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چكيده
ش بيداري اسالمي در جنوب غربي آسيا ،انديشمندان داخلي و
با وقوع جنب 
خارجي زيادي ،به ظرفيتهاي الگوي انقالب اسالمي ايران ،به عنوان يک عامل
مؤثر ،در ايجاد ،تقويت و استمرار جريانهاي اخير پرداختهاند .تحوالت اخير در
جنوب غربي آسيا در قالب انقالبهاي مردمي توانسته چشمانداز نويني جهت
تأثيرگذاري انقالب اسالمي ايران در گسترش اين انقالبها به وجود بياورد.
نقاط مشترکي چون ضديت با رژيم اسراييل ،ضديت با استبداد و تقويت هويت
اسالمي -ملي بين انقالب ايران و انقالبهاي منطقه وجود دارد .مهمترين شباهت
اين انقالبها با انقالب اسالمي ايران در مردمي بودن اين انقالبها با محوريت
اسالمي و ديني است .همين موضوع ميتواند در کنار ظرفيتهاي عدالتمحوري
و سلطهستيزانهي انقالب اسالمي ،يک الگوي واقعي و منطقي براي اين انقالبها
در راستاي شکلگيري حکومتهاي مردمي و اسالمي محسوب شود .در اين
ميان ،نقش حمايتهاي آشکار ايران از گروههاي مقاومت در خاورميانه و مواضع
جمهوري اسالمي ايران در قبال اقدامات اسرائيل و در مقابل ،ضعف و سستي
حکام کشورهاي عربي در برابر اين رژيم ،آرزوي برقراري حکومتي مستقل و
مردمي را نظير آنچه در ايران بر سر کار است در دل ملتهاي منطقه ،تقويت
کرده است .در يک نگاه کلي به نظر ميرسد گرانيگاه اين جنبشها ساختارشکني
از نهادهاي سنتي و روشهاي کهنه و پوسيده حکومتداري و روي آوردن به
ارزشهايي چون عدالت و آزادي است که ريشه در تفکر اسالمي دارد.
اين پژوهش درصدد است تا به بررسي الهامبخشي الگوي انقالب اسالمي
ايران به خيزشهاي موسوم به «بيداري اسالمي» در منطقه جنوب غربي آسيا
بپردازد و ابعاد مختلف اين موضوع و نوع نگرشهاي غالب بر اين تحوالت را
تبيين نمايد.
واژگان كليدي:
انقالب اسالمي ،اسالم سياسي ،بيداري اسالمي ،مردمساالري ديني ،قدرت نرم.
 .1استاديار مدیریت فرهنگی دانشگاه جامع امام حسين(ع)
 .2استاديار علوم سياسي دانشگاه جامع امام حسين(ع)
 .3دانشجوي دکتري مديريت آموزش عالي دانشگاه عالمه طباطبايي(ره)
 .4دانشجوي دکتري علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبايي(نويسنده مسئول)
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مقدمه
پيروزي انقالب اسالمي سبب شد که هم در ساختار و هم در کارکرد نظام بينالملل،
تغيير و تحوالتي رخ دهد .در ساختار نظام بينالملل با توجه به حاکم بودن نظام
دو قطبي در آن زمان ،ايجاد جبههاي جديد که متکي به غرب و شرق نبود ،سبب
خيزش دوباره جنبش عدم تعهد و ملتهاي مستقل شد ،تا جايي که آنها توانستند
در عرصه روابط بينالملل نقش آفرين شوند .در اين ميان ،کشورهاي اسالمي نيز
با اتکاي به هويت تمدني خود ،توانستند تأثير قابل توجهي بر تحوالت بينالملل
بگذارند .به عالوه ،انقالب اسالمي توانست بازيگران نويني را در نظام بين الملل به
منصه ظهور برساند که از آنها جنبشهاي آزادي بخش و ملتها هستند که به عنوان
نقش آفرينان جديد ،ديدگاههاي آنها ميتواند بر دولتها و روابط بينالملل تأثير
گذار باشد(دهشيري.)6 :1382 ،
انقالب اسالمي ايران را ميتوان تجلي تحقق قدرت نرم به معناي توانايي نفوذ
در رفتار ديگران بدون تهديد و يا پرداخت هزينهي محسوس به شمار آورد .انقالب
اسالمي ايران از رهگذر تبيين انديشه و آرمان عدالت خواهانه خود درصدد برآمد
با روشهاي غيرمستقيم به نتيجهي دلخواه و مطلوب يعني بيداري اسالمي دست
يابد .تأييد ارزشهاي انقالب توسط جنبشهاي آزاديبخش ،اشاعهي الگوي مردم
ساالري ديني ،استقبال ملل مستضعف و افزايش اشتياق آنان به نقش آفريني
جمهوري اسالمي در صحنهي بينالملل ،توان متقاعدسازي ديگر ملل از زاويهي
توانايي شکل دادن به ترجيحات و اولويتهاي آنان ،جلب و جذب جهان اسالم
به شخصيت رهبري ،فرهنگ،ارزشها ،ساختار سياسي و اعتبار اخالقي جمهوري
اسالمي ايران و نيز بهره گيري از توان اطالعاتي و ارتباطاتي رسانههاي سنتي براي
انتقال پيام انقالب به مخاطبان مسلمان و مستضعف را ميتوان در زمرهي مواردي
دانست که جايگاه قدرت نرم را در فرآيند استقرار پيامهاي انقالب اسالمي ايران
آشکار ميسازد(دهشيري.)66 -68 :1385 ،
استفاده از قدرت نرم به منظور نشان دادن مشروعيت سياستهاي انقالب
اسالمي را ميتوان چهرهاي جديد از قدرت قلمداد کرد که در برگيرندهي مؤلفههاي
فرهنگي ،ايدئولوژيک ،سياسي و فکري بوده است .ارزشهايي نظير مردم ساالري
ديني و کمکهاي بشر دوستانه به نهضتهاي رهايي بخش و ارتقاي توانمنديهاي
علمي و فرهنگي کشور را ميتوان در زمرهي موارد اهتمام قدرت نرم برشمرد.
قدرت نرم از آنجا که به صورت آرام و تدريجي حرکت ميکند از اثرگذاري بيشتر و

