
   

 

  
  

  هاي موج دوم بیداري اسالمی شاخص
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  10/10/1399پذیرش نهایی:  تاریخ                   10/09/1399تاریخ دریافت: 

  چکیده 
ای هستند که چارچوب اصلی محور این پژوهش را از حیث مفهومی  سه واژه» موج، بیداری و اسالمی«

موج چـه کارهـایی  ؟بدانیم ماهیت و سرچشمه موج چیستباید ه اول د. بنابراین در وهلنده تشکیل می
واژه  گام سوم شناختآشنایی با مفهوم بیداری و  گام دومشود؟  مین میأدهد و از چه منابع قدرتی ت انجام می
درآمد این مفاهیم در تحلیـل مـوج دوم در  شناسی مفهومی این واژگان پیشأ. بنابراین منشاستاسالمی 
  الطم منطقه و جهان است. محیط پر ت

شناسی است. طبیعی است علوم  ها مبتنی بر مفهوم نکته مهم دیگر اینکه اساس تحلیل حوادث و پدیده
سـازی   گردد. اگر بخواهیم بیداری اسالمی گذشته را مفهوم های افراد برمی انسانی به رویکردها و نگرش

شناسی موج اول  . در مفهومیموشئل به تحول مفهومی موج دوم قا تابیداری اسالمی  اولکنیم، باید از موج 
بیداری اسالمی، بهار عربی  :دانست این تحول زاییده چگونه مفهومی است کس نمی له این بود که هیچئمس

کسانی  ٢٠١١ها بدان علت بود که تحلیل درستی از آن پدیده وجود نداشت. در حوادث  تفاوت واژه ؟ یا ...
نگاهی  کهرا به کار بردند » بهار عربی«تحول رنگ و بوی اسالمی دهند اصطالح  خواستند به این که نمی

 اجتماعی
ً
  .داشت غیردینی با تحلیلی کامال

  
  واژگان کلیدی 

  ای  بیداری اسالمی، موج دوم، انقالب اسالمی، گفتمان امام خامنه
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 مقدمه

تحـولی درونـی از  اخیر برای احیای فرهنگ و تمدن اسـالمی، بـه های در قرنجهان اسالم 
اختالفـات رویکـردی و عقیـدتی تـا کنـون  علـتاما به  ه،جنس بیداری اسالمی دست یافت

گیری اندیشـه  منسجم کند. با شکل یکلقالب این حرکت احیاگری را در یک است نتوانسته 
گـاهی مسـلمانان  ایربـاحیاگرانه امام خمینی(ره) مسیری نـوین  روشـنگری و ترسـیم خودآ

توانسـت در چـارچوب دسـتاوردهای  بود کهمره آن انقالب اسالمی در ایران فراهم شد که ث
  ند. که ئجدید از اسالم انقالبی در پاسخ به مطالبات جهان اسالم ارا یقرائت ،خویش

ز اهمیت این است که انقالب اسالمی ایران در شـرایطی بـه ظهـور رسـید کـه ئنکته حا
برای عـرض » غیر«های  اندیشهه م) فضایی بهای حاکم جهانی (کمونیسم و لیبرالیس اندیشه

گیـری  شکل مانع ،های اسالمی و با اعمال فشار، جنگ و تحریم بر سرزمین دادند اندام نمی
بـه  بـاهـای اسـالمی  ند. بـا ایـن حـال ارزششد میامت واحده اسالمی و نشر و ارتقای آن 

تنـاقض در فهـم  خواهانـه و سرشـار از تبعـیض و های به ظـاهر آزادی چالش کشیدن ارزش
با دو شاخصه اتحاد و مشارکت فعال مردم را لیبرالیسم از انسان، زمینه بروز بیداری اسالمی 

. اگرچـه تـا نـدکید بر سمت و سـوی دینـی آن ایجـاد کردأت بادر عرصه اجتماعی و سیاسی 
بـدیل لیبرالیسـم  نقش بـی ایای حاکم بر جهان پذیر ابتدای قرن بیست و یکم فضای اندیشه

این تفکر با حضور اسالم در صحنه عمـل و اندیشـه  اما، بوده استبی در عرصه جهانی غر
   انقالب اسالمی با چالش جدی مواجه شده است.

ارزش شـده  های لیبرالی و غیرالهـی کـم بیداری اسالمی نهاد پنهان دورن آدمی را که با ارزش
نمـاد ایـن مقاومـت در عرصـه  بود، به منبع عمیق مقاومت در منطقه و جهان تبدیل کرده اسـت.

های بسـیاری  کشـور ،دهـه گذشـته در مقایسه باگرایش به بیداری اسالمی است که اکنون  ،عمل
درگیر کرده و بـه یـک گفتمـان جهـانی را نظیر مصر، تونس، لیبی، بحرین، عربستان، اردن و یمن 

ایـن هـدف  .ن دارددر جهـارا مین هدف بلند احیای تمدن اسالمی أشده است که قابلیت تتبدیل 
انداز اصلی برای جمهوری اسالمی تعریف شـده  در گام دوم انقالب اسالمی به عنوان یک چشم

دار و  ای مانـدگار، جریـان ای سطحی و غیرمانا، بلکه پدیده است. پدیده بیداری اسالمی نه پدیده
له کنـونی بیـداری ئستوان آن را تحلیل و آینده را از منظر آن نگاه کرد. م  صاحب روند است که می

اسالمی ریشه در دو فضای زمانی و مکانی گذشته و آینده دارد. گذشته که موج اول بیداری است 
ژ دوم نامیده می ای و آینده ژ اول فرآینـد بیـداری اسـالمی که مو اسـالم سیاسـی بـه  ،شود. در مو
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درصدد برآمد  ،دن آنالمللی و به چالش کشی عنوان ایدئولوژی مقاومت و مقابله با نظم سلطه بین
هـای اسـالمی  ند. این سیستم مبتنـی بـر ارزشکعنوان محور مقاومت ایجاد با سیستمی انقالبی 

ناشی از بازسازی هویت در جوامع اسالمی و حمایت از نظام حاکمیتی اسالمی و مبتنی بر آرای 
بـاوری، تـوان بـه خود های بیداری اسـالمی در ایـن مـوج می ترین شاخص . از مهماستمردمی 

ی آمریکـا، یـگرا خواهی، استبداد و استعمارستیزی، مقابله بـا یکجانبـه محوریت اسالم، استقالل
مقابله با دشمنان اسالم و مسلمین، حمایت از مستضعفین و به نمایش گذاشـتن قـدرت رهبـری 

  د. کردینی اشاره 
های متعدد و متنوعی که پا به  ران روندهای بیداری اسالمی به دلیل پیش ،اما در موج دوم

. بـا هسـتندنیازمنـد پـایش  ،های جدید عیتطو عدم ق ندا گذاشته ای عرصه بازیگری منطقه
ها و فعـال شـدن عـدم  ران ثیر این پیشأتوانند تحت ت های پیش رو، روندها می توجه به آینده

موج دوم بسیار حساس شوند. شرایط ورود به تبدیل غافلگیرکننده  یبه رویدادهای ،ها قطعیت
ای که روندها و تحوالت بیـداری اسـالمی در مـوج اول در مسـیر  به گونه ؛و راهبردی است

گاهی سیاسی و خودباوری    مردم مسلمان منطقه به وجود آورده است.  را بینخود حدی از آ
  

  چارچوب نظری 

تحلیـل «کـه بـه آن  کنـد ها چهار الیه را تحلیل می الله برای تحلیل پدیده دکتر سهیل عنایت
اوضاع  یکی، :به این مفهوم که برای تحلیل هر پدیده یک نماد وجود دارد ؛گویند می »ای الیه

هـایی کـه از آن حمایـت  تر از آن، گفتمان یـک الیـه عمیـقدیگـری، یا وضعیت اجتماعی؛ 
انند یک ها. اگر بهار عربی به عنوان یک پدیده را م کنند و زیر آن، مفهومی به اسم اسطوره می

  فریادهاست. و ها ایم. قله نماِد اعتراض کوه تصور کنیم، ما فقط قله را دیده
عـدالتی  بی . برای مثـالشود تر می رویم، تحلیل ما عمیق تر می های عمیق هر چه به الیه 

همه کشورهایی که محل اعتـراض واقع در شد. در  اجتماعی در جوامع عربی بسیار دیده می
عدم قسط اجتماعی، دسترسی آزاد نداشتن به منابع قدرت، فساد حاکمیتی عدالتی،  بودند بی

در فرهنگ، سیاست، اقتصاد و دسترسی کافی نداشتن به منـابع مـالی و ... وجـود داشـت. 
بـه الیـه کننـد،  کـه نمادهـا را تولیـد میچنین بسترهای اجتماعی یا ساختارهای اجتمـاعی 

هــا هســتند. بــه عبــارت دیگــر سلســله  بینی نهــا و جها پیوندنــد کــه گفتمان تری می عمیــق
گفتمـانی  .کننـد ای از این انسجام اجتماعی برای براندازی حمایـت می های ویژه بینی جهان
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  توان در این الیه مشاهده کرد.  میهم اسالمی را 
ها در  هـا، شـرایط اجتمـاعی و نمادهـا و اسـطوره مفـاهیم، گفتمان ،موج دوم بیداری در

سال پیش در آفریقا شروع  ١٠تونس که   بیداری اسالمی برای مثالد بود. نمعرض تغییر خواه
و به اعتراضاتی کشیده شد، در موج دوم چقدر اسالمی مانده است و چقدر با بیداری نسبت 

 جنس این کار چگونه است
ً
   ؟دارد و اساسا

اتی اختالفـ ،این مسئله که آیا بیداری اسالمی خوب است یا خیـر سر ربدر داخل کشور 
ال این است که در چـه شـرایطی بیـداری اسـالمی مطلـوب جمهـوری ؤ. پس سوجود دارد

رژیم صهیونیستی کنیم فقط به موضوع  اسالمی است؟ آیا آنچه ما از بیداری اسالمی مراد می
حکومـت از  ،شود؟ در رژیم پهلـوی و مبارزه با آمریکا و استکبار و امپریالیست معطوف می

داد اهل سنت به این سمت روی بیاورند و  م نگران بود و اجازه نمیگرایش اهل سنت به اسال
  د. نحتی حوزه علمیه داشته باش

فکر بیداری نبود، اما در حال حاضـر بیـداری در تعراق محل تالقی  ،٢٠١١در تحوالت 
را خاستگاه ایـن بیـداری ؛ زیهای این بیداری چیست این کشور وجود دارد و باید دید ویژگی

 یه است و شاید دیگر براندازی نظام نباشد. امروز در موج جدیـد بیـداری نـوعمتفاوت شد
تعدیل در مفاهیم و معانی رخ داده است. امروز در نسل جدید و موج دوم کارآمدی از سوی 

های موجود و اقدام رفاهی و دفاع از عدالت و قسط مورد اقبال است. حتی در بسـیاری  نظام
 بنـابراینقالب کدام معنای ارزشی این کارآمـدی دیـده شـود.  موارد شاید مهم نباشد که در

ها در موج دوم در معـرض  خاستگاه مفهومی و گفتمانی، نمادها، شرایط اجتماعی و اسطوره
در عـراق، الجزایـر، از جمله های جدید در جوامع اسالمی  تغییر است. این نکته را در نسل

د کـراین در مـوج دوم بیـداری بایـد توجـه توان رصد کـرد. بنـابر حتی عربستان می سوریه و
خواهی در سطح جهان، اگر به عنـوان نسـل جدیـد بیـداری اسـالمی دیـده شـود، در  اسالم

  معرض تغییر در ماهیت و هویت و نماد است. 
کند؟ نشـان  منظور از تغییر مفهوم چیست؟ این انقالب مفهومی چه چیزی را به ما القا می

تغییـر  باید یهای پیشنهاد حل شود، تعامالت باید تغییر کند و راهدهد نظرگاه ما باید عوض  می
هایی که  و بعضی کلیدواژه» انعطاف«، »نرمش قهرمانانه«هایی مانند  رسد واژه کند. به نظر می

تواند در موج دوم بیداری اسالمی این مفهوم را هدایت کنـد. امـروز  بیان رهبری نیز هست، می
 دموکراتیک مانند واژههایی کا توانید با واژه می

ً
برنـد، بـه مسـئله  هایی که رهبری بـه کـار می مال
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د؛ چـون اسـتفاده از نیـپرسی عمومی حمایـت ک توانید از همه د. برای مثال مییفلسطین بپرداز
پرسی و به کارگیری یک مکانیزم اجتماعی و مکانیزم مورد تفاهم و فهم عمومی کـه قالـب  همه

های وابسـته  رایط بهتر و حذف رژیمشد به توان میآن قرار دارند، افراد در حیطه مقاومت هم در 
بین نظام معنایی مـا بـا  ،شود. البته الزم است در کنار فهم از چیستی مفاهیم ختمو غیرمردمی 

در واقع هر  نکات افتراق هم وجود خواهد داشت. هرچند ،دیگران مشترکاتی وجود داشته باشد
گفتمان انقالب اسـالمی زمـانی  ؛ چنان کهشود آن نیز تولید می گاه گفتمانی تولید شود، مقابل

ضد خود را نیز تولید کرد. پس ما باید با دیگران در حد مشترکات حرکت کنـیم.  ،که متولد شد
باید مفاهیم مشترک را در نظر بگیریم و ایـن آزادی و اختیـار را بـه دیگرانـی کـه در کـل بـا مـا 

  اسالمی حرکت کنند. بیداریدر عرصه کنشگری با  کنند، بدهیم که احساس همسویی می
های  ماهیت و چیستی موج جدید بیـداری اسـالمی بـه طـور مختصـر بـه زمینـهاز منظر  

ای خواهـد  اشـاره ،های سابق بیداری اسـالمی دارد بیداری که ریشه در ماهیت و چیستی موج
کـه اسـت ایی بـوده ه ها و حرکت حقیقت جهان اسالم طی چند قرن اخیر شاهد موج شد. در

