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  نورالدين اكبري كريم آبادي1
مقدمه 

ــالمي در ايران،  پيامدهاي مستقيم و غيرمستقيمي بر نظام  پيروزي انقالب اس
ــت. خروج ايران از اردوگاه غرب و  ــل و عناصر و فرآيندهاي دروني آن داش بين المل
ــر معادالت منطقه اي وارد كرد.  ــي با نظام بين الملل، تأثيرات عميقي ب تقابل اساس
ــر به فرد اين  ــت در ويژگي هاي منحص ــن تأثيرات را مي بايس ــياري از اي عامل بس
ــود.2 اگرچه قرن  ــت وجو نم ــد نظري و چه در بعد اجرايي جس ــالب،  چه در بع انق
ــطح بود، اما هيچ  ــاهد تحوالت وقايع متنوعي از اين جنس و در اين س ــتم ش بيس
ــت و تأثيرگذار نبود. از جمله  ــتره اي بازتاب نداش  كدام از اين وقايع در چنين گس
ــالمي براي غرب و حتي جهان اسالم،  ويژگي هاي تأثير گذار و حيرت آور انقالب اس
ــه هاي اسالمي در سراسر جهان بود. تالش و برنامه هاي غرب  احياي افكار و انديش

1 . كارشناس ارشد علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس
2 . ماهيت ايدئولوژيك و هويت اسالمي انقالب ايران باعث شد تا نظام برگرفته از آن داراي ويژگي هاي 
خاص و منحصر به فردي باشد كه در ابعاد بين المللي،  از ديگر انقالب ها و نظام هاي سياسي جهان متمايز و 
تأثيرگذاري آن نيز بر ديگر ملل جهان به ويژه مردم مسلمان منطقه از يك سو و نيز بر سياست هاي نظام 

سلطه جهاني از سوي ديگر،  كامًال چشم گير باشد.

 تأثير انقالب اسالمي بر خيزش هاي  
مردمي در كشور هاي عربي خاورميانه
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ــه هاي اسالم در جوامع  ــده بود كه ريش تا آن روز صرف ش
ــده و مفاهيم و آموزه هاي آن تقليل  ــكانده ش مختلف خش
ــاس دايماً بر اين نكته تأكيد مي شد كه  يابد. بر همين اس
ــت وجو كرد، چرا كه  ــالم را در صفحات تاريخ جس بايد اس
ديگر اثري از آن در جوامع باقي نمانده است. البته در اين 
ــتاي  ــاي آتاتورك نهايت بهره برداري را در راس راه تالش ه
حذف اسالم از جوامع براي غرب ارايه كرده و تمام اميدها 

را براي بازگشت به اسالم از ميان برده بود. 
ــالمي،   ــالمي براي احياي ارزش ها و آگاهي هاي اس ــن تأثير  انقالب اس مهم تري
القاي تفكر اسالم سياسي بود.1 اسالمي كه به زعم بسياري در صفحات كهن تاريخ،  
فرتوت شده و از اذهان رخت بربسته بود، اينك با هسته اي قدرتمند و امواجي فراتر 
ــالمي  ــته و به جريان افتاده بود. در واقع، پيروزي انقالب اس از مرزهاي ملي بازگش
ــان داد كه اديان و به ويژه دين اسالم با گذشت زمان و توسعه مدرنيزاسيون نه  نش
ــريت از  ــيده اند،  بلكه مجدداً به عنوان مهم ترين راه نجات بش تنها به پايان راه نرس
ــاخته و  ــده و دنياي مادي گراي معنويت گريز را متوقف س ظلم و بيدادگري احياش
دريچه اي از معنويات و اعتقادات مذهبي در راستاي رستگاري و رهايي بشر از قيد 
قدرت هاي استعمارگر گشوده است. سلسله تحوالتي كه در ايران رخ مي داد،  عالوه 
ــوي مرزها نيز حركت  ــي و جامعه ايران،  فراس ــر تغييرات بنيادين در نظام سياس ب
ــوژي در ابعاد جهاني مي ديد. به اعتراف  ــترش ايدئول مي كرد و بقاي خود را در گس
دوستان و دشمنان،  مخالفان و موافقان انقالب ، بيشترين تأثير اين انقالب در جهان 
ــي از اين منطقه،  انقالب منبع الهام و تحرك  ــالم و عرب مشهود است. در بخش اس
ــران و امواج حاصل از آن منبع تهديد جدي  ــالمي اي و براي برخي ديگر انقالب اس

ثبات بوده است. 
ــاس جنبه هاي تهديدي  ــي از احس ــاي خاورميانه و عرب،  ناش ــراس دولت ه ه
ــاني كه از مادي گرايي افراطي در رويكرد به  ــالمي بوده است. تمامي كس انقالب اس
ــادمان گشته،   ــالمي ش غرب ، نفرت و انزجار پيدا كرده بودند،  با پيروزي انقالب اس
ــالمي براي  ــده و روحيه و هويت جديدي يافتند. در حقيقت انقالب اس ــويق ش تش

1 . منوچهر محمدي، بازتاب جهاني انقالب اسالمي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، 1386، ص24. 

ويژگي هاي جمله   از 
 تأثير گذار و حيرت آور
براي اسالمي   انقالب 
جهان حتي  و   غرب 
افكار احياي   اسالم، 
 و انديشه هاي اسالمي
در سراسر جهان بود
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ــوده و موجب حركت هاي نوين و  آنها الهام بخش ب
ــد كه در آن  ــالم ش ــل  مالحظه اي در جهان اس قاب
ــي در آنچه در  ــكلي و محتواي تفاوت هاي عمده ش
گذشته رخ مي داد مي توان يافت. در گذشته جوامع 
اسالمي و رهبران آنها در مقابل امواج تجددگرايي و 
غرب زدگي حالتي منفعالنه داشتند. پيروزي انقالب 
ــد نظري و عملي در  ــالمي آموزه جديدي در بع اس
اختيار آنها قرار داد كه از مواضع انفعال خارج شده، 
ــت تهاجمي و داراي  ــوند و خود را در حال بيدار ش

نقش بازيگري قرار دهند.
ــالمي به عنوان يك پديده متأثر از نهضت فكري جمهوري اسالمي،  بيداري اس
ــت. اين  ــده اس ــازماني ظاهر ش در عصر امروز در قالب يك جنبش اجتماعي و س
جريان در عرصه منازعات سياسي و امنيتي عالوه بر اينكه موجوديت و نفوذ خود را 
ــانيده، مي رود تا به قدرت بالمنازع نقش آفرين در سطح جهاني تبديل  به اثبات رس
شود. بدون ترديد انقالب اسالمي عامل عمده بيداري اسالمي است و نقش  ويژه اي 
در روند بيداري ملل مسلمان منطقه ايفا كرده است. پديده انقالب اسالمي،  پس از 
چند سده به شكل عملي و عيني، اسالم و جوامع اسالمي را از انزوا و سكون خارج 
كرد. انرژي آزادشده از آن به عنوان موتور محركه همه تحركات و خيزش جريان ها 
ــق و حقوق و  ــلمان منطقه را به ح ــو مردم مس ــالمي از يك س ــاي اس و جنبش ه
توانايي هاي خود آگاه كرد و از سوي ديگر طلسم شكست ناپذير بودن غول استبداد 
و اختاپوس استعمار و امپرياليسم را ابطال نمود و اين مسئله خود جسارت و اعتماد 
ــه نفس را به ملت هاي منطقه برگرداند. در چنين وضعيتي بود كه به تعبير اقبال  ب
الهوري تهران قرارگاه مسلمانان شد و جمهوري اسالمي در فرآيند ظهور،  تثبيت و 
توسعه خود در داخل، به عامل منحصر به فردي در احياء پايداري و توسعه بيداري 
ــرايط كنوني به مركز سازماندهي تمدن نوين اسالمي تبديل شد.  اسالمي، و در ش
ــرقي و غربي و  ــتقالل از قدرت هاي ش ــالمي ايران با تأكيد بر اصل اس جمهوري اس
ــده بلكه توانسته در عرصه هاي  تكيه بر عزم و اراده ملي، نه تنها با تزلزل مواجه نش
ــرفت دست يابد كه نمود آن را در بيشتر نام هاي علمي و  ــعه و پيش مختلف به توس
ــاهده كرد. انقالب  ــته اي،  نظامي ، اقتصادي و... مي توان مش حتي در زمينه هاي هس

 مهم ترين تأثير  انقالب اسالمي
و ارزش ها  احياي   براي 
القاي اسالمي،   آگاهي هاي 
بود. سياسي  اسالم   تفكر 
بسياري زعم  به  كه   اسالمي 
تاريخ،  كهن  صفحات   در 
 فرتوت شده و از اذهان رخت
 بربسته بود، اينك با هسته اي
از فراتر  امواجي  و   قدرتمند 
به و  بازگشته  ملي   مرزهاي 

جريان افتاده بود
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ــالمي ايران و گفتمان انقالب اسالمي بازتوليد  ــالمي در چارچوب جمهوري اس اس
شده و استمرار مي يابد. تداوم انقالب اسالمي به مثابه استمرار تأثيرات و پيامدهاي 
ــت. از اين رو،  پيام ها و بازتاب هاي انقالب اسالمي امروزه  منطقه اي و جهاني آن اس
ــته نظام منطقه اي خاورميانه و نظام بين الملل را تحت تأثير قرار داده  بيش از گذش
ــت؛  به طوري كه انقالب اسالمي ايران در ساختار نظام جمهوري اسالمي ايران  اس
ــت. اينكه  ــت هاي منطقه اي و بين المللي اس يك عنصر و عامل تعيين كننده سياس
انقالب اسالمي كه خود از دل مذهب بيرون آمده است به احياء دين و تجدد حيات 
اسالمي در ايران و جهان مدد رسانده است در تولد،  تجديد حيات و تدوام جريان ها 
ــه دهه اخير نقش كليدي داشته است،  مورد  ــي اسالم معاصر در س و جريان سياس
ــي جهان اعم از دوستداران ايران،  رقيبان و كشورهاي  اتفاق نظر تمام محافل سياس
ــت. لذا با توجه به آنچه گفته شد، پرسش هاي اصلي و مهم اين مقاله اين  خصم اس
است كه انقالب اسالمي چطور و چگونه بر جريان ها و جنبش هاي پيش برنده پديده 
ــورهاي عربي خاورميانه  ــالمي و نيز حركت ها و خيزش هاي مردمي كش بيداري اس
تأثير گذاشته است؟ ابعاد و آثار و اين تأثيرات كدام اند؟ و چشم انداز آينده تحوالت 

مربوط به بيداري اسالمي كنوني جهان عرب به چه سمت وسويي خواهد رفت؟ 

ماهيت تحوالت و خيزش هاي اخير در كشورهاي عربي منطقه 
حوادث و تحوالت اخير در جهان عرب كه از اعتراضات مردمي در تونس آغاز و 
دامنه آن به كشورهاي مصر،  يمن،  اردن،  بحرين،  ليبي و... كشيده شد،  برخي از نقد 
ــا را پيرامون ماهيت اين تحوالت علل، انگيزه ها و زمينه هاي رخدادهاي  و تحليل ه
ــده مطرح مي كند. در اين خصوص تحليل ها و  ــته و حال در كشورهاي يادش گذش
ــياري از تحليل گران بروز اين حوادث و  ــده است. بس ــيرهاي متفاوتي ارايه ش تفس
ــتبدادي دولت هاي اين جوامع مي دانند و  ــاختار اس جنبش ها را نتيجه و معلول س
ــكالت آنان  ــه اصلي مش معتقدند كه اعراب به خصوص جوانان دريافته اند كه ريش
ــتي متوجه شده اند كه  ــاختار استبدادي نهفته است. آنها به درس ــتبداد و س در اس
ــوري مبتني بر تمركز  ــاهي يا به نام جمه ــت نظام هاي موروثي، خواه پادش حاكمي
قدرت و ذاتاً مستبد و تماميت خواه بوده كه نه مي خواهد و نه مي تواند عدالت گستر 
و پاسخگوي مطالبات مردم خود باشد؛ لذا تمام اين خيز ش ها در كشورهايي شكل 
گرفته كه داراي رژيم هاي پليسي يا استبدادي هستند كه ساختار اين رژيم ها خود 
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ــكل گيري اعتراضات  به يكي از كاتاليزورهاي مهم ش
ــترش  ــت. برخي نظريه پردازان،  گس ــده اس تبديل ش
خيزش هاي مردم منطقه را در راستاي نظريه دومينو 
تفسير مي كنند كه در آن هرگونه موفقيت معترضان 
براي تغيير نظام سياسي رژيم هاي خودكامه،  مي تواند 
ــتبد منطقه نيز سرايت كند.1  ــاير نظام هاي مس به س
ــوده كه نتيجه آن  ــن تحولي مهم در جهان عرب ب اي
ــم و از اين پس،  آثار عملي  ــس و مصر ديدي را در تون
ــد يمن، اردن،  ــورها مانن و عميق آن را در ديگر كش
ــاهد خواهيم بود. حبيب بورقيبه و  الجزاير و ليبي ش

ــش دهه در تونس و انور سادات و حسني مبارك نزديك  زين العابدين بن علي طي ش
به چهار دهه در مصر، اجازه ندادند جامعه مدني قوي كه بتواند مطالبات مردم را به 
حاكميت و رأس ساختار سياسي منتقل و عملي سازد، شكل بگيرد. در چهار كشور 
ديگر نيز اجازه تأسيس احزاب،  رسانه ها، مطبوعات،  اصناف و ساير نهادهاي جامعه 
مدني داده نشد. دولت هاي اين كشورها كه امروز در مقابل شورش هاي مردمي قرار 
ــتبدادي هستند. اينها دولت هايي هستند كه از  گرفته اند،  دولت هاي اقتدارگرا و اس
ــكل گيري،  تجربه دموكراسي نداشته،  نهادهاي دموكراتيك در آنها شكل  ابتداي ش
نگرفته و جامعه مدني قوي ندارند. ابزارهاي اقتصادي در آنجا در انحصار دولت بوده 
و يك شخص يا يك گروه يا يك حزب با كمك نهادهاي امنيتي و دستگاه سركوب 
ــورها و جوامع عربي حكومت كرده و مي كنند. حكومت در اين  ــيار قوي در كش بس
ــتند  ــت. اين جوامع،  عمدتاً جوامعي هس ــع،  كامًال يك جانبه و تك صدايي اس جوام
ــته اند و به همين دليل نيروهاي جديد  ــم يا تكثرگرايي را نداش كه تجربه پلوراليس
ــي خواهان تغيير در «ساخت سياسي» هستند؛ چون در ساختار  اجتماعي و سياس
ــخص با كمك دستگاه سركوب قدرت را  ــي اقتدارگرا، كه يك گروه يا يك ش سياس
ــاختار قدرت،  باز  در انحصار خود درآورده،  جايي براي حضور نيروهاي جديد در س

نمي شود.
ــتر پيروان اديان مختلف  ــاختار قدرت متمركز، موجب جدايي بيش اين نوع س

1 . مصطفي دالورپور اقدم و  سعيد فردي پور، خيزش هاي مردمي خاورميانه و مالحظات امنيتي جمهوري اسالمي 
ايران،  دفتر مطالعات سياسي، 1390، ص2.

