورگویی و

 پیالروزی  و لبنالانی  و فمسالطینی  جاناناله  مااومالت بالرآوردن   سالر  و سالو کیال  از آن با آمریکا

 ازجاماله  دیگالر،  سالوی  از غزه روزه 00 و 88 لبنان یهاجنگ درمؤمن  جوانان یآسامعرزه

 دیگالر  و یبالی ل و تالونس  و مصالر  یهالا ممالت  آرا ظالاهر  باله  اقیانوس که بودند مهای عوام 

 مرزهالالای از خالالارج در حکالالی اقصالالیانک اضالاله  ،درآوردنالالد تالطالالم بالاله را منطاالاله کشالالورهای

 امالالا ) «بکشالالاند صالالحنه بالاله را عالالر  و مسالالماان یهالالاعاالالو  ممالالت فمسالالطین، جغرافیالالایی

 .(1/1/7812 فمسطین انک اضه از حاایت یالاممنیاجالس ب در انا یب ،العالی( )مدظمهیاخامنه

 

 غیرمردمي و گراغرب فاسد، هایحكومت وجود .ت

 و فاسالد  وابسالکه،  یهامیرژ را منطاه یهاحکومت از بسیاریاگرچه  رهبری معظم ماا  

 نو  و دانندیم هامیرژ این یالاممنیب عابه رامسئمه  این اصمیمنش   اما دانندیم مردمی غیر

 ییهالا میال رژ چنالین  حامی یالاممنیب نهان و آشکار یهادست مکوجه را خود انکاادا  پیکان

 ایالن  بالا  کاله  نیسالت  ایالن  مشکمشالان  فاالط ها ممت»: ندیفرمایم مورد این در شانیا ،اندکرده

 ایالن  کاله  اسالت  ایالن  مشکمشالان  ،انالد مواجاله  مسالکبد  آد  یک با[ فاط یااند ]مواجه دیککاتور
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 و کشالور  ایالن  منالاف   دارند که هسکندها آن دارند، یالاممنیب یهاقدر  از یاعابه دیککاتور

 ،(8/0/7812 فالارس  مالرد   بالا  دیالدار  در انا یب ،العالالی( مدظمه)یاخامنه اما ) «کنندیم نابود و پایاال را ممت این

 هالر  در کاله  است آن خاطر به این! شودمی عا  چگونه مسماانان عمیه دنیا در امروز ببینید»

هالا  عالا  آن قک  و نانمسماا بر فشار از اسککبار دسکگاه که اندفهایده مسماانان جالدان ناطه،

 در اناالبالی  مسماانان وضعیت نیا رسانند،می آسیب مسماین به آزادانه لذا شود؛می خشنود

 و جهالانی  اسالککبار  خباثالت  قِبَال   از مسالماانان  کاله  اسالت  عالم ناطه کدا  در...است الرزایر

 جالز  تچیس عالج نشود؟ واردها آن بر فشار و نبینند آسیب نحوی به جهانی سمطه دسکگاه

 مراسالم  درکننالده  شالرکت  خالارجی  مهاانان دیدار در انا یب ،العالی( )مدظمهیاخامنه اما ) «مسماانان خود ایسکادگی

 یهالا ممالت  و دولالت  بالین  عایالق  شکاف وجود له. معظم(78/8/7817)ره(اما  حضر  ارتحال سالگرد

 غالر   باله هالا  حکومالت  این یواسطه وابسکگبه که دانندیم یادهیپد نیز را منطاه یگراغر 

 .(0/70/7831)ص( اکالر   پیالامبر  مالیالد  در مسالئوالن  بالا  دیالدار  در انالا  یب ،العالی( )مدظمهیاخامنه اما ) است شده ایراد

 ممالی  کرامالت  و عز  تردید و احیاء که اعکاادند این بر العالی( )مدظمهیاخامنه اهللتیآ حضر 

 و آمریکالا  سیاسالی  سالمطه  و منطاه اسدف حاکاان دیککاتوریس توسط زمان طول در مسماانان

 است. شده پایاالنشانده دست یهاحکومت ازها آن حاایت و غر 

 ماالا   کاله  اسالت  ییهاشاخصه نیتریمحور از یکی منطاه اسالمی یهاا یق بودن مردمی

 مالورد  ایالن  در لاله معظالم  ،انالد کالرده  اشالاره  آن باله  خود یهایسخنران اکثر در رهبری معظم

. اسالت هالا  آن هویالت  تشالکی   در عنصالر تالرین  ها مهالم اناال  این بودن دمیمر: ندیفرمایم

 و مسالکبد  حکالا   کردنالد یم سعی خود شگردهای و هاییتوانا آخرین با خارجی یهاقدر 

 برداشکند دستها آن حاایت از هنگامی تنها و کنند ح ظ کشورها این در را وابسکه و فاسد

 در انالا  یب ،العالالی(  )مدظماله یاخامنه اما ) نگذاشت باقیها آن ایبر امیدی گونهچیه مرد ، عز  و قیا  که

 در تالونس،  در مصالر،  در دیال کنیم مالحظه شااآنچه » .(06/6/7812 اسالمی بیداری یالاممنیب اجالس

 مالرد   کاله  اسالت  افکالاده  ات الاق  دیگالر  کشالورهای  از برخالی  در و بحرین در یان، در لیبی،

 سرنوشالت  اینکاله  بالر  انالد گااشالکه  هاالت  خودشالان  هالا ممالت  اند،شده صحنه وارد خودشان

 کشالورهای  سال رای  و نظالا   مسالئولین  جاال   در انا یب ،العالی( )مدظمهیاخامنه اما ) «بگیرند دست در را خودشان
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 نیالز  آفریاالا  شاال و خاورمیانه کشورهای اکثر یهاحکومت ینشاندگدست .(1/6/7812 اسالمی

 آن بالر  اسالالمی  بیالداری  یریال گاوجچرایالی   می تح در رهبری معظم ماا  که است یامسئمه

نشالانده  دسالت  حکالا   و وابسالکگی »: دارندیم بیان چنین رامسئمه  این ایشان ،اندداشکه دیت ک

 حرکالت  جالز  قیا ، جز کردند احساسها ممت این که کردند کاریها ممت با غر  و آمریکا

 بالا  دیالدار  در انالا  یب ،العالالی(  )مدظمهیامنهخا اما ) «نیستها آن مااب  در راهی اناال ، جز عاومی، عظیم

 .(1/0/7812)ص( اکر  پیامبر مبعث روز در نظا  مسئوالن

 

 يشناسبیآس .9

در هااله  و آنگاه  نخست در حوزه عمو  زیسکی و طب مکداول شد 7«شناسیآسیب»واژه 

ی، تربیکی، فرهنگی، شناخکروانی مخکمف هاو جنبه هاعرصه و در وارد شدی عمای هارشکه

چیالزی را  . این واژه در لغت باله معنالای   اجکااعی، سیاسی، دینی و پزشکی به کار گرفکه شد

یعنی: تحت معایناله قالرار دادن،   ؛ که دچار آسیب شده است را مث  یک طبیب بررسی کردن

 در ماالا   آن از پالس دچارش شالده در راسالکای تشالخیص و     اآلنبررسی سوابق بیااری که 

ی در عمالو  انسالانی باله معنالای     شناسبیآس. (080: 02، ج7816 مطهرى،) باشدآمدن، میمعالره بر

 توانالد میها آن حیا  تداو  و آمدن وجود به که مؤثری و مهم عوام  از دسکه آن شناسایی»

 کُنالد  محسالوس،  صالور  باله  یالا  و مکوقالف  را( یا)سالامانه  نظالامی  هالر  اهداف تحاق فرایند

 ، تعریف شده است.(20: 7831بنیانیان، )«نااید

 

 شناسي بیداری اسالميآسیب .8

شالود کاله   بیداری اسالمی به شناخت و مطالعه عواممی گ که مالی  شناسیآسیبدر این تحایق، 

ها و اهدافش، مان  ایراد کالرده، آن را  ها، آرماندر فرایند حرکت اناال  در مسیر دسکیابی ارزش

هالای گونالاگون و مک الاوتی    هایی که چهالره آسیبسازد. گیری کندتر میمکوقف و یا به نحو چشم