از همـان زمـانی کـه  بـرای مثـالتوان از آنها بـه عنـوان امـواج بیـداری اسـالمی نـام بـرد.  می
و استعمار در همه  ندزمین قرار گرفت های اسالمی مورد تهاجم نظامی و فرهنگی مغرب سرزمین

در  های اسالمی تجـاوز کـرد، بزرگـان و متفکرانـی اشکال خود، به فرهنگ و جامعه و سرزمین
هـای  طلبی دادنـد و در برابـر برتـری زمین و مسلمانان را سـر جهان اسالم ندای بیداری مشرق

مقاومـت کردنـد. از خصوصـیات ایـن دوره  ،فرهنگی و تمـدنی جهـان غـرب و اسـتعمارگران
توان به بیداری و بازگشت به خویشتن و بازگشـت بـه مبـانی شـریعت، ایسـتادگی در برابـر  می

طلبی ایدئولوژی تمدن غـرب و مبـارزات علیـه اسـتعمارگران و اسـتبداد  شمولی و سلطه جهان
بینی  طلبی این جهان داخلی اشاره کرد. هدف اساسی و بنیادین این ایستادگی را باید طرد سلطه

های حیـات اجتمـاعی مسـلمانان توصـیف  و اثبات توانایی شریعت اسالمی برای حل چالش
بینی و تفکر و فرهنگ و  قتی استعمارگران غربی و نیز جهاند. به عبارت بهتر، در این دوران وکر

های اسالمی هجوم آورد، از نگاه اندیشمندان و متفکران مسـلمان،  ایدئولوژی غرب به سرزمین
مسـلمانان  . بـه همـین علـتزد این هجوم به نحوی بود که به هویت جهان اسالم ضـربه مـی

 ل فکری خود دفاع کنند.از شخصیت، چیستی، هویت و استقال درصدد برآمدند
ضد اسـتبدادی در برخـی کشـورهای مسـلمان (از جملـه ایـران)   پس از آن، شاهد مبارزات

بودیم. در این دوران مفاهیمی همچون حکومـت مشـروطه، آزادی، عـدالت، قـانون، حکومـت 
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زیـادی اما تا حـدود  ،اسالمی هم دارند  این مفاهیم ریشهاگرچه قانون، برابری و ... مطرح شدند. 
وارد ادبیـات سیاسـی و آنهـا را و روشـنفکران سـکوالر و مـذهبی هستند ناشی از تعامل با غرب 

. در این مرحله، بیداری اسالمی در پی سامان بخشـیدن بـه هویـت اند کردهمذهبی جهان اسالم 
 داد.   انجامسنجی این مفاهیم در مدرنیته و اسالم  ا نسبتبخود بود و این کار را 

انقالب اسالمی ایران، شاهد تغییر گفتمانی بیداری اسالمی به سمت نظـامی  با پیروزی
. امواج این بیداری چنان منطقه و جهان اسالم بودیم دینی و اسالمی براساس احکام اسالمی
توان ادعا کـرد از آن پـس، مناسـبات دنیـای اسـالم و  و حتی جهان غرب را فرا گرفت که می

حقیقت بیـداری اسـالمی پـس از پیـروزی انقـالب  شد. در تازه ای جهان غرب وارد مرحله
اسالمی، چه از نظر شکل و شیوه و چه از نظر محتوا و چه حتـی از نظـر وسـعت و دامنـه و 

این اساس ادعای نادرستی نیسـت اگـر بگـوییم  گستره، قابل مقایسه با سابق نبوده است. بر
  ای اسـالمی در جهـان اسـالم هـ هـا و جنبش حرکت بیشترپس از پیروزی انقالب اسالمی، 

  اند.  (اعم از شیعه و سنی) به نوعی وامدار انقالب اسالمی بوده
  

  ادبیات بیداری اسالمی 

هـای  ها همواره مورد توجه حوزه ها و انقالب ها، جنبش بینی و تجزیه و تحلیل نارضایتی پیش
  خصوص آیندهبه مختلف علوم انسانی 

ً
قـایع و فهـم و بینی درست و پیش پژوهی است. طبعا

هـای  هـای سیاسـی را در مواجهـه بـا بحران تواند کشـورها و نظام درک درست رویدادها می
های درست و مناسب  ا و سیاسته مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، به اتخاذ تصمیم

یـا فهـم  بینـی نشـوند ها به خوبی شناسایی و پیش ها و انقالب رهنمون سازد. چنانچه بحران
  حرکات اجتماعی، منطقهدرستی از ت

ً
ا و ه تصـمیم ای و جهانی وجـود نداشـته باشـد، طبعـا

هـا  ها هم مناسب و متناسب نخواهد بود. مهم این است که در چنین شرایطی دولت سیاست
بـه شـود.  های هوشمندانه از آنها سلب می بیشتر گرفتار خواهند شد و قدرت اعمال سیاست

ها و  درک زمینـه ،ثیرگـذار بـر آینـدهأتـرین رونـدهای ت عبارتی برای مواجهه هوشمندانه مهـم
  ماهیت بیداری اسالمی است. 

دهد تا  های خالق این امکان را می ها و چیستی تحوالت به ذهن آشنایی با ماهیت، زمینه
بینانـه نسـبت بـه آینـده امـت اسـالمی کـه منطبـق بـر  در پرداخت تصویر روشـن و خـوش

 بـرتر عمل کننـد.  ، موفقاستن آهای الهی در قر وعدهشناسی اسالمی و در راستای  معرفت
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  این اساس فهم و درک وقایع آینده از اهمیت بسیاری برخوردار است. 
هـا و  اسـت، حرکتزیـاد یکی از مسائلی که احتمال بروز پیامدهای آن در آینده بسـیار  

شـناخته  عنوان موج جدیـد بیـداری اسـالمی یـا بهـار عربـی و ... باکه  ندستههایی  جنبش
سال گذشته در برخی کشـورهای منطقـه  ۱۰در که ها  حرکتاحتمال استمرار این . شوند می

را در بسـیاری از ایـن کشـورها، بـا وجـود زیـ ؛در آینـده هـم وجـود داردتکرار شده است، 
، هنوز اصالحاتی متناسب با خواست و توقع مـردم انجـام نشـده یاعتراضات مختلف مردم

های اخیـر،  در دهـه خصـوصبه چنان ادامه دارد و رفع نشده است. ها هم و نارضایتیاست 
خـواهی و  موج جدید بیداری اسالمی با توجه به سرشت و فرهنگ مشترک و حـس عـدالت

تر  ثر از انقالب اسالمی ایران نمود و ظهور عمیقأبرابری در نظام جهانی رشد پیدا کرده و مت
  تری داشته است.  و سریع

که مبانی و اصول فکری آن توسط رهبران انقـالب بنیـان نهـاده شـد، ران انقالب مردمی در ای
ترین آنها نظریه بیـداری اسـالمی اسـت. از  های مختلفی شد که یکی از مهم ایجاد نظریه وجبم

مبـانی و شـعائر اسـالمی،  ربازتاب انقالب اسالمی در دنیای اسالم، متکی بـ ،نظر رهبر انقالب
  ی است. تهای سرسپره و تهدید موجودیت رژیم غاصب صهیونیس دربردارنده قیام علیه رژیم

ثیرگـذار و أحـوادث بسـیار مهـم و ت«رهبر انقالب، بیداری اسالمی در این مفهـوم را از 
ترین رکن این نظریـه، اسـالمیت بـود کـه در ماهیـت، چیسـتی و  دانند. مهم می» ساز تاریخ
  می بوده است. های این نظریه مولد ساخت اندیشه انقالب اسال زمینه

هـای  ها و تحوالت انقالبی کشـورهای منطقـه آموزهماهیت جنبش ،بر اساس این نظریه
یابی جوامـع اسـالمی در برابـر غـرب  ها و هویت اسالمی، رستاخیز جهانی اسالم بین ملت
بعد ایجابی تحوالت انقالبی منطقه در باورهای  ،بوده است. بر اساس نظریه بیداری اسالمی

سـتیزی، استکبارسـتیزی، صـلح، عـدالت و  یابی اسالمی، ظلـم ستقالل، هویتتوحیدی، ا
های ماهوی ماهیت و چیسـتی مـوج دوم بیـداری اسـالمی را تشـکیل  لفهؤکه ماست امنیت 

صهیونیسـتی داعـش و تـداوم  ـ خواهند داد. اما پـس از تحـوالت خـونین پـروژه آمریکایی
، بیشـتر ماهیـت مـوج جدیـد بیـداری رژیم صهیونیستهای موجود ناشی از حضور  ناامنی

تـرین  له مهمئاسالمی به سمت صلح، عدالت و امنیت در جهان اسالم گرایش دارد. این مس
تحول عمیق در موج جدید بیداری اسـالمی اسـت کـه در مسـیر آن هـر جنـبش، دولـت و 

گاهی جمعـزی ؛بازیگری مقاومت کند، ناتوان خواهد بود ی را بیداری اسالمی به عنوان یک آ
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در  ،با توجه به سه عنصـر بنیـادین و مـاهوی ،ثر از اسالم اصیلأبا تکیه بر اراده عمومی و مت
   :تجربه تاریخی و ادوار مختلف همواره شناخته شده است

  ؛بازگشت به اسالم ناب و اصول اولیه مکتب اسالم و پیروی از تعالیم قرآن و سنت.  ١
شده و کلید  ن حلقه مفقوده، اصل فراموشهای اسالمی به عنوا کید بر وحدت ملتأت.  ٢

  ؛ها ماندگی فائق آمدن بر مشکالت و عقب
  استکبارستیزی و مقابله با کفر و الحاد و طاغوت داخلی..  ٣

تواند به عنوان سه عنصر  می لفه اصلی و اساسی موج بیداری اسالمیؤاین سه عنصر و م
مـوج جدیـد عناصـر ر گرفته شـود. اصلی و ثابت در کانون بیداری اسالمی جدید نیز در نظ

های جهـانی  بـر افکـار و اندیشـه باشـد،  مسلحانهشی م خطمبتنی بر بیشتر از آنکه  ،بیداری
بینی نسبت به تحوالت جهانی و اشاعه فرهنگ  کید بر نوعی واقعأصلح، امنیت و عدالت با ت

یجاد حس مشترک و ا این موج به دنبال درنوردیدن مرزها شده است.بنیان گذاشته  ،اسالمی
های  بازیگران و ملت همهبرای خودسازی و باور به توانمند بودن و تلقین اعتماد به نفس بین 

حمایت از ماهیـت و چیسـتی و  ،جهان است. بنابراین با جهانی شدن پیام موج اول بیداری
های موج دوم نیازمند سـاخت اندیشـه برتـر و قـدرت تفکـر از درک جهـانی بیـداری  زمینه
نتیجه با شناخت دقیق در خواهی است.  می برای تبدیل شدن به یک اجماع برای عدالتاسال
بینی آینده مـوج دوم بیـداری  توان مسیر را برای پیش ها و ماهیت و چیستی موج دوم می زمینه

های تاریخی، سیاسی، اجتماعی،  جانبه زمینه شناخت همهدر واقع با د. کر هموارتراسالمی 
  .انداز موج دوم را بهتر به تصویر در آورد توان چشم می ای ماهیتی و اندیشه

  
  عوامل بیداری اسالمی 

حاکمـان سـلطنتی از جملـه وجـود  اجتماعی میان کشـورهای اسـالمی ـ های سیاسی زمینه
.. .مستبد، نبود نظام کارآمد سیاسی، مشکالت و بحـران اجتمـاعی، اقتصـادی، فرهنگـی و

بخشی ایـن   تشکیل نظام اسالمی در ایران و نتیجه چنان که؛ آورد وجود   را به یحرکت عظیم
   .ندکسازی را میان جوامع مطرح  نظام، توانست اندیشه تمدن

 های فکری اسـالمی بـه حضور شخصیت، ای و معنویت های اندیشه زمینهدر خصوص 
ای در هـدایت بیـداری  توانـد نقـش برجسـته عنوان نخبگان علمـی ـ معنـوی و سیاسـی می 

الـدین اسـدآبادی،  سـید جمالهایی ماننـد  شخصیتوجود برای مثال داشته باشد.  اسالمی



ص
شاخ

 
می
سال
ي ا
دار
م بی
 دو
وج
ي م
ها

  
 

 

 115  

و  ؛دشدرخت بیداری  موجب تقویت ریشهاقبال الهوری و محمد عبده  ،الدین عاملی شرف
امام خمینی(ره) با مطرح کردن عزت و کرامـت انسـان و وجـود  ،با پیروزی انقالب اسالمی
صـورت  صورت قیام و نهضـت و سـپس به المی را بهبیداری اس ،نظام اسالمی در حاکمیت

   )١٠ـ٥: ١٣٩١(افتخاری،  .کردگذاری و مقاومت الگوسازی  بنیان
  

  های مفهومی موج دوم بیداری اسالمی  چالش

 در تعریف، تحسین یا تحلیل تحوالت وبهار عربی، بیداری عربی، بیداری اسالمی 
ً
... معموال

حضـور همـه بیـان امـا ایـن مفـاهیم بـرای  گیرنـد؛ میر نظران قرا منطقه مورد استفاده صاحب
سازی مغفول  موقعیت آمریکا در فضای مفهوم ند؛ چنان کهبازیگران عرصه تحوالت کافی نیست

بـدون وارد کـردن  ،در تحلیل مفهـومی ،در حالی که در موج دوم بیداری اسالمی ؛مانده است
یز یپـا«ص و ابتـر خواهـد بـود. مفهـوم ها ناق تحلیل ،ای آمریکا در جریان بازی سیاسی منطقه

های موج جدید بیداری است که باید در ساختار نظـام رقـابتی  نیز یکی از شاخص »آمریکایی
  ای دیده شود. این شاخص و ارتباط آن با سایر مفاهیم و شاخصه منطقه

ً
ل را ئآینده مسـا ها قطعا

 شود.  کند و موقعیت آینده آمریکا مشخص می تر آشکار می دقیق
 ،نـیآد برپایـه اعتقـاد دینـی و اسـتناد قرکـرشـاره یـد اابدر تبیین مفهوم بیداری اسالمی 