و  كارشناسان  از   بسياري 
به غربي  تحليل گران   حتي 
كرده اند اشاره  موضوع   اين 
 كه انقالب ها در جهان عرب
با و  دارند  اسالمي   ماهيتي 
 بررسي ماهيت مطالبات مردم
عدالت طلب و   آزادي خواه 
و عربي  كشورهاي   در 
 نگاهي گذرا به اصول اسالم
اين اسالمي  ماهيت   مي توان 

انقالب ها را اثبات كرد
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ــلمانان در مصر و سودان  ــيحيان و مس مانند مس
ــور (چيزي كه  ــراي تجزيه  كش ــت آنها ب و خواس
ــود و باعث تحقير  ــاق افتاد) مي ش ــودان اتف در س
ــزي كه در  ــهروندان مي گردد (چي ــزون ش روزاف
ــوزي جوان تونسي  تونس پيش  آمد و آن، خودس
ــيلي به گوشش نواخت و  بود كه يك پليس زن س
ــي اش  را توقيف كرد). در ساختار  چرخ ميوه فروش
ــتقل نبوده و به بيگانگان (مشخصاً امريكا) وابسته است،  ــتبدادي اعراب كه مس اس
ــيوه  ــود و جامعه به جاي آنكه به ش ــده و نمي ش ــالم و آزاد برگزار نش انتخابات س
ــيوه فردي و پادشاهان خودكامه اداره مي شود. اين افراد  ــود به ش جمهوري اداره ش
كه در واقع پادشاه هم نيستند وظايف خود را در قبال ملت خويش انجام نمي دهند، 
ــاكت كردن صداي مردم و يا بي اعتبار كردن اعتراضات  ــخگو نيستند و براي س پاس
ــوند. حتي ممكن است  ــكنجه و زندان متوسل مي ش ــت و ش آنان،  به قتل و بازداش
خود، به ناامني و غارت و خشونت دست بزنند؛ همان گونه كه در روز دهم بهمن ماه 

1389 در برخي شهرهاي مصر روي داد. 
از ديدگاه صاحبنظران و تحليل گران، ويژگي مشترك حكومت و ساختار سياسي 
ــت كه وقتي فردي در رأس حاكميت قرار مي گيرد ديگر  ــورهاي عربي اين اس كش
ــت زيرا خود را بهترين تأمين كننده خواسته هاي مردم و  حاضر به ترك قدرت نيس
منافع ملي مي داند. اگر انتخاباتي برگزار شود هميشه فرد در رأس قدرت و گروه و 
حزب او، برنده نتيجه انتخابات هستند. با برپايي اين گونه انتخابات  فرمايشي ، افرادي 
ــني مبارك،  عبداهللا صالح،  بوتفليقه و معمر قذافي  مانند صدام حسين،  بن علي،  حس
ــاي جمهوري قانوني  ــند و خود را رؤس با رأيي باالتر از 80 درصد به قدرت مي رس
مي دانند. در اين كشورها هر نوع انتقاد و مخالفت با رئيس حكومت و سياست هاي 
حاكم بر كشور،  براندازي تلقي شده و حق مخالفت يا حتي انتقاد از دولت در عمل 
به رسميت شناخته نمي شود. راديو و تلويزيون و رسانه هاي اصلي در اختيار جريان 
ــت و اكثريت مردم در آن سهمي ندارند. آزادي واقعي مطبوعات و احزاب  حاكم اس
ــت هاي آن در  ــت و آزادي بيان در تعريف و تمجيد از حكومت و سياس يك رؤيا اس
ــاختار استبدادي، وجود زندانيان  ــم مي خورد. در اين كشورها با س حد اعال به چش
سياسي و بي حرمتي به خانواده هاي آنها يك پديده عادي است. آزادي هاي مذهبي 

مسلمان كارشناسان  از   برخي 
 معتقدند انقالب ها در كشورهاي
دارند اسالمي  ريشه اي   عربي 
مطالبات از  سري  يك   چون 
از عربي  كشورهاي  در   مردم 
حكومت هاي با  مبارزه   جمله 
 ديكتاتوري و عدالت خواهي در
راستاي اصول دين اسالم است
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ــت حكومتي و دولتي،  وجود دارد و دين و مذهبي كه مردم را به مخالفت با  ــا قرائ ب
ــا و مبلغان مذهبي اگر به آنچه بر ملت  ــت. خطب ظلم و جور فرا بخواند،  ممنوع اس
مي رود كاري نداشته باشند و در هر منبر و محراب براي سلطان مسلمين و «فخامه 
ــد، مي توانند به فعاليت بپردازند؛ در غير اين صورت بايد به كنج  الرئيس» دعا  كنن
ــن نوع حكومت ها وجود جوانان،   ــكل اي خانه ها يا مدارس پناه ببرند. مهمترين مش
ــجويان،  دانشگاه ها،  مدارس و مراكز علمي است. آن ها در حرف به آزادانديشي  دانش
ــد. نهادهاي  خيلي بها مي دهند تا جايي كه نتيجه آن تثبيت موقعيت حاكمان باش
ــيوه هاي  ــترين قدرت را در جامعه دارند و تكيه حكومت بر ش امنيتي و نظامي بيش

پليسي با هدف كنترل مردم است. 
ــي  ــاختار سياس ــتن قانوني افراد در رأس س ــازوكاري براي كنار گذاش هيچ  س
ــترده مردمي يا فشار  ــتبدادي وجود ندارد و تنها مرگ، كودتا، جنبش هاي گس اس
نظام بين الملل و حمله خارجي مي تواند به عمر آنها پايان دهد.1 بنابراين،  مردم به 
ــاختار نظام بين المللي و الزامات  ــط و در كنار آن جو جهاني و س ويژه طبقه متوس
ــورهاي عربي را برنمي تابد و  ــي كهنه كش ــاختار سياس ــي از جهاني شدن،  س ناش
ــورها،  تحول حتمي است اما سطح اين  مي توان پيش بيني كرد كه در همه اين كش
ــود يا اصالح ساختار و يا  ــي منجر ش ــاختار سياس تحول- اين كه به تغيير كامل س
ــوان پيش بيني كرد. برخي ديگر از  ــر مهره ها و چهره ها اتفاق بيفتد- را نمي ت تغيي
ــتي  داليل عمده قيام هاي مزبور را بحران هاي اقتصادي به طور عام و اقتصاد معيش
خانواده ها به طور خاص ذكر مي كنند؛ داليلي همچون معضل فقر، بيكاري،  مسكن،  
ــا ذكر مي كنند.2 اما  ــه اي اين قيام ه ــرت و... را به عنوان ماهيت اصلي و ريش مهاج
ــازد اعتراف و اظهار نظر  ــكار مي س ــه بيش از پيش واقعيت اين تحوالت را آش آنچ
ــير حركت اين تحوالت و جنس خيزش و  ــورهاي غربي در خصوص س ــران كش س
جنبش هاي اخير مردم در منطقه است. واقعيتي كه روند الگوسازي انقالب اسالمي 
ــوي توانمندي تحت عنوان  ــورهاي منطقه از الگ ــلمان كش و تأثيرپذيري مردم مس
جمهوري اسالمي ايران را نشان مي دهد. بسياري از كارشناسان و حتي تحليل گران 
ــالمي  ــاره كرده اند كه انقالب ها در جهان عرب ماهيتي اس غربي به اين موضوع اش
ــورهاي  ــي ماهيت مطالبات مردم آزادي خواه و عدالت طلب در كش دارند و با بررس

1 . حسين عاليي،  آينده، 1389/11/10 . 
2 . سيد مجتبي منتظري، ماهيت قيام هاي خاورميانه، خراسان، 1390/24/1، ش17809، ص6. 
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ــالم مي توان ماهيت اسالمي اين انقالب ها را اثبات  عربي و نگاهي گذرا به اصول اس
كرد. 

ــايت خبري «الف»،  يوسف فرناندز در مطلبي در پايگاه اينترنتي  به گزارش س
«اسالم آن الين» در مورد اسالمي بودن انقالب ها در جهان عرب و همچنين تأثير 

انقالب اسالمي ايران بر انقالب كشورهاي عربي نوشت: 
ــه ويژه در  ــا در جهان عرب ب ــن انقالب ه ــان آغاز اي از زم
ــان در مورد  ــر،  برخي از روزنامه نگاران و كارشناس تونس و مص
تأثير انقالب اسالمي ايران بر انقالب هاي كشورهاي عربي بحث 
ــد كه نمي توان تأثير  ــر كرده اند و اكثراً آنها معتقدن و تبادل نظ
ــالب ايران بر انقالب ها در جهان عرب را ناديده گرفت. با اين  انق
ــته به غرب و رژيم صهيونيستي تالش  حال سياستمداران وابس
ــالمي ايران و انقالب ها  مي كنند هرگونه ارتباط ميان انقالب اس

در كشورهاي عربي را رد كنند.1 
ــرنگوني رژيم  ــه س ــتي اخيراً مقايس ــود باراك وزير جنگ رژيم صهيونيس ايه
ــاه ايران در سال 1979 را رد كرد.  ــني مبارك در مصر با سرنگوني حكومت ش حس
ــلمان معتقدند انقالب ها در كشورهاي عربي ريشه اي  ــان مس اما برخي از كارشناس
اسالمي دارند چون يك سري از مطالبات مردم در كشورهاي عربي از جمله مبارزه 
ــت.  ــالم اس ــتاي اصول دين اس با حكومت هاي ديكتاتوري و عدالت خواهي در راس
ــالمي بودن اين انقالب ها را مشاهده كرد.  ــانه هاي اس ــي هايي مي توان نش با بررس
ــورهاي عربي و اراده مذهبي آنها در مقابله با حكومت هاي  ــلمان بودن اين كش مس
ــل پيروزي هاي اين جنبش هاي  ــتبد و ديكتاتوري تحت امر غرب يكي از دالي مس
ــور مصر  ــالمي در ايران براي نمونه با انقالب در كش ــت. انقالب اس مردمي بوده اس
تفاوت هايي داشته است. از جمله اينكه انقالب ايران تحت رهبري امام خميني(س) 
به پيروزي رسيد اما انقالب در مصر رهبري واحد نداشت يا اينكه ژنرال هاي حكومت 
ــاه ايران تا روزهاي آخر به  ــني مبارك به او وفادار نماندند اما مقامات نظامي ش حس
ــالمي بودن و ريشه  اسالمي اين دو انقالب  او وفادار بودند؛ اما مي توان گفت كه اس

مي تواند يكي از شباهت هاي آنها باشد.

1 . رسانه هاي خارجي: اين بيداري اسالمي است، بخش خبري الف، 1390/1/23. 
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پايگاه اينترنتي «اسالم تايمز» نيز در گزارشي عنوان كرد: 
زماني كه در مورد انقالب ها و جنبش هاي مردمي در جهان 
ــالمي موفق در  ــخن مي گوييم بايد خاطرات انقالب اس عرب س
ــاس  ــرد. اين انقالب در ايران بر اس ــران را در ذهن تداعي ك اي
اصول اسالمي و به رهبري امام خميني(س) پيروز شد. انقالب با 
ماهيت اسالمي در ايران، شرايط منطقه را دگرگون كرد و تعادل 
ــالمي بودن اين  قدرت جديدي در خاورميانه به وجود آورد. اس
ــرفت اين كشور در تمامي  انقالب در ايران روز به روز باعث پيش
ــمنان فراوان شد. انقالب اسالمي  ــطوح به رغم مواجهه با دش س
باعث شد تا ايران به يك كشور مهم و برجسته در دنياي اسالم 
ــتند صداي خود را به جهانيان  ــود. مردم ايران توانس تبديل ش
برسانند. شعارهاي مردم ايران در اين انقالب اسالمي «اهللا اكبر» 
و «محمد رسول اهللا» بود و آنها توانستند با اتحاد و اين شعارهاي 
ــاهي را سرنگون كنند. در دين اسالم  اسالمي،  حكومت شاهنش
ــيار اهميت دارد و بر مقابله با حكومت هاي  ــان ها بس برابري انس
ــت. اين موضوع را اكنون در  ــده اس ظالم و ديكتاتوري تأكيد ش

انقالب هاي جهان عرب شاهد هستيم.1
ــت مديا  ــگاه اينترنتي «ميدل ايس ــس در مطلبي در پاي ــر مايكل دي اوان دكت

گروپ» در مورد تحوالت اخير در جهان عرب نوشت: 
ــت تا مردم  ــده اس ــالمي جهان عرب باعث ش ــداري اس بي
ــتاي هويت اصلي خود با موفقيت گام  ــورهاي عربي در راس كش
ــالمي عظيم در حال درنورديدن  ــد. اكنون يك انقالب اس بردارن
ــالمي به بزرگترين  ــت و گسترش اين انقالب اس خاورميانه اس
ــت. مسلمانان در كشورهاي  ــده اس تهديد براي امريكا تبديل ش
ــتقرار  عربي يك به يك به غرب روي برمي گردانند و خواهان اس
ــان هستند چون مي دانند كه تنها  حكومت اسالمي در كشورش
با حكومت اسالمي مي توان در مقابل سياست هاي غرب ايستاد. 

1 . همان. 
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مسلمانان جهان عرب با جنبش هاي اسالمي مخالفت خود را با 
امريكا و هم پيمانانش نشان داده اند. آنها مي خواهند نشان دهند 
ــت و  ــا آزادي و عدالت به ارمغان آورده اس ــالم براي آنه كه اس

نمي خواهند ديگر تحت سلطه غرب باشند.1 
«پايگاه اينترنتي نيوزفليور» در مطلبي عنوان داشت: 

در حالي كه غرب همچنان خود را حامي آزادي و دموكراسي 
ــته در  ــر روحانيون برجس ــان مي دهد، اكث ــان عرب نش در جه
ــلمان از جنبش هاي مردمي در كشورهاي عربي  كشورهاي مس
ــاد كرده اند. قرضاوي و آنجم  ــالمي» ي به عنوان «انقالب هاي اس
ــه اين جنبش ها  ــالمي، اعالم كردند ك ــودري دو روحاني اس چ
برگرفته از اصول اسالمي است و تنفر مردم جهان عرب از غرب 
ــورهاي غربي به مسلمانان يكي از داليل اثبات كننده  و ظلم كش

اين موضوع است. 
اما آنچه امروز از اظهارات ضد و نقيض و دوپهلوي سران غرب به ويژه امريكا و 
سران صهيونيستي مي توان تحصيل نمود، اعتراف به شكست و پذيرش الگوپذيري 
ــورهاي منطقه از انقالب اسالمي است. در همين راستا نخست وزير  خيزش هاي كش
رژيم صهيونيستي در اظهاراتش به الهام گرفتن انقالب هاي منطقه از انقالب  اسالمي 
ايران تلويحاً اذعان مي كند. به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره، بنيامين نتانياهو در 

برلين و در كنفرانس خبري به همراه آنگال مركل صدر اعظم آلمان گفت: 
ــبيه  ــورهاي عربي ش ــوالت در كش ــه آيا تح ــم ك نمي داني
ــال 1989 اروپاي شرقي عليه رژيم هاي اقتدارگرا  انقالب هاي س

بوده يا شبيه انقالب اسالمي در سال 1979 است. 
وي اضافه مي نمايد: 

ــد ولي  ــبيه نوع اول باش ــم اين تحوالت ش ــه اميدواري البت
نمي توانيم در اين زمينه اطمينان داشته باشيم. سياست خود را 
بر اساس اين تحوالت مشخص مي كنيم. پنج سال پيش انقالب 
ــه خيابان ها  ــك ميليون لبناني ب ــان روي داد و ي ــدر در لبن ص

1 . همان. 
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ــور اميد  ــوالت دموكراتيك در اين كش ــد و به ايجاد تح ريختن
ــال با حزب اهللا روبه رو  ــت پنج س ــتند اما امروز پس از گذش بس
ــال پيش از نوار غزه عقب نشيني  ــتيم. همچنين ما چند س هس

كرديم و اينك مجبوريم با حماس روبه رو باشيم.1

انقالب اسالمي ايران و تحوالت جهان عرب 
ــورهاي خاورميانه نشان دهنده اين است  ــي و اجتماعي در كش تحوالت سياس
ــتمر و  ــي و عدالت جويي به صورت مس ــعله هاي اعتراض،  آزادي خواه ــه ورود ش ك
ــورهاي آفريقايي و عربي منطقه با الهام از حركت مردمي  ــترده به تك تك كش گس
ــت. عدم توجه حاكميت ها در خاورميانه عربي  ــترش اس تونس و مصر در حال گس
ــالمي مردم در اين كشورها،   ــته هاي مبتني بر ارزش هاي نهادينه شده اس به خواس
ــياري از حكام به استكبار،  كاهش فزآينده استقالل سياسي و رفاه  سرسپردگي بس
عمومي ، تالش براي موروثي كردن حكومت و در واقع ايجاد «جمهوري مشروطه» 
ــتم پادشاهي» به دور از مشاركت  ــي مبتني بر سيس يا «اصرار بر تداوم نظام سياس
ــي مردم،  در فضاي «بيداري اسالمي ملت ها» تحوالت اخير خاورميانه را رقم  سياس
زده است. الگوي انقالب اسالمي ايران در فضاي گفتمان سياسي مبتكرانه و خالق 
در مقابله با نظام سلطه، «موتور محركه» اين حركت به شمار مي رود. يك نويسنده 

عرب مي نويسد: 
ــران،  ايرانيان را  ــالمي اي ما در دهه اول پيروزي انقالب اس
ــي  ــب خوانديم؛  در دهه دوم آنان را داراي نظام سياس جنگ طل
مرتجع ناميديم؛  در حالي كه اكنون شاهد نظام سياسي اسالمي 
ــتيم كه عالوه بر  ــور و مردمي هس ــتحكم در اين كش پويا و مس
ــي» داراي دستاوردهاي  ــتقالل سياس برخورداري كامل از «اس
ــي و  ــي در عرصه هاي مختلف علمي- فرهنگي، سياس باورنكردن
ــتند. در حالي كه جوانان ايراني فعاالنه در عرصه  بين المللي هس
ــورهاي عربي،   ــياري از كش ــم و عمل اقدام مي كنند، در بس عل

1 . علي قاسمي، «اعتراف غرب به الگوپذيري منطقه از انقالب ايران»، پايگاه اطالع رساني جوان، كد خبر 
 .350901
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جوانان سرگرم شكار حيوانات و حداكثر اسب سواري هستند؟!1
ــكل گيري بيداري اسالمي در  ــالمي،  باعث ش همچنين تأثير عميق  انقالب اس
ــالم شد و ارزش هايي همچون ظلم ستيزي،  آزادي خواهي،  استقالل طلبي،  جهان اس
ــالمي تبديل كرد. بيداري  ــلط در جوامع اس عدالت خواهي و... را به ارزش هاي مس
ــم عربي عمل كرد و با بسيج نيروها،   ــالمي در منطقه بسيار فراتر از ناسيوناليس اس
رهيافت مقاومت اسالمي را پيش روي مسلمانان قرار داد. اين رهيافت بن بست هاي 
ــتي و  ــعه طلبي و قدرت يابي رژيم صهيونيس ــار زد و عامل توقف توس ــي را كن القاي
ــالمي، ديني  ــه هاي ناب اس ــتكباري گرديد. عمق تأثيرگذاري انديش قدرت هاي اس
ــورهاي ديكتاتوري  ــت كه تمام كش ــالمي ايران به نحوي اس ــي انقالب اس و سياس
ــا تهديد بالقوه آثار و نتايج  ــه و منطقه از همان روزهاي پيروزي انقالب ب خاورميان
ــد؛ اما اين آثار و ابعاد چگونه و به چه ميزان بر خيزش هاي مردمي  ــه رو بودن آن روب

منطقه تأثير گذاشته است، موضوعي مهم و در خور توجه و بررسي مي باشد.