تمهيدات نظري
جنبشهاي اسالمي قرن بيستم
چندين دهه است که پديده اسالمگرايي و پيدايي و رشد جنبشهاي اسالمي در
سراسر کشورهاي مسلمان و حتي در کشورهاي برخوردار از اقليتهاي مسلمان
تبديل به يکي از مهمترين پديدههاي سياسي ،اجتماعي و فرهنگي جهان معاصر
شده است .اين پديده تنها در سطح ملي يعني در درون کشورهاي مورد نظر نمود
نداشته ،بلکه در عرصه منطقهاي و بينالمللي نيز خودنمايي کرده و سياستهاي
ملي ،منطقهاي و جهاني را تحت تأثير خود قرار داده است .با وجود اين ،ايران
به يکي از کانونهاي مهم اين پديده تبديل شده و در واقع در سالهاي پس
از انقالب اسالمي  ،1357محرک و برانگيزننده اصل اين گونه جنبشها بوده
است(احمدي.)13 :1391 ،
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مداومتري برخوردار است ،چرا که ميتواند با تفسير سياستهاي فکري و فرهنگي
به ايجاد تغييرات بنيادين و راهبردي ياري رساند ،قدرت نرم در فرآيند انقالب
اسالمي چيزي بيش از ترغيب و يا توانايي تهييج ملتها بوده است چرا که عالوه
بر آن دربردارندهي مفهوم توانايي جذب افراد نيز ميباشد که عموماً به موافقت و
رضايت منجر ميگردد .به بيان ديگر ،در روابط مبتني بر اخالق ،قدرت نرم از توان
جذب کنندهاي برخوردار است به گونهاي که ميتواند رفتار مردم را با جذابيتي
قابل رؤيت اما غيرمحسوس تعيين کند و تغيير دهد .بهرهگيري انقالب اسالمي از
جذابيت پيام براي ايجاد اشتراک بين ارزشهاي اسالمي ،استقاللي و ضداستکباري،
ترغيب مسلمانان و ملتهاي جهان سوم به همکاري و تشريک مساعي براي دستيابي
به هدف مشترک و تبيين فرهنگ و ارزشهاي انقالبي و الگوي توسعهي بومي و
درونزا حکايت از جذابيت انديشهي انقالب اسالمي در صحنهي بينالمللي داشت
به گونهاي که توانست بدون مجبور کردن مردم به تغيير رفتار از طريق تهديد و
يا پرداخت هزينه ،آنان را براي کسب نتيجهي دلخواه و مطلوب جلب و جذب
نمايد(دهشيري.)66 -68 :1385 ،
در اين مقاله انقالب اسالمي ايران را علت و متغير مستقل و تحوالت موسوم
به «بيداري اسالمي» در جهان اسالم را معلول و متغير وابسته در نظر گرفتهايم.
پژوهش حاضر به بررسي نقش قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران در جنبش بيداري
اسالمي منطقه جنوب غربي آسيا ميپردازد.
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پيدايش جنبشهاي اسالمي و سياسي شدن اسالم به عنوان يک عنصر اجتماعي
و سياسي فعال در دوران معاصر ،پديده نويني است که براي آن ،نمونهاي در قرون
گذشته وجود نداشته است .اگر چه اسالم هميشه با سياست رابطه تنگاتنگ داشته
است و به دليل داشتن نظام سياسي و حکومت ،يک دين سياسي محسوب ميشود،
نوع درگيرشدن مسلمانان با مسأله سياست و مسايل اجتماعي و اقتصادي دوره
معاصر که به پيدايش جنبشهاي اسالمي و طرح مسأله رابطه دين و سياست
انجاميد ،با گذشته تفاوتهاي اساسي دارد .پيدايش جنبشهاي اسالمي در قرن
بيستم بيشتر بر اساس نيازهاي نوين و به تقليد از جنبشها و احزاب سياسي اواخر
قرن نوزدهم در غرب شکل گرفت .به عبارت ديگر ،نوع درگير شدن مسلمانان به
ويژه نخبگان اسالمي در سياست در دوره معاصر با گذشته تفاوت اساسي دارد .هدف
جنبشهاي اسالمي معاصر بيشتر توسعه گسترده سياسي ،اجتماعي و اقتصادي
جهان اسالم در برابر رقيب اصلي آن يعني غرب بود تا گسترش عقايد فرقهاي و يا
براندازي حکومتهاي محلي.
يکي از عمدهترين اهداف جنبشهاي اسالمي معاصر ،چه از نوع سني و چه
شيعه آن ،استقرار حکومت اسالمي به جاي حکومتهاي نوگراي موجود در جهان
اسالم بوده است(احمدي .)25 -26 :1391 ،لذا جنبشهاي اسالمي معاصر حول محور
اسالم سياسي شکل گرفتند.
اسالم سياسي اصطالحي است که براي اختصار تنوع نظريه هاي سياسي در
جامعه اسالمي به کار ميرود .با ورود به قرن بيستم ،گفتمان اسالم سياسي دچار
تحول اساسي شد .به عبارتي در قرن نوزدهم مخاطب اسالم سياسي استبداد داخلي
و استعمار خارجي بود اما در قرن بيستم ،گفتمان اسالم سياسي بيشتر در تبيين
يک هويت اجتماعي تالش ميکند(ابراهيمي .)184 :1389 ،گفتمان اسالم سياسي قرن
بيستمي در چارچوب دين ،معتقد است که دين ،مجموعه منسجمي را تشکيل
ميدهد که ميتواند مبنايي براي تدبير امور فردي و اجتماعي افراد باشد .دين،
طرحي براي زندگي است و همان گونه که ليبراليسم ،کمونيسم و ناسيوناليسم
ميتواند مبناي نظم اجتماعي قرار بگيرد .اسالم اين قابليت را دارد که تبديل به يک
برنامه زندگي اجتماعي و سياسي شود و حتي گفته شد که دين و برنامه اسالمي،
در مقايسه با برنامههاي ديگر داراي برتريهاي ذاتي است و برخالف ايدئولوژي
ليبراليسم و کمونيسم که ساخته و پرداخته دست انسان است ،اسالم طرحي
آسماني ميباشد .در همين راستا حسين نصر روشنفکر مسلمان ،آرمانها و آمال

اسالم گرايان در قرن بيستم را اين گونه بيان ميکند« :اسالم گرايان به دنبال ايجاد
يک جامعهي «نومراتيک» هستند که در آن مردان و زنان بر طبق ارادهي خداوند
که در شريعت تبلور يافته زندگي ميکنند .اين جامعه بر طبق آن دسته از تعهدات
و سنت پيامبر که خود الگويي است براي زندگي افراد بشر ،تصويب و تدوين قوانين
جامعه اسالمي شکل ميگيرد»(.)White, 2007: 15
در قرن بيستم به دنبال تحوالتي که در سطح منطقه و جهان اتفاق افتاد
جريان اصالح طلبي ديني دچار يک سلسله گسستها ،تغييرات ،تحوالت و تمايزهاي
اساسي شد اين جريان فکري جديد در قرن بيستم به ويژه در دهه  50و 60
ميالدي به اوج خود رسيد .هر چند بودند کساني که کماکان پيرو افکار سيد جمال
و عبده بودند ولي در اقليت قرار داشتند ،لذا به مرور زمان در قرن بيستم شاهد
شکلگيري جريان جديدي هستيم که ويژگيهاي خاص و منحصر به فردي دارند.
اين ويژگيها جريانات جديد را از جريانات اصالح طلبي متمايز ميکند به عبارتي،
در کنار اصالحطلبي ديني ما شاهد شکلگيري يک جريان اسالمي جديد هستيم
که داراي نقاط تمايزي با جريان اصالح طلبي ديني قرن نوزده است اين جريان
جديد با هويت جديد در مواردي پيرو جريان اصالحطلبي قرن نوزدهم ميباشد اما
در بسياري از موارد جريان جديد اسالم گرايي در قرن بيستم جريان گذشته را
به مبارزهي فکري و سياسي جدي فراخوانده و منتقد آن بوده است .اولين ويژگي
اين جريان ارائهي يک قرائت متفاوت از دين اسالم بود .جريان جديد ،دين اسالم
را ديني جامع ،کامل و فراگير تعريف کرد و قرائتي حداکثري و ايدئولوژک از آن
ارائه داد و معتقد است که اسالم ديني است که در برگيرنده تمام شئون انساني
است؛ ارائهي اين هويت ديني نوين ابعاد ايدئولوژيک گفتمان اسالم سياسي را وارد
مرحلهاي نوين ساخت(.)Blanks& Frassetto, 1999: 88
جريان اسالم گرايي در قرن بيستم بر خالف جريانهاي اصالح طلبي قرن
نوزدهم قرائتي شالوده شکنانه را از اسالم ارائه ميدادند و اين جريان به باورهاي
اسالمي و به خصوص به اسالم به مثابه «دالي» متعالي در قلمرو و عرصهي مسائل
و مباحث اجتماعي و سياسي مينگريستند .جريان اسالم گرايي در قرن بيستم با به
کارگيري کلمات رقيق به تفسير و تأويل کلمات غليظ و انديشيدن با کلمهي نهايي
(بومي) اسالمي براي بيان اميدها و آمال ،بودنها و شدنها ،حال و آينده و تعريف و
باز تعريف خود بهره بردند؛ در همين راستا اين جريان به سامان دادن و مفصلبندي
گفتماني مدرن خارج از مدرنيته غربي روي آورد(قوام.)355 :1382 ،
1
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شاخصههاي تأثيرگذار انقالب اسالمي ايران بر انقالبهاي عربي
در تبيين نسبت قدرت نرم و انقالب ،سؤال مهم اين است که آيا ميتوان انقالبها را در
بردارندهي قدرت نرم دانست؟ تجارب انقالبهاي مردمي به ويژه انقالب اسالمي ايران
نشان ميدهد ،انقالبها داراي قدرت نرم فوقالعادهاي هستند؛ چرا که نثار جان در راه
انقالب در چيزي بيش از ترغيب يا تهييج مردم نهفته است(ناي .)73 :1386 ،قدرت نرم
انقالبها در توانايي جذب مردم به گونهاي است که اغلب منجر به رضايت و تسليم
شدن آنها ميشود .انقالب ،اساساً مظهر غلبهي قدرت نرم انقالبيون بر قدرت سخت
رژيمهاي مستقر به شمار ميروند .سرمايه انقالبها ،قدرتي جز اقناع و تسخير
قلوب مردم خود و ملتهاي ديگر نيست .در واقع انقالبها داراي قدرتي مردمي،
غيررسمي و ظرفيتهاي فرهنگي زيادي هستند که به کمک آن در چشم ديگران
مشروعيت مييابند و با جذب و اقناع سايرين به الگو و منبع الهامبخش آنها تبديل
ميشوند(بيکي .)13 :1388 ،پديده «صدور انقالب» نيز اصوالً در انقالبها با پشتوانه
قدرت نرم آنها رخ ميدهد .يعني؛ ارزشها و هنجارهاي انقالب بدون نياز به تشويق،
تهديد يا تطميع ديگران ،مخاطبان و پيروان خود را در سراسر جهان مييابندو در
قلب و روح آنان رسوخ ميکند .مهمترين ويژگيهاي قدرت نرم انقالبها را ميتوان
به ترتيب زير احصاء کرد:
-1گستره و برد آرمانها و ارزشهاي انقالبها ،فراگير ،جهانشمول و فراتر از
مرزهاي جغرافيايي -سرزميني ملي است و با مرزهاي کرامت انساني انطباق مييابد.
 -2راهبرد و رهيافت قدرت نرم انقالبها تسخير قلمرو اذهان ،باورها ،ايدئولوژي
و جهانبيني ملتها و فرهنگهاست و نيازي به تصرف جغرافياي سرزميني نيست.
 -3آسيبپذيري و فرسايش قدرت نرم نامحسوس است ،بنابراين تخريب فکري
و فرهنگي که در آن ذهنها و انديشهها آسيب ميبيند ،به آساني بازسازي نميشود.
 -4کارکرد مؤلفههاي قدرت نرم ،عميق و پايدار ،بلندمدت ،پرجاذبه ،پربازده
و کم هزينهتر از ساير انواع قدرت است .از آنجا که قدرت نرم به صورت تدريجي
عمل ميکند و ميتواند با تفسير سياستهاي فکري و فرهنگي به ايجاد تغييرات و
راهبردي ياري رساند ،از اثرگذاري بيشتر و مداومتري برخوردار است.
با اهميت يافتن قدرت نرم در کنشهاي سياسي و اجتماعي ،ميتوان تعبيري
جديد از «انقالبهاي مردمي و مسالمتآميز» ارائه کرد که همانا انقالب نرم است.
اين مفهوم در بدو امر ،متناقض تصور ميشود؛ چرا که طبق تعاريف کالسيک ،صرفاً
«تغييرات بنيادين همراه با خشونت» در زمرهي انقالبها قرار ميگيرند .امروزه
1