منان، مسلمانان و مستضـعفان جهـان ؤخداوند در آیات مختلف قرآن کریم نسبت به آینده م
وعد اللـه الـذین امنـوا «فرماید:  سوره مبارکه نور به صراحت می ۵۵وعده داده است. در آیه 

سـوره مبارکـه  ۱۳۷همچنـین در آیـه  »صالحات لیسـتخلفنهم فـی االرض.ال امنکم و عملو
ایـن » .و اورثنا القوم الذین کانوا یستضـعفون مشـارق األرض ومغاربهـا«فرماید:  اعراف می

و اسـالم است منان ؤگواه این موضوع مهم هستند که آینده از آن م دیگرآیات آیات و بسیاری 
توان بـه  شوند. از این رو می گان صالح وارث زمین میدین آینده جهان است و در نهایت بند

است. رهبری معتقد اسـت بیـداری  ناپذیرصراحت گفت بیداری اسالمی یک واقعیت انکار
اسالمی نه یک پدیده نوظهور و دفعی و نه یک خیزش کور عربی اسـت، بلکـه ایـن جنـبش 

  عظیم ریشه در نوع خاصی از گفتمان فکری جهان اسالم دارد. 
ین بینش توحیدی اشاره خواهد شد مفاهیمی از سنخ بیـداری اسـالمی، بهـار عربـی و با ا

از ابتدای مطرح شدن بیشتر در مناطق محدودی که از مشـترکات سیاسـی،  ...وپاییز آمریکایی 
و  ندکید داشتأو بر محور مناطق اسالمی ت ندفرهنگی و اجتماعی برخوردار بودند، کاربرد داشت
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 ،یر کشورها متمرکز بود. اما در موج جدیـدسابه مناطق دیگر جهان یا  هاکمتر سمت و سوی آن
به همان دالیل قبلی ایـن مفـاهیم شـاخص  ،ای و جهانی های منطقه با توجه به ماهیت و زمینه

یر نقاط جهان گسترش یابد و در قالب و شکل ساشود بیداری اسالمی به  بینی می پیشنیستند. 
در مفهـوم بیـداری دیگـر تـوان گفـت  میمکانی بازتولیـد شـود. رافو ماهیت جدید فرازمانی و 

  شمول شده است.  جهان بلکهمحدود نیست ای و اسالمی  کاربرد منطقه
دهـد کـه بایـد در اسـتفاده از  های اخیر نشان مـی ههای مفهومی در تجربه ده اما چالش

ابتدای این حوادث که  ها، بیشتر احتیاط کرد. در گذاری یا تفسیر این حرکت مفاهیم برای نام
امـا برخـی  ؛با اعتراضات مردم تونس و مصر همراه بود، نام بیداری اسالمی بر آن نهاده شد

. این فقط کردند های عربی و غربی، از تعبیر بهار عربی استفاده می کشورهای درگیر یا رسانه
از بهـار عربـی انـد. زمـانی کـه  آنها با بیداری مخالفکه د رنباید تصور ک و یک واژه نیست

گویند مـا  اسالم کنید. می منحصر بهخواهند بگویند نباید این پدیده را  کنند، می استفاده می
 مسلمان هستند جنبش اجتماعی جهان عرب هستیم. عرب

ً
اند کـه  بنابراین مخالف ؛ها غالبا

 های مرکزی گفتمان بیداری تصـور شـود. خواهی به عنوان یکی از دال در این جنبش، اسالم
یمـن و لیبـی  ،به تدریج که دامنه اعتراضات به برخی دیگر از کشورها از جملـه بحـریناما 

هـای اعتراضـی ایـن  جـنس جنبش .تعبیر بیداری اسالمی بیشتر استفاده شداز رد، کسرایت 
بنـابراین ای بود که با تعبیر بیداری اسالمی تا حدود زیادی مناسب بـود.  کشورها هم به گونه

خصوص با این معنای موسـعی به  ؛ندسی این مفهوم، اصالت را به بیداری دادباید در بازمه
که به لحاظ مفهوم و مفاهیم بنیادین در بیداری است. بیداری تحولی است حاصـل دمیـدن 

گاهی و اراده در کالبد به خواب رفته انسان گاهانـه   ها و جامعه، به آ منظـور حرکـت ارادی و آ
ها که نتیجه آن، احیا و بازیابی هویت فردی و جمعی،  نساندر مسیر کماالت فطری ا جامعه

  ت.که در معرض تهدید یا دستکاری قرار گرفته اساست  ای یعنی شناخت هویت جامعه
 ؛های جهان مشـاهده کـرد مقوله بیداری را میان همه ملتتوان  میامروز هم به یک معنا 
ا و سـایر کشـورهای غربـی مشـاهده از جمله آنچه در آمریکـ ،ها اما با توجه به بیداری ملت

توان با عنوان یک واژه کاربردی بدون در نظـر گـرفتن سـرعت و کیفیـت رشـد  نمی شود، می
های موج اول آن را به کار برد. در برخـی  تحوالت در جهان به طور معمول بر اساس تحلیل

بـر مبتنـی رغم برخی شعارهای اسالمی، موج بیـداری تنهـا  بهاسالمی نیز  یاز این کشورها
کـاربرد ایـن  بنـابراینهای دینی و مذهبی نبود، بلکه سیاسی و اجتماعی هـم بـود.  خواست
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  مفهوم با چالش مواجه شد. 
هـای  مصر با وجود سر دادن شعارهای اسـالمی یـا فعالیـت برخـی جنـبش و در تونس

 ارزیـ ؛دتوان با قاطعیت نام بیداری اسالمی بر آن نها المسلمین، نمی اسالمی همچون اخوان
ها و نهادهای دینی مثل االزهر چندان از آن حمایت نکردند. در یمن و بحرین  برخی سازمان

ها به  جنس اعتراضات با وجود برخی شباهت چون ،توان از بیداری اسالمی استفاده کرد می
 
ً
له هم باعث شد ئهمین مس سایر کشورها، سمت و سوی اسالمی و شیعی هم داشت و اتفاقا

این دو کشور بیشتر شود و با سرکوب و مشکالت بیشـتری نیـز مواجـه  ویها ر که حساسیت
جهـانی،  و ای هـای منطقـه رسد در به کار بردن تعابیر برای حرکت شوند. بنابراین به نظر می

های مـذهبی و اسـالمی در ایـن کشـورها ترکیـب  یکـی از شـاخص دقت بیشتری باید کرد.
ود سـابقه جوجه به ترکیب جمعیتی این کشورها و والبته شکی نیست که با تجمعیتی است. 

ثر از أها در این کشورها، به نـوعی متـ حرکت بیشترهای عربی و...  مذهبی و اسالمی و ریشه
بینی کرد جنس و علت اعتراضات  توان با قاطعیت پیش اما نمی ؛د بودنمذهب و سنت خواه

   در آینده همچنان یکدست و بدون چالش مفهومی باقی بماند.
هـایی  خطر دیگری که تهدیدی بر کاربرد مفهومی بیداری اسالمی است استقرار حرکت

با نام بیداری اسالمی در چارچوب اسالم تکفیری و داعشی است که به این روندها هم باید 
دهـی  گیری و جهـت ها وجود دارند که بر شکل لفهؤسازی آینده برخی م د. در مفهومکرتوجه 
ثیر نخواهند بـود و بیشـتر در جهـت تحقـق اهـدافی همچـون آزادی، أت های آینده بی حرکت

حقوق بشر، حقوق زنان، انتخابات، قانون اساسی، افزایش مشارکت سیاسـی، احـزاب و ... 
یندی در گام دوم در حال پیمـودن آصورت فر  ین حال بیداری اسالمی که بها ابد بود. نخواه

دینـی در سـطح منطقـه و ـ  بانی فکری توحیدیها و م دارای ریشه ،سوی آینده است  مسیر به
ادامـه جهانی است. هر چند بیداری اسالمی در شعاع کشورهای عربی با شـدت و ضـعف 

هـای  قیام«بـه اعتقـاد صـالحی  ولی در پی اثبات نظام اسالمی در جهان امروز است. دارد،
صادی، بستری اقت و های اجتماعی، مذهبی، سیاسی راثر بحرانباخیر در کشورهای اسالمی 

خواهی و بازگشـت بـه عـدالت  علـت اسـالم  وجود آورده، امـا بـه  برای اعتراضات و قیام به
های مظلـوم مسـلمانان  و سرآغاز بیداری توده فتهاسالمی ماهیت بیداری اسالمی به خود گر

تـوان در الگومنـدی  ها را می این نهضـت همهسرمشق  بنابرایندر سراسر جهان شده است. 
   )۳: ۱۳۹۳(صالحی،  وری اسالمی دانست.نظام جمه
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   ند:ا های ذکر کرده این الگومندی همان است که رهبری انقالب اسالمی برای آن ویژگی
  ؛الف) الگوهای رفتاری اعتراضات مانند راهپیمایی، اعتصاب و ...

  ؛مکان اعتراضات مانند مسجد و نماز جمعه و ب) مضامین شعارها
  ؛ستیزی ظلمج) مطالعات ضد استعماری و 

  ؛د) الگوگیری از نظام اسالمی بر پایه جمهوری اسالمی
  ؛خواهی مردم و نخبگان به اسالم همههـ) اقبال عمومی 

  )۳ـ۱: ۱۳۹۷(بیانیه گام دوم،  .) تشکیل جبهه مقاومت در منطقه بر اساس هویت اسالمیو
  
  در جنبش بیداری اسالمی » غیر«

موقعیـت و  شـدیدردها، افکار عمومی را متوجه افـول تجربه موج اول بیداری و ارزیابی دستاو
کـه مجموعـه اسـت کند. در واقع فصل جدیـدی بـرای آمریکـا آغـاز شـده  قدرت آمریکا می

را در تحلیل وضـع موجـود  »پاییز آمریکایی«یز را در خود دارد. اصطالح یهای فصل پا ویژگی
 هـا رنگ باختن برگ و ت، زرد شدنه است. پاییز فصل تغییر و دگرگونی طبیعدربنگارنده به کار 

فصـل کـوچ  .هاسـت نـه رویـش یز فصل ریزش بـرگیرو به زوال رفتن و سقوط آنهاست. پا و
از راه خبـر  اسـت وپرندگان است نه خیالی برای ماندن. فصل ورود به محیطی سرد و منجمـد 

یعـت نشـده طب بینـی دهد. پاییز فصل رویـدادهای پـیش رسیدن زمستان سخت و دشوار را می
کند. این تمثیـل بیـانگر وضـعیت و موقعیـت  است که طبیعت را به خواب زمستانی دعوت می

اتفاقات و تحوالت جاری و در حال وقوع در منطقه خبر از افزایش  همهزیرا  ؛فعلی آمریکاست
وضـع حـال آمریکـا در  بنابرایندهد.  ای می پذیری آمریکا در رویدادهای منطقه ضریب آسیب
شـرایط  . این تمثیل، با جـو حـاکم بـره استشد توصیف » یز آمریکایییپا«یل به منطقه در تمث

هـا، مقاومـت و  ها، ملت آمریکا در منطقه انطباق دارد و نوع تعامل و تقابل این کشور با جنبش
تجربـه کشـورهای و کند. پاییز آمریکایی در تشریح وضع حال  بینی می بیداری اسالمی را پیش

  …تونس، مصر، لیبی، بحرین، یمن، اردن، عمان، عربستان و انندمهایی  عربی و کشور
ً
 کـامال

 هـای مهره حذف و مصر آن از پس و تونس در عربی های انقالب شروع با زیرا دارد؛ همخوانی
ــتآمری ــتی از رأس حکوم ــایی و صهیونیس ــه ک ــی در منطق ــای عرب ــای  شکســت پروژه ،ه ه

هانیان و حتی خود آمریکا نشان داد و ترس و صهیونیستی و آمریکایی بیش از پیش خود را به ج
آمریکـا بازنـده اصـلی  ،تحلیلگراناز ای که از نظر بسیاری  به گونه ؛نگرانی شدیدی ایجاد کرد
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    )٢٥: ١٣٩١(عیوضی،  .شود تحوالت جهان عرب محسوب می
داللت بر چگونگی روند نزول قدرت آمریکا در کشـورهای منطقـه دارد » پاییز آمریکایی«

نشـانده  های این نزول، حذف رهبران غیر مردمی و دسـت ترین نشانه در گام نخست از مهمکه 
های وابسته بـه خـود را در اوج اقتـدار از  . در این تحوالت به نوعی آمریکا مهرهاستدر منطقه 

هـا شـکل  د و موج جدیـدی از شـعارهای ضـد آمریکـایی از درون ایـن جنـبشهد میدست 
های  ث شد تا آمریکـا نـه تنهـا جایگـاهی در تحـوالت و ادامـه رونـدگیرد. این موضوع باع می

هـا قـرار گیـرد. بـرای  ملـتمورد انتقاد و طـرد ای نداشته باشد، بلکه به شدت  اعتراضی منطقه
 ،انجامـد های قدرت آمریکا در منطقه می ن پایهکردمحور مقاومت چنین شرایطی که به متزلزل 

در منطقـه رخ » پاییز آمریکـایی«عیت را پذیرفت که پدیده ساز است. باید این واق بسیار فرصت
که است عیار شده  یعنی آمریکا در شرایط کنونی از همه جهات دچار یک افول تمام ؛داده است

تـوان در  ا میرریزان ایـن خـزان  . مصداق بارز برگدارد آمریکاقدرت ای  نشان از کاهش منطقه
ران، سـوریه، عـراق، فلسـطین، افغانسـتان، یمـن، ل ایـئاستیصال کنونی دولت آمریکا در مسا

جدیـد داخلـی ناشـی از  ل نوظهـور وئ.. دانست. آمریکا در شرایط کنونی بـا مسـا.فلسطین و
اند.  مردم آمریکا به بیداری بزرگـی رسـیده های مردمی و اعتراضات نژادی مواجه است. خیزش