1. چگونگي تأثير انقالب اسالمي بر خيزش هاي مردمي 
ــورهاي عربي  همانطور كه در بحث هويت و اهداف خيزش ها و حركت هاي كش
ــلمان كشورهاي  ــالمي و تأثيرپذيري مردم مس ــازي انقالب اس ديديم،  روند الگوس
ــالمي ايران در جريان تحوالت منطقه مطرح  منطقه از الگوي توانمند جمهوري اس
ــد علل و عوامل  ــخص كردن اين تأثيرات ناگزير باي ــي و مش ــت. اما براي بررس اس
ــي و  ــتراكات فراوان سياس ــالمي را به طور كلي و عام و نيز اش تأثيرات انقالب اس
ــي و مردمي به عنوان  ــل و جنبش هاي سياس ــان ايران به عنوان عام ــي مي فرهنگ
ــن جنبش ها را به طور  ــالمي با اي ــاي متأثر يا عوامل هم گرايي انقالب اس محرك ه

مشخص و خاص مورد بررسي، تجزيه و تحليل قرار دهيم. 
الف. عوامل تعيين كننده تأثيرگذاري انقالب اسالمي 

ــي از عناصر ماهوي و عوامل  ــالمي را مي توان ناش آثار و بازتاب هاي انقالب اس
موقعيتي دانست.2 عناصر و ويژگي هاي ماهوي انقالب اسالمي كه باعث تأثير گذاري 

1 . «انقالب اسالمي ايران موتور محركه خيزش مردمي در خاورميانه»،  خبرگزاري مهر، 1389/12/8. 
2 . سيد جالل دهقاني فيروزآبادي، «تأثيرات منطقه اي و بين المللي انقالب اسالمي ايران»، 1387/11/21؛ 

به آدرس اينترنتي: 
http//:www jamejamonline.ir/papertext.aspx newsnun=100898632133
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ــزرگ  ــد از: ب ــده اند،  عبارت ان ــرزميني آن ش فراس
ــمول  ــودن و ايدئولوژي جهان ش ــودن،  فراملي ب ب
ــه موجب بازتاب انقالب  ــالم. عوامل موقعيتي ك اس
ــطوح منطقه اي و بين المللي شده است را نيز  در س
مي توان در موقعيت و منزلت راهبردي و بين المللي 
ايران، اهميت راهبردي خاورميانه و خليج  فارس و 
محيط مناسب و متجانس پيراموني انقالب اسالمي 
ــه تنهايي  ــر يك از عوامل ب ــران خالصه كرد. ه اي
ــري  ــد تا انقالبي به اطراف خود تس كفايت مي كن
يابد. طبيعي است كه برآيند و مجموع آنها در مورد 

انقالب اسالمي ايران،  بازتاب ها و پيامدهاي آن را حتمي و قطعي سازد. 
ــدي انقالب هاي جهان،  انقالب  ــاس تعريف و طبقه بن 1. انقالب بزرگ: بر اس
ــالب تغيير و تحوالت  ــمار مي رود؛  چون اين انق ــالمي ايران انقالبي بزرگ به ش اس
ــاختارهاي سياسي،  اقتصادي، اجتماعي،  فرهنگي و ارزش ها  ماهوي و بنيادي در س
ــي،   ــاي جامعه ايران پديد آورد؛  تغييراتي كه اليه هاي زيرين نظم سياس و هنجاره
ــي و فرهنگي جامعه را دگرگون كرد؛ به طوري كه انقالب  اجتماعي و مباني ارزش
ــه،   ــالمي ايران از اين نظر در زمره انقالب هاي بزرگ جهان مانند انقالب فرانس اس

روسيه و چين قرار مي گيرد. 
ــالتي فراملي  ــالمي ماهيت و رس 2. انقالب فراملي: افزون بر اين، انقالب اس
دارد. انقالب فراملي بر خالف انقالب ملي ،  داراي اهداف و آرمان هايي است كه فراتر 
ــان ها و  ــور مي رود؛ آمال و آماجي كه معطوف به انس از مرزهاي جغرافيايي آن كش
ملت هاي ديگر در جوامع دور و نزديك است. از اين  رو،  انقالب اسالمي ايران فراتر 
از تغيير و تحول ساختاري و هنجاري در جامعه و ملت ايران درصدد ايجاد تغييرات 
ــي،  اجتماعي  ــاس نظم سياس ــادي در ديگر جوامع و ملت ها بر اس ــوالت بني و تح
ــالمي متضمن و مستلزم  ــئوليت فراملي انقالب اس ــالمي است. ماهيت و مس و اس
ــتقيم آن در محيط هاي متجانس پيراموني و حتي  ــتقيم و غير مس تأ ثيرگذاري مس
ــت است. بنابراين مي توان گفت پيروزي انقالب اسالمي در ايران  نامتجانس دوردس
ــخي به يك ضرورت داخلي نبود بلكه پاسخي به مرزهاي جغرافيايي ايران  تنها پاس
ــي در حصار جغرافيايي  ــن رو گفتمان كالن چنين تحول ــد. از اي نيز ارزيابي مي ش

مورد همواره  حاكم   قدرت هاي 
استعماري قدرت هاي   حمايت 
اياالت خصوص  به  و   غربي 
با امر  اين  و  مي باشند   متحده 
اسالمي- ملت هاي   خواسته  
 عربي كه خواهان حكومت هاي
 آزاد،  مقتدر و مستقل مي باشند، 
باعث اين  و  نداشته   هماهنگي 
به دست  ملت ها  اين  تا   شده 

شورش و قيام بزنند
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مرزهاي ايران متوقف نماند و بر تارك انديشه 
و آموزه راهي خارج از مرزهاي سرزمين ايران 
ــالمي در ايران  ــد. گفتمان كالن انقالب اس ش
ــتيزي،   بر انگاره هايي از عدالت خواهي،  ظلم س
ــيطره  ــلطه و س دين مداري و نفي هرگونه س
ــت چنين گفتماني  ــتوار بود. تبيين و تثبي اس
سبب شد تا وحدانيت «استقالل» و «آزادي» عمًال در رهيافت هاي آن رنگي حقاني 
ــراح آن،  يعني  ــه معمار و ط ــرد. بازتعريف چنين آموزه هايي در انديش ــه خود گي ب
ــالمي از نظر  ــد تا به تعبير خود امام(س) انقالب اس ــرت امام(س) انگاره اي ش حض
ــه و آرمان در طول سه  ــد. طنين اين انديش ــمن هنوز به پايان نرس پيروزي بر دش
ــترك گفتمان هاي انقالب هاي  ــه اخير بارها بازتاب يافته تا اين روزها فصل مش ده

دومينووار خاورميانه عربي و شمال آفريقا باشد.1 
3. مكتب جهانشـمول: سومين عنصر ماهوي انقالب اسالمي كه آن را داراي 
بازتاب و پيامد در محيط خارجي ايران مي سازد، مكتب اسالم است؛ زيرا اسالم ديني 
ــمول و معطوف به بشريت و تأمين سعادت اوست. از اين رو،  نظم سياسي-  جهانش
ــمول و فراملي دارد؛ به  ــالمي نيز ماهيتي جهانش ــته از انقالب اس اجتماعي برخاس
ــالمي ايران متضمن تكاليف ،  مسئوليت ها و  ــالمي انقالب اس گونه اي كه ماهيت اس
ــت. مسئوليت و رسالتي  ــالم و نظام بين الملل اس ــالت هاي فراملي در جهان اس رس
ــالمي را  ــالمي،  تبيين و ترويج آرمان ها و آموزه هاي انقالب اس كه بر پايه دعوت اس
ــازد؛ اين ويژگي به  ــان ها مي س اجتناب ناپذير و الهام بخش براي ديگر ملت ها و انس
خصوص تأثيرگذاري انقالب اسالمي در جوامع مسلمان را تسهيل و تسريع مي كند. 
ــالمي  ــل ديگر در تأثيرگذاري انقالب اس 4. موقعيـت و منزلـت ايران: عام
ــرزمين ايران  ــه و جهان،  موقعيت راهبردي و ماهيت بين المللي س ــران در منطق اي
است. جايگاه سوق الجيشي و استراتژيك ايران به گونه اي است كه آن را به صورت 
ــاظ جغرافيايي و ژئوپلتيك محكوم  ــي درآورده ؛ به طوري كه ايران به لح بين الملل
ــازنده و  ــت. اين تعامل س ــه تعامل و ارتباط فعال با ديگر بازيگران بين المللي اس ب
تبادل گسترده،  زمينه بسط و ترويج انديشه ها و آموزه هاي انقالب اسالمي را فراهم  

1 . ارسالن مرشدي، «انقالب اسالمي، الهام بخش انقالب هاي عربي»، 1389/2/11؛ به آدرس اينترنتي: 
http://www.Hamshahri.online.ir.newd-129605aspx

 تأثير عميق  انقالب اسالمي،  باعث
در اسالمي  بيداري   شكل گيري 
ارزش هايي و  شد  اسالم   جهان 
 همچون ظلم ستيزي،  آزادي خواهي، 
و... عدالت خواهي   استقالل طلبي، 
 را به ارزش هاي مسلط در جوامع

اسالمي تبديل كرد
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ــالمي بي واسطه يا باواسطه،  ديگر كشورها و ملت ها را  مي آورد. از اين رو انقالب اس
تحت تأثير قرار مي دهد و كنش و واكنش آنان را برمي انگيزد. 

ــن عامل موقعيتي  5. اهميـت راهبردي خليج  فـارس و خاورميانه: دومي
ــالمي ايران،  ناشي از موقعيت و جايگاه  تعيين كننده تأثيرگذاري خارجي انقالب اس
ــتراتژيك خليج  فارس است. اهميت و منزلت استراتژيك خليج  فارس و  منطقه اس
ــالمي ايران بر نظام بين الملل را افزايش  ــه،  به ويژه تأثيرگذاري انقالب اس خاورميان
مي دهد؛ زيرا منطقه خليج  فارس مهم ترين منبع انرژي و تأمين كننده اصلي نيازهاي 
جهان صنعتي، نقش انكارناپذيري در نظام بين الملل و سياست جهاني ايفا مي كند. 
ــتراتژيك خاورميانه و خليج فارس در نظام بين الملل پس از 11سپتامبر  جايگاه اس
بر اثر تالش امريكا براي اعمال هژموني جهاني از طريق تثبيت هژموني منطقه اي،  
ــت؛ بنابراين بر اثر تداخل محيط امنيتي  خاورميانه و  بيش از پيش ارتقاء يافته اس
ــتم منطقه اي به طور  ــالمي بر اين زير سيس نظام بين الملل،  تأثيرگذاري انقالب اس

مستقيم،  روابط بين الملل را نيز تحت تأثير قرار مي دهد. 
ــران نيز نقش  6. محيـط مسـاعد متجانس پيرامونـي: محيط پيراموني اي
ــع دارد. تجانس و تقارب  ــر ديگر جوام ــالمي ب ــزايي در تأثيرگذاري انقالب اس بس
ــرايت طبيعي انقالب  ــاعه و س ــه در كنار مجاورت جغرافيايي،  اش ــاي منطق ملت ه
ــالمي در سطح منطقه اي را تسريع و تسهيل مي كند؛ به گونه اي كه حداقل اين  اس
عامل باعث شده است بر اثر امكان تأثيرپذيري ملت هاي همسايه و منطقه از انقالب 
اسالمي ايران،  حكومت ها براي جلوگيري از نفوذ آن به اتخاذ سياست ها و اقدامات 

پيشگيرانه و بازدارنده دست بزنند. 
ب. عوامل يا عناصر هم گرايي يا هم سـويي خيزش هاي مردمي منطقه 

با انقالب اسالمي 
ــالمي الهام گرفته اند؛  ــورهاي عربي از انقالب اس اكثر قيام هاي مردمي در كش
زيرا شيوه هايي كه در اين قيام ها به كار بسته مي شود،  نحوه انجام مبارزات،  اهداف 
ــده در خيزش هاي مردمي كشورهاي عربي در شباهت كامل  و ويژگي هاي تعيين ش
ــالمي ايران مي باشد. بيشتر قيام هايي  ــيوه هاي به كارگرفته شده در انقالب اس با ش
ــته و يا در حال وقوع مي باشد، اهداف و  ــالمي به وقوع پيوس ــورهاي اس كه در كش
انگيزه هاي ذيل را براي توجيه حركت هاي انقالبي شان مورد تأكيد قرار مي دهند: 

1. آزادي خواهي: بدون استثنا خيزش هايي كه در كشورهاي اسالمي به وقوع 
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ــته اند،  از نبود آزادي در كشورهاي شان شكايت داشته و قيام خود را براي به  پيوس
ــد و آزادي خواهي را يكي از اهداف و انگيزه هاي  ــت  آوردن آزادي ترتيب داده ان دس

اصلي خود بيان نموده اند. 
ــراي خيزش هاي عمومي در  2. عدالت طلبـي: يكي ديگر از انگيزه هايي كه ب
ــا به آن اتكا  ــود و ترتيب دهندگان اين خيزش ه ــالمي عنوان مي ش ــورهاي اس كش
ــت و آنها معموالً از بي عدالتي هاي موجود در اين  مي نمايند، شعار عدالت طلبي اس
ــاي عمومي مي توان اين  ــايه خيزش ه ــورها مي نالند و باور دارند كه تنها در س كش
ــو و نابود نمود و به جاي آن عدالت و برابري را حاكم  ــا را از جامعه مح بي عدالتي ه

كرد. 
ــترك همه  مبارزات انجام شده،   3. مبارزه با ظلم و فسـاد: يكي از وجوه مش
ــاد  ــد. برپاكنندگان نهضت هاي مذكور با توجه به وجود فس ــاد مي باش مبارزه با فس
ــد تا با بركناري اين حكومت ها از ادامه  ــترده در حكومت هاي حاكم تالش دارن گس
ــاي موجود غرق در  ــري نمايند. بدون ترديد، اكثر حكومت ه ــاد موجود جلوگي فس
ــاد مي باشند و گستردگي فساد،  مردم را به تنگ آورده و آنها تحمل خود را در  فس

مقابل حاكميت چنين حكومت هاي فاسد از دست داده اند.
ــاي ديكتاتوري و  ــورهايي كه با نظام ه ــراض  ملت هاي منطقه در همه كش اعت
ــوند، به ظلمي است كه سران اين كشورها به ملت هاي خود در  ــته اداره مي ش وابس

عرصه اعتقادي، سياسي،  اجتماعي و... نموده اند.
مقام معظم  رهبري(مدظله العالي) در اين زمينه فرموده اند: 