1. Soft Revolution.

تأثير قدرت نرم انقالب اسالمي بر انقالبهاي عربي
نوع و نحوه تأثير مؤلفههاي قدرت نرم انقالب اسالمي را ميتوان در مواضع ،اهداف،
شيوه رفتاري و خواستههاي انقالبيون عرب جستوجو کرد .در واقع بررسي نشانهها،
عالئم و نيات مردم انقالبي تونس ،مصر ،يمن ،بحرين و ليبي در مراحل مختلف قبل،
حين و پس از پيروزي انقالبها نشان ميدهد که آنها در واقع چه ميخواهند و از
کداميک از مؤلفههاي انقالب اسالمي تأثير پذيرفته و درصدد دستيابي به آن هستند.
برخي از مهمترين نمودها و بروزهاي قدرت نرم انقالب اسالمي ايران در پيدايش،
گسترش و پيروزي انقالبهاي عربي را ميتوان در موارد زير جستوجو کرد:
 -1نمادگرايي ،هويت اسالمي و ايدئولوژي سياسي
به رغم آنچه گفته ميشود انقالبهاي عربي داراي ماهيت غيرايدئولوژيک و عرفي
هستند(سبحاني .)4 :1390 ،بسيج طيف گستردهاي از اقشار و اصناف مختلف مردمي
بدون وجود انگارهها و آرمانهاي مبتني بر يک ايدئولوژي منسجم ،هر چند آن
ايدئولوژي به ظاهر ملفوف و مسکوت باشد ،بسيار دشوار است .محصول به صحنه
آمدن يک ايدئولوژي سياسي و اجتماعي ،شکلگيري يک سيستم فکري منسجم
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«انقالبهاي نرم» که با وقوع انقالب اسالمي ايران عينيت يافته بود ،جذابيت بسيار
بيشتري از ساير روشهاي تغيير ،ساختار پيدا کرده است .انقالب نرم ،نوعي تغيير
کيفي ،تدريجي ،بنيادين و همه جانبه(سياسي ،فرهنگي و )...و مسالتآميز توسط
مردم است که درصدد درانداختن ساختار و رفتار جديد ميباشند.
از آنجا که در يمن ،بحرين ،مصر و تونس انقالبيون توانستهاند قدرت را که از
نيروهاي اجتماعي بيرون از کنترل دولت ميجوشد و توسط مردم اعمال ميشود،
به کار گيرند ،نوعي انقالب نرم را رقم زدهاند .در واقع اشتياق مردم اين کشورها
به معنويتگرايي ،آزاديخواهي و سياست اخالقي ،موجب بازتوليد رفتار آنها در
قالبهاي غيرخشن ميشود .جنس قدرت نرم به حدي اصيل و مستحکم است که
عموماً با ابزار سخت و خشن ،شکست نميخورد .از اين رو به راهبرد انقالبهاي نرم
تبديل شده است .کاربرد زور عليه قدرت و انقالبهاي نرم بر محبوبيت و مقبوليت
آن ميافزايد .در تاريخ معاصر ،انقالب اسالمي ايران به عنوان کانون عملياتيسازي
و صدور قدرت نرم به ساير ملل شناخته ميشود .شناخت مؤلفههاي اين نوع قدرت،
ارزيابي تأثير آن بر انقالبهاي عربي را تسهيل ميکند(جمالي.)4 :1390 ،
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و هدفدار سياسي است .ايدئولوژي زبان شعارگونه دارد و از بسياري نمادها بهره
ميگيرد .استفاده از نمادها براي گردآوري پيروان هم فکر و همسو حول يک
باور و نماد مشترک صورت ميگيرد .در شرايط منجر به انقالبهاي عربي ،عنصر
خودآگاهي و هويتيابي اسالمي بسيار پررنگ شده است .بيش از يک قرن در جنوب
غربي آسيا احساس تحقير و عقبافتادگي مطرح بوده و مسلمانان به دنبال خروج
از آن وضعيت بودهاند .در حقيقت از اين شرايط ،سنتزي جديد پديد آمده است
که اعراب به دنبال تعريف هويت اسالمي مترقيانه براي خود ميکشاند .نشانههاي
کنوني هويتجويي اسالمي در جهان اسالم که بيش از هر چيز بر تودههاي خواهان
حکومت مردمي استوار شده است ،پديدهاي نو به شمار ميرود .براي مثال ،مردم
بحرين با پرچمهاي «يا حسين (ع)» به خيابانها آمده و با نداي يا علي (ع) و يا
زهرا (س) به خاک افتاده و به شهادت رسيدهاند .آميخته شدن راهپيماييهاي مردم
بحرين با سينهزني و پوشانيدن تابوتهاي شهدا با پارچههاي مزين به عبارت «علي
ولياهلل» ،اقامه نمازهاي جمعه و جماعت در معابر عمومي ،انجام شعائر اسالمي
در مراکز دولتي و ...نشانههاي از اين هويتطلبي اسالمي سرکوب شده هستند.
بنابراين ،اين يک فرصت تاريخي براي شکلگيري هويت اسالمي به معناي واقعي
است .اين هويت اسالمي نه از درون دولتها بلکه با يک جريان مردمي و از متن
شکل ميگيرد(جمالي.)8 :1390 ،
در انقالبهاي عربي همانند انقالب اسالمي ،به همان اندازه که نمادگرايي شديد
وجود دارد ،نمادزدايي از طاغوت و استبداد نيز شدت يافته است .رفع نشانههايي
مانند تصاوير حسني مبارک و پسرش(جمال) ،قذافي ،آلخليفه ،علي عبداهلل صالح
و ...با اشتياق زايدالوصف توسط انقالبيون انجام ميشود« .نمادهاي مکاني» نيز به
کانون همبستگي فزايندهي مردم انقالبي عرب تبديل شده است .ميدان التحرير
در قاهره يکي از مکانهاي مهم است و اين ميدان بيترديدي نقطهي عطف در
تاريخ انقالب مصر تبديل شد .اين مکان که نام فارسي آن ميدان آزادي است در
قيام مردم ايران نيز چنين نقشي ايفا کرد و سالها تصاوير جمعيت گردهم آمده در
اين ميدان ،پوستر ديوارها شده است .تجمع گسترده و مداوم مردم انقالبي به ويژه
جوانان در ميدان التحرير ،ميدان التغيير صنعا و تحصن ميدان اللؤلؤ منامه (توسط
انقالبيون به ميدان شهدا تغيير نام يافت) ،آنها را به مراکز نمادين قدرت انقالبهاي
عربي تبديل کرد .در اين ميادين چادرهايي به نشانه جديت معترضان و اقامت آنان
تا اخذ نتيجه برپا شد(جمالي.)8 :0931 ،