ای  سابقه کشند که اقدامات بی به زیر میزنند و تمثال نژادپرستان را  آنها پرچم آمریکا را آتش می
دوستی، همزیستی با ادیـان  است. آرمان انقالب اسالمی نیز مبتنی بر این بیداری است. انسان

و نژادهای مختلف و آیات قرآن و روایات در ایـن زمینـه، شـعارهای اسـالم هسـتند و حضـور 
ل ئاعتراضــات در کنــار مســادامنــه ایــن توانــد بســیار مــؤثر باشــد.  ها در آمریکــا می مســلمان
مـد اجمهـوری ناکار بیماری کرونا در کنار نزدیک شدن به پایان دوره ریاست مانندای  بازدارنده

  ترامپ شرایط بسیار حساسی برای آمریکا ایجاد کرده است. 
های اعتراضی در آمریکا و گسترش آن به قشرهای مختلف  قالب ،شناسی از حیث جامعه

 دهد. دسی ساختاری در آمریکا را به عنوان تهدیدی جدی نشان میشهروندی شرایط بازمهن
قبل اسـت و  ر ازت المللی متفاوت ای و بین بنابراین در موج دوم بیداری اسالمی شرایط منطقه

المللی مواجه اسـت. ایـن کشـور ناچـار بـه  های داخلی و بین آمریکا با دو مجموعه چالش
آمیز برای رهایی از وضـع موجـود  دامات خشونتهای دفاعی ولو در قالب اق اعمال سیاست

 ئ. مساست
ً
بلکـه مجموعـه قابـل  ،یک رویداد سیاسـی نیسـت له داخلی امروز آمریکا صرفا

کـه در همـه شـهرها و  اسـتها و روندهای سیاسی، اجتماعی، اقتصـادی و..  اعتنا از جوانه
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ذشته بسیار جـدی های گ شود. وضعیت داخلی آمریکا طی ده های این کشور دیده می ایالت
چنـان کـه در کتـاب  ؛سازها در این کشور وجود دارد بینی شگفتی است و پیشبوده و عمیق 

  بینی شده است.  در قالب سناریوهای آینده آمریکا پیش »تحلیلی بر آینده انقالب اسالمی«
در فصل  .را داردهای مهم در پاییز آمریکایی  لفهؤشرایط کنونی داخلی و جهانی آمریکا م

در  ،زمان در داخل آمریکـا د که این موج همکرکید أجدید از موج بیداری باید بر این نکته ت
و رقیبی چون چین و روسیه  گهای بزر منطقه و جهان اسالم و هم در مناسبات جهانی قدرت

ای آمریکـا و  گرایانـه منطقـه وجود آمده است. ناتوانی در مـدیریت سیاسـت مداخلـهه و.. ب
بینی اسـت. آمریکـا  بر موج جدید بیداری در ساختار پاییز آمریکایی قابل پیشناتوانی در برا

های قوی تاریخی دارد و سردمداران این  نوظهور جهانی است که ریشه یاهدر معرض تهدید
شرایط امروز منطقه برای حضور قدرتمند ایران و به همین علت کشور هم به آن اذعان دارند. 

مناسب است. اما این فرصـت بـه اراده و خواسـت  یی بسیارکشورهای حامی مقاومت و رها
امـروز دولـت « :دنـفرمای چنـان کـه رهبـری مـی ؛های مسلمان منطقه نیز بستگی دارد ملت

تش مدرن، و تکنولوژی و علم و امکاناتش اظالمی مثل آمریکا، با اینکه ثروتش زیاد، تجهیز
های دنیا را قدرتمندانـه تحقیـر  لتهم فراوان است، اما همین ظالم و شیطان متجاوزی که م

های مسلمان بـه  راحتی قابل سرکوب شدن در منطقه ماست؛ به شرط اینکه ملته کند، ب می
آینده خود امید داشته باشند و با دلگرمی و امید، اقدام و قیـام و حرکـت کننـد. خوشـبختانه 

بیـداری، بایـد حرکـت اند؛ اما فقط بیدار شدن کافی نیست. بعد از  ها خیلی بیدار شده ملت
    )Khamenei.ir( .»کنند و این حرکت، به امیدواری احتیاج دارد

ایـن کشـور فضای نفوذ آمریکا مسدود خواهد شد و  ،در موج دوم بیداری ،با این تفسیر
قـدرت جـذب محـور  مقابـل،در . بینـد ای می نشده بینی های پیش خود را در معرض تهدید

 مقاومت و انقالب اسالمی در شر
ً
البتـه کسـب توفیقـات بـه عوامـل  .خوبی است ایط نسبتا

بـه تشـریح  ،با توجه بـه مطالـب فـوق که در مطالب پیشین اشاره شد. بسیاری بستگی دارد
  .                                                         یم پرداختوضعیت آمریکا در فضای فصل پاییز آمریکایی خواه

امـا  ،بلکه تبعات جهانی هم خواهـد داشـت ،ای ندارد تبعات منطقه پاییز آمریکایی تنها
 ای و جهانی است. های قدرت آمریکا در عرصه منطقه نتیجه نهایی آن ناپایداری پایه

ترین وابستگی بـه آمریکـا دارد یـا  محور مقاومت توانسته است هر جریانی را که کوچک
ای و حتـی  ر کنـد و مشـروعیت منطقـهگی زمین ،های این کشور دارد نظری همسو با سیاست
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 د. سازتهدید جدی مواجه  داخلی آنها را با
ها از سـوی ایـران و  بین قدرت جذب ملت یرابطه معکوس» پاییز آمریکایی«در ساختار 

محور مقاومت از یک سو و افول و محدودیت دامنه حضور آمریکا و مشروعیت مردمـی آن 
 . شکل گرفته است ،منطقه از سوی دیگر در

ی آمریکایی است که سـند مهمـ ای آمریکا از محور مقاومت مثال دیگری بر پاییز تخریب رسانه
ها در شـرایط فعلـی درصـدد توجیـه  را این رسانهزی ؛آید در افول قدرت آمریکا در منطقه به شمار می

د ننـک میو از ادامه اعتراضات مردمی علیه هرگونه نفوذ آمریکا به شدت انتقاد  هستندشکست آمریکا 
  دهند. ای قرار می پنهان مورد هجمه و تخریب رسانه و او مردم این کشورها را آشکار

  
  چیستی موج جدید بیداری اسالمی 

های سیاسی را  تواند کشورها و نظام بینی درست وقایع و فهم و درک درست اتفاقات می پیش
 .اسـب رهنمـون سـازدهای درسـت و من ا و سیاسـته در مواجهه با بحران، به اتخاذ تصمیم

بینـی نشـوند یـا فهـم درسـتی از  ها به خـوبی شناسـایی و پـیش ها و انقالب چنانچه بحران
 
ً
ها هم مناسـب و متناسـب  ا و سیاسته تصمیم تحرکات اجتماعی وجود نداشته باشد، طبعا

 زیـادیاین اساس واضح است فهم و درک وقـایع آینـده از اهمیـت بسـیار  د بود. برننخواه
 حرکت موج دوم ناشی از ماهیت و چیستی و مقتضیات زمانیهای  اولویتاست.  برخوردار

  : قابل بحث است زیرمکانی به شرح  و
 ،در چنـین شـرایطی . احتمال پیچیدگی موج دوم بیداری اسالمی در آینده زیاد اسـت.۱

 امالمللی، اقـد ای و بین منطقه وضعیت موجوداید با در نظر گرفتن جمهوری اسالمی ایران ب
گیـری،  احتیـاط رفتـاری، هوشـمندی در تصـمیماز این رو بایـد . کندبازمهندسی جدی به 
های رهبـری  ی با سیاستیهمسو و وحدت، ثبات داخلی مثلهای حیاتی  لفهؤبندی به م پای

به شرایط داخلـی کشـورهای اسـالمی ید با هوشمندی اهمچنین برا پایه و اساس قرار دهد. 
در کاربرد برخی واژگان که موجب اختالف و بدبینی خواهد شد ا راصل احتیاط و  توجه کند

  . ، رعایت کندگری و ایرانی بودن مانند شیعه
کمتــر دیــده  »ایــران«و  »شــیعه«دو واژه نیـز منظومـه فکــری امــام در جهــان اســالم در 

های غیرمسلمان حـامی داشـت. نگـاه کـالن امـام  بین ملتاز این رو تفکر امام  ند؛شد می
ن و ناقابـل درک و مـورد عالقـه مسـلما که ی در مقابل استبداد و استکبار و ظلم بودایستادگ
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کننـد.  احساس قرابـت میبا آن ها در آمریکای التین نیز  ن بود و حتی ملتناحتی غیرمسلما
تشـدید باعـث  کـه گری است ل موج دوم برای جمهوری اسالمی شیعهئبنابراین یکی از مسا

هـا بـا  شود. در مـوج دوم کـه بیشـتر دولـت مینسبت به ایران  قومی و نژادی ،نگرش طایفی
د. یکی از نکـات مهـم مـوج کرشوند باید هوشمندانه عمل  اهداف متعددی وارد صحنه می

ها مثل سکوت، عـدم مداخلـه  هحضور ایران در سایه ایران است. باید برخی واژ دوم بیداری
هـای  ی که به ارزشیاه بت به جریانبرانگیز، حمایت و مهرورزی نس علنی در موارد تحریک

هایی کـه مـورد اقبـال  عدم حمایت از افراد و جریان و ند هستندم شترک جهان اسالم عالقهم
  . ، بیشتر کاربردی شودعمومی نیستند

معرفی بیـداری اسـالمی به کند بیشتر  محور می لهئدیگری که موج دوم را مس وضوعم. ٢
... وهـای الهـی  ارزش ،داری دینـی، بهـار اخـالقاحیـای اسـالمی، بیـ ماننـدبا مفـاهیمی 

 ،سازی نظام اسالمی در محدوده ملی و فراملی یعنی تمدن ،. تصویرسازی از آیندهگردد برمی
بر اسـاس ماهیـت اسـالم دارای  و استدارای ماهیت توحیدی و اسالم ناب محمدی(ص) 

  :  ویژه است از جمله یخصایص
  ؛ها ها و برنامه ر راستای اقدامبر پایه احکام و قوانین اسالمی دـ 
 ؛اندازی از تمدن اسالمی احیای فرهنگ اسالمی پویا در چشمـ 
 ؛عزت و کرامت انسانی و دینیـ 
گران، اخـالص، ایثـار، رهایی همچون مقاومت در مقابـل اسـتعما ارزش تصویرسازیـ 

 ؛توکل، ایمان به خداوند، اعتماد به خود و جامعه
   )۱۸۰ـ۱۹۰: ۱۳۹۱(عیوضی،  های اجرایی. هی در برنامهاندیشی و خیرخوا آیندهـ 

تالشی عمیق برای ساختن تمدن اسالمی است که با ماهیت انقالبـی در  ،بنابراین موج جدید
یابد تا مـردم جهـان تصـاویری از ایـن تمـدن  های جهانی دست می این مرحله به کسب موقعیت

سوی بهترین سرنوشت، دست به تغییراتی در  اسالمی را مشاهده کنند. در نتیجه جامعه انسانی به 
زند. در این شرایط همچنان دشمنان مصـمم  های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... می زمینههمه 

در واقـع  .دنـهـا را از انقـالب اسـالمی و حامیـان آن بگیر ریزی و تالش، فرصت هستند با برنامه
  .  استموج دوم  ۀندله آیئهرگونه اراده به تغییر ماهیت استکباری جهان مس

به دنبال رسیدن به نقطه قابل اتکا و مرکـزی نظـام اسـالمی  موج دوم بیداری اسالمی .۳
براسـاس  ،خواهد کرد. این موج در جهان اسـالمتولید های بسیاری  این هدف چالش .است
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هـای جهـان  اعمال قدرت نرم و اثربخش خود بر امت رصددد ،اشاعه فرهنگ ناب اسالمی
منطقـه خاصـی را در نظـر  ،شـمول و عرصـه جهـانی شـدن لیل ماهیـت جهـانست و به دا

ی را که درصـدد مبـارزه بـا نظـام یها گیرد. موج دوم هدف فراگیری پیش رو دارد و ملت نمی
نکه مشی مسلحانه داشته آگیرد. این موج بیشتر از  دربرمی ،عدالتی و سلطه جهانی هستند بی

سـت. مـوج ادارد و به دنبال نظامی برابر و عادالنـه  ها هژمونی بر قلب و فرهنگ ملت ،باشد
تـر تفکـر و تمـدن غربـی را نشـانه  های عمیق شود که الیه دوم به عنوان مسئله آینده تلقی می

ماهیـت تمـدنی و  علـتبـه  ،دشـوها وارد  گیرد و در هر الیه و سطحی که در این خیزش می
تـر  ای رسیدن به آینـده بهتـر و مطلـوبگذارد. این موج بر اش به همان میزان اثر می فرهنگی

ل ئدارد. به همین دلیل با مسـا رسیدن به تمدن نوین اسالمی قدم بر می ایربکند و  تالش می
بسیار جدی و مهمی مواجه خواهد بود. به دلیل نوع و ماهیت موج جدیـد اسـالمی و تکثـر 

 
ً
تـر از  تان متفـاواز لحـاظ زمـان و مکـ منابع و الگوهای درون جهان و عصر جدید قاعـدتا

 زی ؛تر بیداری اسالمی است امواج قدیمی
ً
  را اوال

ً
هـای رسـمی نیسـتند و  هگرو بازیگران صرفا

. دنـپرداز رسمی و آزاد در ظرف زمان خاص به ابداع و تحریک بـازیگران مـی شبه یها گروه
 گروه

ً
که با کسانی  همهد و به نشو های موج جدید منطقه جغرافیایی خاصی را شامل نمی ثانیا

شمول به دنبال تغییر سبک زندگی و قرار دادن اسالم به عنوان دال اصلی هستند  نگرش جهان
 ادبیات این جریان می

ً
ثر از ایـن أها در موج جدید در قالب دنیـای مـدرن و متـ پردازند. ثالثا

ا ه توان نوع و ماهیت این گروه نتیجه به دالیل باال می در شود. امواج جهانی شدن تحلیل می
  .بیداری اسالمی معرفی کرد یاه را متفاوت از جریان