شناسایی و دف  نشوند، ماکالن اسالت آن اناالال  را از بالین      موق بهها دارند؛ چنانچه این آسیب

                                                           
1. pathology 
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هایش باز دارند. از یاد بالردن اصالول و اهالداف    ببرند یا حداق  آن را از رسیدن به اهداف و آرمان

جویی، غالرور نالاروا، غ مالت از    طمبی و غنیاتها، دنیاها، سست شدن عز بیداری، کاهش انگیزه

ترین خطرها و آفا  بیداری اسالمی اسالت  ها، اعکااد به بیگانگان، ت رقه و اخکالف، از مهمتوطئه

 عنالوان باله تواننالد  ها اندیشیده نشود، مالی ی رصد نشود و تدبیری برای مبارزه با آندرسکبهکه اگر 

 .محااین() یدآمده را تبدی  به تهدید ناایندهای پدعام  بازدارنده عا  ناوده و فرصت
 

 های بيداری اسالمي در کشور مصرآسيب .1-4

هالای رونالد بیالداری    هالا و عوامال  آسالیب   محااین بر روی شناسایی و تبیین ابعاد، مؤل ه

اسالمی در سه کشور مطروحه در یک مطالعه گروهی کار تحایااتی و پژوهشی انرا  دادند 

 7الصه در جدول ذی  آمده است:خ طوربهکه ماحص  آن 
 محقق ساخته(مصر )های روند بیداری اسالمي در کشور ها و عوامل آسیبابعاد، مؤلفه -9 جدول
 عوامل هامؤلفه ابعاد
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با

 

 ايدئولوژی

 گرایانه مذهبیگر و نبود اندیشه واق فادان ایدئولوژی دینی بسی  -7
 ناالبی واحدفادان آرمان ا -0
 های اناالبیعد  انطباق عا  سیاسی با آرمان -8
 فادان ساخکار ایدئولوژیکی مشخص برای نظا  حکومکی -0

 سیاسي

 خأل رهبری واحد و کاریزماتیک -7
 سازی مااما  رژیم سابق و ساخکار مرتبطعد  پا  -0
 اعکاادی به کشورهای دوستاعکااد به دشان و بی -8
اسککبار و عد  قط  رابطه با رژیم صهیونیسالکی و وفالاداری باله    مرعو  هیانه  -0

 کاپ دیوید
 ها در اناال رنگ شدن انگیزهکم -2
 به وجود آمدن رخنه و اخکالف بین اناالبیون -6
 سازی و تثبیت آنالاسماین در نظا ناکارآمدی اخوان -1
رفکالار و  عد  توجه به مطالبا  عاومی و تبعیت از غر  در سیاست، اخالالق،   -3

 سبک زندگی
 اسکارار قانون اساسی رژیم دیککاتوری -1

                                                           
. برای مطالعه بیشکر رجوع کنید به: مطالعه گروهی دوره چهاردهم امنیت ممالی در دانشالگاه و پژوهشالگاه عالالی دفالاع ممالی و       7

 .7813 دانشکده امنیت ممی(؛ اسکاد محور مطالعه گروهی: جنا  آقای دککر رضا امیری ماد ، سال) یراهبردتحایاا  
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 عوامل هامؤلفه ابعاد

 اجتماعي
 فرهنگي

 ای، قومی و مذهبیاخکالف فرقه -7
 محور نبودن فرهنگ دینی در آرمان اناالبی -0
 هاعامکرد مکضاد رسانه -8

 اقتصادی
 کابود مناب  مالی و نبود پشکوانه برای اداره کشور -7
 یت اقکصادی و معیشکینارضایکی مرد  از وضع -0
 پذیرفادان برنامه مشخص اقکصادی در حاایت از قشر آسیب -8

 نظامي

 بازیگری دوگانه ارتش -7
 کودتای نظامی -0
 تغییر در ساخکار ارتش و اعکااد به سران ارتش در رژیم گذشکه عد  -8
 دخالت ارتش در امور سیاسی -0
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شأ 
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)با

 

سطح 
 ایمنطقه

 مداخمه سیاسی کشورهای حامی رژیم گذشکه -7
 جای الگوی اناال  اسالمیهای انحرافی بهبه وجود آمدن بدی  -0
 مداخمه اقکصادی کشورهای مرتر  -8

 
 

سطح 
 ایفرامنطقه
 
 
 
 

 شده غربیهای نوسازیتثبیت مدل -7
 جانبهتحریم اقکصادی هاه -0
 رد تحریف اناال عامیا  روانی در سطح گسکرده با رویک -8
 عنصر و وابسکهتطای  عناصر سست -0
 ح ظ و تاویت معاهده کاپ دیوید -2
 ت مین امنیت رژیم صهیونیست و ایراد ت رقه در ص وف اناالبیون -6
 بازگرداندن ارتراع و اسکبداد و حاکایت وابسکه -1
 ومرج، جنگ داخمی و تروریسمایراد هرج -3
 اد کودتاحاایت از معارضین برای ایر -1

 های بيداری اسالمي در کشور تونسآسيب .2-4

 ساخته(محققتونس )های روند بیداری اسالمي در کشور ها و عوامل آسیبابعاد، مؤلفه -2 جدول
 عوامل هامؤلفه ابعاد
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 ايدئولوژی

 گرایان تونسوجود رقبای فکری سیاسی مکعدد برای اسال  -7
 گراوجود جریانا  سم ی خشونت -0
 غیر اسالمی بودن قانون اساسی جدید -8
 نبود دغدغه اسککبارسکیزی در جریان االتراه اسالمی -0
 های خودانحراف جریان النهضه از ارزش -2
 های ضد ایرانی و ضد شیعیاتخاذ سیاست -6
 ن وذ و براندازی نظا  -1
 ایان به غر گرعد  انسرا  شیعیان و وادادگی اسال  -3
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 عوامل هامؤلفه ابعاد

 سیاسي

 نداشکن رهبری واحد -7

 وجود عناصر رژیم قبمی در دولت جدید بعد از بیداری -0

 های خارجی توسط احزا  جدیدسرقت دسکاوردهای اناال  با حاایت -8

 حضور اعضای حز  حاکم سابق در دولت جدید -0

 خواهی احزا رقابت سخت و سهم -2

 دشان سازی درون جامعه -6

 ابی نادرست از قدر  و خشونت رقیبارزی -1

 زدگی در رسیدن به اهدافشکا  -3

 تااب  و تضاد مناف  بازیگران داخمی -1

 تشکی  حکومت در جهت الئیک ناودن -72

 شدن حکومت نبود اراده مشخص در راسکای اسالمی -77

 مخال ت حاکایت با تصویب قوانین ضد صهیونیسم -70

 اجتماعي

 فرهنگي

 ارادایای میان جوانان اناالبی و رهبران سالخوردهاخکالف پ -7

 گراهای افراطیافزایش منازعا  مذهبی با فعالیت رسانه -0

 هاآزادی عا  و ن وذ جریان فاینیست -8

 فروافکادن در سالیق و احساسا  -0

 اسکحاله فرهنگی نهضت اسالمی -2

 های ضد دینیهای اجکااعی با گرایشفعالیت گسکرده گروه -6

 فار فرهنگی و فار فاهی -1

 قتصادیا
 پافشاری بر هاان الگوی غربی زمان بن عمی -7

 تضاد مناف  بازیگران داخمی و اقکصاد ضعیف -0

 نظامي

های اطالعاتی و امنیکی باله دولالت سالابق و توطئاله     وفاداری بدنه ارتش و دسکگاه -7

 سازیبرای بحران

 تدهی مناسب ارتش در دفاع از ممعد  جهت -0

 کاران داخمی و خارجیارتش مداف  مناف  و رویکرد محافظه -8
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سطح 

 ایمنطقه

 الاممیای و بینهای منطاهدخالت قدر -7

 گراتهدید جریانا  سم ی خشونت -0

 گرایان تونسوجود رقبای فکری سیاسی مکعدد برای اسال  -8

 گر؛ مانند قطر، عربسکانی مداخمههای کشورهاهاسویی با سیاست -0

 های سکوالر مث  ترکیهالگوبرداری از نظا  -2
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 عوامل هامؤلفه ابعاد