 -2معنويت گرايي در سياست
يکي از جامعترين تعاريفي که از قدرت نرم شده است ،تعريفي است که جوزف ناي
ارائه کرده است؛ او قدرت نرم را عبارت از«توان شکلدهي به ترجيحات ديگران
از طريق قدرت جذابيت» ميداند(ناي .)43 :1387 ،که در فرهنگ ،ارزشها و سياست
خارجي يک کشور متجلي ميشود(ناي .)51 :1387 ،مسلم است که توانايي شکلدهي
ترجيحات ديگران نيازمند يک کار فرهنگي است و از طريق تأثيرگزاري بر ذهن
و روان مخاطبان انجام ميپذيرد و آنها را قانع ميسازد که موضوعي را بپذيرد يا
مانند آن عمل کنند و به هيچ وجه چنين امري از طريق کاربرد زور فيزيکي امکان
پذير نخواهد شد.
هر چند شايد انقالبهاي عربي به طور دقيق و کامل از جنس و گونهاي که
در ايران رخ داد ،نباشد ،اما فاقد نشانههاي اسالمي و معنوي نيست .يعني در اين
انقالبها همانند انقالب اسالمي ايران ،رهبران ديني در خط مقدم مبارزه قرار
ندارند ،بلکه روشنفکران و علما ،پشت سر مردم و دنبالهرو تحوالت هستند و اين از
تمايزات انقالبهاي عربي با انقالب اسالمي ميباشد .اما آرمانها و نمادهايي وجود
دارد که ميتوان گفت جريانهاي اسالمي در شکلگيري اين جنبش مؤثر بودهاند و
در تحوالت بعدي آن نيز نقشي مهم خواهند داشت .براي نمونه ،در تونس که حجاب
ممنوع بود و به شدت با مسلمانان برخورد ميشد ،زنان محجبه حضوري پررنگ
در اعتراضات داشتند و چون در اين کشور مساجد تحت فشار بودند و به صورت
امنيتي اداره ميشدند ،نخستين پديدهاي که پس از پيروزي رخ ميدهد ،برپايي نماز
جماعت در تظاهرات و در سطح خيابانهاست .يعني اينکه نميتوان نقش اهداف
و سمبلهاي مذهبي در اين انقالب را ناديده گرفت(نوربخش .)9 :1390 ،آغاز تحرکات
اعتراضي از مسجد و با انجام مناسک ديني نظير نماز جمعه و نمازهاي جماعت،
آميختگي جدانشدني و تمايزناپذير ادبيات مردم و جوانان با ادبيات ديني آن
چنان برجستگي دارد که هيچ استشهادي براي اثبات آن الزم نيست .جاي ترديد
نيست که فرآيند تحوالت دروني جنبشهاي کنوني در مجموع به سوي انطباق
هويت اجتماعي -ديني با هويت سياسي پيش ميرود .اين فرآيند از وجهي يا به
شکلگيري جريانها و نيروهاي سياسي -معنوي تازه منجر خواهد شد ،يا اينکه
به تحول جريانها و نيروهاي موجود در مسير دستيابي به توان الزم براي انعکاس
هويت ديني و اجتماعي در چارچوب هويت سياسي معنويتگرا منتهي ميشود.
اين همان معناي قدرت نرم انقالب اسالمي ايران است که بدون کاربرد زور و
1
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1. Josef Nye.
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تنها به خاطر اين که اين عمل مورد رضايت انقالبيون است و آن را راه مناسبي براي
خواستهي خود مييابند ،بدان کار مبادرت ورزيدهاند .بنابراين ،قدرت نرم انقالب
اسالمي ايران در «ماهيت فرهنگي» آن نهفته است که ميتواند توسط کشورهاي
هم آيين مورد بهرهبرداري قرار گيرد(جمالزاده.)71 :1391 ،
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 -3ضديت با رژيمهاي ديکتاتور و ضد اسالمي
يکي ديگر از شاخصههاي قدرت نرم انقالب اسالمي ايران ضديت و مبارزه با
رژيمهاي ديکتاتور و مستبد و ضد اسالمي ميباشد ،چرا که اساساً شکلگيري
انقالب اسالمي در سرزميني بود که يک حاکم مستبد و ديکتاتور بر آنجا حکومت
ميکرد .و لذا اشاعه اين انقالب قدرت نرم انقالب اسالمي به انقالبهاي عربي
دليلي ديگر بر تأثيرگذاري انقالب اسالمي بر اين انقالبها ميباشد .مردم تونس،
مصر ،ليبي و يمن حاکماني را سرنگون کردند که ماهيت آنها کام ً
ال ديکتاتوري و
ضد اسالمي بود و همگي دست نشانده غرب و آمريکا بودند .اين حاکمان به ظاهر
اسالمي ،پس از روي کار آمدن ،مبارزهي گستردهاي را در جهت مقابله با اسالم
و فرهنگ اسالمي و گروههاي اسالمگرا در کشور خويش آغاز نمودند تا آنجا که
نمادهاي اسالمي را محو کردند که نمونههاي آن ،جلوگيري از برگزاري نماز جمعه
و جماعات و منع حجاب و برپايي مراکز فساد و فحشا و رباخواري و ظلم در سيستم
اداري و ...بود(عباسي و ديگران.)116 :1390 ،
 -4روحيه شهادت طلبي
نابترين درسي که شيعيان از نهضت امام حسين(ع) ميگيرند ،آرزوي شهادت
در راه آن حضرت است .اين خصيصه منبعي از قدرت نرم ايجاد ميکند که هيچ
کدام از انواع قدرت سخت و نرم در برابرش تاب مقاومت ندارد« .يک ديکتاتور ظالم
ميتواند يک مخالف را حبس يا اعدام کند؛ اما اگر آن شخص مسأله مرگ را براي
خودش حل کرده باشد(مث ً
ال شهادتطلب باشد) در آن صورت اين قبيل کارها ديگر
باعث اثبات قدرت ديکتاتور نميشوند»(ناي.)39 :1387 ،
ميشل فوکو ميگويد وقتي درست پس از کشتار ماه سپتامبر( 17شهريور) به
ايران وارد شدم ،به خود ميگفتم که با شهري وحشتزده رو به رو خواهم شد؛ چون
در آنجا چهار هزار نفر کشته شده بودند ،نميتوانم بگويم که در آنجا مرداني شاد و
مسرور ديدم ،اما از ترس ،خبري نبود و حتي شجاعتشان بيشتر هم شده بود .به
1
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عبارت دقيقتر؛ وقتي مردم خطر را بي آنکه دفع شده باشد ،پشت سر ميگذارند،
شجاعتشان بيشتر ميشود .مردم در انقالبشان خطر مسلسلهايي را که هميشه
در مقابلشان قرار داشت پشت سر گذرانده بودند(فوکو.)63 :1380 ،
کلر بريير خبرنگار روزنامه ليبراسيون ميگويد «در ايران همواره از حسين(ع)
سخن ميگويند .حال حسين کيست؟ يک «ظاهر کننده» ،يک شاهد(يک شهيد)
که با رنج خود عليه بدي ظهور کرد و مرگش با شکوهتر از زندگي فاتحش بود.
مردمي که با دست خالي تظاهرات ميکردند ،نيز شاهد بودند .آنان بر جنايتهاي
شاه ،جنايتهاي ساواک ،بيرحمي رژيمي که ديگران آن را نميخواستند و بر شري
که اين رژيم تجسمش ميبخشيد ،شهادت ميدادند».
پيير بالشه نيز ميگويد «مردم ايران با فرياد خستگي ناپذير شهيد ،شهيد؛
شاه را بيرون کردند» (فوکو .)61 :1380 ،امام خميني(ره) فرمود« :منطق ،منطق صدر
اسالم است .اگر بکشيم به بهشت ميرويم و اگر کشته بشويم ،به بهشت ميرويم.
اين منطق شکست ندارد»(امام خميني(ره).)271-266 :1360 ،
هر اندازه رسانههاي خارجي تالش کنند تا ماهيت اسالمي و استکبارستيز
اين بيداري و انقالب سراسري را نبينند و اين حرکت اسالمي و مردمي را صرفاً
اعتراضي در راستاي برقراري دموکراسي ارزيابي کنند ،اما بهرهگيري از مفهوم
شهادت و شهيد براي کشته شدگان نشان دهندهي ماهيت اسالمي ،ضد آمريکايي
و ضد اسرائيلي مردم است .شيخ مظهر شاهين ،خطيب انقالبي و امام جماعت
مسجد «عمر مکرم» قاهره در جمع حاضر در ميدان التحرير با ابراز انزجار از
آمريکا و اسرائيل ،شهادت را آرزوي مصر ميداند و ميگويد« :از امروز ديگر هرگز
نخواهيم ترسيد و فرار نخواهيم کرد و به انقالب با شکوه خود ادامه خواهيم
داد تا مجد و بزرگي به امت اسالمي برگردد و به دنبال آرزوي شهادت هستيم
و به پيروزي انقالبمان ايمان نخواهيم آورد مگر آنکه در مسجد االقصي نماز
گذاريم»(عباسي و ديگران.)120 -121 :1390 ،
2