  
  های موج دوم بیداری اسالمی  شاخص

بینـی و شـناخت مـا از آینـده را نشـان  پیش ،ها، معیارهایی هستند که میزان انطبـاق شاخص
گیری باشند تا بتوانند تغییرات و تحوالت قابـل  ها باید واقعی و قابل اندازه د. شاخصنده می

شوند.  ها به دو دسته عمده کمی و کیفی تقسیم می کنند. شاخص پذیر یری را توصیفگ اندازه
د و براساس نوع داده و کاربرد آن نشو های کمی متناسب با نوع با عدد نشان داده می شاخص

 های  شیوهبه 
ً
های  د. شـاخصنشـو نمـایش داده می .تعداد، سهمیه، بخـش و.. مختلف مثال

قابـل  ،تـرین شـاخص قابـل فهـم و سـاده هسـتندها ملموس  دهکمی به دلیل عددی بودن دا
توانند  می ها این شاخص .های کیفی غیرعددی هستند کاری است. شاخص مداخله و دست
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میزان پیشرفت به سوی یـک هـدف یـا تحقـق یـک واقعیـت را نشـان دهنـد. ایـن دسـته از 
  شاخص

ً
واننـد شـامل بیـان ت حاوی اطالعاتی در بافت توصیفی هستند که هم می ها معموال

 های مشـترک کیفـی بیـداری اسـالمی شاخصـه بـرای مثـالا باشند. هحقایق و هم بیان نظر
این  .گیری مشترک در اهداف، شعارها و رفتارها دارد حکایت از وجود ماهیت واحد و جهت

 های استکباری و به ها خارج از مدیریت قدرت این حرکت دهند می  نشانهای کیفی  شاخصه
   ند:از هویت حقیقی برخوردارو  ندسته ریکاویژه آم 

 ؛ها مبنی بر ضرورت مبارزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی اصول اعتقادی در ملتـ 
  و...؛ مانند استقامت، شهادت، ایثار گسترش شعارهای اسالمیـ 
 ؛سازی مقاومت در سطح جهانی گفتمانـ 
  ؛استبداد و استعمارستیزی ـ

  .سازی ناکامی غرب در گفتمانـ 
های محـیط  پیچیـدگی علـتهای موج دوم بیداری اسالمی به  شاخصهتوجه به بنابراین 

رقابت، بازیگران فعال، محور مقاومـت و گفتمـان انقـالب اسـالمی اسـت. برخـی از ایـن 
   :ند ازا ها عبارت شاخص

و  گرایـی اسـت دال اسـالم ،پژوهانـه های اصیل از نگاه آینـده یکی از شاخص : اسالمی بـودن
دوم بیـداری اسـت. ایـن شـاخص  های مـوج تـرین شـاخص کماکان اسالمی بودن از مهـم

که است متضمن اجرای قوانین و حدود اسالمی با هدف پیروزی در جنگ نرم گفتمان رقیب 
  کنند. یمدیریت مآن را آمریکا و غرب در جهان اسالم 

 یاهـ جریان رک همهمشتمردمی بودن و خودجوشی موج بیداری اسالمی وجه  مردمی بودن:
ینده و نیروی اتکایی برای آبخش  تواند حیات لفه و شاخص میؤبیداری اسالمی است. این م

سـازی  تمدنهمان که باشد رسیدن به اهداف مهم موج دوم و نقطه هدف یک تفکر اسالمی 
هـای آینـده و نیـز   ههای این شاخص اقبال جهانی بـه بیـداری در دهـ . ویژگیاستاسالمی 
   است. ..های ملی و انسانی و. مشارکت
این دو شاخص در موج دوم بیداری الزم و ملزوم یکدیگرند. فساد  خواهی و مبارزه با فساد: عدالت
ویرانگـر و   هـا عـارض شـود، زلزلـه حکومـت  اخالقی و سیاسـی، اگـر در بدنـه ،اقتصادی

سـالمی کـه جمهـوری ا ماننـدبـرای نظـامی مسـئله این . زننده به مشروعیت آنهاست ضربه
تر از مقبولیـت اجتمـاعی اسـت،  ییهای مرسوم و مبنا نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت
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ی
ّ
   است.دیگر  یها تر از نظام تر و بنیانی بسیار جد

 های راهبردی موج دوم بیـداری اسـالمی وحـدت اسـالمی یکی از شاخص وحدت اسالمی:
هـا در سـرنگونی  و موفقیـت ملتنباید بیـداری اسـالمی را فقـط در قالـب پیـروزی . است

شفابخش است که به دنبال  یعنوان داروی  بیداری اسالمی به .های دیکتاتور بدانیم حکومت
گاه و در  اسـتسازی مردم و آشنایی آنان به وظایف خویش در قبال قرآن و اسالم  بیداری و آ

ن آهـم در جهـت هـدف خـود کـه یکـی از ابعـاد م بنابراینگنجد.  ظرف محدود زمان نمی
وحدت . استهای آن  از شاخصستیزی و استقرار ثبات و امنیت است، حفظ وحدت  بیگانه
تحقـق مـوج دوم بیـداری  ایربـترین شاخص و سرمایه اجتمـاعی اسـت کـه حرکـت  بزرگ

و از  رفتن نیروها و سـرمایه کند. اختالف و تفرقه در این راه باعث هدر اسالمی را تسریع می
 کند.  می زوبرود. تنش در هر جنبشی ش می  دست دادن فرصت

ً
پویـایی و زنـده بـودن  اساسا

امـا بـرای آمـادگی در  ؛ها و التهابات عملیاتی است ها در گرو وجود تنش ها و حرکت جنبش
  احتمالی پایین بیاید. یاها باید این تنش کم شود تا ریسک خطرهبرابر تهدید

هـای مردمـی و  های مهـم در حرکـت ی از شـاخصیکـ جذب افراد توانمند، متعهد و وفادار به آرمـان:
حضور افراد توانمند، متعهد و وفادار درون ساختار قدرت است. از طرفـی  هخواهان استقالل

ن چهره انقالبی شداستفاده آنها از قدرت موجب بدنام ءحضور افراد ناالیق و غیرمتعهد و سو
در مـوج دوم مهـم دامات د. بنـابراین یکـی از اقـشـو مردمی موج بیداری اسالمی خواهـد 

  .استبیداری اسالمی جلوگیری از نفوذ آنها و شناسایی این افراد و خلع ید آنها از قدرت 
تداوم سیاست خارجی ضد سلطه و تقویت  گرایانه (آمریکا): سیاست خارجی ضد نظام سلطه و رویکرد غرب

اتحـاد برخـی  های استعماری آمریکـا بـا گفتمان انقالبی در سیاست خارجی علیه سیاست
های مهـم مـوج دوم انقـالب اسـالمی  کشورهای غربی و عربی، همچنان یکی از شـاخص

های خود دست نکشیده و همچنان بـه  دهد این حرکت از اهداف و آرمان است که نشان می
  بند است. آنها پای

شـعار  های موج دوم بیـداری حفـظ یکی از شاخص تداوم و تقویت مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی:
گرفته موجب شده  های صورت مقاومت در برابر اشغالگران است. ادبیات مقاومت و حماسه

در جهـان  یـن رژیـمهای غربی از رژیم صهیونیستی، هویت متزلـزل ا به رغم حمایتاست 
مهـم هـای  حتی در دنیای غرب با مشکالت زیادی مواجه شـود. ایـن شـعار یکـی از آرمان

ناپذیر بیداری اسالمی  های جدایی یکی از شاخص ،صول نتیجهتا ح ه وانقالب اسالمی بود
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  باقی خواهد بود.
ـ احیای عزت و کرامت ملی: موج دوم بیداری اسالمی در ادامه موج اول به دنبال احیا و 

های اسالمی است و در برابر هرگونه هجوم  بازسازی شأن و جایگاه و پاسداشت کرامت ملت
  کند.  توطئه بیرونی مقابله میناشایست و نابخردانه نفوذ و 

  
  اهداف موج جدید بیداری اسالمی

در برخـی  :سال اخیر در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقـا نتـایج مختلفـی داشـت ۱۰حوادث 
در برخـی دیگـر قـدرت و نظـام سیاسـی تـا  ؛جایی ظاهری قـدرت شـد هجاب وجبکشورها م

قـدرت بـه عرصـه  اپـمی و احـزاب مختلـف از جملـه احـزاب اسـال ندحدودی دگرگون شـد
اما کلیت حکومت با تغییرات بنیادی مواجه نشد. در برخی کشورها بیداری اسالمی  گذاشتند،

اما این تغییر و تحـوالت  ،و نظام سیاسی با تغییرات عمده همراه بودشد تا حدود زیادی محقق 
(بحرین) و در برخی کشورها انقالب مردم سرکوب شد  .با دخالت خارجی، همراه بود (یمن)

در برخی کشورها نیز با دخالت کشورهای غربی و عربی، شورش و بلـوایی راه افتـاد تـا مسـیر 
های شورشـی  (سوریه). در برخی کشورها با راه انداختن گروه منحرف کنندبیداری اسالمی را 

ایـن  بـر .و افراطی همچون داعش سعی کردند حاکمیت جدید را به چـالش بکشـند (عـراق)
  ۱۰وان گفت در ت اساس می

ً
بـه دنبـال  سال اخیر، با وجود آنکه مردم کشورهای منطقـه حقیقتـا

  . حفظ شدهمان سیستم سابق  ،این مناطق بیشترانقالب و بیداری اسالمی بودند، اما در 
گاهی و بصیرت بیشتر، مسیری را انتخـاب کننـد  به نظر می رسد در آینده مردم منطقه با آ

توانـد  بران شود. بدین منظور اهداف بیداری اسالمی آینـده میکه بخشی از این انحرافات ج
  حق مردم را دربر داشته باشد.  ههای ب متنوع از خواسته یطیف

اهداف خطرناکی را در منطقـه دنبـال  صهیونیستیهمچنین با توجه به اینکه آمریکا و رژیم 
  می

ً
 طلبانه و ضد اهداف توسعه بخشی از اهداف آینده بیداری اسالمی، مقابله با این کنند، طبعا
بـا  رژیم صهیونیسـتیهای آمریکا و  صوص که سیاستبه خ ؛عربی خواهد بود اسالمی و ضد

نـاخواه، هـر  های صریح یا تلویحی برخی کشورهای منطقه همراه است. بنابراین خواه حمایت
 
ً
 صهیونیسـتی همـراه خواهـد بـود. نگـاهی بـه با اهداف ضـد موج جدیدی در منطقه احتماال

    :دهد مطالبات موج اول را نشان می ،های فعال ران نقش پیشو روندهای موجود 
  ؛برقراری و اجرای اصول دین اسالم در سایه توحید و عدالت. ١



ص
شاخ

 
می
سال
ي ا
دار
م بی
 دو
وج
ي م
ها

  
 

 

 127  

  ؛های فاسد سیاسی براندازی نظام. ٢
  ؛استقالل سیاسی و مقابله با نظام سلطه. ٣
   .طلبی رژیم صهیونیستی مقابله با توسعه .۴

اندازی از ایـن  تـوان اهـداف و چشـم اه موج جدید بیداری اسـالمی میبرای درک جایگ
نگری در مـوج جدیـد بیـداری  د. آینـدهکراهداف را در افق گام دوم انقالب اسالمی معرفی 

و بـر اسـاس اسـت گسـترده و رو بـه جلـو آن محدوده زمـانی  است.دارای اهداف بلندپایه 
  پردازیم: ترین اهداف می همبه مدر ادامه  .های معرفتی استوار است بنیان

  ؛های آینده ها و تصمیم تبلور روح انقالبی و جهادی در اجرای برنامهـ 
انتظار، ایثار،   هایی مانند گذار بر ارزش سازی جامعه مطلوب مهدویت و سیاست زمینهـ 

  ؛مقاومت، شهادت و ...
  ؛سیاست، اقتصاد و ...های مختلف از جمله مسائلی مانند فرهنگ،  بازگرداندن دین به عرصهـ 
های نسـل  ... در بدنه اندیشـهوشناسایی مفاهیم عدالت، معنویت، عقالنیت، مساوات، آزادی ـ 

  ؛ها جدید و جوان ملت
سازی محور مقاومت و تولید ادبیات مبتنی بر مقتضیات و  سناریوسازی بر اساس جوانـ 

  ؛شرایط آینده
   ؛مادی به عنوان منابع مادی قدرت های اندازسازی در ظرفیت ریزی و چشم برنامهـ 
دینی در نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی مسـتعد  و های اخالقی، ایمانی بررسی بنیانـ 

  ؛و کارآمد
تصویرسازی از مشارکت سیاسی ـ اجتماعی عموم مردم در تقویت همبستگی و اعتماد ـ 

  ؛سازی اسالمی عنوان جامعه  ها و مردم به متقابل حکومت
سوی آینده مطلوب بـا   های موج بیداری از ابتدا و بر اساس آن حرکت به روندشناخت ـ 

  ؛های داخلی و ملی قاطعیت و اعتماد به توانایی
  ؛سازی در بستر جوامع اسالمی مانند عراق، لبنان، سوریه، یمن و ... های تمدن بررسی مؤلفهـ 
گیری و  وگیری از غافـلبرای جل گامبه گام صورت  بررسی تحوالت بیداری اسالمی به ـ 

  ؛های استکباری مانند صهیونیسم و آمریکا ضربه از نظام
هـای عینـی در مقابـل  جوان پرشـور و مـؤمن و متعهـد بـه واقعیت  گرایی به نگاه مثبتـ 

  ؛ای دشمن سیاست تبلیغی و رسانه
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درت سازی آینده قوی و عزیز میان ق ها برای آماده زمینه همهانقالب علمی و اندیشه در ـ 
  ؛و ثروت دنیای غرب

های علمی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، آموزشـی و ... در  دست آوردن قله  بهـ 
   ؛سازی اسالمی مندی و تمدن سایه نظام