سطح 

 ایفرامنطقه

آمريكا و 

اتحاديه 

 اروپا

 مداخمه خارجی و تالش بازیگران خارجی جهت به شکست کشاندن اناال  -7

 الگوبرداری از کشورهای غربی در رد مذهب هاچون دوران بن عمی دیککاتور سابق -0

های خارجی از ورود احزا  جدید در صالحنه حکومالت بالرای سالرقت     حاایت -8

 دسکاوردهای اناال 

 گرایان به غر  و ن وذ اسکعاار در حاکایت و نخبگانوادادگی اسال  -0

 توطئه غر  برای محدود کردن و محصور کردن تحوال  تونس -2

 هیونیسکیتالش برای ن وذ و ماابمه با نهضت مردمی تونس از سوی رژیم ص -6

گری در سوریه و ایراد اخالکالف در صال وف جهالان    حاایت از جریانا  سم ی -1

 عر  و کشورهای اسالمی

 های بيداری اسالمي در کشور ليبيآسيب .3-4

 ساخته(محقق) يبیلهای روند بیداری اسالمي در کشور ها و عوامل آسیبابعاد، مؤلفه -9 جدول
 عوامل هامؤلفه ابعاد
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 ايدئولوژی

 ماندن روحیه اسکبدادپذیری برجا -7
 فادان احزا  -0
 گراهای سم ی خشونتوجود جریان -8
 اسالمی نبودن قانون اساسی جدید و شک  نگرفکن قانون اساسی -0
 پررنگ نشان دادن ناش سکوالرها -2
 نبود وحد  نظر اسککبارسکیزی -6
 ریگوجود ت کر پررنگ سم ی -1
 ن وذ ت کرا  غربی و انحراف اناال  -3
 گراییت کرا  قبیمه -1

 سیاسي

 نداشکن رهبری واحد -7
 احکاال ترزیه شدن به دو بخش شرقی و غربی -0
 وجود عناصر رژیم قبمی در مرمس و فادان ساخکار سیاسی -8
 خواهی در قدر ای و رقابت سخت میان قبای  بر سهمبافت قبیمه -0
 گی در پشت سر گذاشکن مراح  و عد  مراعا  کار تدریریزدشکا  -2
 تضاد مناف  بازیگران داخمی و وادادگی در حوزه ت کر سیاسی -6
 رسایت شناخکن رژیم صهیونیسماخکالف در بین بازیگران داخمی در عد  به -1
 ایفادان ترربه کشورداری و وجود اخکالفا  اساسی و قبیمه -3
رسالالایت نشالالناخکن دولالالت ی و وحالالد  ممالالی و باله عالد  تشالالکی  دولالالت مرکالز   -1

 شده از سوی مرمس توسط قبای معرفی
 فادان الگوی حکومکی مسکا  و فراگیر -72
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 عوامل هامؤلفه ابعاد

 اجتماعي

 فرهنگي

 اخکالف پارادایای میان جوانان اناالبی و رهبران سالخورده -7

 های ضد دینیهای اجکااعی با گرایشفعالیت گسکرده گروه -0

 الیق و احساسا فرو افکادن در س -8

 اسکحاله فرهنگی نهضت اسالمی -0

 گراهای افراطیافزایش منازعا  مذهبی با فعالیت رسانه -2

 ن وذ ت کرا  سکوالر -6

 فار فرهنگی و فاهی -1

 اقتصادی

 تضاد مناف  بازیگران داخمی -7

هالای  ها و پاالیشالگاه عد  توجه به اقکصاد ن ت و مدیریت ضعیف و افکادن بخش -0

 عنوان مح  مناقشه بین بازیگران داخمیت بهن 

 های ن تتسمط داعش و الااعده بر چاه -8

 نظامي

های اطالعاتی به دولت سالابق و توطئاله   وفاداری قاب  توجه بدنه ارتش و دسکگاه -7

 سازیبرای بحران

 عد  انسرا  ارتش مداف  مناف  -0

 عد  توجه به دشان واحد -8

 و قبای ها تسمیح بودن قومیت -0

ني
رو

 بی
ي /

رج
خا

 
(

ي(
رج

خا
شأ 

 من
با

 

سطح 

 ایمنطقه

 الاممیای و بینهای منطاهدخالت قدر  -7

 شده در سراسر منطاهگرای پخشتهدید جریانا  سم ی خشونت -0

 گرایانوجود رقبای فکری سیاسی مکعدد برای اسال  -8

سطح 

 ایفرامنطقه

آمريكا و 

اتحاديه 

 اروپا

 تالش بازیگران خارجی جهت به شکست کشاندن اناال  مداخمه خارجی و -7

 تالش برای الگوبرداری از کشورهای غربی -0

 ن وذ رژیم صهیونیسکی در اناال  لیبی -8

 توطئه بازیگران قدر  خارجی -0

 گرایان به غر  و ن وذ اسکعاار در حاکایت و نخبگانوادادگی اسال  -2
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 الگوی مفهومي .5

 
 

 امعه آماریشناسي و جروش

 نوع تحقیق .الف

هالا پیرامالون بیالداری    تحایق حاضر از آن جهت که تالش دارد تا به کشف و ارائه آسیب

-ریالزی، تصالایم  برنامه نکای  تحایق در اسالمی در کشورهای تونس، لیبی و مصر بپردازد و

اسالالمی   گذاری مرتبط با جهان اسال  با کاربست مراال  جهالانی بیالداری   سیاست سازی و

 رود.شاار می و از نوع تحایاا  کاربردی به استبرداری ب  بهرهقا
 

 روش تحقیق .ب

نگالر( و بالا رویکالرد    جالزء  -نگالر ای / کالنمطالعه حاضر به روش آمیخکه )موردی زمینه

 اککشافی انرا  شده است که مشروح آن به شرح زیر است: -تبیینی 
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 مرحله اول: کيفي

ی این پژوهش کی ی )مصاحبه کی ی( است کاله بالر   صبغه اصم راهبرد و شیوه گردآوری:

مکولیان ایالن حالوزه    نظران وهای عایق با کارشناسان، صاحباساس مطالعه اسناد و مصاحبه

باشالند،  های مکرتب بیداری اسالمی در کشورهای تونس، لیبی و مصالر مالی  که آشنا با آسیب

 انرا  گردیده است.

های مکرتب بیداری اسالالمی در  ی اصمی آسیبهاها، احصاء تمحاص  مصاحبه فنون تحلیل:

هالای اصالمی احصاءشالده    صور  که با کاک این تالم کشورهای تونس، لیبی و مصر است. بدین

صور  روایت )نه تصویر یا ناودار محض( عواممی که منرر به انحالراف یالا ان عالال در رونالد     به

 تبیین گردیده است.بیداری اسالمی در کشورهای تونس، لیبی و مصر گردیده، شناسایی و 
 

 مرحله دوم: کمي

راهبالرد اصالمی ایالن مرحماله از پالژوهش پیاایشالی اسالت،         راهبرد و شیوه گرردآوری: 

صور  که عالواممی کاله منرالر باله انحالراف یالا ان عالال در رونالد بیالداری اسالالمی در           بدین

ای تهیاله  کشورهای تونس، لیبی و مصر در مرحمه اول احصاء شده بود در قالالب پرسشالنامه  

 نظران این حوزه قرار گرفت.در معرض قضاو  کارشناسان و صاحبشد و 

در این مرحمه از فنون آمار توصالی ی بالرای ناالایش اطالعالا  مربالوط باله        فنون تحلیل:

های مرکالزی و پراکنالدگی هالر یالک از مکغیرهالای پالژوهش اسالک اده خواهالد شالد.          شاخص

گالروه موافالق و مخالالف    های مرتبط، نظالرا  دو  صور  که با توزی  فراوانی و آزمونبدین

بررسی شد، با تحمی  واریانس و فریدمن اولویت عوامال  مالؤثر در باله انحالراف یالا ان عالال       

 شدن روند بیداری اسالمی در کشورهای یادشده تبیین و مشخص گردید. کشیده

 