1

 -5خلق اراده جمعي ،مردمگرايي و عدم خشونت
حضور اقشار مختلف مردمي در متن اعتراضها ،يک ويژگي مهم انقالب مصر بود
که در آن احزاب و گروههاي الغد ،الوفد ،التجمع ،اخوانالمسلمين ،حزب ناصري،
«جمعيت ملي براي تغيير» و حتي برخي شخصيتهاي مشهور و مستقل به تدريج
1. Claire Barry yer.
2. Liberation.
3. Pierre Blashh.
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اعالم همبستگي و حضور کردند( .)Goldstone, 2011: 13در بحرين شعار «نه شيعه،
نه سني ،بحريني» پاسخي روشن به تاکتيک آلخليفه است که ميکوشيد انقالب
بحرين را به شيعيان محدود کند .در مصر نيز مسلمانان و مسيحيان کنار هم در
ميدان التحرير تجمع کردند .در يمن ،طيف چپگرايان و مليگرايان جنوب دست
اتحاد به شيعيان الحوثي شمال دادند .اين به معناي شکلگيري و گسترش ارادهي
جمعي بين مردم کشورهاي انقالبي است .اما اين ارادهي جمعي از فقدان رهبري
واحد رنج ميبرد و اين نيز از تمايزات برجسته انقالب اسالمي ايران با انقالبهاي
منطقه جنوب غربي آسيا ميباشد .انقالبهاي اخير ،فاقد تشکيالت منسجم و
رهبراني مقتدر براي سازماندهي اصولي اعتراضها هستند .در واقع اکثريت مردم
اين کشورها «معترضاني» بدون سازمان و رهبري هستند .اما قدرت بسيج بااليي
دارند و قادرند يک يا دو ميليون نفر را به ميدان شهرها بکشانند.
نفي خشونت و سرنگوني تدريجي و مسالمتآميز حکومت يکي از رويکردهاي
مهم مبتني بر مردممحوري است .اين شيوهي رفتار تا پيش از اين ،منحصر به
انقالب اسالمي بوده است .شيوه رفتار انقالبهاي مصر ،يمن ،تونس و بحرين به
روشني نمايانگر نوعي عقالنيت جمعي است .در ليبي دولت حاکم درصدد راهاندازي
جنگ داخلي به منظور سرکوب انقالبيان برآمد .لذا خشونتها ادامه يافته است.
جوانان مصري بارها در برابر هرگونه اعمال شرايط خشونت داخلي ،مشي خود را
مسالمتآميز ذکر کردهاند .انقالبيون مصري در گفتار و رفتار نشان دادند که ،در
شرايط نابرابر حاکم ،فعاليت مدني و تنظيم روند فرسايشي ،راهبردي نتيجهبخش
است(.)Hamid, 2011: 20
اين نخستين تغيير مردمي در جهان عرب به شمار ميرود .انقالب تونس ،نخستين
انقالب در ميان  22کشور عربي است که مردم به خيابانها آمده و خواست اجتماعي
خود را براي برکناري دولتي طاغوتي وابسته به بيگانه به نمايش گذاشتهاند.
 -6اسالم شيعي
نخستين تحليلهاي محققان پديدهي انقالب اسالمي براي تبيين کانون جوشان
انقالب اسالمي ،توجه به مذهب تشيع بوده است .تدا اسکاچپل مينويسد «اسالم
شيعي هم از نقطه نظر سازماني و هم از لحاظ فرهنگي براي ايجاد انقالب ايران
عليه شاه نقش تعيينکننده داشت .روحانيان انقالبي که تابع آيتاهلل خميني(ره)
بودند عقايد سياسي را تبليغ ميکردند که شاه را زير سؤال ميبرد .سپس شبکهها،
1

1. Theda Skocpol.

1

2
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1. Council on Foreign Relation.
2. Richard N. Hass.
3. Daniel Pipes.
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روشهاي اجتماعي و اسطورههاي اصلي شيعه به ايجاد هماهنگي در نهضت تودهاي
شهري و خلق ارادهي اخالقي در آن براي مقاومت در برابر اختناق و سرکوب
مسلحانه ،کمک نمودند .همهي اينها بدين معني بود که يک بخش بسيار سنتي از
زندگي ايران ،ارائه کنندهي منابع سياسي حياتي براي شکل دادن به يک نهضت
اسالمي با چهرهاي بسيار مدرن بود»(اسکاچپل.)205 :1379 ،
مفهوم عدالت ،نظريهي امامت ،غيبت و انتظار ،اجتهاد ،شهادت ،بازخواني امر به
معروف و نهي از منکر ،جهاد ،تولي و تبري ،نمادهاي روشن تاريخي(حکومت عدل
اميرالمؤمنين(ع) ،قيام عاشورا ،شهادت امامان معصوم عليه السالم) عوامل حرکت
آفرين شيعي در انقالب اسالمي بودهاند(هنري لطيفپور.)79 -82 :1380 ،
در همين راستا ،مخازن فکري آمريکا از سالها قبل سناريوهاي جغرافياي سياسي
شيعه را به عنوان يکي از اولويتهاي مطالعاتي خود تعريف کردهاند .براي مثال ،مرکز
پژوهشي «شوراي روابط خارجي » که اثرگذاري قابل توجهي بر کانونهاي قدرت
و ساختارهاي حاکميتي دارد ،در پنجم ژوئن  2006ميزگردي را با عنوان «بررسي
هالل شيعه :آثار آن بر سياست خاورميانهاي آمريکا» به رياست «ريچارد هاس »
برگزار و تصريح کرد جغرافياي سياسي شيعه در خاورميانه ،پتانسيل بااليي براي
شکلگيري برخي خيزشهاي دموکراتيک در ميان مدت دارد که در برخي حوزهها،
اصطحکاک هايي را با منافع خاورميانهاي آمريکا دارد .از منظر ريچارد هاس آينده
تحوالت جهان اسالم حوزه رقابت قدرت نرم آموزههاي دين اسالم و قدرت نرمي
است که جوزف ناي بر آن تأکيد مينمود که مبتني بر فرهنگ ليبرال دموکراسي
است ،اما اين بار اين قدرت در جنوب غربي آسيا بر اساس قدرت نرم اسالم و انقالب
ايران در حال شکلگيري است(.)THE Emerging Shia Crescent Symposium, 2006: 8
اين بيان يادآور سخني است که بيش از بيست سال پيش «دانيل پاپيس » رئيس
انستيتوي پژوهشهاي سياست خارجي آمريکا ،در سميناري که در پاييز  1368در
شهر استانبول ترکيه برگزار شده بود ،از وحشت غرب از تجديد حيات اسالم بعد از
پيروزي انقالب اسالمي در ايران ،و سرايت آن به ساير ملل مسلمان اين گونه بيان
کرده بود« :آمريکا نخواهد توانست با مسلمانها سازش کند؛ زيرا آنها قصد دارند
ما را به لحاظ نظامي از خاورميانه بيرون برانند ،بلکه از جهت فرهنگي نيز چنين
قصدي دارند ...ما نميتوانيم با آنها همزيستي مسالمتآميز داشته باشيم .زيرا ما
با آيتاهلل خميني(ره) هيچ نقطه مشترکي نداريم ...ما تا ده سال پيش حساسيت
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خاصي نسبت به اسالم نداشتيم ،اما امروز اين طور نيست و همه ما نسبت به اين
پديده جديد در ايران و برخي از کشورهاي ديگر بايد با حساسيت بيشتري برخورد
کنيم .امروز مسلمانان به ايران نظر دارند و از آن الگوبرداري ميکنند .امروز ايران به
مثابه يک آزمايشگاه است؛ اگر اين تجربه موفق شود ،جسارت مسلمانان کشورهاي
ديگر هم بيشتر خواهد شد ...مسلمانان دنبال اين هستند که اسالم را به عنوان
يک مکتب کامل ارائه نمايند ،اما براي ما قابل تحمل نيست»(مجله  15خرداد.)5 :1369 ،
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 -7ساختار و قدرت شبکهاي
انقالب اسالمي ايران ،مبتکر بهرهگيري از قدرت شبکهاي مهارناپذير مردمي شناخته
ميشود .پيوند عميق شبکه مساجد ،حسينيهها ،حوزههاي علميه ،جلسات وعظ
و سخنراني مذهبي ،علما و روحانيان ،مراکز و نهادهاي خيريه و ،...طيف وسيعي
از نيروهاي انقالبي ايران را دور از دست اندازي حکومت پهلوي به يکديگر متصل
مينمود .در روند شبکهاي شدن قدرت در انقالبهاي عربي ،امور و مسائل سياسي نه
امري مستقل و خارج از زندگي اجتماعي بلکه جزئي از زندگي روزمره فردي محسوب
ميشود و از طريق شبکههاي اجتماعي دنبال ميشود .در انقالب  22بهمن 1389
مصر ،اين نقش را شبکههاي اجتماعي ارتباطي -الکترونيک پيشرفته ايفا ميکنند.
حضور در خيابانهاي قاهره و ديگر شهرها را نيز اعضاي ناشناس ،اما مصمم ،همين
شبکههاي قدرت مردمي ،تشکيل ميداد( .)Bayat, 2011: 16اين مشارکت شبکهاي و
گسترده ،به معناي مشارکت همگاني در شکلدهي به دنياي جديد است و سبب
ميشود پيشبرد اهداف جنبش به شخص يا اشخاص خاصي وابسته نشود .به نظر
ميرسد ،جنبشهاي اجتماعي از اين پس ،دستکم در مراحل آغازين ،بيش از
سازماندهي و رهبري به پيدايي و گسترش شبکههاي اجتماعي و قدرت شبکهاي
نياز دارند(نبوي .)5 :1390 ،در انقالبهاي عربي ،اکثريت مردم نقشآفريني گستردهاي
در تداوم انقالب دارند .ابتکاراتي مانند تجمع در ميادين اصلي شهرها ،برپا کردن
چادر ،بيتوته کردن در ميادين و خيابانها ،پشتيباني و تدارکات همگاني و ...در
نتيجه ارتباطات شبکهاي -افقي و همگاني حاصل شده است.
 -8مبارزه با صهيونيسم
پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران ،حمايت از حرکتها و نهضتهاي آزاديبخش
به ويژه در فلسطين از نقش و جايگاه ويژهاي برخوردار شد .انقالب اسالمي ايران با
تبيين اينکه «اسالم راه حل و جهاد وسيله اصلي است» به مبارزات مردم فلسطين