  ؛رسیدن به اهدافبرای  ای عنوان وسیله  ایجاد اقتصاد قوی در مقابل اقتصاد ضعیف بهـ 
   ؛مصلحت و مرزبندی با دشمن بر اساس عزت ملی، حکمتـ 

گام دوم انقالب در بیداری اسالمی ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی بـرای  دیگر مهمـ هدف 
    )١٨٠- ١٩٠: ١٣٩١ت. (عیوضی، ساطلوع خورشید والیت عظمی (ارواحنا له الفدا) 

های سرمایه اجتماعی در جهان اسالم از جمله گسترش انسـجام  لفهؤسازی م کید بر فعالأتـ 
، یمشترک اجتماع یجانبه هنجارها ، بسط مشارکت داوطلبانه، توسعه همهیجتماعا یو همبستگ

، ی، همـدلیت جمعیمتقابل، هو یقدرتمندانه، تعاون و همکار یرفتار یاعتماد متقابل، الگوها
  ؛کید بر منافع مشترکأ، ارتباطات، احترام متقابل، تیحسن تفاهم، روحیه جمع

دن به تمدن نوین اسالمی که ساختار موج جدید اشاعه فرهنگ ناب اسالمی برای رسیـ 
  کند. بیداری اسالمی را متعین و مشخص می

دنبـال این هدف در موج اول بیداری نیـز  ؛توجه به وحدت و همگرایی جوامع مسلمانـ 
هـای  بیشتر معطـوف وحـدت بـین گروهاین است که  مودموج آن در تفاوت اساسی  شد. می

 همـهخـواهی در برابـر  های اسالمی است که دغدغه آزادی گروه همهرسمی و  رسمی و شبه
  .را دارندهای استکبار جهانی  جریان

خواهی: یکی از بارزترین اهداف بیـداری اسـالمی رسـیدن بـه نقطـه مطلـوب  ـ عدالت
عدالت و قرار دادن عدالت به عنوان کانون مرکزی مبارزه با نابرابری در دنیای مدرن و مقابله 

زمینه موج بیداری اسالمی اسـت و عـدالت  . این هدف واال در پساست یگر با تفکر سلطه
  دهد. نظر قرار می مدرا در سطح جهان نابرابر 

  
  نقش محور مقاومت در  بازخیزی بیداری اسالمی 

. در برخـی منـاطق قـدرت و دشـرایط متنـوعی در منطقـه دار ،محـور مقاومـت در مـوج جدیـد
 ای ریـزی هوشـمندانه ند و برنامهکاید موضع خود را تقویت ب از این رو سیاری دارد؛های ب فرصت

 .  استهایی مواجه  و با چالش دثباتی دار وضعیت کمهم مناطق برخی در  .داشته باشد
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عالوه  وای جمهوری اسالمی ایران تبدیل شده  امروزه مقاومت به رکن مهم قدرت منطقه
های ایجـاد نظـم  ویـت زمینـهبر افزایش ضریب بازدارندگی دفاعی جمهـوری اسـالمی و تق

ای، حتـی در بعـد اقتصـادی آن  هـای منطقـه ن، در تقویـت همکاریرانظـر ایـ ای مد منطقه
آفرینی ایران در منطقه منوط به تقویـت بـازیگری  نقش  رسد آینده به نظر می .تأثیرگذار است

ات توجـه بـه تغییـر ویـژه بـاه ن در قالب محور مقاومت اسالمی است. این موضـوع، بـراای
الملل و احتمال گذار آن به شرایط چندقطبی و تأثیر این تحـول  دینامیسم قدرت در نظام بین

موقعیـت  هبنابراین مروری بـ )۱۳۹۸. (قربانی، اهمیت زیادی داردبر ژئوپلیتیک خاورمیانه 
  ایران در محور مقاومت خواهیم داشت. 

سـوریه ثابـت کـرد کـه تجربه یمن، لبنان، عراق و  است.شرایط مقاومت در یمن خوب 
ای  که موفق شود و در آینده به عنوان کانون قدرت منطقهد تواند جریانی ایجاد کن مقاومت می
کـه  دمحور مقاومت بتواند یک سناریوی مطلوب برای مردم منطقه ترسیم کناگر دیده شود. 

یار قوی در این مناطق بسمقاومت طرفداران  برسد زیراموفقیت  هتواند ب خوب اجرا شود، می
باید مدیریت شوند. باید بـا احتـرام بـا آنهـا  و فقطو توانمند هستند و امکانات خوبی دارند 

 )١٤: ١٣٩٩(موسـوی،  .د و هوشمندانه اجازه داد با شرایط محلی خود پیش برونـدکررفتار 
توانـد جریـانی ایجـاد کنـد کـه آمریکـا، رژیـم  بنابراین محور مقاومـت در ایـن منـاطق می

  و در حالت تدافعی قرار دهد.سازد گیری مواجه  و عربستان را با غافل صهیونیستی
در یمن بسترهای مناسبی برای مقاومت وجود دارد. مردم یمن با اینکـه بـدترین شـرایط  

و همچنـان  نـدا ، موفـق بـودهه اسـتآنهـا تحمیـل شـد راقتصادی، امنیتی، بهداشتی و ... ب
. عبـدالملک الحـوثی هـم از نظـر برخـورد بـا شـود برگـزار میتظاهرات میلیـونی در آنجـا 

توان  می از این رو ؛ها و هم در رابطه با مردم خودش از قدرت خوبی برخوردار است سعودی
  مثبت ارزیابی کرد. را آینده مقاومت در این کشور 

الله از وضعیت خوبی برخوردار است و بسـیار موفـق عمـل  در لبنان نیز مقاومت حزب
 ،مردمی این حزب همچنان خوب اسـت و بـا جمهـوری اسـالمی ایـرانپایگاه  .کرده است

  محور مقاومت قدرتمندی در منطقه هستند. 
موفق این کشور در برخی مقاطع . در سترو هروب یهای محور مقاومت در عراق با چالش

های ایـران  است. حمایتشده با تهدیدهای مقاومت مواجه هم ده و در برخی موارد کرعمل 
های فعال باید با درایت و  شور قدرتمند در محور مقاومت از دولت عراق و جریانبه عنوان ک
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ترش یابـد. سـمحبوبیت جمهوری اسالمی ایران در عراق گ باید .داری همراه باشد خویشتن
کنند و در تقابـل بـا منـافع  های داخلی عراق که خوب عمل نمی حمایت مقاومت از جریان

کند. در عراق باید با تدبیر و هوشیاری عمل کرد و  ضعیف میعراق هستند، موقعیت ایران را ت
های سیاسی ناکارآمد خودداری کرد تا عراق بـه عنـوان شـریک  از حمایت برخی شخصیت

در موج دوم بیـداری، جمهوری اسالمی ایران،  .مقتدر و همسو در کنار مقاومت باقی بماند
ظـیم کنـد. بسـیاری از رؤسـای مقتضـیات جدیـد تن براسـاسسیاست خود را در عراق  باید
 عراقنزد عموم مردم  آنان پایگاه اند و نداشتهدر عراق های سیاسی شیعه عملکرد خوبی  گروه

چنـین  ،. اولویت امروز مقاومت حفظ عراق است و جمهوری اسـالمیتضعیف شده است
پاک، باتجربه و متخصصـی در  های خوشنام، مخلص، مجاهد، دست توانی دارد. شخصیت

تواننـد حـزب یـا نهادهـای جدیـدی ایجـاد کننـد و ایـران در کنـار ایـن  هستند که میعراق 
  )١٤: ١٣٩٩(موسوی، ند. کتواند فصل جدیدی از حضور را تجربه  ها می شخصیت

های فراگیر و گسترده انقالب اسالمی ایـران  ها و حمایت محور مقاومت از ابتدا با تالش
ت. در قـانون اساسـی فـایها ادامـه خواهـد  تشکل گرفته و روشن است در سایه این حمای

های اسالمی، حمایـت از فلسـطین و کشـورهای  حمایت از مستضعفان، حمایت از جنبش
ترین اصول سیاسـت خـارجی جمهـوری اسـالمی بـوده اسـت. ایـن  حامی آن و ... از مهم

ژیم رله، آثار و تبعات مختلفی مثل دشمنی و مخالفت برخی کشورها از جمله آمریکا و ئمس
و نیز برخی کشورهای عربی منطقه داشته است. با این حال، سیاسـت اعالمـی  صهیونیستی

در مقابـل  .جمهوری اسالمی همواره نوعی پیام تعامل برای کشـورهای منطقـه بـوده اسـت
ای میان ایران با برخی کشورها از جمله عربستان سعودی وجود دارد. بـه  نوعی رقابت منطقه

موج دوم بیداری از جبهه مقاومت به رهبری ایران سخن گفت که بایـد توان در  طور کلی می
 طـی کنـد؛ ل نوظهـورئهـا و بسـیاری از مسـا راه پر چالشی را به سوی آینده با عدم قطعیت

توان ادعا کرد جبهه مقاومت از نظر کیفیـت و کمیـت و کسـب تجـارب و  هرچند امروز می
  مقایسه با ابتدای حرکت نیست. امکانات نیروی انسانی و موقعیت جهانی، قابل 

سـت کـه رو بهوره با موج جدید بیداری با دو جریان متخاصم همحور مقاومت در مواج
  :بپردازد هاباید به ارزیابی و بازشناسی مجدد آن

هـای  گیری جریان وجـب شـکلهای اسالم نبـوی م انحراف از آموزه :تکفیریهای  نخست، جریان
ایـن  پیامـدهایاز ، چالش پیش روی محور مقاومتعنوان  بهالقاعده و داعش  شد.تکفیری 
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کید اسالم سیاسی بر مرجعیـت اسـالم در راهبردهـای جمهـوری أ. تندستهراف فکری حان
تا زمینه را برای تحکیم جبهه مقاومت  استترین رسالت جمهوری اسالمی  اسالمی از مهم

    ).۶۵ـ۶۷: ۱۳۹۷(ناظمی و همکاران،  فراهم سازد.
آمریکـا و حامیـان  ،ایران در صحنه قدرت امنیتی و سیاسـی های استعمارگری با محوریت آمریکـا: دوم، جریان

امـروزه چـالش بـر سـر حضـور ایـران مقتـدر در . «کرده استرو  هایی روبه با چالشرا غربی آن 
مرزهای رژیم صهیونیستی و برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه غرب آسـیا و حمایـت 

های اشغالی و دفاع از پـرچم  سالمی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمینجمهوری ا
الله و مقاومت در سراسر این منطقه است. امـروز مشـکل او جلـوگیری از انتقـال  برافراشته حزب

های پیشرفته ایرانی به نیروهای مقاومت است ... امروز بـرای مقابلـه سیاسـی و امنیتـی بـا  سالح
بینـد و  ها دولت معاند یا مرعوب می ، خود را محتاج به یک ائتالف بزرگ از دهجمهوری اسالمی

    )Khamenei.lir( »خورد. البته باز هم در رویارویی، شکست می
  

 ها در موج دوم  ها، روندهای نوظهور و عدم قطعیت ران پیش

های خـود  رنامـهآینده و راهبردهـا و ب بهدن یهر حاکمیتی برای گسترش اهداف خود نیازمند اندیش
اعالم » گام دوم انقالب«در بیانیه  ،رهبر انقالب اسالمی ،ای الله خامنه . آیتستها زمینه همهدر 

مین مرحله خودسازی و جامعه«: انقالب  کردند
ّ
ن وارد دو

ّ
بایـد  و »است سازی شده  پردازی و تمد

سـوی   بـه» اسـالمی تالش و مجاهـدت جوانـان ایـران«و با » نظام انقالبی  نظریه«در چارچوب 
 
ِ
ن نوین اسالمی و آمادگی بـرای ظهـور امـام زمـاناتحقق آرمان

ّ
  گـام یجاد تمد

ً
 برداشـت. طبعـا

پژوهانه، آنهـا  حرکت به سوی این اهداف، با موانع و مشکالتی همراه است که باید با نگاهی آینده
مـاده بـود. همچنـین را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و پیشاپیش برای مواجهه بـا آن مشـکالت آ

توانـد انقـالب  ها وجـود دارد. عـواملی کـه می برای موفقیت و رسیدن به آرمان های مناسبی زمینه
ه با تغییر بـازیگران خـارجی، تقویـت نیـروی مقاومـت هاسالمی را در موج دوم بیداری در مواج

ترین رونـدها،  همند شناسایی مکالمللی و ... حمایت  ای، تغییر موازنه قدرت در سطح بین منطقه
  ر موج دوم بیداری است. دهای بیداری اسالمی  ها و عدم قطعیت ران پیش

هـا در  هایی برای حکمران هایی برای بیداری و چالش ها به معنای فرصت ران پیش: ها ران . پیش ۱
هایی را مورد بررسـی قـرار  ران توان پیش جهان اسالم هستند. در دو حوزه داخلی و خارجی می

دارای سـه شـاخص ضـد سـلطه  ،که بـه بـاور بسـیاری از تحلیلگـرانرا بیداری اسالمی  داد.
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نشانده و وابسـته و تغییـر در مناسـبات بـا رژیـم  های دست بیگانگان (آمریکا)، تغییر حکومت
توان یکی از دستاوردهای بزرگ انقالب اسالمی ایران در جهان اسالم و  می ،صهیونیستی است

ها و اصول مقاومـت در منطقـه دارد. الزم  را تطبیق زیادی با شاخصزی ؛الملل دانست نظام بین
هـایی اسـت کـه آینـده  ران آینده و مبتنی بر پیش ربیانیه گام دوم، سندی ناظر باست اشاره شود 

کند. موج بیداری اسالمی در چـارچوب گـام  تر ترسیم و تبیین می وقوع محتوای هدف را عینی
تـوان  می .ده اسـتشـوی مقاومـت در سـطح ملـی و فراملـی دوم باعث بازسازی قدرت نیـر

ها در مرحلـه گـام دوم در  ران ها و وقایع در آینده دانست. پیش ها را موتور حرکت پدیده ران پیش
ها در دو سطح  ران صورت مقاومت بروز کرده است. پیش المللی به  ای و بین منطقه ،سطح ملی