 قلمرو تحقیق )زماني، مكاني و موضوعي( .پ

ورهای تالونس، لیبالی و   قمارو مکانی این تحایق، فضا و عرصه بیداری اسالالمی در کشال  

 71هالا )بالازه زمالانی؛    . قمارو زمانی این تحایق محدود به زمان وقوع این خیزشاستمصر 

( تاکنون( بوده و از لحاظ موضوعی نیز به حالوزه مطالعالا    7831آذرماه  01) 0272دسامبر 
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هالای  طور عاده بر شالناخت آسالیب  موضوع بیداری اسالمی معطوف بوده که به راهبردی در

 ی اسالمی در این سه کشور در زمان خود ت کید دارد.بیدار

 

 جامعه آماری و حجم نمونه .ت

کمیه اسناد، ککالب، نشالریا  و آرشالیوهای دیریکالالی موجالود و در      جامعه اسنادی:  -9

و ماالا  معظالم   )ره(مراوعاله بیانالا  حضالر  امالا      ازجامهدسکرس پیرامون موضوع تحایق 

و ماالا   )ره(یداری اسالمی در اندیشه حضالر  امالا   رهبری در حوزه بیداری اسالمی، نظریه ب

از سوی دبیرخانه دائاالی مراال     افکهیانکشارمعظم رهبری، مراوعه مااال  بیداری اسالمی 

هالا و  در حوزه بیداری اسالالمی در دانشالگاه   شدهانرا های جهانی بیداری اسالمی، پژوهش

 مراکز عمای و ... .

و مکولیان مربوط در داخال  کشالور ج.ا.ایالران    کمیه خبرگان، نخبگان جامعه خبرگي:  -2

آن در کشورهای تونس، لیبالی و مصالر    های مکرتب برآشنا با پدیده بیداری اسالمی و آسیب

نظالالر و دارای شالالناخت و قالالدر  کالاله دارای ویژگالالی مشالالکر  مطروحالاله باشالالند: صالالاحب 

لامال ؛  انظر و مکخصص در زمینه روابط بینوتحمی  در حوزه بیداری اسالمی؛ صاحبترزیه

ی حالداق  پالانزده سالال سالاباه اجرایالی،      دارا ؛مطالعاله  مالورد دارای مدر  دککری در حوزه 

 پژوهشی در حوزه مطالعا  جهان اسال  و دارای حداق  دو ککا  و مااله معکبر. مدیریکی و

نظالران مشالکا  بالر اعضالای     های فوق، جامعه آماری تعدادی از صاحببا توجه به ویژگی

امنیالت ممالی و سیاسالت خالارجی مرمالس شالورای        گالروه ، اعضالای  شورای عالی امنیت ممی

اسالمی، اعضای مرا  تشخیص مصمحت نظا ، مسئولین و کارشناسان نیالروی قالدس سالپاه،    

مدیران و کارشناسان ارشد مرتبط در وزار  امور خارجه )معاونین، مدیران ک ، س را، رایزنان 

مالدیران و کارشناسالان ارشالد     امنیالت ممالی(،   فرهنگی، مسئوالن میزهای تخصصی پژوهشکده

ها وجود داشالکه باشالد، در   حوزه اطالعا  خارجی وزار  اطالعا  که قابمیت دسکرسی به آن

دلیال    صور  هدفاند انکخا  گردیالد و حرالم ناوناله باله    ن ر برآورد که به 02مراوع حدود 

 ها، منطبق بر جامعه آماری است.دسکرس بودن هاه آن هدفاند بودن جامعه آماری و در
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 هاروش و ابزارهای گردآوری داده .ث

بالرداری( از قبیال  اسالناد، مالدار  و     ای )فالیش روش اسنادی، از طریق ابزارهای ککابخانه

های عایالق و کالاربردی بالا خبرگالان ایالن      مسکندا  و روش میدانی از طریق انرا  مصاحبه

 های مرتبط است.و توزی  پرسشنامه حوزه

 

 هاداده لیوتحلهيتجزروش  .ج

شناسایی عواممی که منرر به انحراف یا ان عال در روند بیداری اسالمی در کشالورهای   با

 spssافزار کارگیری آمار توصی ی و اسک اده از نر اند، از طریق بهتونس، لیبی و مصر گردیده

 تحمی  نهایی صور  پذیرفت.

 

 وتحليلتجزیه

  کشور تونس بر انحراف بیداری اسالمي در مؤثرتحلیل استنباطي عوامل 

 
 بر انحراف بیداری اسالمي در کشور تونس مؤثرعوامل  -9 شكل
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LR test of model vs. saturated: chi2(14)  =     43.79, Prob > chi2 = 0.0001

                                                                                        

      var(BidaryEslami)           1  (constrained)

  var(e.FaraMantagheie)    .3756825   .1038584                      .2185265    .6458593

      var(e.Mantagheie)    .4061162   .1190272                      .2286518    .7213167

          var(e.Nezami)    .6745433     .13068                      .4614298    .9860841

       var(e.Eghtesadi)    .4163554   .1252054                      .2309366    .7506466

var(e.ejtemaiefarhangi)    .4285105    .120661                      .2467619    .7441232

          var(e.siyasi)    .1243119   .0781233                      .0362726    .4260368

        var(e.ideology)    .3295824   .1094987                      .1718563    .6320665

                                                                                        

                 _cons     6.294304   .7212685     8.73   0.000     4.880644    7.707964

          BidaryEslami     .7901376   .0657217    12.02   0.000     .6613254    .9189499

  FaraMantagheie        

                                                                                        

                 _cons     5.917666    .680246     8.70   0.000     4.584408    7.250923

          BidaryEslami     .7706386   .0772263     9.98   0.000     .6192777    .9219994

  Mantagheie            

                                                                                        

                 _cons     4.166304   .4919107     8.47   0.000     3.202177    5.130432

          BidaryEslami     .5704881   .1145335     4.98   0.000     .3460067    .7949696

  Nezami                

                                                                                        

                 _cons     4.658996   .5443602     8.56   0.000      3.59207    5.725922

          BidaryEslami     .7639664   .0819443     9.32   0.000     .6033584    .9245743

  Eghtesadi             

                                                                                        

                 _cons     5.149142   .5970099     8.62   0.000     3.979024     6.31926

          BidaryEslami     .7559693   .0798055     9.47   0.000     .5995534    .9123852

  ejtemaiefarhangi      

                                                                                        

                 _cons     4.625468   .5407744     8.55   0.000      3.56557    5.685367

          BidaryEslami     .9357821   .0417423    22.42   0.000     .8539687    1.017595

  siyasi                

                                                                                        

                 _cons     4.872361   .5672289     8.59   0.000     3.760612    5.984109

          BidaryEslami     .8187903   .0668662    12.25   0.000      .687735    .9498456

  ideology              

Measurement             

                                                                                        

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

                                         OIM

                                                                                        

 
  برای ضریب مؤل ه ایدئولوژی کاله از سالطح خطالای     آمدهدستبهبا توجه به احکاال

، فرض برابری این ضریب با عالدد صال ر را رد کالرده و نکیراله     استتر کوچک 2022

 .دار استگیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنیمی

 2022آمده برای ضریب مؤل ه سیاسی که از سطح خطالای  دستبا توجه به احکاال به 

گیریم تر است، فرض برابری این ضریب با عدد ص ر را رد کرده و نکیره میکوچک

 دار است.که این ضریب از لحاظ آماری معنی

 فرهنگالی کاله از سالطح   -آمده برای ضریب مؤل ه اجکااعیدستبا توجه به احکاال به 

تر است، فرض برابری این ضریب با عالدد صال ر را رد کالرده و    کوچک 2022خطای 

 دار است.گیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنینکیره می
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 آمده برای ضریب مؤل اله اقکصالادی کاله از سالطح خطالای      دستبا توجه به احکاال به

یراله  تر است، فرض برابری این ضریب با عالدد صال ر را رد کالرده و نک   کوچک 2022

 دار است.گیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنیمی

 آمده برای ضریب مؤل ه نظامی امنیکی که از سطح خطالای  دستبا توجه به احکاال به

تر است فرض برابری این ضریب با عالدد صال ر را رد کالرده و نکیراله     کوچک 2022

 دار است.گیریم این ضریب از لحاظ آماری معنیمی

 ی کاله از سالطح   امنطااله آمده برای ضالریب مؤل اله سالطح    دستل بهبا توجه به احکاا