ــر و ليبي و بحرين  ــطين و تونس و مص ــا بين غزه و فلس م
ــم. در همه جا ظلم به ملت ها محكوم  ــن تفاوتي نمي گذاري و يم
ــالم و در جهت آزادي مورد  ــعار اس ــت. حركت ملت ها با ش اس
ــت، حركت امت  ــن حركت،  حركت ملت ها اس ــت. اي تأييد ماس
ــت،  حركت به سمت  ــت، حركت با شعار اسالم اس ــالمي اس اس
اهداف اسالمي است،  نشان دهنده بيداري عمومي ملت ها است،  
ــه پيروزي خواهد  ــن حركت قطعاً و يقيناً  ب ــق وعده  الهي اي طب
ــت،  مفتخر است و خرسند است  ــيد. ملت ايران سرافراز اس رس
ــت و ايستادگي و استقامت كرده  كه آغازكننده اين راه بوده اس
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است.1 
4. الگوگيري خيزش هاي مردمي از انقالب اسالمي در رد غرب و ماهيت 
استكبارسـتيز و ضد امريكا و ضد اسـراييل اين قيام هـا: اكثر حكومت هايي 
ــانده قدرت هاي  ــند،  عمال و دست نش كه با نارضايتي هاي مردم خود مواجه مي باش
ــتعماري خارجي مي باشند. اين امر به خصوص در كشورهاي عربي- اسالمي به  اس
خوبي روشن است. ديده شده كه قدرت هاي حاكم همواره مورد حمايت قدرت هاي 
استعماري غربي و به خصوص اياالت متحده مي باشند و اين امر با خواسته  ملت هاي 
اسالمي- عربي كه خواهان حكومت هاي آزاد،  مقتدر و مستقل مي باشند،  هماهنگي 
نداشته و اين باعث شده تا اين ملت ها دست به شورش و قيام بزنند؛ از سوي ديگر 
ــطين كه قبله اول  ــراييل در سرزمين فلس ــالمي هيچ كدام وجود اس ملت هاي اس
ــد را نمي پذيرند.  برخالف ملت هاي اسالمي،  برخي حكومت هاي  ــلمانان مي باش مس
ــالمي پيمان هايي را با اين رژيم امضا نموده اند كه اين امر به معني پذيرش اين  اس
ــرزمين اسالمي فلسطين  ــناختن حكومت غاصبانه آن در س ــميت ش رژيم و به رس

مي باشد كه اين موضوع از سوي ملت هاي اسالمي پذيرفتني نيست. 
5. عقيده مشترك: انقالب اسالمي ايران گرچه يك انقالب شيعي است ولي 
ــالت  ــالمي ديگر ، به وحدانيت (ال اله اال اهللا) اعتقاد دارد؛ به رس همانند هر جنبش اس
ــت؛ كعبه را قبله آمال و  ــول اهللا) معتقد اس ــهد ان محمد رس پيامبر اكرم(ص) (اش
ــبحان و آن را منجي  ــلمانان مي داند؛ قرآن را كالم خداوند س آرزوهاي معنوي مس
بشريت گمراه تلقي مي كند و به دنياي پس از مرگ و قبل از آن،  به صلح،  برادري 
ــي(س) فرمودند: «در كلمه توحيد  ــري ايمان دارد. همان گونه كه امام خمين و براب
ــت، در مصالح اسالمي كه مشترك بين همه است، با هم  ــترك بين همه اس كه مش
توحيد كلمه كنيد.»2 البته ويژگي كاريزمايي امام خميني(س) و مواضع استعماري 
ــر متقابل انقالب  ــاق نظر دارند،  بر تأثي ــلمانان جهان بر آن اتف ــتر مس وي كه بيش

اسالمي و جنبش هاي اسالمي افزود. 
ــي بودن كه يكي از  6. عمومـي (مردمـي بودن) و خودجوش بودن: مردم
ــالمي راه يافته است.  ــت،  در خيزش هاي اس ــالمي ايران اس ويژگي هاي انقالب اس
ــيج توده هاي مردم  ــالم توانايي بس به عبارت ديگر ، اين جنبش ها دريافته اند كه اس

1 . عباسعلي فرزند، «نيم نگاهي به خيزش هاي اسالمي منطقه»، صبح صادق، 1390/2/19، ش498، ص10. 
2 . صحيفه امام، ج22، ص33. 
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ــر روشنفكر به سوي اتكا به مردم گرايش  ــاس،  آنها از اتكا به قش را دارد. بر اين اس
ــترش داده اند.1 اما اين توسعه پايگاه  يافته اند  و در نتيجه پايگاه مردمي خود را گس
مردمي دعوايي طايفه اي و قومي نيست بلكه خيزشي عمومي است كه مانند انقالب 
اسالمي ايران از سوي همه جريانات،  احزاب و گروه ها صورت گرفته است. به عبارت 
ــزاب در صحنه، اين حركت را قدرتمند و مداوم  ــر حضور همه مردم و همه اح ديگ

نموده است. 
ــوادث منطقه اين  ــن مؤلفه ها در تحوالت و ح 7. اسـالمي بـودن: از مهمتري
ــالمي است. حضور علما و  ــت كه روح و ماهيت اين خيزش ها كامًال ديني و اس اس
ــالمي همچون اخوان المسلمين، وجود شعارها و نمادهاي مذهبي و  جنبش هاي اس
شعار اهللا اكبر و اقامه نمازهاي جمعه و جماعت نشان دهنده بيداري عمومي ملت ها 

در جهت حذف سكوالريسم و توجه به هويت اسالمي اين كشورهاست. 
ــت ملت هاي خود  ــتر حكومت هايي كه با مخالف 8. مقابلـه با اسـتبداد: بيش
ــده اند،  حكومت هايي بوده اند كه به شكل استبدادي به زندگي خود ادامه  مواجه ش
داده اند. اين حكومت  ها با حاكم ساختن جو اختناق آميز و بسته، تالش نموده اند كه 
ــاركت آنها را به شكل  ــاركت مردم خود جلوگيري نمايند يا آنكه مش يا از اصل مش
نمادين و صوري بروز دهند. اين جو باعث شده است كه مردم در سايه آگاهي هاي 
ــاركت در حكومت و تصميم گيري در سرنوشت سياسي را حق  ــت آمده،  مش به دس
ــورش بزنند و خواهان برچيده شدن  ــت به ش خود بدانند و عليه اين حكومت ها دس

اين جو استبدادي از كشورهايشان شوند. 
حال با توجه به مؤلفه هاي ذكرشده،  مي توان گفت كه اين قيام ها بدون استثنا 

بر ويژگي هاي مشترك تأكيد دارند.

2. ميزان تأثير انقالب اسالمي بر خيزش هاي مردمي 
ــد بازتاب آرمان هاي  ــا و خاورميانه عربي بدون تردي ــمال آفريق انقالب هاي ش

انقالب اسالمي ايران در ميان مردم منطقه و در راستاي اهداف بلند آن است. 
كتمان تأثيرات انقالب اسالمي با توجه به تصريحات برخي از رهبران فعلي اين 
ــي، از رهبران اسالمي تونس،  در  ــد الغنوش قيام ها چندان راه به جايي نمي برد. راش

1 . مهدي بيگي، «قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران؛ مطالعه موردي لبنان»، دانشگاه امام صادق، 1389، 
ص183. 
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ــالمي سخن گفته و بر آن تأكيد  مباحث مختلف خود همواره از تأثيرات انقالب اس
كرده است.1 تحليل گران خارجي و مراكز عمده پژوهشي كشورهاي اروپايي،  امريكا 
و رژيم صهيونيستي نيز در روزهاي اخير به همسويي اهداف اين جنبش ها با انقالب 
 اسالمي ايران به صراحت اشاره نموده اند. ترديدي نيست كه اين جنبش ها به زوال 
ــتگي نقش مردم مسلمان منطقه در تعيين  حكومت هاي وابسته در منطقه،  برجس
ــان،  حضور گروه هاي اسالم گرا در صحنه سياسي اين كشورها ،  تضعيف  سرنوشت ش
و زوال رويكرد سازش و تقويت رويكرد مقاومت در منطقه و در يك كلمه استقالل 
ــالمي و عربي منطقه منجر خواهد شد كه  ــورهاي اس ــتر در تصميم گيري كش بيش
اينها در راستاي اهداف انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي ايران قرار دارد.2 انقالب 
اسالمي ايران به دليل جذابيت در شعارها،  اهداف ،  روش ها،  محتوا و نتايج حركت ها 
و سابقه مشترك ديني و تاريخي و شرايط محيطي منطقه اي و بين المللي،  پديده اي 
ــت كه  ــت؛ اما بايد توجه داش ــالم بوده اس اثرگذار در جهان و به خصوص جهان اس
ــت كه مدل انقالب  ــالمي،  اين نيس ــالمي بر نهضت هاي اس مفهوم تأثير انقالب اس
اسالمي بي كم وكاست در آن كشورها هم پياده شود؛ زيرا ميزان تأثيرگذاري انقالب 
ــالمي و عربي در منطقه يكسان و يكنواخت نبوده  بلكه  ــالمي بر همه جوامع اس اس
هر سرزمين قواعد بازي خاص خود را دارد و با توجه به شرايط داخلي،  منطقه اي و 
ــالمي،  اوضاع خاص هر منطقه و قرابت هاي فكري و  بين المللي براي هر جنبش اس
فرهنگي و جغرافيايي،  درجه تأ ثير آن متفاوت مي باشد. از سوي ديگر تأثير انقالب 
ــالمي بر حركت ها و جنبش هاي اسالمي،  به معناي دخالت ايران در امور داخلي  اس
ديگر كشورها نيست؛  هر چند اين اتهام،  بارها به ايران نسبت داده شده است. اما به 
ــد اين اتهام بيش از آنكه ريشه در واقعيت داشته باشد، تالشي از سوي  نظر مي رس
محافل غربي و دشمنان انقالب اسالمي است كه از اين طريق،  درصدد انزواي ايران 
ــالمي بر جنبش ها و  ــالمي اند. تأثير انقالب اس ــن از انقالب اس و ارايه چهره اي خش
حركت هاي اسالمي را،  مي توان از ابعاد مختلفي بررسي كرد. نويسندگان زيادي نيز 

آدرس  به  1389/11/16؛  اسالمي»،  خاورميانه  و  موسي صدر  امام  اسالمي؛  «انقالب  لك زايي،  نجف   .  1
اينترنتي: 

http: www.lakzaee.ir/persian /index2.php.ption.com
تمايزات»،  و  تشابهات  عربي؛  انقالب هاي  و  رنگي  انقالب هاي  اسالمي؛  «انقالب  سينايي،  مهدي   .  2

1390/2/26؛ به آدرس اينترنتي: 
http://www.russiannews.ru/pers2/
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ــيم بندي هايي دست زده اند،  كه به برخي از آنها اشاره خواهد  در اين زمينه، به تقس
شد. 

ــالمي بر  ــيم بندي راهبردي،  مي توان نتيجه گيري تأثير انقالب اس در يك تقس
ــتقيم و ايجادي و  ــيوه مس ــالمي را به دو صورت بيان كرد؛ يكي ش جنبش هاي اس
ــالمي باعث ايجاد يك  ــتقيم و ايجابي؛ در نوع اول،  انقالب اس ــر،  تأثير غيرمس ديگ
ــته حركت ها و جنبش هاي سازمان يافته و غيرسازمان يافته در ديگر كشورهاي  دس
اسالمي شد. اما در نوع دوم،  وقوع انقالب اسالمي توانست بر جنبش هايي كه پيش 
از انقالب داراي سابقه و فعاليت بودند،  اثر گذارد و آنها را گسترش دهد. به عبارت 
ــه در نوع اول،   ــته. حال آنك ــاخت و نه وابس ــالمي آنها را متأثر س ديگر،  انقالب اس
جنبش هاي مذكور، وابسته به انقالب بودند و هستي و تداوم خود را مديون انقالب 

و حمايت هاي انقالب مي دانستند: 
منظور از تأثير مستقيم، اين است كه اين دسته از گروه هاي 
ــتقيم با ايران و گاه نيز به تشويق و  ــالمي در اثر ارتباط مس اس
ــالمي،  به وجود آمدند. اما تأثير غيرمستقيم،   تأييد جمهوري اس
لزوماً به معناي وجود ارتباط مستقيم ميان جنبش هاي اسالمي 
ــت،  بلكه وقوع انقالب اسالمي و  ــالمي ايران نيس با جمهوري اس
ــده است تا جنبش هاي اسالمي جديدي به  اهميت آن باعث ش
ــتقل به وجود آيند و در پي رسيدن به جامعه سياسي  طور مس

اسالم باشند.1 
ــورهاي عراق، عربستان،  بحرين،  كويت،  لبنان و تا  حركت هاي اسالمي در كش
ــتقيم انقالب بودند. پيدايش «حزب اهللا»  ــطين و تونس،  تحت تأثير مس حدي فلس
ــازماندهي جديد «حزب الدعوه» در عراق،  شكل گيري پيكار  ــازمان امل»، س و «س
اسالمي در اين كشور،  تحركات و فعاليت هاي جديد «اخوان المسلمين» در كشورهاي 
ــترش فعاليت هاي حزب «النهضه» تونس و گروه «دارالتوحيد» كويت  مختلف،  گس
و نيز پيدايش جنبش هاي اسالمي همانند «الجبهه االسالميه لتحرير  البحرين» در 

بحرين، همگي ناشي از تأثير مستقيم انقالب اسالمي است. 
ــن و... به طور  ــر، الجزاير، بحرين، يم ــالمي در مص ــل، جنبش هاي اس در مقاب

مقاالت  مجموعه  قادري،  حاتم  كوشش  به  اسالمي»،  جنبش هاي  و  اسالمي  احمدي، «انقالب  حميد   .  1
پيرامون جهان سوم، تهران، سفير، 1369، ص68. 
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با عموماً   منطقه   ملت هاي 
و ديني  علماي   راهنمايي 
 گرايش ها و جهت گيري هاي
 ديني و با نام و ياد خدا و
نماز برپايي  اهللا اكبر،   شعار 
مبارزه جمعه،   و   جماعت 
 خود را شروع كردند و در
صبغه اين  بر  نيز  راه   ادامه 

تأكيد دارند

ــران بوده اند.  ــالمي اي ــتقيم متأثر از انقالب اس غير مس
بنابراين در پاسخ به تأثير انقالب اسالمي بر خيزش ها و 
جنبش هاي مردمي در كشورهاي عربي مي توان به آثار 
ــي و اجتماعي  ــدد فكري و فرهنگي، سياس و ابعاد متع

اشاره كرد.
الف. تأثيرات فكري و فرهنگي 

ــر جنبش ها و  ــالمي ب ــر انقالب اس ــترين تأثي بيش
ــري و فرهنگي  ــي در زمينه هاي فك ــاي مردم خيزش ه

خالصه مي شود. انقالب اسالمي از بعد ذهني و فكري،  آتش زير خاكستر نهضت ها 
را بار ديگر برافروخت و اين تفكر را به صورت پايدار در اذهان مسلمانان ايجاد كرد  
ــود و مي توان كاري كرد؛ به طوري كه «گسترش امواج اسالم خواهي بعد  كه مي ش
از انقالب اسالمي ايران در مصر، عربستان،  سودان،  الجزاير و... ثابت كرد كه انقالب 
ــالم است و مي تواند  ــيار قوي در جهان اس در ايران، محصول يك حركت فكري بس

در همه بالد اسالمي تكرار شود.»1 
ــي و  ــاس امور سياس ــتند كه پايه و اس ــي از آن حيث مهم هس ــور فرهنگ ام
حركت هاي سياسي را فراهم مي آورند؛ به ديگر سخن ، امور فرهنگي زمينه ساز امور 
ــي اند. به اين دليل،  رنگ و بوي سياسي به خود مي گيرند  و ضمن آن مقوله،  سياس
ــن تأثيرات فكري و فرهنگي انقالب  ــوند. در ادامه به برخي از مهمتري مطرح مي ش

اسالمي بر جنبش هاي مردمي اشاره مي شود. 
1. پيروي از شعائر و شعارهاي انقالبي ايران: يكي از تأثيرات انقالب اسالمي 
ــعارهاي انقالب اسالمي  ــي اسالمي معاصر،  به تقليد ش ايران بر جنبش هاي سياس
ــك به رويكرد تظاهرات عمومي با  ــوي جنبش گران مسلمان برمي گردد. تمس از س
مشاركت همه قشرهاي مردم در اين كشورها و تمركز آنان بر شعارهاي اسالمي از 
جمله نشانه هاي غيرقابل انكار الگو قرار دادن انقالب اسالمي توسط ملت هايي است 
ــتبد و وابسته حاكم در كشورها براي به  كه با تظاهرات خياباني عليه رژيم هاي مس
نمايش گذاشتن خواسته  عمومي مردم و زير سؤال بردن مشروعيت نظام هاي حاكم،  
ــلطه طلب براي مداخله در اين تحوالت  ــالح  كردن قدرت هاي بهانه جوي س خلع س