نقش قدرت نرم انقالب اسالمي ايران در جنبش بيداري اسالمي جهان اسالم  /مهدي ناظمياردکاني ،محمدجواد الوندي ،احمدعلي امامي ،مجيد نجاتپور

و انتفاضهي آنان جنبهاي فراملي بخشيد و مبارزه با رژيم صهيونيستي را جهاني
کرد .اعالم آخرين جمعهي ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهاني قدس از سوي
امام خميني(ره) ،شش ماه پس از پيروزي انقالب اسالمي ،نشان از عمق توجه
ايران اسالمي به مسأله فلسطين و اعتقاد به حمايت از مبارزات آنان داشت .انقالب
اسالمي ايران توانست با ارتقاي بيداري و آگاهي جهان اسالم به آرمان فلسطين،
مظلوميتهاي مردم مبارز فلسطين را برمال سازد و از فلسطينيان بيپناه در برابر
جنايات رژيم صهيونيستي حمايت جهاني به عمل آورد .بدين ترتيب ،خارج کردن
مبارزات ضد صهيونيستي از حصارهاي تنگ قومي ،عربي ،سرزميني و مليگرايانه
و بخشيدن جنبهاي اسالمي و ايدئولوژيک به آن ،موجب گرديد مبارزات مردم
فلسطين ابعاد گستردهتري يابد .از اينرو ،انقالب اسالمي ايران موجب شد تا اسالم
مجددا ً وارد صحنهي مبارزه شده و نهضت فلسطين با محوريت اسالم به مقابله با
رژيم اشغالگر صهيونيست تداوم بخشد .در واقع ،با پذيرش نمادها و شعارهاي انقالب
اسالمي به عنوان اصول اساسي جهاد از سوي گروههاي اصولگراي اسالمي و تأکيد
آنان بر شهادت ،فداکاري و سلحشوري در راه هدف ،انقالب اسالمي توانست نقش
خود را در جهاني کردن مسأله فلسطين و تعميق مبارزات آزاديبخش اسالمي در
فلسطين ،مبارزه با صهيونيسم را ابعادي جهاني بخشد و نقش خود را در گسترش
بعد مبارزاتي جهاني اسالم با رژيم صهيونيستي به منصهي ظهور رساند(دهشيري،
.)78 :1385
يکي از علل ايجاد حرکتهاي اعتراضي در اين کشورها و نشانه اسالمخواهي آنها،
دوستي دولتهاي اين کشورها با اسرائيل است که موجب خشم و تنفر و تحقير
مردم اين مناطق شده است .بيشک رژيم صهيونيستي مهمترين بازنده تحوالت
جهان عرب است .سرنگوني مبارک ،تقويت مطالبات مردمي و اسالمگرايي مردم
عرب باعث مخالفت بيش از پيش با اين رژيم شده است .جهان عرب هم به جهت
ايدئولوژي و هم از لحاظ مليگرايي نسبت به موضوع فلسطين زخم خورده اند .از
بين رفتن حکومتهاي سرکوبگر و همراه با اين رژيم ،مجال دشمني و ستيز آشکار
با اسرائيل را وسيعتر کرده است که نمونه اين ستيزهاي اخير ،حمايت مردمي از
ملت فلسطين ،بازگشايي گذرگاه رفح و حمايت محمد مرسي رئيس جمهور مصر ،از
دولت حماس بوده است .تسخير سفارت رژيم اسرائيل در قاهره به همراه تظاهرات
پي در پي جهت قطع روابط سياسي و الغاي پيمان کمپ ديويد ،نمونه ديگري از
اين تحول دروني مصر پس از انقالب ميباشد(ميلشتاين.)292 :1390 ،
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در بحبوبه انقالب مصر ،گروه «شباب الثوره» در فيسبوک اعالم ميکنند که
درصدد تدارک يک راهپيمايي بزرگ به سوي مرز فلسطين هستند تا مرز رفح را باز
کرده و وارد فلسطين شوند .طبق تأکيد آنها اگر تعداد ثبت نام کنندگان به تعداد
يک ميليون نفر برسد ،آن اقدام انجام خواهد شد .طي دو روز بيش از  250هزار نفر
ثبت نام کردند .به گونهاي که مديران فيسبوک تحت فشار مقامات اسرائيلي اين
صفحه را حذف کردند! با بازگشت صفحه مذکور طي چهار روز  750هزار نفر عليه
حکومت صهيونيستي ثبت نام کردند(نيازي.)7 :1390 ،
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ايران و تحوالت مصر :بيداري اسالمي
با شروع انقالب در مصر ،مقامهاي جمهوري اسالمي ،اين اعتراضات را حرکت
و خيزشي اسالمي معرفي کرده و به حمايت از آن پرداختند .آيت اهلل خامنهاي
با اشتراک يابي تحوالت منطقه و وقايع روي داده در زمان انقالب اسالمي ،از
آن به عنوان بازتاب انقالب ايران ياد کرده و بيان ميدارد که بايد تالش کرد
ضمن رمزگشايي و تبيين تحوالت رخ داده ،با کمک رساني به انقالبيون اصيل
اين کشورها ،اوالً مانع مصادره و انحراف انقالب توسط کشورهاي غربي و دست
نشاندگان آنها شد و ثانياً روش حکومتداري را در اين کشورها پايهريزي کرد که
در راستاي ايدئولوژي و مسير انقالب اسالمي حرکت کند(حاجييوسفي.)140 :1391 ،
ايشان در  15بهمن  1389نيز طي سخناني تحوالت اخير در مصر و ديگر
کشورهاي عربي را «بيداري اسالمي» خواند و اعالم کرد که مردم مصر در انقالب
خود از روح انقالب ايران الهام گرفتهاند .او گفت« :حوادث امروز شمال آفريقا ،مصر،
تونس و برخي کشورهاي ديگر براي ملت ايران معناي خاصي دارد .اين همان
چيزي است که هميشه به عنوان حدوث بيداري اسالمي به مناسبت پيروزي انقالب
اسالمي گفته ميشود» ايشان همچنين قيام مردم مصر را ضد منافع اسرائيل و
آمريکا دانست که شکستي غيرقابل جبران براي سياستهاي آمريکا در منطقه
خواهد بود(آيتاهلل خامنهاي.)3 :1389 ،
بنابراين جمهوري اسالمي ايران با تکيه بر اصول و مباني قانون اساسي و
همچنين آرمانها و اصول انقالب اسالمي خود در بحبوحه آغاز تحوالت اين
کشور ،به حمايت از اعتراضات مردم برخاسته و ضمن حمايت از خواستههاي
مردم؛ به لزوم ايجاد اصالحات و اعطاي حقوق و امتيازات بيشتر به شهروندان
تأکيد کرد(اسدي.)11 :1390 ،
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از نظر مقامات ايران دو عنصر در اين قيامها برجسته و پررنگ است .يک،