تر است، فرض برابری این ضریب با عالدد صال ر را رد کالرده و    کوچک 2022خطای 

 دار است.گیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنینکیره می

 ی کاله از سالطح   افرامنطااله آمده برای ضریب مؤل ه سالطح  دستبا توجه به احکاال به

تر است، فرض برابری این ضریب با عالدد صال ر را رد کالرده و    کوچک 2022خطای 

 دار است.گیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنینکیره می

 
 شده برای کشور تونسهای در نظر گرفتهبندی شاخصرتبه -8جدول 

 ضریب استاندارد نام متغير رتبه

 2018 سیاسی 7

 2037 ایدئولوژی 0

 2011 ایسطح فرامنطاه 8

 2011 ایسطح منطاه 0

 2016 اقکصادی 2

 2012 فرهنگی-اجکااعی 6

 2021 امنیکی-نظامی 1
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 در انحراف بیداری اسالمي در کشور لیبي مؤثری هامؤلفهتحلیل استنباطي 

 
 بر انحراف بیداری اسالمي در کشور لیبي مؤثرعوامل  -2 شكل

LR test of model vs. saturated: chi2(14)  =     35.71, Prob > chi2 = 0.0012

                                                                                           

         var(BidariEslami)           1  (constrained)

var(e.SatheFaraMantagheie)    .2445821   .0959483                      .1133712    .5276509

    var(e.SatheMantagheie)    .5078162   .1288897                      .3087889    .8351249

      var(e.NezamiAmniati)    .5046494   .1279338                      .3070445    .8294268

          var(e.Eghtesadi)    .7488981    .133084                      .5286384     1.06093

   var(e.EjtemaieFarhangi)    .4085984   .1173516                      .2327164    .7174081

              var(e.Siasi)    .3703513    .114776                      .2017517    .6798461

           var(e.Ideology)    .4477192   .1218357                      .2626469    .7632014

                                                                                           

                    _cons      4.32382   .5086184     8.50   0.000     3.326946    5.320694

             BidariEslami     .8691478   .0551968    15.75   0.000     .7609641    .9773315

  SatheFaraMantagheie      

                                                                                           

                    _cons     4.068966   .4816181     8.45   0.000     3.125011     5.01292

             BidariEslami     .7015581   .0918596     7.64   0.000     .5215166    .8815996

  SatheMantagheie          

                                                                                           

                    _cons     4.623116   .5405229     8.55   0.000     3.563711    5.682521

             BidariEslami     .7038115   .0908864     7.74   0.000     .5256774    .8819456

  NezamiAmniati            

                                                                                           

                    _cons     4.440989   .5210852     8.52   0.000      3.41968    5.462297

             BidariEslami     .5011007   .1327917     3.77   0.000     .2408339    .7613676

  Eghtesadi                

                                                                                           

                    _cons     4.517413   .5292332     8.54   0.000     3.480135    5.554692

             BidariEslami     .7690264   .0762988    10.08   0.000     .6194835    .9185694

  EjtemaieFarhangi         

                                                                                           

                    _cons     5.491521   .6340032     8.66   0.000     4.248898    6.734145

             BidariEslami     .7935041   .0723222    10.97   0.000     .6517551     .935253

  Siasi                    

                                                                                           

                    _cons     4.800908   .5595614     8.58   0.000     3.704188    5.897629

             BidariEslami      .743156   .0819718     9.07   0.000     .5824942    .9038178

  Ideology                 

Measurement                

                                                                                           

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

                                            OIM
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 ه ایدئولوژی کاله از سالطح خطالای    آمده برای ضریب مؤلدستبا توجه به احکاال به 

تر است، فرض برابری این ضریب با عالدد صال ر را رد کالرده و نکیراله     کوچک 2022

 دار است.گیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنیمی

 2022آمده برای ضریب مؤل ه سیاسی که از سطح خطالای  دستبا توجه به احکاال به 

گیریم ص ر را رد کرده و نکیره می تر است، فرض برابری این ضریب با عددکوچک

 دار است.که این ضریب از لحاظ آماری معنی

 فرهنگالی کاله از سالطح    -آمده برای ضریب مؤل ه اجکااعیدستبا توجه به احکاال به

تر است، فرض برابری این ضریب با عالدد صال ر را رد کالرده و    کوچک 2022خطای 

 دار است.گیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنینکیره می

 آمده برای ضریب مؤل اله اقکصالادی کاله از سالطح خطالای      دستبا توجه به احکاال به

تر است، فرض برابری این ضریب با عالدد صال ر را رد کالرده و نکیراله     کوچک 2022

 دار است.گیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنیمی

 ه از سطح خطالای  آمده برای ضریب مؤل ه نظامی امنیکی کدستبا توجه به احکاال به

تر است فرض برابری این ضریب با عالدد صال ر را رد کالرده و نکیراله     کوچک 2022

 دار است.گیریم این ضریب از لحاظ آماری معنیمی

 ی کاله از سالطح   امنطااله آمده برای ضالریب مؤل اله سالطح    دستبا توجه به احکاال به

کالرده و  تر است، فرض برابری این ضریب با عالدد صال ر را رد   کوچک 2022خطای 

 دار است.گیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنینکیره می

 ی کاله از سالطح   افرامنطااله آمده برای ضریب مؤل ه سالطح  دستبا توجه به احکاال به

فرض برابری این ضریب با عالدد صال ر را رد کالرده و     تر است،کوچک 2022خطای 

 دار است.گیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنینکیره می
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 شده برای کشور لیبيهای در نظر گرفتهبندی شاخصرتبه -8جدول 

 ضریب استاندارد نام متغير رتبه

 2031 ایسطح فرامنطاه 7

 2011 سیاسی 0

 2011 اجکااعی و فرهنگی 8

 2010 ایدئولوژی 0

 2012 نظامی و امنیکی 2

 2012 ایسطح منطاه 6

 2022 اقکصادی 1

 

 در انحراف بیداری اسالمي در کشور مصر مؤثری هامؤلفهتحلیل استنباطي 

 
 بر انحراف بیداری اسالمي در کشور مصر مؤثرعوامل  -9 شكل
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LR test of model vs. saturated: chi2(14)  =     38.11, Prob > chi2 = 0.0005

                                                                                           

         var(BidariEslami)           1  (constrained)

var(e.SatheFaraMantagheie)    .1390049   .0371054                      .0823786    .2345558

    var(e.SatheMantagheie)    .3693673   .0942739                      .2239781    .6091317

             var(e.Nezami)    .2694764   .0834782                      .1468373    .4945444

          var(e.Eghtesadi)    .8224911   .1951515                      .5166157    1.309468

           var(e.Ejtemaie)    .5366166   .1270117                      .3374375    .8533651

             var(e.Siyasi)    .0778132   .0361808                      .0312803    .1935691

           var(e.Ideology)    .2539122   .0736338                      .1438261    .4482595

                                                                                           

                    _cons     4.258333   .0873908    48.73   0.000     4.087051    4.429616

             BidariEslami      .408021   .0785675     5.19   0.000     .2540315    .5620106

  SatheFaraMantagheie      

                                                                                           

                    _cons         3.95   .1252498    31.54   0.000     3.704515    4.195485

             BidariEslami     .5080677   .1202568     4.22   0.000     .2723686    .7437667

  SatheMantagheie          

                                                                                           

                    _cons        3.785   .1319825    28.68   0.000     3.526319    4.043681

             BidariEslami     .6536808   .1184523     5.52   0.000     .4215185    .8858431

  Nezami                   

                                                                                           

                    _cons        3.795   .1666565    22.77   0.000     3.468359    4.121641

             BidariEslami      .537107    .166912     3.22   0.001     .2099655    .8642485

  Eghtesadi                

                                                                                           

                    _cons        3.695    .139461    26.49   0.000     3.421661    3.968339

             BidariEslami     .4912824   .1350133     3.64   0.000     .2266613    .7559036

  Ejtemaie                 

                                                                                           