1 . محمدجواد الريجاني، كاوش هاي نظري در سياست خارجي، تهران، علمي و فرهنگي، 1374، ص213. 
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ــاني و تخريب زيرساخت هاي اجتماعي- مدني كه  ــاندن تلفات انس و به حداقل رس
ــته هاي خود  ــت،  خواس از ويژگي هاي اين نوع رويارويي با نظام هاي غير مردمي اس
ــاً  با راهنمايي علماي ديني و گرايش ها و  ــال كرده اند. ملت هاي منطقه عموم را دنب
ــر، برپايي نماز جماعت و  ــعار اهللا اكب ــاي ديني و با نام و ياد خدا و ش جهت گيري ه

جمعه،  مبارزه خود را شروع كردند و در ادامه راه نيز بر اين صبغه تأكيد دارند.
ــيوه مبارزان انقالبي ايران مورد توجه جنبش گران مسلمان  ــي به ش شعارنويس
ــرقيه و ال غربيه،  اهللا اكبر،  هيهات من الذله،  ــعارهاي ال ش ــت. به عنوان مثال، ش اس
الموت المريكا و اسراييل و... و ديگر شعارهاي با صبغه مذهبي، از جمله شعارهاي 
صادراتي انقالب اسالمي است كه جنبش ها و جريان ها در تحركات و راهپيمايي هاي 
خود همواره به آن تكيه مي كنند. اين مضامين كه خود هر يك محتوايي به فراخي 
ــي و مقاومتي در برخورد با رخدادها و عوامل آن دارد،  در  يك مدل و الگوي سياس
ــلمانان نيز رسوخ پيدا كرده و تأثير مثبت و كارآمدي خود را  ــل جوان مس ميان نس

به اثبات رسانده است. 
ــه االاهللا» و  «محمد   ــعارهاي «الال ــت با رژيم مبارك،  ش ــردم مصر در مخالف م
ــر مي دادند و آيات قرآن را بر روي شيشه اتومبيل مي نوشتند.1  رسول اهللا(ص)» س
در پالكاردهاي مسلمانان مصر شعار ال شرقيه و ال غربيه ديده شده است؛ عالوه بر 
آن،  اعالميه ها،  سخنراني ها و پوسترها به شكل مشابه آنچه در ايران اتفاق افتاد،  در 
كشورهاي اسالمي چاپ و انتشار مي يابد. هنوز در منطقه شيعه نشين بيروت يعني 
ــعارهاي انقالب اسالمي و تصاوير رهبري آن وجود دارد. انعكاس صداي  ضاحيه،  ش
ــعارهاي اهللا اكبر در ميدان هاي «التحرير» قاهره،  «لولو» منامه،  مظلومان عالم و ش
ــهر صنعا و ساير ميادين اصلي اين كشورها كه  «خضراء» طرابلس،  ميدان اصلي ش
ــاله  امريكا را در  ــد،  زوال هژموني چندين و چند س ــز تجمعات مردمي بوده ان مرك
ــته است. خود امريكايي ها بهتر از هر كس  خاورميانه و قاره آفريقا به نمايش گذاش
ــته  اصلي اين خيزش ،  جريان هاي اسالمي است؛ در كشور  ديگري مي دانند كه هس
ــالمي «اخوان المسلمين» به عهده  مصر،  نقش اصلي هدايت معترضين را جريان اس
داشت كه يكي از شاهكارهاي مبارزاتي آنها، انتخاب نام هاي حماسي براي روزهاي 
ــارك در روزهاي آخر  ــت وزير منصوب مب ــفيق نخس مقاومت دليرانه بود. احمد ش

1 . مهدي بيگي، همان، ص186. 
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ــنهاد به عهده گرفتن چهار وزارتخانه را به آنها داد تا  ــت جمهوري مبارك پيش رياس
بتواند حركت انقالبي آنها را مهار كند كه با استنكاف رهبران اخوان از اين پيشنهاد 
ــورد ايران و مواضع ضد  ــع جانبدارانه  البرادعي در م ــد و امروز هم مواض مواجه ش
صهيونيستي عمر و موسي دو نامزد انتخابات رياست جمهوري مصر هم در راستاي 

جلب حمايت رهبران اخوان تلقي مي شود.1 
ــي را در رهبري  ــق» و «الوفاق» نقش اصل ــيعي «ح ــن،  دو جريان ش در بحري
ــيمع» رهبر جريان حق به بحرين پس  ــت «مش معترضين به عهده دارند و بازگش
ــال دوري و اظهارات او مبني بر تأثيرپذيري از امام روح اهللا و تابوت هاي  از چند س
شهداي بحرين كه منقش به ذكر «علي ولي اهللا» بود و شعارهاي «لبيك يا حسين» 

در تشييع پيكر اين شهدا، نويد پيروزي بزرگي را در اين كشور مي دهد. 
ــيدن قيام مردم  ــيار مهمي در به ثمر رس در تونس، جريان «النهضه» نقش بس
ــت و پخش اذان پس از چندين سال، بازگشايي مساجد، آزادي حجاب  تونس داش
ــتعفاي  ــت كه با اس ــگاه از ثمرات اين مبارزات اس و ورود دختران محجبه به دانش

محمدالغنوشي از نخست وزيري اين كشور، رنگ تازه اي به خود گرفته است. 
در ليبي جريان «سنوسي» و در يمن هم جريان «الحوثي» هر كدام به نحوي 
در اين قيام سهيم و تأثيرگذار بوده اند و نقش همين جنبش ها ماهيت اين انتفاضه 

را روشن تر مي كند.2
2. ايجاد وحدت و همبسـتگي اسـالمي: يكي ديگر از آثار مثبت فرهنگي 
ــب توحيد بود. همان گونه  ــالمي ميان پيروان مكت ــالب،  ايجاد الفت و اخوت اس انق
ــايه برادري اسالمي به رهبري امام  ــلمان ايران با وحدت كلمه و در س كه ملت مس
امت،  نظام مقدس جمهوري اسالمي را پايه ريزي كرد، سياست خارجي اش را نيز بر 
اساس وحدت امت اسالمي تنظيم نمود و همه مسلمانان جهان را از آسيا تا آفريقا 
ــه مباني توحيد، نبوت، معاد،  قرآن،  حج و  ــه عربي تا اروپا و امريكا كه ب و خاورميان
نماز معتقد بودند و تعلق خاطر به اسالم داشتند براي حفظ وحدت اسالمي در راه 
دفاع از كيان اسالمي فراخواند. در اين راستا يكي از اقدام هاي دلگرم كننده، تأسيس 
ــه فرمان مقام معظم رهبري بود كه در  ــالمي» ب «مجمع جهاني تقريب مذاهب اس

1 . ايمان اسدي، «عمق تحليل رهبر انقالب در مورد ماهيت انتفاضه عربي- اسالمي»، پايگاه رجانيوز، كد 
 .80835
2 . همان.
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ــالمي و حفظ وحدت جهاني  جهت تقريب مذاهب اس
ــالم صورت گرفت. راه  اندازي نشريه رساله التقريب  اس
ــط «دارالتقريب  ــته چندين شماره توس كه در گذش
ــر  ــالميه» در قاهره چاپ و منتش ــب االس بين المذاه
شده بود،  به عالوه برگزاري كنفرانس ها و ميزگردهاي 
ــه در ايام حج تمتع و  ــدت در تهران و مكه مكرم وح
ــمندان و  ــث و گفت وگو بين انديش ــه بح صدها جلس
ــه،  كتاب،  مجله  ــالمي و چاپ هزاران مقال علماي اس
ــگاهي به زبان هاي گوناگون، از  و پايا ن  نامه هاي دانش
جمله اقدامات شايسته و ارزنده اي است كه تاكنون در 
ــالم صورت  جهت تحقق آرمان هاي وحدت جهان اس
پذيرفته است.1 در واقع با بازخواني سير تاريخ شناسي رويدادهاي منتهي به انقالب 
ــاي تأثيرگذاري آن رويداد  ــانه ها و رگه ه ــالمي 1979 ايران،  مي توان زمينه نش اس
ــتاي ايجاد وحدت بين ملل منطقه در تحوالت 2011 خاورميانه  ــگرف را در راس ش

به خوبي يافت: 
1. سلطه و سيطره  پذير بودن حكومت تحت لواي حكمرانان ابدي؛ 

2. فقدان بارز هويت ملي و تحقير مردمي و ستيز عريان با دين اسالمي عموم 
مردم؛ 

3. ظلم و فساد و تبعيض آشكار نظام ديوان ساالر و خاندان حكومتي و سلطنتي. 
ــردم را به جوش و  ــت كه غليان غيرت م ــه گانه اي اس ــاخص ها،  هرم س اين ش
ــي را بين ملت و حكومت  ــكاف عميق ــال ها و دهه ها ش خروش آورده و در طول س
ــال ها حاكمان حكومت هاي مطلقه تونس،  ــت. در طول اين س ــكل بخشيده اس ش
مصر، اردن، بحرين، الجزاير، يمن، ليبي و... مانند ايران سال 1357 هيچ گاه صداي 
ــنيدند. اين حاكمان تنها هنگامي گوشي  ــالم گرايي مردم را نش عدالت خواهي و اس
شنوا يافتند و اعالم كردند كه «من پيام انقالب شما را شنيدم» كه موسم طرد آنان 
ــيده بود. اما اكنون مردم كشورهاي عربي با اتحاد و انسجام،  ــوي مردم فرا رس از س

آدرس  به  1389/11/19؛  نت،  حوزه  پايگاه  نويسندگان  از  جمعي  اسالمي»،  انقالب  فرهنگي  «تأثير   .  1
اينترنتي: 

 http: // sojoudi . blogfa . com / post-3361 . aspx

 همان گونه كه ملت مسلمان
و كلمه  وحدت  با   ايران 
اسالمي برادري  سايه   در 
نظام امت،   امام  رهبري   به 
اسالمي جمهوري   مقدس 
سياست كرد،  پايه ريزي   را 
 خارجي اش را نيز بر اساس
 وحدت امت اسالمي تنظيم
 نمود و همه مسلمانان جهان
وحدت حفظ  براي   را 
 اسالمي در راه دفاع از كيان

اسالمي فراخواند
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ــالمي نه تنها به گوش حاكمان فراري و  صداي انقالب خود را با الهام از انقالب اس
در شرف فرار خود،  كه به گوش تمام مردم دنيا رسانده اند. حسن قناعت لي رئيس 
ــتانبول،  بر اين باور است كه تأثيرات انقالب اسالمي ايران بر  انجمن اهل بيت(ع) اس
جهان اسالم و جهان عرب به حدي است كه سياستمداران و جامعه شناسان غرب به 
آن اعتراف مي كنند؛ چراكه پيروزي انقالب اسالمي ايران در سال 1979 و تفكرات 
ــكل تازه اي بخشيد و حركت نويني را در جهان پديدار  امام خميني(س) به دنيا ش
كرد كه اتحاد مسلمانان مهم ترين ثمره آن بود.1 اين خيزش از يك طرف به عنوان 
آلترناتيوي در برابر امپرياليسم جهان ظهور كرد و از طرف ديگر به مسلمانان با يك 
ــيد. سنگ بناي چنين تفكري بيش از سه دهه پيش بنيان  تفكر نوين انگيزه بخش
ــده بود؛ زماني كه اين انديشه اسالمي در كالم امام خميني(س) با درك و  نهاده ش
تحليل عميق وي از تحوالت آتي جاري شد كه اين نهضت اسالمي در حصار زمان 
و مكان متوقف نمي ماند و وي سخن از صدور انقالب اسالمي داد؛ امام نه تنها اين 
مسئله را بارها مورد توجه قرار داد بلكه با تأكيد بر آموزه هاي رهايي بخش  اسالمي،  

ديگر ملت هاي اسالمي را به بيداري اسالمي دعوت كرد.
ــرار دادن ملت هاي مصر و  ــخنان خود با مورد خطاب ق ــان در فرازي از س ايش

عراق اظهار مي دارد كه: 
ــر قيام كند  ــب را بداند كه اگ ــر بايد اين مطل ــت مص ... مل
برخالف اين توطئه ها،  همان طوري كه ايران قيام كرد،  آنجا هم 
ــد و به او  ــد. ملت مصر از حكومت نظامي نترس خواهد پيروز ش
ــت و  ــا نكند و همان طور كه ايران حكومت نظامي را شكس اعتن
ــه خيابان ها بريزند و  ــكنند و ب ــه خيابان ها ريخت،  آنها هم بش ب
ــينند تا اين  اين تفاله هاي امريكا را بيرون بريزند. ملت مصر ننش
ــودش را جمع كند  ــت و پاي خ ــدرت از بين رفته دوباره دس ق
ــت كه  ــودش را بر ملت تحميل كند. امروز روزي اس ــوذ خ و نف
ــت و قدرت  ملت مصر بايد قيام كند. امروز روز ضعف دولت اس
ملت. بايد قدرت را نشان دهد و اعتنايي به اين حكومت نظامي 
ــن حكومت نظامي را و  ــكند اي برخالف همه موازين نكند و بش

1 . ارسالن مرشدي، همان. 
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ــرنيزه با  به خيابان ها بريزد و اين دولتي [را] كه مي خواهد با س
ــد كه هر كس كه به  ــالم مخالفت كند و به صراحت مي گوي اس

اسالم وفادار باشد او را سركوب مي كنيم،  [از بين ببرد]...1 
3. مطـرح كـردن و پذيرش ارزش هاي ديني و فرهنگـي جديد: انقالب 
ــالمي ايران ارزش هاي فرهنگي نويني را در مبارزه سياسي جنبش هاي اسالمي  اس

مطرح كرد. 
ــتعمار و صهيونيسم  ــتبداد داخلي و اس پديده كم نظير «مقاومت » در برابر اس
ــروي آرمان هاي  ــت كه در جريان پيش ــالمي اس بين المللي،  از آثار مهم انقالب اس
ــروز به خيزش  ــاي عرب نفوذ داد و ام ــه عمق جان ملت ه ــالمي را ب انقالبي و اس
ــت. چنان كه  ــده اس عظيم مردم تونس،  مصر،  الجزاير،  اردن ، ليبي و يمن منجر ش
ــوريه منشأ قيام كنوني مردم در كشورهاي عربي را انقالب اسالمي  رئيس جمهور س
دانسته و در گفت وگو با وال استريت ژورنال با اشاره به تحوالت مصر و تونس،  اعالم 
ــت، بلكه با انقالب  ــده اس ــت؛ اما اكنون آغاز نش مي نمايد: «اين يك عصر جديد اس

ايران در سال (1357) آغاز شده است.»2 
ــالمي پس  ــت. جنبش هاي اس ــي ديگر از اين ارزش ها،  گرايش به جهاد اس يك
ــي  ــهادت و ايثار جان را به عنوان اصول اساس ــالمي ايران، جهاد،  ش از انقالب اس
ــمبل  ــهادت و فداكاري كه س ــر،  اصولي چون جهاد،  ش ــه بيان ديگ ــد. ب پذيرفته ان
ــالمي بود،  به عنوان اصول اساسي  ــيعيان و شعار انقالب اس حركت هاي انقالبي ش
ــد. با برگزاري  ــته ش مبارزه پذيرفته  و به آن  با ديده تكليف و فريضه ديني نگريس
نماز شكر جنبش اخوان المسلمين در كنار تانك هاي ارتش- كه نيروهاي ارتشي به 
مردم پيوسته بودند- و تظاهرات دانشجويان دانشگاه االزهر در خيابان ها و همچنين 
ــهدا و با توجه به اينكه عده اي از جوانان مصر براي مبارزه با  برگزاري نماز براي ش
ــهيد شوند و شهيد شدند و همچنين شعارهاي مردم  بي عدالتي موجود حاضرند ش
ــده،  چنين مردمي با اعتقادات شهادت طلبي خود  براي تغيير نظام و اقدامات ذكرش
به هيچ وجه حاضر به زندگي با ظالم نخواهند بود و مرگ با عزت را بهتر از زندگي 
ــت. همه  اين  ــالمي مردم ايران اس با ذلت مي دانند كه از انگيزه هاي الهي انقالب اس
ــزه  تغيير نوع حكومت را دارد. طبق  ــلمان با انگي اقدامات حكايت از قيام مردم مس