مقاومت در برابر استبداد داخلي و برقراري عدالت؛ دو ،تعالي معنوي ،آزادي ديني و
برچيدن مظاهر غلبه غرب و آنچه در مصر رخ داد حرکت پرجوش و خروش و فراگير
مردمي بود که در نتيجه چند دهه تحقير به وجود آمد .حاکمان وابسته به قدرتهاي
بزرگ و خاضع در برابر رژيم صهيونيستي ،ساالها تحقير ملياي را به مردم مصر
تحميل کرده بودند .تحقيري که با چاشني تحوالت تونس ،انقالب و انفجاري چنين
مهيب را در مصر ايجاد کرد .مردم مصر با ايستادگي و پابرجايي موفق شدند که
حاکمان خودکامه ،را از قدرت خلع کنند(اقاربپرست و مهربانفر .)170 -176 :1390 ،و چون
اعتراضات مردمي ،حرکتهاي ريشهاي است ،نه مديريتشده ،به حمايت از اين
جنبش پرداختند .به عبارت ديگر ،از نظر مقامات ايران اين اعتراضات ،نتيجه تراکم
ناخرسنديهايي بود که دههها بر مردم تحميل شده بود .ناخرسندي از تبعيضها،
فساد حکومتي و همچنين بيکاري جوانان باعث شد مردم قيام کنند .ضمن اينکه
سالها پيش ،انقالبي در منطقه رخ داد و آن انقالب ايران بود که بستر و زمينه
حرکت را براي مردم ايجاد کرد(صالحي .)17 :1390 ،از اين رو ،ايران منشا اين تحوالت
را برگشت ملتهاي منطقه به اسالم و مطالبات ديني آنان ميداند .همچنين قانون
اساسي ايران ،حمايت از ملتهاي مظلوم در سراسر دنيا را جزو اهداف و آرمانهاي
انقالب اسالمي عنوان کرده است.
از نظر ايران تحوالت مصر ،مطالبات مردمي بوده و مسلمانان مجري و کارگزار
آن ميباشند و با انقالب اسالمي  1357ايران در ارتباط است و اين حرکتها را
الهام گرفته از انقالب ايران ميدانند .در واقع بيداري اسالمي به عنوان يک پديده
متأثر از نهضت فکري جمهوري اسالمي در جهان اسالم ،ادامه روندي است که
حدود يک قرن پيش در ايران آغاز شده و  34سال پيش با پيروزي انقالب اسالمي
به ثمر رسيده است و داراي وجود اشتراکي همچون مردمي بودن ،اسالمخواهي،
استکبارستيزي و نفي ظلم و وجود روحيهي ايثار و شهادت با انقالب اسالمي ايران
است(اقبالي .)3 :1391 ،همچنين اين خيزشها ،مستقل و برآمده از جهانبيني ،بيداري
و هوشياري اسالمي است که جمهوري اسالمي ايران ميتواند در راستاي عمقبخشي
به انقالب اسالمي از آن بهره ببرد(اشرافي .)13 :1390 ،بنابراين از نظر دستگاه سياست
خارجي ايران ،انقالب اسالمي عامل عمده بيداري اسالمي است و نقش ويژهاي در روند
بيداري ملل مسلمان منطقه ايفا کرده است .اين جنبشها تحت تأثير انقالب ايران
و ايدئولوژي اسالمي ميتواند به افزايش حاکميت هويتهاي مذهبي در کشورهاي
خاورميانه و نفوذ بيشتر ايران منجر شود(.)Nord land and Kirkpatrick, 2011: 8
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از اين منظر انقالب اسالمي ايران آغازي بر بيداري اسالمي در سطح منطقه و حرکت
ملتها و گروههاي اسالمي براي مقابله با صهيونيسم و استعمار بود و صحنه تحوالت
جهان اسالم را دگرگون ساخت .ثبات و استمرار و استقرار نظام جمهوري اسالمي از
مهمترين عواملي است که ملتهاي منطقه و ملتهاي مسلمان را اميدوار و نقش مؤثري
در ايجاد حرکت و بيداري اسالمي منطقه ايفا کرده است(صالحي و شهابي.)62 :1391 ،
الگو بودن و الهامبخشي جمهوري اسالمي ايران براي بيداري اسالمي به دو
عامل مهم و عمده باز ميگردد .نخست ارائه الگوي نظري «مردمساالري ديني»
در قالب قانون اساسي و ساخت سياسي جمهروي اسالمي ايران؛ و ديگري تداوم
و تکامل اين نظريه و نظام سياسي با وجود مخالفتها و معارضتهاي همه جانبه
نظام سلطه با آن(غفاري .)117 :1390 ،در اين راستا اهداف ايران در اين تحوالت را ميتوان
چنين بيان کرد:
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 -1افزايش نفوذ منطقهاي و کسب همپيمانان جديد
ايران ،انقالب مصر را با نگاه مثبت دنبال ميکند ،زيرا عالوه بر اين که فرصت
مناسبي براي تقويت آرمانها و ايدهآلهاي انقالب ايران در منطقه فراهم آمده،
همچنين فرصت يافته تا با دولتهاي ملي -اسالمي برخاسته از اين تحوالت روابط
نزديکي برقرار کرده و در نهايت نقش منطقهاي خود را در روابط با همسايگان
و قدرتهاي بزرگ افزايش دهد .اين امر همچنين باعث تضعيف محور اعتدال
و غربگراي عربي شده و با ايجاد نظام مردمي در مصر ،ميتواند به شکلگيري
محور جديد منطقهاي با حضور ايران ،مصر و حتي سوريه منتهي شود .بر اين
اساس تحوالت منطقهاي در راستاي منافع منطقهاي ايران و بستر سازي براي
همکاريهاي گستردهتر تصور ميشود .حتي با فرض تحقق نيافتن اين پيشبيني،
ايران دست کم در کوتاهمدت از مزاحمتها و خصومتهاي برخي رقباي بالفعل
خود خالصي خواهد يافت .نزديکي تهران به قاهره ميتواند نقش مؤثري در خنثي
کردن تالشهاي آمريکا براي اعمال فشار بر ايران در سطح منطقهاي داشته و از
محدود شدن فضاي مانور ايران جلوگيري ميکند .در همين راستا نزديکي دو کشور
در همکاري آنها در مسأله فلسطين و کمک به مردم تحت محاصره غزه دارد و
ميتواند اسرائيل را بيش از پيش در تنگنا قرار دهد.
 -2حمايت از ملتهاي مظلوم منطقه و نهضتهاي آزاديبخش
جمهوري اسالمي ايران بر اساس بند  16اصل سوم قانون اساسي« ،تعهد برادرانه
نسبت به همه مسلمانان و حمايت بيدريغ از مستضعفان جهان» را معيار سياست