                    _cons     3.993056   .0974835    40.96   0.000     3.801991     4.18412

             BidariEslami     .5498258   .0809714     6.79   0.000     .3911247    .7085268

  Siyasi                   

                                                                                           

                    _cons     4.029167   .1224585    32.90   0.000     3.789152    4.269181

             BidariEslami     .5881594   .1107279     5.31   0.000     .3711366    .8051822

  Ideology                 

Measurement                

                                                                                           

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

                                            OIM

                                                                                           

 
 

 آمده برای ضریب مؤل ه ایدئولوژی کاله از سالطح خطالای    دستبا توجه به احکاال به

تر است، فرض برابری این ضریب با عالدد صال ر را رد کالرده و نکیراله     کوچک 2022

 دار است.ین ضریب از لحاظ آماری معنیگیریم که امی

 2022آمده برای ضریب مؤل ه سیاسی که از سطح خطالای  دستبا توجه به احکاال به 

گیریم تر است، فرض برابری این ضریب با عدد ص ر را رد کرده و نکیره میکوچک

 دار است.که این ضریب از لحاظ آماری معنی

 فرهنگالی کاله از سالطح    -ریب مؤل ه اجکااعیآمده برای ضدستبا توجه به احکاال به

تر است، فرض برابری این ضریب با عالدد صال ر را رد کالرده و    کوچک 2022خطای 

 دار است.گیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنینکیره می
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 آمده برای ضریب مؤل اله اقکصالادی کاله از سالطح خطالای      دستبا توجه به احکاال به

ین ضریب با عالدد صال ر را رد کالرده و نکیراله     تر است، فرض برابری اکوچک 2022

 دار است.گیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنیمی

 آمده برای ضریب مؤل ه نظامی امنیکی که از سطح خطالای  دستبا توجه به احکاال به

تر است، فرض برابری این ضریب با عالدد صال ر را رد کالرده و نکیراله     کوچک 2022

 دار است.ظ آماری معنیگیریم که این ضریب از لحامی

 ی کاله از سالطح   امنطااله آمده برای ضالریب مؤل اله سالطح    دستبا توجه به احکاال به

تر است، فرض برابری این ضریب با عالدد صال ر را رد کالرده و    کوچک 2022خطای 

 دار است.گیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنینکیره می

 ی کاله از سالطح   افرامنطااله  ه سالطح  آمده برای ضریب مؤلدستبا توجه به احکاال به

تر است، فرض برابری این ضریب با عالدد صال ر را رد کالرده و    کوچک 2022خطای 

 دار است.گیریم که این ضریب از لحاظ آماری معنینکیره می
 

 شدههای در نظر گرفتهبندی شاخصرتبه -8جدول 

 ضریب استاندارد نام متغير رتبه

 2062 نظامی و امنیکی 7
 2021 ولوژیایدئ 0
 2022 سیاسی 8
 2020 اقکصادی 0
 2027 ایسطح منطاه 2
 2001 اجکااعی و فرهنگی 6
 2007 ایسطح فرامنطاه 1

 

 گيرینتيجه

نااط قوتی چالون برخالورداری از    وجود باجنبش بیداری اسالمی در کشورهای یادشده، 

شالکن ترالار  ارزشالاند    رو داعابه مردمی فراگیر مککی بر مبانی اعکاادی و تالاریخی، پالیش  

هزیناله و سالری ، غالافمگیری و    هالای نسالبکاً کالم   اناال  اسالمی و جبهاله مااومالت، پیالروزی   

های غیر مردمالی از  عنوان حامی اصمی رژیمسردرگای جبهه مااب ، مشکال  نظا  سمطه به
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طالور  های اسکبدادی، سرکوبگر و باله عد  در  وضعیت و شرایط و...، اگرچه به تغییر رژیم

ابسکه به غر  انرامید و راهبرد دنیای اسککبار در منطاه خاورمیانه و شاال آفریاا را عاده و

گرایالان  ای از به قدر  رسیدن اسالال  به چالش کشید و هاچنین نویدبخش ایراد موج تازه

تالدری  در دیگالر   یالابی جدیالد، باله   رفت که این روند قالدر  در منطاه بود و حکی انکظار می

مرحمه ظهور برسد و منرر باله تغییالر مخکصالا  هندساله قالدر  در       کشورهای منطاه نیز به

هالایی مواجاله شالد و    هالا و آسالیب  ها در مسیر خود با چالالش منطاه گردد؛ لیکن این خیزش

به هدف اصمی خود که هاان دگرگونی بنیادین در ساخکار قالدر  حالاکم در ایالن     ،رونیازا

 کشورها بود، دست نیافت و به ناطه اوج خود نرسید.

های اصمی ماا  معظم رهبری در حرکت بیداری اسالالمی در کشالورهای   ی از دغدغهیک 

منطاه که در موارد مکعدد به آن اشاره داشکند، به مصادره رفکن و به انحالراف کشالیده شالدن    

های بیداری اسالالمی در کشالورهای   های مردمی بوده است. از نگاه ایشان آسیباین حرکت

شالوند، باله تعبیالر    هالای بیرونالی تاسالیم مالی    آسیب رونی وهای دیادشده، به دو دسکه آسیب

هالا کاله   خیالزد و آن های مالا برمالی  از ضعف دارد و ها که در درون خود ما ریشهله؛ آنمعظم

 کند.ریزی میطور مسکایم آن را برنامهدشان به

 پذیرفکه، مشخص گردید که:ی صور ها یتحمبا توجه به 

 وند بیداری اسالمی در کشور تونس به ترتیب مکرتب بر ر زاعوام  آسیب ترینمهم

ای، ای، سالطح منطاالاله اولویالت مشالکا  بالر سیاسالی، ایالالدئولوژی، سالطح فرامنطااله      

 اقکصادی، اجکااعی و فرهنگی، نظامی و امنیکی است.

 مکرتب بر روند بیداری اسالمی در کشور مصر به ترتیالب   زاعوام  آسیب ترینمهم

ای، ایدئولوژی، سیاسی، اقکصادی، سطح منطااله  اولویت مشکا  بر نظامی و امنیکی،

 ای است.اجکااعی و فرهنگی و سطح فرامنطاه

 مکرتب بر روند بیالداری اسالالمی در کشالور لیبالی: سالطح       زاعوام  آسیب ترینمهم

ای، سیاسی، اجکاالاعی و فرهنگالی، ایالدئولوژی، نظالامی و امنیکالی، سالطح       فرامنطاه

 ای و اقکصادی است.منطاه
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 بندی عوامل مؤثر انحراف در روند بیداری اسالمي در سه کشور لیبي، مصر و تونسهرتب -5جدول 

 مصر ليبي تونس

 نظامی و امنیکی ایسطح فرامنطاه سیاسی
 ایدئولوژی سیاسی ایدئولوژی
 سیاسی اجکااعی و فرهنگی ایسطح فرامنطاه
 اقکصادی ایدئولوژی ایسطح منطاه
 ایطاهسطح من نظامی و امنیکی اقکصادی

 اجکااعی و فرهنگی ایسطح منطاه اجکااعی فرهنگی
 ایسطح فرامنطاه اقکصادی نظامی امنیکی

شده، عوام  مشکر  به شرح های گوناگون تحمی هاچنین بدین ترتیب در ابعاد و مؤل ه

 ذی  احصاء گردید:
 

 مترتب بر روند بیداری اسالمي در کشور تونس زاعوامل آسیب ترينمهم

 انحالراف ترین عام  در مؤل ه ایدئولوژی از بُعد عوام  درونی بالا منشال  داخمالی:    مهم .7

 خود هایارزش از النهضه جریان

نداشکن رهبری ترین عام  در مؤل ه سیاسی از بُعد عوام  درونی با منش  داخمی: مهم .0

 واحد و کاریزماتیک

ا منشال  داخمالی:   ترین عام  در مؤل ه اجکااعی و فرهنگی از بُعد عوام  درونی بال مهم .8

 اسکحاله فرهنگی نهضت اسالمی

داشالکن  ترین عام  در مؤل ه اقکصادی از بُعالد عوامال  درونالی بالا منشال  داخمالی:       مهم .0