سـیاری،  . (حاجیهسـتندنفـی) قابـل تحلیـل داخلی (مثبت و منفی) و خـارجی (مثبـت و م
های بیداری اسالمی که در بیانیه گام دوم انقالب نیز مـورد  ران ترین پیش مهم )۶۸ـ۷۰: ۱۳۹۷

دیپلماسی عمومی بـا محـور اتحـاد اسـالمی  و شامل ایران، اسالم، جوانان اند توجه قرار گرفته
  های فعال خواهد شد.  نار . مروری بر برخی پیشهستند

گیری گفتمـان انقـالب اسـالمی در  جمهوری اسالمی ایران پس از شکلانقالب اسالمی ایـران: ـ 
نشـانده را بـا هـدف  های استبدادی و دست منطقه، به نوعی رهبری معنوی گفتمان علیه نظام

  دن دست استعمارگران از منطقه بر عهده دارد. کرکوتاه 
ان که بستر بیداری اسالمی است، اسـالم در منطقه و جهی مهم ها ران یکی از پیشـ اسالم: 

، »استبدادسـتیزی. «ندهای بیداری اسالمی نیز از بعدی اسالمی برخوردار لفهؤم همه. است
و ... همه مبانی » طلبی استقالل«، »طلبی عدالت«، »استکبارستیزی« ،»ساالری دینی مردم«

  .استای اسالمی  آموزهکنند نیز  که دنبال میرا و هدفی  رنددینی و اعتقادی اسالمی دا
ماننـد موتـور ی هـای انقالبـی نقشـ جوانـان در حرکت ،بر اساس برآوردهای اولیهـ جوانان: 

در بیانیه گام دوم انقالب بر نقش مهم و سـازنده  کنند. بر این اساس محرکه جنبش را ایفا می
  کید شده است. أسازی اسالمی و آرمان انقالبی ت آنها در تمدن
های منطقه تحت  ممکن است حکومت های حـاکمیتی: عمیق و گسترده بازیگران خارجی در زیرساخت ـ سیطره و نفوذ

  ها با تغییرات اساسی مواجه شوند.  ران ثیر مداخالت این پیشأت
های محور مقاومت در یمن، سوریه، لبنان و ... سبب شده  پیروزیها و تجارب جبهه مقاومت:  ـ ظرفیت

  وارانه به تغییر آینده داشته باشد.است جامعه هدف نگاهی امید
 کامل موجـب تغییـرات  غیررسمی و کنترل  این عرصهـ پیدایش فضای جدید در عرصه سایبری: 

ِ
خواهـد ناپذیر
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  های مردمی است. ها در کشورها و ابزار حمایتی جنبش اعتراض  کننده و تقویتشد 
نفکران و حتی عموم جامعه اهل تسـنن نگـاهی روشهـا:  کفایتی و وابستگی حکومت ـ باور اکثریت جامعه به بی

سـال  ٤٠بیننـد کـه  خاص به جمهوری اسالمی دارند. آنها مدلی از حکومت را در ایران می
های آمریکا ایستادگی کرده اسـت و حـال دارد وارد حـریم امنیتـی  کشی است در برابر عربده

  شود و استقالل کامل دارد. آمریکا می
این مسئله بارقـه  :های غربی های مستبد و قدرت ر حکومتشکسته شدن ابهت و اقتداـ 

امیدی است که هر قدر در افکار مردم کشورهای اسالمی برجسته و تقویـت شـود، عـاملی 
  آید. ران به شمار می پیش
ران در تصویرسـازی از آینـده مـرجح و  وجود رهبـر بـاالترین پـیشجایگاه رهبری انقالب اسالمی: ـ 

دی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و ... برای آینـده جامعـه اسـالمی های اقتصا تشخیص چالش
مقاومت از مـوج اول تـا مـوج  ،ران رهبری و وجود رهبری والیت فقیه . با توجه به پیشاست

دسـت و  نجام دهدا یهای مؤثر های داخلی و خارجی اقدام خوبی در بحران  دوم توانست به
  گیری باشد. ای آینده بهترین گزینه تصمیمبینی و سناریوه د که در پیشبزنیراتی یبه تغ
سـازی  مخاطبان و جریـان اصـلی بیـداری اسـالمی و تمـدن:  دیپلماسی عمومی با محور اتحاد اسالمی ـ 

رسـد یکـی از  کید بر نقش جوانان هستند. بـر ایـن اسـاس بـه نظـر مـیأاسالمی، مردم با ت
ریـق دیپلماسـی عمـومی بـا سازی است کـه از ط بیداری اسالمی گفتمانمهم های  ران پیش

  محوریت اتحاد اسالمی قابل دستیابی است.
 ،هایی مانند شهدا، نیروهـای مقاومـت ایران اسالمی دارای اسطوره:  سازی و الگوسازی ایجاد اسطوره ـ

الگوسازی در سـطح فـردی، بنابراین  ؛های دینی مانند ائمه و ... است دفاع مقدس، اسطوره
آفرینی افراد شایسته و مؤمن و متعهد در سـطح ارائـه  ند در نقشتوا اجتماعی و حاکمیتی می

  الگوی جدید از حاکمیت بسیار مؤثر باشد و آینده حاکمیت را تحت پوشش قرار دهد.
 های معنویت، اخالق، دینی و ... به های مشارکتی و علمی در زمینه ایجاد شبکه:  سازی ـ شبکه

أثیرگذار است و بستری را بـرای اقـدام جمعـی عنوان قدرت معنوی در سطح داخلی بسیار ت 
  کند. آماده می

های  عرصـه همـهروحیـه جهـادی سرچشـمه اعتقـادات و باورهـای دینـی در :  ـ وجود روحیه جهادی
 ،سـوی بهتـرین  ها بـه ران حرکت انسان ترین پیش  قویو اجتماعی، سیاسی، اقتصاد، مذهبی و ... 

ای  تواند جامعـه نفس و اعتماد به توانایی می را اعتماد به زی ؛ترین آینده است ترین و پیشرفته گسترده
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  .حرکت دهدهای داخلی و خارجی  زمینه همهسوی شکوفایی در   را از انحطاط به
تحوالت مهم نیازهای  سرمایه انسانی و اجتماعی یکی از پیش:  تقویت انسانی، معنوی و سیاسی مقاومتـ 

هـای  ر در مقاومـت مردمـی اسـت. بسـیاری از آموزهثؤهای م ران سیاسی و اجتماعی و پیش
، در راسـتای تقویـت اسـتاسالمی نیز که با هدف تبلیغ، امر بـه معـروف و نهـی از منکـر 

سرمایه انسانی و اجتماعی است. به عبارت دیگر اجرای اصـول اسـالمی در ابعـاد فـردی و 
  بع انسانی است. های دینی جهاد و بسیاری موارد دیگر نیازمند منا اجتماعی، آموزه

های امنیتـی،  ران فنـاوری جهـانی در توسـعه اسـتفاده از پـیش:  وجود منابع فناوری و اطالعات پیشرفتهـ 
محور مقاومت در تصویرسازی از آینـده به تواند  دفاعی، نظامی، سیاسی، اقتصادی و ... می

سـازی  شبکههای نظام اسالمی در جهان شود و با ایجـاد  کمک کند و باعث صدور پیشرفت
  جهانی قدرت جمهوری اسالمی را افزایش دهد.

ران منفـی در  ران بـاالترین پـیش ایـن پـیش : های پیشرفت و اصـالح جامعـه ـ شکاف بین عملکرد مدیران، مسئوالن و حاکمان با وعده
  .استها در قبال دشمن  پذیری ملت های مردمی و کاهش حس مسئولیت مشارکت

مقاومت در سطح منطقه و وجود اهداف مشترک بـین بـازیگران  حضور جبهه:  ـ محور مقاومت
توانـد عـزت و قـدرت  بینـی آینـده امـت اسـالمی می تغییر موازنه قدرت در پیش و مقاومت

  کشورهای جبهه مقاومت را در مقابل استعمارگران غربی افزایش دهد.

صـورت الگـویی بـرای   د بـهنـتوان آینـد می وجـود می  طـور مـنظم بـه  روندها وقتی بـه: . رونـدها ٢
. موج دوم بیداری اسالمی را باید در چـارچوب روند کار  بینی حوادث آینده به پژوهی برای پیش آینده

  روندهای نوظهور. .۳ ؛روندهای ادواری .۲ ؛روندهای تجربی .۱ :سه روند بررسی کرد
سال پیش  ۱۵۰ر الدین د های بیداری سید جمال تجربه تاریخی مانند اندیشه : روندهای تجربی 
ن است. از سویی وقوع انقالب ناهای مقاومت اسالمی میان مسلما دهنده وجود اندیشه نشان

توان نقطه آغاز تجربه جنبش مقاومت و قیام میان امت  اسالمی و روندهای ناشی از آن را می
  اسالمی دانست. 

و درست شـناخت و بینی آینده مرجح باید گذشته را روشن  برای ساختن آینده مطلوب و پیش
عنوان تجربه در تصویرسازی از آینده استفاده کرد. مقاومت در دفاع مقدس، مقاومـت در   از آن به

ــل اســتعمارگران خــارجی، بســیجی ــاوری،  مقاب ــادی، انقــالب علمــی و فن ــه جه گری و روحی
... و وهای سیاسی، فرهنگـی  زمینه همهمشارکت مردمی در و ساالری دینی، حضور جمعی  مردم

های گام اول بیداری اسالمی دانسـت کـه توانسـت  توان از تجربه افزایش معنویت و اخالق را می
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سطح خارجی تأثیر بسزایی بگذارد و در نتیجه شاهد بیداری اسالمی در سایر  یادر سطح داخلی 
های بارز تـأثیر انقـالب  که از نمونههستیم کشورهای اسالمی و تشکیل جبهه مقاومت در منطقه 

 نمونـه دیگـر )۲ــ۵: ۱۳۹۷ای،  اللـه خامنـه (آیت .اسـت رهبـری امـام خمینـی(ره)  می بـهاسال
رژیــم رونــدهای ناشــی از صــراحت و شــجاعت جمهــوری اســالمی ایــران در برابــر آمریکــا و 

المللی به رهبری آمریکـا، یکـی از منـابع  . مقاومت ایران در برابر فشارهای بینصهیونیستی است
تواند در کسب  های اسالمی در منطقه بوده و هست و این روند می بشها و جن بخش حرکت الهام

  ثیرگذار باشد. أتوجه و حمایت افکار عمومی جهان اسالم بسیار ت
سـتیزی و  های آنـان بـا هـدف اسالم نشـانده اقدامات استعمارگران غربـی و دست : روندهای ادواری

. این اقدام از گذشته وجـود ستال اجراهراسی در فرایند عملکرد دشمنان ایران همیشه در ح شیعه
آینده نیز ادامه خواهد داشت. شناخت ایـن مجموعـه رونـدهای ادواری بسـیار حـائز در داشته و 

  خواهد بود. مواجه ای از این روندها از سوی دشمنان  اهمیت است. مقاومت در آینده با مجموعه
گاهی سیاسی های ا روندهای ادواری گسترش شبکه های یکی دیگر از نمونه جتماعی و آ

گیـری، تشـدید و  و اسالمی افکار عمومی کشورهای منطقـه اسـت. یکـی از عوامـل شـکل
های جمعـی جدیـد، اینترنـت و  گسترش تحوالت انقالبی منطقه در دهه اخیر، نقش رسـانه

های اجتمـاعی در  های جمعی، به ویژه شبکه ثیر رسانهأهای مجازی و اجتماعی بود. ت شبکه
گاهی و ا  بخشی سریع تحوالت انقالبی در کشورهای منطقه انکارناپذیر است.  لهامآ

ها را  بینی که پیشساز تحوالتی شود  در آینده زمینهفناوری جدید ممکن است  : روندهای نوظهور
 
ً
بـدون تجربـه  ،دارای ماهیـت جدیـد ین حـوادث نوظهـورچنیقرار دهد. تأثیر تحت کامال

سازی اسـالمی در سـطح  هایی در تمدن با وجود اقدام ،ومدر گام د هستند.تاریخی و علمی 
ــوین در طراحــی اندیشــه نظــام اســالمی در کشــورهای لیبرالــی و  جهــانی، آغــاز عصــر ن

ولـی موضـوعاتی ماننـد آزادی، اخـالق،  اسـت؛دست نسل جدیـد مطـرح   داری به سرمایه
، در نظریـه نظـام اندازهای آینده بر اساس فناوری جدیـد معنویت و عقالنیت و ... در چشم

توانـد  طبیعی مثل کرونا می مثال، حوادث نوظهوررای . باستانقالبی قابل بررسی و تحلیل 
 را تحت تأثیر قرار دهـد. ها انسان ود وروجود آ  بهتغییراتی در سبک زندگی فردی ـ اجتماعی 

   )۲۸ـ۳۴: ۱۳۹۱(خرمشاد، 
نفوذ آمریکا در منطقه است.  کاهششود  بینی می که پیشیکی از روندهای نوظهور آینده 

نفـوذ سیاسـی و نظـامی منطقـه  اگر چه آمریکا همچنان یکی از بازیگران خارجی و صاحب
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اما حدود یک دهه اخیر با کاهش توجه آمریکا و سیاست گردش به شـرق واشـنگتن،  ،است
روند کاهش نفوذ آمریکا در منطقه آغاز شده است که حتی به تبع آن، تحوالتی در سیاسـت 
خارجی متحدان سنتی آمریکا در منطقه رخ داده و آنها هم به دنبال افزایش شرکای خـود در 

  روابط خارجی هستند. 
  فهوم بیداری اسالمی از ابتدا محور مقاومت را با چالش مواجه کـرد. همـانم چالش مفهومی:

را  ای اعتراض کردنـد کـه چـرا ایـن مفهـوم زمان که مفهوم بیداری اسالمی مطرح شد، عده
شـود.  دانیم این تحـوالت بـه کجـا خـتم می اند، در حالی که نمی  نامیده» بیداری اسالمی«