1 . صحيفه امام، ج15، ص285. 
2 . «عصر جديد با انقالب ايران آغاز شد»، خبرگزاري فارس، 1389/11/11، ش 8911111366. 
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سخن حضرت علي (ع) نيز حكومت با كفر باقي مي ماند ولي با ظلم نه.
ــطيني در اين باره مي گويد: «تا زمان  ــيخ اسعد تميمي يكي از رهبران فلس ش
ــالم از عرصه نبرد غايب بود؛ حتي در عرصه واژگان،  مثالً  به جاي  انقالب ايران،  اس
ــد.»1 البته جنبش هاي  ــتفاده مي ش ــاد از كلماتي چون «نضال» و «كفاح» اس جه
ــون عمليات  ــكل هاي مختلفي چ ــات را به ش ــالمي معاصر،  اين كلم ــي اس سياس
ــطين) و يا مبارزه مسلحانه و جنگ (مانند افغانستان) به  ــهادت طلبانه (مثل فلس ش

كار گرفته اند.
ــي  ــطح فكري و بينش سياس 4. تغييـر در نگاه و نگرش مردمي: ارتقاي س
ــالمي در  ــوان در اين منطقه از ديگر اثرگذاري هاي انقالب اس ــل ج و اجتماعي نس
ــت. رويكرد ملت هاي عربي، دگرگوني در ساختار كشورشان  ــورها اس بين اين كش
ــانگر نوعي بيداري در  ــد. روند تحوالت نش ــتقالل واقعي مي باش ــيدن به اس در رس
ــان به امريكا و نيز  ــتگي هاي كشورش ميان ملت هاي عرب براي پايان دادن به وابس
ــت. اين روند  ــتي اس ــكار با رژيم صهيونيس پايان دادن به برخي روابط پنهان و آش
ــت خارجي  ــتان به سياس ــردم اردن،  تونس،  مصر،  يمن و عربس ــات م را در اعتراض
ــاهده كرد. هرچند كه اعتراضات مردمي در كشورهاي  ــان مي توان مش دولت هايش
ــتي بوده است اما در نهايت مردم  ــائل اقتصادي و معيش عربي در ابتدا به بهانه مس
ــور را اعالم كرده اند. اين  ــاختار سياسي كش ــته اصلي خود يعني تغيير در س خواس
ــي عربي و غربي به عنوان تحركي  ــانه اي سياس ــوي محافل رس تغيير هر چند از س
ــرفت دموكراسي و آزادي بوده اما در  ــاختار داخلي و به اصطالح پيش براي تغيير س
ــتگي دولتمردانشان به امريكا  ــه آن را مي توان در نارضايتي مردم از وابس اصل ريش
ــال ها با استعمار فرانسه و انگليس در جنگ بوده اند  ــت وجو كرد. مردمي كه س جس
ــتعمارگران پيش  ــتقالل و مقابله با اس ــمت اس ــرايطي كه جهان به س اكنون در ش
ــو با منافع خارجي (امريكا) در كشورشان نبوده  مي رود پذيرنده حضور دولتي همس
ــتارند. آنها همچنين ورود دولت هايشان را به جبهه مقاومت در  و تغيير آن را خواس
برابر رژيم صهيونيستي طلب  مي كنند. جالب آن كه نارضايتي مردم در كشورهايي 

رخ داده كه به صورت پنهان و آشكار با صهيونيست ها در ارتباط  هستند. 
ــر،  يمن،  اردن،  الجزاير و  ــر جنبش ها و قيام هاي مردمي در تونس،  مص از منظ

1 . مهدي بيگي، همان، ص183. 
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ليبي،  رژيم صهيونيستي «دشمن» محسوب مي شود؛ 
زيرا خاك يا سرزمين عرب ها و مهم تر از آن،  فلسطين 
ــر از نكات و  ــن،  يكي ديگ ــت و اي ــغال كرده اس را اش
ــورهاي ياد شده  ــترك خيزش در كش ويژگي هاي مش
ــي- چه قومي و  ــت. از ديد معترضان،  با هر تحليل اس
ــراييل اشغالگر است و دولت هاي مصر و  چه ديني- اس
ــده اند و بقيه دولت هاي عربي  اردن با آن هم پيمان ش
ــو همكاري و روابط  ــوريه،  با تل آوي نيز،  جز لبنان و س
تجاري و اقتصادي- به شكل مستقيم يا غيرمستقيم- 
ــل همين هم پيماني و همكاري  برقرار كرده اند. به دلي
و نيز ضعف مفرط دولت هاي عربي ،  اسراييل ظرف 65 
ــته و هرچه در توان داشته  ــال گذشته هرچه خواس س
ــطين آورده است. در اين ميان دولت مصر  بر سر فلس
ــپردن تعهد تأمين امنيت  ــد مي خواندند با س كه معترضان،  آن را خودكامه و فاس
رژيم اشغالگر قدس و اقدام نكردن به نفع منافع خود و عليه منافع اين رژيم،  بقاي 
حكومت مادام العمر مبارك را به تأييد امريكا، اروپا و اسراييل رسانده بود كه نهايتاً 

سقوط كرد.
ــوم به «محور اعتدال يا  ــورهاي موس ــتون فقرات كش مصر در دوره مبارك س
ــوب مي شد و مأموريت اصلي اين محور، كنترل فضا و افكار عمومي  سازش» محس
ــراييل،  اقدامي صورت نگيرد. مصر  جهان عرب بود تا عليه منافع و امنيت رژيم اس
بود كه با اين رژيم قرارداد صلح امضا كرد. با كمك مصر،  اسراييل توانست در ميان 
ــتت ايجاد كند. با ياري مصر بود كه كرانه باختري رود  ــطيني ها جدايي و تش فلس
ــده اند. با كمك دولت مبارك،  سران  ــغال و اكنون محاصره ش اردن، باريكه غزه اش
ــت هاي متعدد  ــداث ديوار حايل و ايجاد پس ــازي و اح ــعه شهرك س تل آويو با توس
ــي،  كرانه باختري را به صورت جزاير كوچك پراكنده در آورده اند و همچنين  بازرس
ــون مردم نوار غزه را به بهانه وجود «دولت حماس» در محاصره اي مرگبار  دو ميلي
ــالم فياض و نيز  ــيس دولت س ــرار داده اند. مصر در تضعيف دولت حماس و تأس ق
ــنگين به فلسطيني ها در جريان مذاكرات چند مرحله اي آنها با  تحميل تعهدات س

ماترياليست هاي بيستم  قرن  در    
مبارزه بسط  به  غربي  و   شرقي 
باورهاي و  دين  با  خود   علني 
 ديني در سطح جوامع پرداختند
و تاريخي  تحوالت  سير   اما 
ايران اسالمي  انقالب   وقوع 
در را  موجود  شرايط   آن چنان 
بيستم قرن  سال هاي   آخرين 
نظريه پردازان كه  داد   تغيير 
و... جامعه شناسان  و   بين المللي 
دين مجدد  حيات  به  اعتراف   با 
 در جوامع بشري به طرح نظريه
قرن در  ديني  حيات   «تجديد 

بيستم» پرداخته اند
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ــت ها، نقش محوري داشته است و به آنها باج و امتياز داده است.1 به باور  صهيونيس
برخي تحليل گران،  مصر با بيش از 80 ميليون جمعيت در زمان رهبري مبارك، آن 
چنان خدمتي به اسراييل كرد كه هيچ كشور يا دولت عربي و مسلمان ديگر و حتي 
ــادات چنين نكرده است. طبيعي است كه چنين مسائلي و خدماتي به  دولت انورس
اسراييل براي مردم و جوامع عربي اعم از ملي گرايان و اسالم گرايان قابل پذيرش و 
تحمل نبوده و نيست. از اين رو ملت هاي عربي در جريان اين تحوالت و با الهام از 
انقالب اسالمي نشان دادند كه با تكيه بر تعاليم و احكام اسالمي مي توان قيام كرد 
ــكيل داد و آن را اداره  ــالمي مي توان حكومت تش و با مبنا قرار دادن ايدئولوژي اس
كرد. لذا با آگاه شدن از خيانت ها و ظلم و جور حاكمانشان و در نتيجه تأثير آن در 
ــان در پي سرنگوني رژيم هاي خودكامه و استبدادي  تغيير نوع نگاه و ديدگاه هايش

برآمده اند؛ رژيم هايي كه باالترين و بهترين كمك را به امنيت اسراييل مي كنند. 
ــيدن حيات  ــالمي ايران با بخش 5. تجديـد حيات هويت ديني: انقالب اس
ــي و اجتماعي، اسالم و  ــالم و طرح مجدد دين در عرصه زندگي سياس دوباره به اس
ــت جوامع انساني  باورهاي ديني را به عنوان عامل بالنده و تحرك آفرين در سرنوش
ــالمي در اين زمينه  ــرح نمود. حضرت آيت اهللا خامنه اي رهبر معظم انقالب اس مط

مي فرمايند: 
ــر حركت هاي رهايي بخش  ــالمي ب آثار و بركات انقالب اس
ــالم خواهي و  ــالم را مي توان از موج اس و نهضت هاي جهاني اس
ــه حاكم بر جهان  ــترش مبارزات انقالبي عليه نظام ظالمان گس
ــياي مركزي تا قلب اروپا  ــمال آفريقا و از آس از خاورميانه تا ش
ــاهده نمود. احياي هويت اسالمي در ميان مسلمانان،  هويت  مش
بيداري ملت ها و ايجاد نشاط و اميد در نيروهاي مبارز و انقالبي 
جهان از ثمرات مسلم و انكارناپذير انقالب اسالمي ايران است.2 
ــتين تجربه موفق و پيروزمندانه نهضت ديني بود  ــالمي ايران نخس انقالب اس
ــا در اختيار  ــانده و ب ــالمي را جامه عمل پوش ــت اهداف و آرمان هاي اس كه توانس

1 . زهرا خدايي، «انقالب تونس بارقه اميد براي 70 سال سرخوردگي اعراب»، 1389/11/11، خبر آنالين، 
ش127147. 

2 . سيد عبدالقيوم سجادي، «امام خميني(س) و جنبش هاي اسالمي معاصر»، فصلنامه علوم سياسي (وي      ژه 
يك صدمين سال ميالد امام)، س10، ش5، 1378، ص360. 
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ــي و ديني خود فراروي نهضت هاي  ــتن مجموعه تجربيات گران سنگ سياس گذاش
اسالمي، اميد به پيروزي و توفيق نيل به آرمان واالي اين نهضت ها را در ميان آنها 
ــم گيري  ــالمي افزايش چش به وجود آورد. تحت تأثير اين تحوالت جنبش هاي اس
ــت و از خاور دور تا كرانه ها و اقيانوس اطلس را در بر گرفت. در اين خصوص  داش
ــياي ميانه و  ــتان،  تونس،  الجزاير،  آس ــمير،  افغانس جنبش هاي رهايي بخش در كش
كشورهاي حوزه خليج  فارس را مي توان نام برد. صاحب نظران زيادي بر اين اعتقاد 
ــتند كه تأثيرات انقالب اسالمي بر تجديد حيات هويت ديني بشر بسيار عميق  هس
ــعيد محمد الشهابي سردبير مجله معروف و پرتيراژ العالم معتقد  مي باشد. دكتر س
ــت كه انقالب اسالمي نه تنها در جامعه ايران بلكه در اكثر جوامع، تأثير اساسي  اس
ــته هيچ حركتي به اندازه  ــك طي بيست سال گذش ــت. بي ش ــته اس و بنيادي داش
انقالب ايران نتوانسته بر جامعه بشري تأثيرگذار باشد؛ دين نقش اساسي و حياتي 
ــالمي اين نور را بر بشريت تاباند و روشني بخشيد. در  در اجتماع دارد و انقالب اس
ــط مبارزه علني خود با دين و  ــت هاي شرقي و غربي به بس ــتم ماترياليس قرن بيس
ــطح جوامع پرداختند اما سير تحوالت تاريخي و وقوع انقالب  باورهاي ديني در س
اسالمي ايران آن چنان شرايط موجود را در آخرين سال هاي قرن بيستم تغيير داد 
ــا اعتراف به حيات مجدد دين  ــان و... ب كه نظريه پردازان بين المللي و جامعه شناس
ــتم» به عنوان  ــري به طرح نظريه «تجديد حيات ديني در قرن بيس در جوامع بش
يك نظريه معتبر علمي طي سال هاي اخير پرداخته اند؛1 از آن جمله آنتوني گيدنز، 
ــي در فصلي از كتاب خود با عنوان «پديده نوزايي  ــهور انگليس ــناس مش جامعه ش
ديني» در مورد نقش انقالب اسالمي در تجديد حيات ديني مي گويد: دانشمنداني 
نظير ماركس و دوركهايم و وبر و امثالهم متفق القول بودند در اين نظريه يا در بيان 
ــنتي، بيش از پيش در دنياي مدرن و امروزي  ــهيم بودند كه دين س با يكديگر س
ــدن يك  ــيه اي در مي آيد، چراكه در جوامع امروزي دنيوي ش به صورت امري حاش
فرآيند اجتناب ناپذيراست لذا كمتر كسي از دانشمندان مي توانست حدس بزند كه 
ــت تجديد حيات عمده اي پيدا كند و پايه  ــالم ممكن اس يك نظام ديني مانند اس
تحوالت سياسي در اواخر قرن بيستم بشود؛ يعني آنچه در اواخر دهه 70 در ايران 

به وقوع پيوست. 

فصلنامه  جهان»،  در  اسالمي  انقالب  فرهنگ  نفوذ  حوزه هاي  و  انقالب  «صدور  حاذق نيكرو،  حميد   .1
15خرداد، ش26، 1389، ص110-111. 
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ــبب تأثيري كه بر خاورميانه و  ــالمي به س به اعتقاد گيدنز پيروزي انقالب اس
كشورهاي اسالمي گذاشت، حيات پردامنه  اسالمي را تجديد كرد. به اعتقاد او ريشه 
ــه چيز است: 1. جنبه ها و ابعاد مختلف دين اسالم؛ 2. تغييراتي  اين تحوالت در س
ــت؛ 3. ارتباط اين  ــالم در آن جوامع فراگير اس ــي كه امروزه نفوذ اس در دولت هاي

جوامع با غرب. 
ــت كه پيوسته عامل و محرك  ــالم ديني اس در رابطه با نكته اول مي گويد اس
ــي بوده است و قرآن هم كتابي است كه پر است از دستوراتي  رفتار و اعمال سياس
ــأ اين  ــارزه در راه خدا فرا مي خواند لذا منش ــالم را به مب ــه معتقدين به دين اس ك
تحوالت در ماهيت اسالم نهفته است. در رابطه با جوامع اسالمي معتقد است  همه 
ــتند. در رابطه با نكته سوم  ــته و در ارتباط با غرب هس اين جوامع بي تحرك و وابس
ــالمي در برابر گسترش غرب منجر به پيدايش  مطرح مي كند كه ناتواني جوامع اس
جنبش هاي اصالح طلبي شد كه اين جنبش ها خواهان بازگرداندن اسالم به صورت 
ــتاد  ــك دين خالص و با همان قدرت اوليه بودند.1 همچنين هرايرد كميجيان اس ي

دانشگاه امريكا مي نويسد: 
ــكام و ارزش هاي  ــت به اح ــالم و بازگش ــد حيات اس تجدي
ــالم به چشم مي خورد. جهان تنها  اسالمي در سراسر جهان اس
ــالمي به قلمروي سياست و امور  پس از ورود ناگهاني انقالب اس
ــروع انقالب  ــالم گرديد. با ش ــل بود كه متوجه موج اس بين المل
ــله حوادث تعيين كننده واژه  ــالمي در سال 1979 يك سلس اس
ــي،  پژوهشي و  ــي از فرهنگ و ادبيات سياس بنيادگرايي را بخش

ژورناليستي غرب نمود.2 
ــيع دشمن در جهت اسالم هراسي،  ايجاد موانع اقتصادي و تحريم،   تبليغات وس
ــالمي،  خصوصاً ايجاد  ــان فرقه هاي اس ــراي ايجاد اختالف مي ــاي فراوان ب تالش ه
ــيعه و سني،  تفرقه افكني ميان دولت هاي مسلمان و كوشش براي  اختالف ميان ش
ــتوار امت  ــالم و... واكنش هاي غرب در برابر حركت اس از بين بردن وحدت امت اس