 ساخکارهای اقکصادی ضعیف

ارتالش  ترین عام  در مؤل ه امنیکی و نظامی از بُعد عوام  درونی با منش  داخمی: مهم .2

 کاران داخمی و خارجیمداف  مناف  محافظه

ای از بُعالد عوامال  بیرونالی بالا منشال  خالارجی:       ترین عام  در مؤل ه سطح منطاهمهم .6

 های سکوالر مث  ترکیهالگوبرداری از نظا 

ای از بُعد عوام  بیرونالی بالا منشال  خالارجی:     ترین عام  در مؤل ه سطح فرامنطاهمهم .1

 مداخمه و تالش بازیگران خارجی جهت به شکست کشاندن اناال 
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 مترتب بر روند بیداری اسالمي در کشور مصر زایبترين عوامل آسمهم

فاالدان   ترین عام  در مؤل ه ایدئولوژی از بُعد عوامال  درونالی بالا منشال  داخمالی:     مهم .7

 آرمان اناالبی واحد

رهبالری   خالأل ترین عام  در مؤل ه سیاسی از بُعد عوام  درونی با منش  داخمالی:  مهم .0

 واحد و کاریزماتیک

فرهنگی از بُعد عوام  درونی بالا منشال  داخمالی:     -جکااعی ترین عام  در مؤل ه امهم .8

 فادان رهبران دینی مسکا  از حکومت سابق

ترین عام  در مؤل ه اقکصادی از بُعد عوام  درونی بالا منشال  داخمالی: وابسالکگی     مهم .0

 اقکصادی به کشورهای مخالف با بیداری اسالمی، مانند عربسکان

ی از بُعد عوام  درونی با منش  داخمالی: ح الظ   امنیک -ترین عام  در مؤل ه نظامی مهم .2

 ساخکار ارتش رژیم گذشکه و اعکااد به سران آن

ای از بُعالد عوامال  بیرونالی بالا منشال  خالارجی:       ترین عام  در مؤل ه سطح منطاهمهم .6

 مخال ت رژیم صهیونیسکی با بیداری اسالمی

ا منشال  خالارجی:   ای از بُعد عوام  بیرونالی بال  ترین عام  در مؤل ه سطح فرامنطاهمهم .1

 ناش آمریکا در تخریب و انحراف بیداری اسالمی

 

 مترتب بر روند بیداری اسالمي در کشور لیبي زاترين عوامل آسیبمهم

ترین عام  در مؤل ه ایدئولوژی از بُعد عوام  درونی با منشال  داخمالی: ت کالرا     مهم .7

 ییگرایمهقب

 نی با منش  داخمی: نداشکن رهبری واحدترین عام  در مؤل ه سیاسی از بُعد عوام  درومهم .0

فرهنگی از بُعد عوام  درونی بالا منشال  داخمالی:     -ترین عام  در مؤل ه اجکااعی مهم .8

 فار فرهنگی و فاهی مرد  و عماا

ترین عام  در مؤل ه اقکصادی از بُعد عوام  درونی با منش  داخمی: تضالاد منالاف    مهم .0

 بازیگران داخمی
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امنیکی از بُعد عوام  درونی با منش  داخمی: مسالمح   -نظامی ترین عام  در مؤل ه مهم .2

 بودن اقوا  و قبای 

ای از بُعد عوام  بیرونی با منش  خارجی: وجود ترین عام  در مؤل ه سطح منطاهمهم .6

 گرایانای برای اسال رقبای فکری سیاسی مکعدد منطاه

رونالی بالا منشال  خالارجی:     ای از بُعد عوام  بیترین عام  در مؤل ه سطح فرامنطاهمهم .1

 ن وذ رژیم صهیونیسکی در اناال  لیبی

 

کشور لیبي، مصر  در سهو آسیب بیداری اسالمي  انفعال عوامل مشترک در انحراف، نيترمهم-6جدول 

 ساخته(و تونس )محقق
 هامؤلفه

 
 کشورها

 ابعاد بيروني منشأ خارجي ابعاد دروني منشأ داخلي

 سياسي ایدئولوژی
 فرهنگي

 ماعياجت
 اقتصادی

امنيتي 
 نظامي

 ایمنطقهفرا ایمنطقه

 تونس

 انحراف

 جریان

 از النهضه

 هایارزش

 خود

 نداشکن

 رهبری

 و واحد
 کاریزماتیک

 اسکحاله

 فرهنگی

 نهضت

 اسالمی

 داشکن

 ساخکارهای

 اقکصادی

 ضعیف

 مداف  ارتش

 مناف 

 کارانمحافظه

 و داخمی
 خارجی

 از الگوبرداری

 هاینظا 

 مث  سکوالر

 کیهتر

 تالش و مداخمه

 بازیگران

 جهت خارجی

 شکست به

 اناال  کشاندن

 مصر
 آرمان فادان

 اناالبی

 واحد

 رهبری خأل

 و واحد
 کاریزماتیک

رهبران 
 ینید

مسکا  از 
حکومت 

 سابق

 وابسکگی

 به اقکصادی

 کشورهای

 مخالف

 بیداری

 مانند اسالمی

 عربسکان

 ساخکار ح ظ

 رژیم ارتش

 و گذشکه
 به اعکااد

 آن سران

 رژیم مخال ت

 با صهیونیسکی

 اسالمی بیداری

 از ترس و

 اخوان حاکایت

 در آمریکا ناش

 و تخریب
 روند در انحراف

 اسالمی بیداری

 لیبی
 ت کرا 

 گراییقبیمه

 نداشکن

 رهبری

 واحد

فار 
و  یفرهنگ
 یفاه

 مناف  تضاد

 بازیگران

 داخمی

 بودن مسمح

 قبای  و اقوا 

 رقبای وجود

 سیاسی فکری

 ایهمنطا مکعدد

 برای

 گرایاناسال 

 تالش و مداخمه

 بازیگران

 جهت خارجی

 شکست به

 اناال  کشاندن

 هااشکرا 

فادان آرمان 
اناالبی 
واحد و 
ت کرا  

ای ترزیه
 گراییقبیمه

خأل رهبری 
واحد و 
 کاریزماتیک

فار 
فرهنگی و 
فاهی و 
اسکحاله 

شدن مبکنی 
 بر آن

وابسکگی و 
ساخکار 
ضعیف 
 اقکصادی

 عد  انسرا 
ارتش با 
 اناالبیون

ت ثیر کشورهای 
 ای ومنطاه

های الگوبرداری
 اشکباه

مداخمه 
کشورهای فرا 

ای منطاه
 خصوصاً آمریکا
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 هاشنهاديپ

الز  در  سالازوکار با ایرالاد   ربطیذعوام  احصاءشده در این مااله از طریق مبادی  (7

ا دبیرخاناله  گیر در عرصه نهضکی قالرار گیالرد. در ایالن راسالک    نهادهای تصایم اریاخک

بیداری اسالمی، وزار  امور خارجه، سالپاه قالدس، سالازمان فرهنالگ و ارتباطالا       

 اسالمی و... ناش محوری دارند.

هالای  هالا و آسالیب  عوام  احصاءشده بیداری اسالمی مبنایی برای شالناخت چالالش   (0

که با وجالود ناالاط قالوتی     های بیدارگونه اسالمی در جهان قرار گیردعاده حرکت

رو از عابه مردمی فراگیر مککی بر مبانی اعکاادی و تاریخی، پیش چون برخورداری

داشکن ترار  ارزشاند اناال  اسالالمی و جبهاله مااومالت، باله انحالراف کشالیده       

 نشوند و بکوانند خود را به ناطه اوج و هدف اصمی قیا  برسانند.

ی بیالداری اسالالمی   هالا اسالت یسبرنالده  پالیش  مالؤثر تالش شود در تعام  با عوام   (8

ی داخمالی و  دهایال تهد شود، برطرفضعف مورد مداقه قرار گیرد و  نااط ها،کشور

رو برای احیاء بیداری اسالمی و ی پیشهافرصتخارجی خنثی و از نااط قو  و 

 ی گردد.ریگبهرهی اسالمی در این کشورها هاجنبشتاویت 
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 ومآخذ منابع فهرست

 ارزشيالف. منابع 

   ره(، چاپ چهار .اما  )دفکر ح ظ و نشر آثار  :، تهرانر(، صحی ه نو7836ره( )) ینیخااما 

  لالاله: ی در سالالایت معظالالم دسکرسالال قابالال العالالالی(، مراوعالاله بیانالالا   مدظمالاله) یاامالالا  خامنالاله

www.Khamenei.ir. 