نگفتنـد، » ما کـان«برخی معتقد بودند رهبری استفاده از مفهوم بیداری اسالمی را به اعتبار 
کنند که بروید تـا  گفتند؛ بنابراین رهبری دارند خط را مشخص می» ما یکون«بلکه به اعتبار 

هـا  خواهیم. اگر با این نگاه جلو برویم، بحث گوید این همان است که ما می بشود. نمیاین 
شود؛ چون قرار است در آینده نظام معنـایی بیـداری اسـالمی در  سازی متفاوت می و مفهوم

هـا نکتـه کلیـدی  سازی ملـت مشی آن مشخص شود. در مفهوم و به نوعی خط عمل ساخته
خواهند خود را درگیر این مسئله کننـد کـه ایـدئولوژی ایـن  نمیکارآمدی است. نسل جدید 

کشورها چیست یا تئوری مورد استفاده آنها چیست. برای نسل جدید فرقـی نـدارد کـه ایـن 
ها مهـم  است و ... برای آنها کارآمدی این دولت  رفاهی است، لیبرال است، نئولیبرال  دولت

ن کارآمد نیست و به این موضـوع اعتـراض شا فهمیدند این بود که حکومت است. آنچه آنها 
  های سیاسی و اجتمـاعی و نبود آزادی  توانید این اعتراض به ناکارآمدی کردند. حال شما می

یا هـر » بوکی انقالب فیس«، »بهار عربی«، »بیداری اسالمی«تابد،  که نسل جدید برنمی را
لکه مهم این اسـت کـه نسـل کنید، ب اسم دیگر تعبیر کنید. مهم نیست چه نامی انتخاب می

  کند. جدید از چه چیزی به ستوه آمده است و به چه چیزی اعتراض می
ال اساسی در مـوج دوم بیـداری ایـن اسـت کـه کـدام الگـو از ؤس چالش الگویی مورد اقبال مردمـی:

حکومت اسالمی به عنوان یک الگوی موفق در مقابل این جوامع گذاشته شده است تا آنهـا 
می کنند؟ به کجا باید برسند؟ الگوی آنها چیست؟ یک الگو، داعش و القاعده بیداری اسال

 اگر بیداری اسالمی در جهان اهل سنت بخواهد به سمت احیـای ارزش
ً
هـای  هستند. عمال

شود. علت انحرافـاتی  اهل سنت برود، یا باید خالفت احیا شود یا به التکفیر و الهجره ختم 
ها ناتوان عمل کردند. برای  سنی هان اسالم رخ داد این بود کهکه در پی بیداری اسالمی در ج

گرای  مثال در تـونس راشـد الغنوشـی نتوانسـت بـه خـوبی مـدیریت کنـد و جنـبش اسـالم
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ال ؤبه رهبری راشد الغنوشی به سرعت با کاهش موقعیت اجتماعی مواجه شد. س» النهضه«
رکـت بیـداری اسـالمی در د حشـای موجـب  های عمده ها و آسیب این است که چه چالش

د و به نقطه اوج و هدف اصلی خود که همان دگرگونی بنیادین در وتونس به انحراف کشیده ش
  )١٦: ١٣٩٩(آجیلی،  ؟نائل نشود ،ساختار قدرت حاکم در این کشور بود

همچنـین تنـدروهای و ا بـرای مرسـی در مصـر و ترابـی در سـودان ه الؤله و سئمین مسه
. ، مصـداق داردهای اهـل سـنت بودنـد از حرکت یهای اعش و ... که نمونهطالبان، القاعده، د

له دارند. اگر بر مبنای قرائت ئداری مس ها در الگوی درست و مرتب برای حکومت بنابراین سنی
جمهوری اسالمی ایـران بـه اما باید جمهوری اسالمی را به عنوان الگو نشان داد.  ،شیعی باشد

تـوان  ال ایـن اسـت کـه آیـا امـروز میؤسـ .هایی مواجه اسـت شعنوان الگوی مطلوب با چال
جمهوری اسالمی را به عنوان الگوی بیداری اسالمی بـرای نسـل جدیـد کشـورهای اسـالمی 

هـای اجتمـاعی را  توان مدل حکومتی جمهوری اسالمی در صحنه واقعیت معرفی کرد؟ آیا می
ی اسالمی همان اسالمی است کـه در الگو معرفی کرد و اذعان داشت منظور از بیداربه عنوان 

شـود  یمتفسیر برخی الگوی مطلوب متوجه اردوغان  ،الؤدر پاسخ به این س ؟ایران وجود دارد
که هم اسالمش سیاسی است، هم اهل سنت است و هم ترکیه را توسعه داده است. بسیاری از 

انـد.  کرده رایش پیـدا های جدید از جوانان به همین نگـاه ترکیـه گـ ای و نسل های منطقه جریان
های مفهومی بیداری اسالمی برای ایران و محور مقاومت ایـن اسـت کـه  شاید یکی از چالش

امـا میـوه آن را ترکیـه  ،شـود شعار بیداری اسالمی در محیط عملیاتی این کشورها منعکس می
  چیند و کاربرد این مفهوم تبلیغی است برای ترکیه در جهان اسالم.  می

 درخـورکید امام خمینی نیز در موج دوم بیـداری اسـالمی أهای مورد ت مجموعه چالش
بـه هـا را  باید این چالشپژوهان و کارشناسان  شود. آینده که به اختصار اشاره می است جهتو

  .تبدیل کنندسناریوهایی برای آینده مقاومت 
  

  زایش دوباره اسالم 
و فرهنگی در عرصه جهـانی خواهـد در این سناریو جهان اسالم دوباره رونق و برکت فکری 

  شود که داشت. این سناریو زمانی محقق می
حمایـت از ایـن  دربیـداری اسـالمی  یاهـ ایران به عنوان نقطه کـانونی جریان نخست،

  .داشته باشد ای ا نقش فعال و هوشمندانهه جریان
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های دنیای مدرن برای اشاعه و پخـش فرهنـگ اسـالمی در جهـان  ظرفیت همهاز دوم، 
   ه شود.دمعاصر استفا

اقبال  ،ستاهدف اصلی خود که رسیدن به تمدن نوین  ایربها  ها و امت همه گروه سوم،
   نشان دهند.

خواهی حرکـت  د. اگر به سـمت اسـالمکرنکاتی توجه باید به خواهی  اما در خصوص اسالم
یسـت؟ آیـا های انقالب اسـالمی چ کدام اسالم است؟ نسبت آن با اهداف و آرمانمقصود کرد، 

سناریو که منطقـه بـه این خواهی مطلوب جمهوری اسالمی هست یا خیر؟ بنابراین در  این اسالم
 منافع ایدئولوژیک ما نهفته نیست. ممکن است در بعضی جاهـا 

ً
سمت اسالم حرکت کند، لزوما

به سمت سکوالریسم حرکت کند. برای مثال در ترکیه آنچـه قبـل از حاکمیـت حـزب عـدالت و 
وجود داشت، سیستمی الئیک بود. زمـانی کـه حـزب عـدالت و توسـعه روی کـار آمـد، توسعه 

اسالمی سیاسی را روی کار آورد که به لحاظ اقتصادی و توسعه، کارآمدی حـداقلی را نشـان داده 
تـا کنـون در قـدرت اسـت. آنهـا رهبـر دینـی نیسـتند، بلکـه دولـت  ٢٠٠٢است. این حزب از 

  خابات روی کار بودن، به معنای کارآمدی است. اند. هیجده سال با انت منتخب

  
 ای، حزبی یا نخبگانی)؟ یابد (خیابانی، رسانه موج دوم بیداری اسالمی چگونه تحقق می

سال اخیر در برخی کشورهای منطقه (غرب آسیا و آفریقا)  ۱۰هایی که در  ها و جنبش حرکت
 شکل گرفتند

ً
ها و نقـاط  و خیابان ها نار میدبه صورت خیابانی و تظاهرات و تجمع د ، عموما
ها موفق بودند  . در برخی کشورها از جمله تونس و مصر، این حرکتندا مختلف شهرها بوده

نشینی و تزلزل و حتـی سـقوط بکشـانند (هرچنـد ممکـن  و توانستند نظام مستقر را به عقب
هـا موفـق  در برخی کشورها هـم ایـن حرکـت .ها دوباره بازسازی شده باشند) است آن نظام

هـای جهـان  هـا و جنبش رسد در آینـده، حرکـت نبودند، مثل بحرین. با این حال به نظر می
ای،  وند. شاید بهتر باشد بگوییم ترکیبی از همه انواع خیابانی، رسانهشاسالم دچار تغییراتی 

رسـد بـه تـدریج  حزبی و نخبگانی در آینده در این کشورها نقش خواهند داشت. به نظر می
هـای  هـای خیابـانی بـه سـمت و سـوی مبـارزات و فعالیت های اسالمی، از حرکت جنبش
سیاسی و حزبی روی بیاورند. البته در بیشتر کشورهای اسالمی، فعالیت احزاب،  ،ای رسانه

با توجه به تغییر و تحوالت دنیا و فشار کشورهای غربی و نیز توقعـات  اماچندان آزاد نیست 
ای جز قبول برخی تغییـرات  ها چاره افزایش مشارکت، حکومتمردم در همین کشورها برای 
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توان به عربستان سعودی اشاره کرد که ولیعهد  نمونه میرای و دادن امتیازات به مردم ندارند. ب
اصالحاتی) را پـیش گرفتـه تـا حـدی کـه بـا مخالفـت برخـی  این کشور اصالحات (یا شبه

  دی نیز مواجه شده است. ار سعوک سلفی و محافظه یاه ها و جریان شخصیت
حتی اگر این قبیل رفتارها را نمایشی و تبلیغاتی به منظور عقب انداختن تحوالت اساسی 

اند که دیگـر همچـون سـابق  این کشورها متوجه شده اما بدون شکبدانیم،  هادر این کشور
هـای  رعیتی بر مـردم حکومـت کننـد و خطـر حرکـت ـ  به صورت سنتی و ارباب ندتوان نمی

نشینان و حاکمان رسـیده اسـت. بنـابراین از طریـق  جبهه مقاومت به گوش کاخ مثلمردمی 
های بـالقوه مـردم را کـاهش  کننـد نارضـایتی برخی اصالحات (ظاهری یا واقعی) سعی می

ممکن است موجب رضایت مـردم نشـود.  در برخی کشورها گونه اصالحات البته این دهند.
سیاست سرکوب و انزوای شیعیان و رهبران مذهبی و به ن پادشاهی بحرین همچنا برای مثال

های  ، مخالفان آل خلیفه بیشتر به سمت فعالیتبحریندهد. در  سیاسی این کشور ادامه می
را تجمعات خیابانی به شدت سـرکوب و زی ،اند تبلیغاتی و حقوق بشری روی آورده ،سیاسی

  اند. هحتی برخی رهبران مذهبی نیز به راحتی سلب تابعیت شد
هـای اجتمـاعی و  رسد موج دوم بیـداری اسـالمی بیشـتر بـه سـمت حرکـت به نظر می

ای و تبلیغاتی و حتی فشار برخی کشورهای غربـی (البتـه بـا نگـاه  رسانه ،فشارهای سیاسی
عنـوان   ها بـه د. در واقع رسـانهشابهای خیابانی  و کمتر شاهد حرکت برودابزاری خودشان) 

کننـد.  و تبیین بیداری اسالمی در موج دوم مانند موتور محرک عمل میابزار نوین در تحلیل 
عنوان شوک محرک مثبت در پیشبرد اهداف مـوج بیـداری کـارکرد مسـئوالنه   ها گاه به رسانه

و انحرافات  هستندعنوان شوک محرک منفی تهدیدکننده برای آینده مطلوب   د و گاهی بهندار
  . نندک مینان ایجاد ای میان مسلما ای و عقیده اندیشه

عمده اعتراضاتی که در این دوره صورت گرفـت و ممکـن اسـت تکـرار شـود، اعتـراض بـه 
بـوک،  از طریـق فضـای فیسکـه  افـرادی سـت.ها فساد و دیکتاتوری دولت ،ها ناکارآمدی دولت

را کـه در کنند. آنها کارآمدی غـرب  اقدام به مقایسه می ،ندا توییتر، ماهواره و ... با غرب آشنا شده
هـای  کننـد دولت مشـاهده مـی هـای خـود مقایسـه و  ند بـا دولتا هدید فضای مجازی یا ماهواره 

ای عقب بیفتد، دچـار بحـران  ند. زمانی که دولتی از جامعها هخودشان چقدر از زمانه فاصله گرفت
جامعـه ها همیشه باید همگام با جامعه جلـو برونـد یـا از  شود. دولت اجتماعی، سیاسی و... می

ها و ... را بشناسـد.  ها باید نیازهای اجتماعی، نیازهای نسل جدیـد، دغدغـه جلوتر باشند. دولت
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گفتمان رسـمی غـالبی کـه بـرای . یک گفتمان غالب رسمی و یک گفتمان غیررسمی وجود دارد
 همراه و همگام با تغییر ذائقـه جامعـه حرکـت نکـرده بـود. ذائقـه ،مثال در مصر، تونس و  ... بود

خواست  خواست در رأی دادن مشارکت کند، می های جدید عوض شده بود. نسل جوان می نسل
العمر نباشـد و  جمهور مادام خواست رئیس ها وجود داشته باشد، می نهادهای غیر رسمی و سمن

شـد. مـاهواره و  های مجـازی تعقیـب مـی ... حرکت اعتراضی نسل جدید در چـارچوب شـبکه
دهد که بیشـتر آگـاه شـوند و مطالبـات  را در اختیار نسل جوان قرار میفضای مجازی این امکان 

تابـد. بیشـتر  ها دنبال کنند. نسل جدید زمانی که آگـاه شـود، دیگـر برنمی خود را از طریق رسانه
تابنـد.  معترضین اخیر عراقی نسل جوان بودند که اداره کشور به صـورت سیسـتم سـنتی را برنمی

های جوان ندارد. زمانی که دولتی یا حاکمیتی از زمانـه خـود  ی نسلشیخوخیت دیگر معنایی برا
  شود.  عقب بماند دچار بحران سیاسی و اجتماعی می
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