آدرس  به  ؛   89/11/19 منطقه»،  كشورهاي  خيزش هاي  در  اسالمي  انقالب  «بازتاب  احمدي،  علي   .  1
اينترنتي:

 http: // sarvenews. ir/id / 2179 
2 . مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، ش54، ص 92-93. 
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ــوي احياي هويت ديني و بيداري و آزادگي است كه راه حل مسئله  ــالمي به س اس
ــد بر مؤلفه ها و ماهيت حقيقي اين بيداري براي جلوگيري از انحراف و مقابله  تأكي
ــد آنچه غرب را بيشتر از همه به هراس انداخته،  بعد  ــت. اما به نظر مي رس با آن اس
ــتيزي و  ــت. اينكه بعد از قرن ها دين س ــالمي اس فكري و نظري جريان بيداري اس
ــيه راندن دين و تئوريزه كردن سكوالريسم و ارزش هاي مادي،   تالش براي به حاش
ــاس و به  ــر و آزادي بخش با محوريت دين در منطقه اي حس ــي فراگي امروز جنبش
ــمال آفريقا به وقوع مي پيوندد و معلوم نيست تا كجا ادامه  ــعت خاورميانه و ش وس
خواهد يافت،  كابوسي بس وحشتناك است كه تعبير آن مي تواند  افول انديشه هاي 
ــتي و در نهايت بن بست  ــتي و ليبراليس ــتي و ركود ارزش هاي سكوالريس اومانيس
فلسفي مكاتب مادي باشد و بر اين اساس به نظر مي رسد كم كم در جوار كمونيسم 
ــم در نظر گرفت. به يقين آن روزي كه  بايد جايي هم در موزه تاريخ براي ليبراليس
معمار حكيم و ژرف انديش بيداري اسالمي،  وقوع انقالب اسالمي ايران را به انفجار 
نور تعبير كرد،  به رسالت جهاني اين انقالب مي انديشيد و ايمان داشت كه بيداري 

اسالمي سرآغازي بر بيداري انساني در جهان خواهد شد. 
ب. تأثيرات سياسي و اجتماعي

ــالمي براي جنبش ها و خيزش هاي مردمي كشورهاي  ــي انقالب اس الهام بخش
ــدد و متنوعي را به  ــي و اجتماعي متع ــمال آفريقا آثار سياس عربي خاورميانه و ش

دنبال خواهد داشت كه عبارت اند از:
1. تسـريع در روند شـكل گيري خاورميانه اسـالمي: بيداري و مقاومت 
ــه  جديدي كرد  ــوالت منطقه را وارد مرحل ــالمي، تح ــالمي متأثر از انقالب اس اس
ــود. بر اين اساس،  امريكا براي  ــالمي» ياد مي ش كه از آن به «تكوين خاورميانه  اس
ــالمي و هم چنين مقابله با بيداري و مقاومت  ــكل گيري خاورميانه  اس ممانعت از ش
ــتفاده از مؤلفه هاي برتري نظامي و ترويج دموكراسي،  ــعي كرد با اس ــالمي،  س اس
ــا اقدامات او،  غرب  ــزرگ و خاورميانه  جديد را اجرايي نمايد. ام ــرح خاورميانه  ب ط
ــتانه و تهاجم نظامي به منطقه،  دولت سازي،   ــتي (جنگ پيش دس و رژيم صهيونيس
فرهنگ سازي، كشورسازي و...) نتوانست مانع از گسترش بيداري اسالمي و تضعيف 
ــالمي شود و بر عكس اشتباهات آنها با پيروزي مقاومت اسالمي  و مهار مقاومت اس
لبنان و فلسطين در جنگ هاي 33روزه و 22روزه،  از يك سو عامل برجسته ترشدن 
ــن خاورميانه  ــوي ديگر روند تحوالت تكوي ــد و از س ــالمي ش رهيافت مقاومت اس
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اسالمي را پرشتاب تر از قبل كرد.
در اين راستا،  ريچارد ان هاس رئيس شوراي روابط خارجي امريكا در نوشتاري 
با اشاره به رشد فزآينده  اسالم گرايي در منطقه مي نويسد: «اسالم به نحو فزآينده اي 
ــاكنان  ــت اكثر س ــي- فكري جهان عرب را پر خواهد كرد و پايه  سياس خأل سياس

منطقه خواهد بود؛ سوسياليسم و ناسيوناليسم عربي به گذشته تعلق دارد.»1 
2. چالش با غرب: همان گونه كه موج جديد انقالب اسالمي در چالش با غرب 
ــتر احياي عدالت و مبارزه با فقر و تبعيض و اشرافيت شكل گرفت و استكبار  بر بس
ــد ملت هاي خاورميانه  ــدف قرار داد، خيزش جدي ــي و خارجي را همزمان ه داخل
ــاد و ناكارآمدي  ــتين گام فقر،  تبعيض، فس ــالمي در نخس ــز متأثر از انقالب اس ني
ــرافيت ديكتاتوري مورد حمايت غرب را هدف گرفته است؛ از جمله خصوصيات  اش
ــي و حزبي در تونس،  مصر،  يمن،  اردن،  ــترك خيزش و قيام هاي مردم و وجوه مش
ــاندن راهبرد،  سياست ها و برنامه هاي كشورهاي غربي   الجزاير و ليبي به چالش كش
ــت.  ــمال آفريقا و خاورميانه اس ــه و انگليس براي منطقه ش ــه ويژه امريكا، فرانس ب
ــورها در وضعيت دشواري براي تعيين استراتژي  (راهبرد)،  سياست  اكنون اين كش
ــت  و برنامه هاي منطقه اي خويش در قبال تحوالت جاري قرار دارند. ترديدي نيس
ــته متحد نزديك  ــه دهه گذش ــه ديكتاتورهاي عرب به دليل اين كه طي دو، س ك
ــا برخوردارند. تاكنون وجود اين  ــه و انگليس و امريكا بوده اند از حمايت آنه فرانس
ــد 1. مواد خام و انرژي (نفت و گاز)  ــتبدادي باعث مي ش دولت هاي ديكتاتور و اس
ــازار مصرف براي كاالهاي  ــود. 2. جوامع آفريقايي و خاورميانه ب ــا تأمين ش غربي ه
توليدي غربي باشد. 3. آنها بتوانند بر جريان مهاجرت به غرب تسلط داشته باشند. 
4. با تروريسم و گروه هاي تروريستي مانند القاعده و طالبان مبارزه كنند. 5. وجود 
ــادي آن را در منطقه تضمين نمايند. 6.  ــراييل و برتري نظامي و اقتص و امنيت اس
ــيدن جريان اسالم گرا به قدرت جلوگيري كنند، حتي اگر در اين راستا نقض  از رس
ــد؛ زيرا معتقدند كه اسالم گرايان منافع  آنها و  ــي الزم باش اصول و مباني دموكراس
ــند شرايط را  ــران تل آويو را به خطر مي اندازند. به همين داليل به دقت مي كوش س

در كشورهاي عربي مديريت كنند. 
3. تقويت جبهه  مقاومت و تضعيف خط سـازش: پيروزي انقالب اسالمي 

1 . «نگاه راهبردي به تحوالت و انتفاضه مردم مصر»، 1389/12/2، پايگاه جامع و تخصصي جنگ نرم. 
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در ايران در سال 1357 اين توهم را كه پس از شكست هاي مكرر ارتش هاي عرب 
در مقابل غرب و رژيم صهيونيستي، مبني بر اينكه هيچ اميدي به نتيجه بخش بودن 
قيام در مقابل حكام دست نشانده خود و بهبود وضع موجود ندارند، به كلي دگرگون 
ــدن ايران در جنگي تحميلي و ناخواسته تا حدودي اين  ــاخت. البته با درگير ش س
ــد اما با پيروزي ايران در جنگ تحميلي و  اميد در بين ملت هاي منطقه كم رنگ ش
ارايه الگوهايي جديد از پيشرفت و استكبارستيزي طي 32 سال گذشته و همچنين 
پيروزي هاي مقتدرانه حزب اهللا لبنان در سال 2000 كه منجر به عقب نشيني رژيم 
ــگ 33روزه و همچنين  ــد و پيروزي در جن ــور ش ــتي از جنوب اين كش صهيونيس
ــتي كه  ــيانه رژيم صهيونيس مقاومت جانانه مردم غزه در برابر 22 روز حمله وحش
همگي نويد ثمربخش بودن پايداري و مقاومت در برابر حاكمان ظالم و قدرت هاي 
ــتاوردهاي حضور در جبهه  ــو دس ــتكباري را مي داد، ملت هاي منطقه از يك س اس
ــوي ديگر از اين امر كه كشورهايشان به دليل  ــاهده  كرده اند و از س مقاومت را مش
ــتگي به امريكا و صهيونيست ها نتوانسته اند از چنين موقعيتي برخوردار شوند  وابس
ــده اند. ملت هاي منطقه از جمله مصر و  ــاس يأس و نااميدي مواجه ش با نوعي احس
اردن اين انزوا و حقارت را نتيجه هم گرايي دولت هايشان با امريكا و صهيونيست ها 
ــتن به جبهه مقاومت و پايان دادن بر  ــته و تنها راه مقابله با اين روند را پيوس دانس
ــلطه امريكا بر كشورهايشان با تغيير دولت هاي دست نشانده مي دانند.1 ملت هاي  س
ــورها با سازش و دوري  منطقه با درك اين حقيقت تلخ كه دولت هاي حاكم بر كش
از مقابله با رژيم صهيونيستي و حمايت نكردن از ملت مظلوم فلسطين در چارچوبي 
مغاير با امت اسالمي و منطبق بر خواست حاميان فرامنطقه اي رژيم جعلي اسراييل 
و حفظ قدرت نامشروع خود به روند سازش روي آورده اند و حتي از اجراي تعهدات 
اوليه نسبت به حمايت هاي انساني- اسالمي نسبت به مردم مظلوم غزه سر باز زدند، 
ــازي جايگاه متزلزل بين المللي  ــم آمده و براي خروج از اين حقارت و بازس  به خش
خود سعي نموده اند تا با ايجاد تغييرات اساسي و تشكيل دولت هاي همسو با جبهه 
مقاومت با تحوالت منطقه همراه شوند؛ در حالي كه جبهه مقاومت در حل بسياري 
از چالش هاي منطقه نقش فعالي دارد كه رايزني هاي صورت گرفته براي حل مسائل 

عراق، لبنان و فلسطين نمودي از اين جايگاه است.

1 . قاسم غفوري، «هراس امريكا از دگرگوني چهره خاورميانه»، جام جم، 1389/11/11، ص10. 
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در مجموع اقدامات جبهه مقاومت خشم و انزجار امريكا و صهيونيست ها را به 
همراه داشته است؛ به ويژه اينكه بازيگري جبهه مقاومت با پيوستن ساير كشورهاي 
ــتبداد رهاشده اخير در تحوالت جديد خاورميانه مي رود، تا  آزادي خواه و از بند اس
ــتي، منافع امريكا را در منطقه تحت الشعاع قرار دهد.  ضمن انزواي رژيم صهيونيس
ــره حماس و حزب اهللا مي ديدند، از اين  ــران تل آويو كه تاكنون خود را در محاص س
ــور  ــي در مصر و اردن، از ناحيه اين دو كش ــاختار سياس پس و در صورت تغيير س
ــت و در ضمن دايماً نگران بروز تحوالت  ــاس آرامش كامل نخواهند داش هم احس
ــورهاي عربي خواهند بود. آنها مي دانند كه در صورت موفقيت  ــابه در ساير كش مش
ــالمي در  ــقوط دولت هاي خودكامه عربي، موضع مقاومت اس قيام هاي مردمي و س
ــر مفهوم مقاومت،  ــازش در براب ــد و مفهوم س ــه خاورميانه قوي تر خواهد ش منطق
ــرت، براي تأمين نيازهاي خود  ــده و حماس هم مي تواند از اين دوره فت ضعيف ش
ــن نكته واقف اند كه با  ــراييل به اي ــالح، بهره برداري كند. زمامداران اس از جمله س
سرنگوني سيستم هاي استبدادي به ويژه اردن و مصر، ممكن است واگرايي نظامي 
ــورها با غرب و امريكا افزايش يابد و هم گرايي آنها با  دموكراتيك آينده در اين كش

شرق، به خصوص ايران، چين و ژاپن تقويت شود.
ــن، اردن و الجزاير  ــام مردم تونس، يم ــت كه تظاهرات و قي ــن جهت اس از اي
ــمي رژيم صهيونيستي بازتاب گسترده داشته  ــانه هاي رس در مطبوعات و ديگر رس
ــت؛ به گونه اي كه  ــته اس ــئوالن اين رژيم را نگران كرده و به واكنش واداش و مس
ــاي مصر و اردن- تحت  ــي رژيم ه ــتند مانع فروپاش از اتحاديه اروپا و امريكا خواس
ــان و تحليل گران اسراييلي حوادث  ــتر كارشناس ــوند. بيش تأثير خيزش تونس- بش
ــته اند. مردخاي گيدار كارشناس و  تونس، لبنان، مصر و اردن را مربوط به هم دانس

پژوهشگر مركز تحقيقاتي بيگين- سادات در روزنامه اسراييل اليوم نوشت: 
ــده به سرعت  تئوري و حركت دومينو كه در تونس آغاز ش
ــيد و مخالفان دولت اين كشور كه ابتدا با جانشيني  به مصر رس
ــوالت تونس و نيز  ــارك مخالف بودند تحت تأثير تح جمال مب
ــتي كه طبقات متوسط و فقير از آن  ــائل اقتصادي و معيش مس
ــته اي شدند كه از سال  ــقوط نظام بس رنج مي بردند، خواهان س
ــعار مخالفان و  ــت... ش ــر قدرت بوده اس ــالدي بر س 1952 مي
تظاهركنندگان مصري تونس هوالحل بوده؛ يعني الگوي تونس 
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ــد، پيش روي  كه موجب فرار زين العابدين بن علي ش
آنهاست.1 

4. رفتن به سـمت نظام هاي ضد استبدادي 
اسالمي: اگر نتايج ملموس قيام هاي خاورميانه عربي 
ــاالري در اين منطقه  ــترش نظام هاي مردم س را گس
ــايه  ــهم عمده آن در س ــت كه س بدانيم، طبيعي اس
ــالمي از آن «مردم ساالري ديني» خواهد  بيداري اس
ــاي ديكتاتوري در  ــه تجربه دوران حاكميت ه بود ك
دوره مبارك و بن علي در شمال آفريقا هم اين مدعا 
را ثابت مي كند. به رغم تالش نظام سلطه در طراحي 
ــن و روي كار آوردن رژيم هاي  ــتعمار نوي توطئه اس
وابسته با رأي مردم و به چالش كشاندن الگوي نظام 
جمهوري اسالمي، مردم ساالري ديني به عنوان يكي 
از عالي ترين و شكوه مندترين دستاوردهاي انقالب و 
نظام امروز تجربه ارزشمندي را فرا روي بشريت قرار 
داده است و گسترش موج گرايش ملل و جوامع به سمت پيام هاي انقالب اسالمي 
ــت  ــش ملت ايران، بيانگر ناكامي و شكس ــه الگوي حكومتي مورد گزين ــي ب و تأس

راهبردها و سياست هاي استكبار جهاني در اين عرصه مي باشد.
ــالمي در ايران، بيداري  5. احياي جريان بيداري اسـالمي: وقوع انقالب اس
ــمال آفريقا و  ــالمي كه امروز مي رود ش ــالمي در دنيا را رقم زد. موج بيداري اس اس
كشورهاي خاورميانه اي را در بر بگيرد مهمترين اقدام جدي است كه انقالب اسالمي 
ايران از 32سال پيش طنين انداز كرده است. امروز به رغم تالش هاي فراوان جبهه 
ــتي و قوميت گرايي،  بازگشت به اسالم  ــتكبار و رنگ باختن نگاه هاي ناسيوناليس اس
ــتن ديني به رغم تبليغات فريبنده غربي و فضاي سكوت و رعب آور سران  و خويش
خائن وابسته عربي، در بين ملت ها و توده هاي امت اسالمي طنين انداز شده است.

ــت نظام  ــالمي در تونس، مصر، الجزاير و يمن توانس به صورت بارز بيداري اس
ــر خاورميانه در حقيقت  ــا چالش هايي روبه رو كند. تحوالت اخي ــلطه جهاني را ب س

1 . رندي حيدر، النهار، 2011/2/4. 