 

 ب. منابع فارسي
 (مصالر  و تالونس ) اسالالمی  بیالداری  و اسالالمی  اناالال   (، نسالبت 7818کیاپی، هادی ) ابراهیای ،

 ماط  دککرا. سیاسی، عمو  و حاوق دانشکده ایی،طباطب عالمه دانشگاه

 آن )مراوعاله ماالاال     تیانالداز آینالده و هالدا   بیداری اسالمی، چشالم »(، 7812) لویری، محسنا

 یک. مدج ،(«وحد  اسالمی یالاممنیاجالس ب نیه دها

 ( 7831بنیانیان، حسن،) اسالالمی  اناالال   یشناسال بیآسال  اسالمی، اناال  یشناسبیآس بر مدلی 

 .(مااال  وعهمرا)

 دانشکده شیراز، اسالمی، دانشگاه بیداری به موسو  جریان شناسی(، آسیب7818) دارابی، حسین 

 ماط  دککرا. سیاسی، عمو  و حاوق

 بیالداری اسالالمی در   عمال  و عوامال    (، 7810) سالراد  محسنی، وجالل  دیس، دهاانی فیروزآبادی

   .سیاست دفاعیمرمه ، موردی تونس، مصر، لیبی و یان( یخاورمیانه و شاال آفریاا )مطالعه

 ،صدرا.: تهران ،«اسکاد مطهری آثار مراوعه» (،7831) مرتضی مطهرى 

 ( فرهنگ معین، تهران: انکشارا  7817معین، محاد ،)ریرکبیام. 

 ( مبانی نظری بیداری اسالمی در قرن اخیر، 7817یوس ی، بکول ،)افزاری وابسالکه  نهضت نر  نشر

 به مؤسسه پژوهشی اناال  اسالمی.

 

 فارسي و عربي مأخذج. 
 مؤسساله  اصغری، تهالران:  جواد ترجاه تونس، اسالمی بش(، جن7832دیگران ) و ابراهیم، محاد 

 .اول چاپ نور، سازاناندیشه

 ( بیداری اسالمی در نظر و عا ، تهالران:  7817افکخاری، اصغر؛ اسااعیمی، مصط ی و هاکاران ،)

 ع(صادق )دانشگاه اما  

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/85872/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84_%d8%af%d9%87%d9%82%d8%a7%d9%86%db%8c_%d9%81%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/262599/%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%af_%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/688/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c
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 دنیالای  در مکعالارض  حرکالت : دو اسالالمی  بیالداری  و غربالی  (، غ مالت 7836طمب، مصط ی ) امه 

 سو . دوره چهار ،سال  خرداد، 72 اصر، فصمنامهمع

 ،ع(.)صادق اما  دانشگاه تهران: اسالمی، اناال  جهانی بازتا  یهاهینظر ،(7817) ابراهیم برزگر 

 ،ترجااله  الاسالماین،  اخوان نهضت گذارانیبن البنا حسن نوشت خود (، خاطرا 7823حسن ) بنا 

 برهان. انکشارا : تهران فارسی، نیالدجالل

  (، ت ثیر اناال  اسالمی در بیداری اسالالمی تالونس،   7818نصر )تالشان، حسن؛ دهزیری، الااس

 ، شااره چهار.00مرمه سیاست، دوره 

 ،71 و 73 ع(، شااره) تیباه  جهانی مرا  گنرینه، مرمه تونس، در تشی  ،(7831) عارف حسینی. 

 اسالالمی، تهالران   کشالورهای  ربال  ایالران  اسالالمی  اناالال  ت ثیر (، 7831) محادباقرزاده، حشات :

 چهار . اسالمی، چاپ اندیشه و فرهنگپژوهشگاه 

 ،بیالداری  سالو   مالوج بخالش  الها  ایرانی اسالمی تادن (،7817) کیانی، نیاا محادباقر و خرمشاد 

 .03 ش ،17 بهار ،1 سال اسالمی، اناال  مطالعا  فصمنامه اسالمی،

  ،بوسکان قم: مؤسسه الغنوشی، راشد و تونس در اسالمی (، بیداری7810ی )هاد دیسخسروشاهی 

 ککا .

 ،حایالد ترجااله   عالر ،  دنیای در اسالمی های: جنبشاناال  در (، اسال 7811هرایر ) دکاریان 

 سو .چاپ  کیهان،تهران: انکشارا   احادی،

 ،اقکصادی، سال سیاسی اطالعا  وارداتی، مدرنیکه بر شورش :عربی (، بهار7812) نیحس دهشیار 

 .038 ه، شاار02

 ،072 شااره حوزه، پگاهنامه ه که عر ، جهان در اندیشه شناسیجریان (،7836ماصود ) رنربر. 

 ( ناش7817سمیای، عبدالحکیم ،)  در العالالی( مدظماله ) یرهبالر  معظالم  ماالا   و( ره) ینال یخا اما 

 جهانی. سمطه نظا  عمیه خیزش و اسالمی بیداری

 جاهالوری  خالارجی  سیاسالت  بالر  آنت ثیر  و گری سم ی جدید موج ،(7831) باقر سید نژاد، سید 

 .01 ش سیزدهم، سال راهبردی، مطالعا  مرمه ایران، اسالمی

 العالراق  فالی  السیاسیه الکطورا  فی دورها و العر  الاومیین حرکه (،0220) سعد، مهدیشالش :

 .7123ال  7166

 ،(، فصالمنامه  هالا ناونهی و ررگذایت ث(، اناال  اسالمی و بیداری اسالمی )7833ی )مرتض شیرودی

 .76پنرم، شااره  سال پژوهشی مطالعا  اناال  اسالمی، –عمای 

 ( رنگین7831عثاانی، محم ،)مهرناماله،  ماهناماله  ،(عالر   روشالن کری  شناسیجریان) یعرب کاان 

 .3 شااره
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 ،اسالمی، احیاطمبی جنبش و مودودی ابواالعمی سیاسی های(، اندیشه7831سید عباس ) عراقچی 

 .8شااره  ،6 س ،71 ش خاورمیانه، مطالعا  منامهفص

 ( واکاوی خیزش7817فرزندی اردکانی، عباسعمی ،)   ،های اسالمی، تهران: انکشارا  روایالت فالکح

 چاپ اول.

 فصمنامه عماالی تخصصالی    – اسالمی بیداری یروشیپ یهاچالش(، 7810عمی ) مرادخانی، سید

 چهار . و سو  شااره دو ، دوره ،نیالاکحب 

 رهبالری،   معظالم  ماالا   نگالاه  از آن یهالا شهیر و اسالمی بیداری (، م هو 7817) کر  مشکاقی، اهلل

 یاخامناله  اهللتیال آ و( ره) ینیخا اما  اندیشه در اسالمی بیداری نظریه هاایش مااال  مراوعه

 اسالمی. اناال  انکشارا  به وابسکه یافزارنر  نهضت ، ناشر(العالیظمهمد)

 ،سیاسالت،  فصمنامه ایران، اسالمی اناال  جهانی و یامنطاه ت ثیرا  ،(7830) یمصط  ممکوتیان 

 .یک شااره تابسکان، تهران، دانشگاه

 ،ی اسالمی هاحرکت درگرا آرمان اعکدال خط اسالمی، بیداری (، نظریه7817صوفی ) تای نیارکی

 در اسالالمی  بیداری ریهنظ هاایش مااال  ، مراوعه(العالیظمهمد) یرهبردر اندیشه ماا  معظم 

 باله  وابسالکه  یافالزار نالر   نهضت ناشر ،(العالیظمهمد) یاخامنه اهللتیآ و( ره) ینیخا اما  اندیشه

 اسالمی. اناال  انکشارا 

  در سالیری  ،7312ال    7170 عصرالنهضاله : (7111والغر  )العر  الاثاّ ون (،7826) یشراب هشا 

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

 