هواس چتم  سلطنتي   مؤسسه 
17 از  متشكل  كه   انگليس 
است انگليسي  برجسته   محقق 
ايران قدرت  از  ارزيابي   در 
كه كرد  پيش بيني  امريكا   و 
 «سير تحوالت خاورميانه نشان
رقابت قدرت  امريكا   مي دهد 
دست از  ايران  با  را   خود 
 داده است. در حالي كه موج
تصميمات، از  عمومي   نفرت 
در امريكا  سياست  و   عملكرد 
عربي و  اسالمي   كشورهاي 
ايران است،  افزايش  به   رو 
 محبوبيت و دامنه نفوذ خود در
منطقه را گسترش داده است.»
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نوعي بيداري اسالمي و نهضت بازگشت به خويشتن را ابتدا در ملت تونس و سپس 
ــمال آفريقا رقم زد. مسئله اي كه بدون  ــاير كشورهاي اسالمي خاورميانه و ش در س
ــتقالل طلبانه و دين مدار انقالب اسالمي  ــك ريشه در گفتمان استكبارستيز و اس ش
ــتم و در  ــالمي در اواخر قرن بيس ــه عبارت ديگر پيروزي انقالب اس ــران دارد. ب اي
فضايي كه اين قرن به قرن انقالب هاي غيرديني و بلكه ضدديني مشهور شده و به 
عقيده بسياري از تحليل گران آن دوران،  دين از صحنه سياست كنار رفته بود، خط 
ــت طي 32سال به الگويي براي ديگر  ــيده و توانس بطالني بر اين گونه نظريات كش
ــود و در تحوالت اخير به عاملي براي تداوم حركت هاي مردمي  ــورها تبديل ش كش
مبدل گردد. بيداري امت اسالم كه با انقالب اسالمي ايران كليد خورد، پيش از اين 

توسط امام راحل نويد داده شده بود: 
كشورهاي اسالمي و مستضعفان جهان قدرت اسالمي خود 
ــتگان و تفاله هاي  ــرق و غرب و وابس را بيابند و از عربده هاي ش
ــي و اتكال به قدرت  ــا اعتماد به خداوند تعال ــند و ب آنان نهراس
ــت جنايتكاران را از كشورهاي  ــالم و ايمان به پاخيزند و دس اس

خود كوتاه نمايند.1 
رهبر انقالب اسالمي، حضرت آيت اهللا خامنه اي با اشاره به تأثير پيروزي انقالب 
اسالمي ايران در تحوالت اخير و همچنين شكسته شدن ابهت غرب و در رأس آن 
ــراييل، حركت كنوني منطقه را نتيجه انباشت تدريجي انگيزه ها، فكرها  امريكا و اس

و تصميم ها دانسته و تأكيد كردند: 
اين موضوع نشئت گرفته از ايستادگي و ثبات ملت ايران و 
ــرفت در ايران اسالمي است. صورت عزت  نشانه هاي خوب پيش
ــالمي، پيشرفت ها و نوآوري ها  ملت، سربلندي سياسي نظام اس
ــاه نيامدن در  ــي و اقتصادي و كوت ــاي مختلف علم در عرصه ه
ــرده و اكنون به الگويي  ــاي زورگو، تداوم پيدا ك مقابل قدرت ه

براي ملت هاي منطقه تبديل شده است.2

1 . صحيفه امام، ج15، ص61. 
2 . بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با جمعي از فرماندهان و مسئوالن نظامي و انتظامي، 1390/2/14. 
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نتيجه گيري؛ چشم انداز تحوالت 
ــالمي در ايران، از سوي بسياري به عنوان يكي از مهمترين  پيروزي انقالب اس
ــي از اين امر مربوط به  ــت. بخش ــده اس حوادث و رويدادهاي تاريخ معاصر تلقي ش
ــر جهان به  ــتم در سراس ــت كه در ميان ملل تحت س ــوري اس ايجاد خيزش و ش
ــت. انقالب  ــلمان منطقه به طور خاص به وجود آورده اس طور كلي و ملت هاي مس
ــته است و به لحاظ طرفداراني  ــالمي انعكاس زيادي در وراي مرزهاي خود داش اس
ــورها عنوان شده است.  ــط ديگر كش كه جلب كرده به عنوان يك نيروي مؤثر توس
ــلمانان با درك  ــيد و موجب شد تا مس ــلمانان هويت بخش ــالمي به مس انقالب اس
ــت رفته  ــت اعتماد به نفس از دس ــالم و نقش دين در سياس جايگاه و اهميت اس
ــتكبار آغاز نمايند. انقالب  ــتبداد و اس را بازيابند و حركت هايي را براي مبارزه و اس
ــت، لذا  ــالمي اس ــالمي و بيداري اس ــالمي به عنوان نقطه آغاز خيزش تفكر اس اس
ــالمي، بارزترين مشخصه مشترك در  ظهور و نقش آفريني و تأثيرگذاري انقالب اس
ــته و دنباله وار جاري در خاورميانه و شمال  ميان مجموعه خيزش هاي به هم پيوس
آفريقاست. به عبارت ديگر هر چند اشتراكات ديگري نيز در كنار برخي تفاوت ها در 
اين تحوالت پي درپي ديده مي شود اما رد پاي انقالب اسالمي را مي توان در هر يك 
از اين خيزش ها پي گرفت. اين انقالب توانسته در زمينه تأثيرگذاري فكري، صدور 
تفكر مقاومت و مبارزه با استعمار، امپرياليسم، استبداد و خودكامگي در عرصه هاي 

مختلف نقش آفريني كند.
ــعارها، اهداف، روش ها، محتوا و  ــالمي ايران به دليل جذابيت در ش انقالب اس
ــترك ديني و تاريخي و شرايط محيطي- منطقه اي و  ــابقه مش نتايج حركت ها و س
ــالم بوده است. پيش  بين المللي، پديده اي اثرگذار در جهان و به خصوص جهان اس
ــلمان منطقه خاورميانه هيچ اميدي به ايجاد  ــالمي ايران، مردمان مس از انقالب اس
حكومت قدرتمند اسالمي نداشتند و شايد هم تحقق اين امر را محال مي پنداشتند. 
ــالمي ايران و سرنگوني ژاندارم امريكايي منطقه، خاورميانه و  اما با ظهور انقالب اس
ــيدند كه آنان نيز مي توانند پيروز باشند و اساساً مي توان يك  اعراب به اين باور رس
حكومت كامًال اسالمي را بنا نهاد. از سوي ديگر اوضاع پيش از انقالب اسالمي ايران 
بسيار خفقان آور بود و مردم مسلمان اين منطقه در ظلم و جور فرمانروايان وابسته 
ــالمي ايران فضاي حاكم شكسته  ــر مي بردند. لذا با پيروزي انقالب اس خويش به س
شد و مردم توانستند با پشتيباني معنوي انقالب اسالمي حرف خود را به فرمانداران 
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ــوادث و رخدادهاي كنوني در  ــياري از صاحب نظران، ح ــانند. به زعم بس خود برس
ــور آزادي خواهي و مبارزات  ــاني از تبل ــاير مناطق عربي خاورميانه نش ــس و س تون
انقالب اسالمي در منطقه است. اگر سه دهه پيشين بنيان گذار كبير انقالب اسالمي 
ــئله صدور انقالب را مطرح مي كرد شايد كمتر كسي باورش مي شد كه انقالب  مس
ايران تنها پس از سه دهه اين چنين تأثير خود را بر منطقه بگذارد كه كشورهايي 
ــي به اين انقالب در برابر ديكتاتورها بايستند و فرياد  مانند مصر و تونس نيز با تأس
اهللا اكبر سر دهند. به عنوان مثال اخيراً دبير كل حزب اسالمي كار مصر تأكيد كرده 
ــه مصر و خيزش هاي مردمي در  ــالمي ايران امروز الگوي انتفاض بود كه انقالب اس
ــت. وي گفت كه پيروزي خون بر شمشير وجه مشترك  ــورهاي عربي اس ديگر كش

انتفاضه مردم مصر با انقالب اسالمي ايران است.1 
تأثيرات انقالب اسالمي ايران بر ملل آزدي خواه جهان داراي ابعاد و جنبه هاي 
ــاي ايدئولوژيك و  ــي از آن را مي توان در قالب گرايش ه ــت كه بخش گوناگوني اس
ــالمي و نظام جمهوري اسالمي در ايران تبيين كرد. اما در بعد  فكري به انقالب اس
ديگري نيز انقالب اسالمي بر جريان هاي آزادي بخش و جنبش هاي مبارز در سطح 
جهاني و به ويژه در جهان اسالمي تأثيرگذار بوده است. اين تأثيرات را مي توان در 
ــعارها و الگوبرداري از روش هاي مقاومت و مبارزه مردم ايران با شاه ديد.  ــابه ش تش
ــالمي از همان اوايل پيروزي يكي از شعارها و  ــالمي به لحاظ ماهيت اس انقالب اس
ــالمي و نيز حركت در مسير تحقق  ــاندن به ملل اس اهداف اصلي خود را ياري رس
ــام خميني(س) بارها تجلي پيدا  ــه در كالم ام ــت واحده قرار داده كه اين انديش ام
ــالمي در جنبه هاي فردي و  ــت. بنابراين مي توان گفت كه تأثير انقالب اس كرده اس
ــالم  ــي در منطقه و جهان اس اجتماعي، فكري و عملي، اقتصادي، فرهنگي و سياس
كم يا زياد،  مستقيم يا غير مستقيم، فوري، ميان مدت و درازمدت واقع شده است. 
اما تفاوت تأثيرها در مناطق مختلف، از يك سو بستگي به اوضاع و شرايط خاص هر 
ــته و از سوي ديگر وابسته به  منطقه و قرابت هاي فكري،  فرهنگي و جغرافيايي داش
ميزان اهميتي است كه ايرانيان براي هر منطقه قايل بوده و توجه و توان متفاوتي 

1 . عارف بهرامي، «تأثيرات انقالب اسالمي بر خاورميانه»، 1389/12/3؛ به آدرس اينترنتي: 
http://www.aftabir.com/lifestyleview.158905
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به هر كشور معطوف كرده اند.1 
ــلمانان جهان  ــالمي ايران در بيداري مس به طور كلي بحث از تأثير و نقش اس
ــورهاي  ــوص خيزش هاي اخير مردم در كش ــاي رهايي بخش و به خص و جنبش ه
ــالمي،  ايجاد و  ــي، خيزش تفكر اس ــي خاورميانه به معني و مفهوم آگاهي بخش عرب
تقويت اعتماد به نفس مسلمانان، خيزش انديشه هاي وحدت بخشي ميان مسلمانان 
ــالم،  پايان دادن به رفتارهاي ذلت بار  ــالمي در جهان اس ــازمان هاي اس و تقويت س
ــم و  ــر غرب، احياي هويت واحد جهاني، مبارزه با ناسيوناليس ــالم در براب جهان اس
ــو براي ملت هاي  ــدن به الگ ــالم در برابر غرب، تبديل ش ــراري اتحاد جهان اس برق
منطقه در مبارزه با استبداد و استكبار، اثبات نقش مذهب و اسالم در بسيج توده ها 
ــالمي در عرصه سياست و حكومت و نقش آنان در  و كارآمدي مديريت ديني و اس

اعتراضات و خيزش ها و مقاومت كشورهاي مختلف عربي خاورميانه است. 
تغيير در نوع نگاه كشورهاي بزرگ به حل و فصل مسائل، بازنگري در ساختار و 
قواعد نظام بين المللي،  پرهيز از يك جانبه گرايي و پذيرش جايگاه و نقش مسلمانان 
ــتي در ابعاد داخلي و  ــدرت رژيم صهيونيس ــي و آغاز روند افول ق ــه جهان در عرص
ــتند كه اگر مورد توجه كشورهاي بزرگ قرار  منطقه اي و جهاني ضرورت هايي هس
ــالم و پس  نگيرند در اعتراضات مكرر كنوني و امواج انقالبي و مردمي در جهان اس

از اين در بسياري از كشورهاي ديگر، به نمايش گذاشته خواهند شد.
ــت جابه جايي بنيادين قدرت در  ــبت به تحوالت منطقه، واقعي آينده نگري نس
بازيگران داخلي و كاهش نفوذ شديد بازيگران فرامنطقه اي را بيش از پيش مبرهن 
مي سازد. اين شرايط، رژيم اشغالگر قدس را در ضعيف ترين حالت قرار داده و بحران 
موجوديت و بقا را براي آن رقم مي زند. تغيير در نوع و ماهيت هر كدام از رژيم هايي 
كه درگير تحوالت خاورميانه شده اند بنا به اذعان بسياري از صاحب نظران سياسي، 
توازن استراتژيك در منطقه را بر هم خواهد زد. بر اين اساس كارشناسان معتقدند 
كه اين مهم بدون شك منجر به تقويت محور جمهوري اسالمي ايران در برابر محور 
ــتي خواهد شد. چنين شرايطي محوريت ايران را در  امريكا، غرب و رژيم صهيونيس
ــئول  ــوالنا، مس ــه بيش از پيش تثبيت خواهد كرد؛ همچنان كه خاوير س خاورميان
ــابق هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپا تصريح كرده بود: «ايران براي  س

1 . محمدباقر حشمت زاده،  تأثير انقالب اسالمي بر كشورهاي اسالمي،  پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي،  
1386، ص300. 
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ــت. ايران آنقدر برگ  ــت گرفته اس ــتين بار رهبري منطقه خاورميانه را به دس نخس
ــت دارد كه به يك قدرت درجه اول در جهان تبديل شود.» همچنين  برنده در دس
ــكل از 17 محقق  ــلطنتي چتم هواس انگليس كه متش ــه س پيش تر از اين مؤسس
برجسته انگليسي است در ارزيابي از قدرت ايران و امريكا پيش بيني كرد كه قدرت 
نرم ايران حرف آخر را خواهد زد. اين مؤسسه در گزارش خود تأكيد كرد كه «سير 
تحوالت خاورميانه نشان مي دهد امريكا قدرت رقابت خود را با ايران از دست داده 
ــت امريكا در  ــت. در حالي كه موج نفرت عمومي از تصميمات، عملكرد و سياس اس
كشورهاي اسالمي و عربي رو به افزايش است، ايران محبوبيت و دامنه نفوذ خود در 
ــترش داده است.»1 غرب در نقطه اوج منحني رشد خود دوران افول  منطقه را گس
ــالمي در  را آغاز كرده و در موضع انفعالي قرار دارد. اما نهضت بيداري جمهوري اس
آغاز خيزش انقالب به سرعت حركت تكاملي را تجربه مي كند؛ حركتي كه هر چه 
پيش مي رود به چشم انداز آرماني خود نزديك مي شود و با اعتماد به نفس تمام در 

حال ويران سازي بنيادهاي سياسي و حقوقي غرب در منطقه است. 
ــت كه در ميان مدت، خاورميانه  روندكاوي اين خيزش ها، مبين اين واقعيت اس
ــاختار فعلي تفاوت هاي قابل توجهي  ــرف شكل گيري است كه با س جديدي در ش
ــط مقام معظم  ــتر توس ــل توجهي از اين تغييرات پيش ــت. بخش قاب ــد داش خواه
ــالمي» پيش بيني شده بود. ايشان در ديدار  رهبري با مطرح كردن «خاورميانه اس
با شركت كنندگان افتتاحيه همايش غزه مورخ 8 اسفند 1388 فرمودند: «بر اساس 
ــت خاورميانه جديد شكل خواهد گرفت.  حقايقي كه خداوند متعال تقدير كرده اس
ــالمي  ــكل گيري خاورميانه اس ــالمي خواهد بود.»2 ش اين خاورميانه، خاورميانه اس
واقعيتي است كه نخبگان امريكايي و اروپايي نيز بدان معترف مي باشند. در همين 
ــي تصريح مي كند :  ــالم سياس ــتي با عنوان آينده اس رابطه گراهام فولر در يادداش
ــالم تنها آلترناتيو منطقه است و سياست هاي غرب و امريكا مانع از روند رو به  «اس

پيشرفت آن نخواهد شد، بلكه موجب تسريع و شتاب آن نيز مي گردد.3

تحليلي  خبري-  سايت  است»،  داده  دست  از  خاورميانه  در  را  ايران  با  خود  رقابت  قدرت  «امريكا   .  1
پارساپرس، 1389/11/20؛ به آدرس اينترنتي: 

http://www.parsapress.ir
2 . براي مشاهده متن كامل بيانات ايشان رك: پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري:

http//:www.leader.ir/langs/far
3 . «امريكا قدرت رقابت خود با ايران را در خاورميانه از دست داده است»، همان. 
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ــي گفتماني در خاورميانه در پرتو انقالب اسالمي، اولويت هايي  چنين دگرديس
ــكل داده و شامل پيشبرد  ــت منطقه اي امريكا را ش ــه دهه اخير، سياس را كه در س
روند مذاكرات سازش، و حمايت از متحدان امريكا بوده، اكنون در ادامه مسير خود 
با چالش هاي بسياري رو به رو ساخته است؛ چراكه روند هارموني تحوالت خاورميانه 
حكايت از شكل گيري خاورميانه اسالمي با انديشه و ايده اسالمي و ملهم از انقالب 
ــالمي افزايش ميزان نفوذ  ــالمي ايران دارد و به واقع برآيند مدل خاورميانه اس اس

ايران و كاهش نفوذ امريكاست. 