 -3بسط ايدئولوژي اسالمي
ايدئولوژي اسالمي بر اساس آموزههاي ديني و اسالمي شکل گرفته و قدرت
يافتن مسلمانان در کشورهاي منطقه ،در بسط ايدئولوژي انقالب اسالمي تأثير
بسزايي خواهد داشت .ايران در اين تحوالت صرفاً بر مردمساالري ديني و اسالم
سياسي تأکيد دارد و در پي تحميل الگوي واليت فقيه بر ديگر کشورهاي اسالمي
نيست(خرمشاد و کياني.)46 :1391 ،
 -4بهبود مناسبات سياسي و اقتصادي
در زمينه همکاري دو جانبه اقتصادي ،ايران و مصر دو کشور در حال توسعه ،از
فرصتها و ظرفيتهاي باالي تجاري ،صتعتي و سرمايهگذاري براي ارتقاي توانايي
اقتصادي خود برخوردارند .نيازهاي اقتصادي دو کشور ميتواند مکمل هم باشد.
قابليتهاي متخصصان ايراني در زمينه سدسازي ،توليد خودرو و ماشين آالت
کشاورزي ،توليدات پتروشيمي ،صنعت نفت و گاز و غيره ميتواند زمينه توسعه
مناسبات في مابين را فراهم کند .متعاقباً مصر نيز ميتواند بخشي از نيازهاي ايران
را از جمله در صنعت نساجي تأمين کند .دو کشور همچنين ميتوانند به طور
مشترک در صنايع سنگين ،توريسم و صنايع تبديلي سرمايهگذاري کنند .از سوي
ديگر تهران و قاهره ميتوانند با تبادل نظر زمينههاي ورود به بازارهاي آسياي
مرکزي ،قفقاز و شمال آفريقا را فراهم نمايند .در اين ميان با وجود عالقه طرفين به
گسترش روابط ،همچنان برقراري رابطه ديپلماتيک ميان دو کشور به کندي پيش
ميرود(ديپلماسي ايراني.)4 :1391 ،
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خارجي خود اعالم کرده است و بر اين اساس ،خود را متعهد به حمايت از ملتهاي
منطقه ميداند .دولت ايران ،از مردم در مقابل نخبگان سياسي حمايت به عمل
آورده است و اين حمايت از ابزار مسالمتآميز حقوق ملتها به افزايش وحدت و
گرايش به جمهوري اسالمي ايران منجر شده است(بغيري.)193 :1390 ،
همچنين اصل  154قانون اساسي با صراحت اعالم ميدارد که «جمهوري
اسالمي ايران در عين خودداري کامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي
ديگر ،از مبارزه حقطلبان مستضعفين در برابر مستکبرين در هر منطقه جهان
حمايت ميکند»(قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.)28 :1368 ،
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 -5به دست گرفتن رهبري اصالحات سياسي در منطقه
جمهوري اسالمي ايران هم به واسطه تجربه ،مهمترين انقالب منطقه در سه دهه قبل
بوده و هم به واسطه دفاع همه جانبه از انقالبهاي مردمي از موقعيت ممتازي براي
تأثيرگذاري بر تحوالت جنوب غربي آسيا و شمال آفريقا برخوردار است به گونهاي
که برخي محافل غربي و اسرائيلي از ابتداي شروع انقالبهاي مردمي در منطقه
نسبت به تأثيرگذاري انقالبها از گفتمان و رويکرد جمهوري اسالمي ايران ابراز
نگراني ميکردند .جمهوري اسالمي ايران ميتواند به واسطه الگوي حکومتي خود-
تحت عنوان مردم ساالري اسالمي که بر ارزشهايي مثل هويت انحصاري يا اسالمي،
غربستيزي و اسرائيل ستيزي تأکيد دارد -به عنوان مدل جايگزين در منطقه باشد.
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ايران و جنبش بيداري اسالمي؛ چشم انداز آينده
ايران به عنوان يکي از کشورهاي مهم منطقه ،بايد به دنبال فرصتهاي جديد و
بهرهگيري مناسب از اين تحوالت باشد .از نظر ايران ،تحوالت امروز منطقه جنوب
غربي آسيا و شمال آفريقا ،ادامه روندي است که حدود يک قرن پيش آغاز شده
و  34سال پيش با پيروزي انقالب اسالمي به ثمر رسيده است .همچنين اين
خيزشها مستقل و برآمده از جهانبيني ،بيداري و هوشياري اسالمي است که آن
هم از انقالب اسالمي ايران الگو گرفته است.
ايران جنبشهاي اخير در منطقه را حرکتهايي ريشهاي ميداند که در نتيجه
تراکم ناخرسنديهاي مردم در طول چندين دهه شکل گرفتهاند .از اين رو ايران،
منشا اين تحوالت را بازگشت ملتهاي منطقه به اسالم و مطالبات ديني آنان
ميداند .همچنين قانون اساسي ايران ،حمايت از ملتهاي مظلوم را در سراسر دنيا
جزء اهداف و آرمانهاي انقالب اسالمي ميداند.
لذا براي دستيابي به اهداف و تامين منافع خود در قبال تحوالت کشورهاي
منطقه بايستي از ظرفيتهايي استفاده کند و در اين زمينه از ابزارهايي برخوردار
است که در صورت استفاده مطلوب از آنها و نقش آفريني مطلوب ،راه دستيابي به
اين اهداف و منافع هموار ميگردد .اين راهبردها عبارتند از:
 -1رايزنيهاي ديپلماتيک
مذاکره و رايزنيهاي ديپلماتيک ،يکي از راهکارهاي رايج در ديپلماسي است.
کشورهاي حاضر در منطقه جنوب غربي آسيا را بر اساس سطح روابط با ايران

ميتوان به کشورهاي همپيمان و دوست ،کشورهاي بيطرف و کشورهاي رقيب
تقسيم کرد .به يقين ،تقويت روابط با کشورهاي دوست ،ارتقاي سطح روابط با
کشورهاي بيطرف و تنشزدايي با کشورهاي رقيب ،فرصتهاي بيشتر براي حمايت
ش بيداري اسالمي در منطقه ،در اختيار ايران قرار خواهد داد.
از جنب 

 -3گفتمان سازي
يکي از انواع قدرتها ،قدرت مولد است که از طريق گفتمان سازي محقق ميشود.
در وضعيت فعلي جهاني شدن ،گفتمانهاي مختلفي نظير جهان وطني ،محلي و
بوميگرايي ،بشردوستانه ،عقالني ،عقالنيت ارتباط جمعي ،شيعي و تقريب امت
اسالمي از گفتمانهاي مطرح ميباشند .خلق گفتمانهاي منطقي و داراي مقبوليت
جهاني ،به سياستگذاريهاي کشور مشروعيت و جهت ميدهد.
براي اشاعه فرهنگ مقاومت و گسترش موج بيداري اسالمي ،بايد با توجه به
تفاوتهاي بومي و ديني موجود در کشورها و با استفاده از ابزارهاي رسانهاي مدرن،
گفتمان فرهنگي مشترکي مبتني بر زبان فطرت ايجاد کرد .در واقع گفتماني که
الزم است ايران براي ايجاد آن ،تالش و سرمايهگذاري کند ،بايد مورد پسند و
استقبال حداکثري در سطح بينالمللي قرار گيرد و در عين حال منافع ايران را نيز
تامين نمايد ،همچنين قابليت بهرهبرداري در جهت حمايت از جنبشهاي منطقه
را داشته باشد(نوراني)212 : 1391 ،
 -4قدرت ساختاري
نظام بينالمللي به سان بدنهاي است که هر يک از کشورها ،اجزاي آن را تشکيل
ميدهند ،و جزو آن هستند .هر کشوري در اين نظام ساختاري ،جايگاه و وزني
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 -2استفاده از قدرت نهادي
کشورها براي تاثيرگذاري بر حوادث و تحوالت پيرامون خود ،نيازمند قدرت هستند.
اين قدرت صرفاً قدرت نظامي نيست .يکي از ابزارهاي قدرت که کشورها در اختيار
دارند و ميتوانند از آن براي دستيابي به اهداف خود استفاده کنند ،نهادها و
سازمانهاي بينالمللي هستند .اتفاقاً بسياري از کشورهايي که از قدرت نظامي
برخوردارند ،براي مشروعيت بخشي به اقداماتشان ،آنها را در قالب نهادهاي
بينالمللي پيگيري و عملي ميکنند .ايران نيز ميتوانند از نهادهاي بينالمللي که
در آنها عضويت دارد مانند اکو ،اوپک ،سازمان کنفرانس اسالمي ،عدم تعهد و...
براي دستيابي به اهدافش استفاده نمايد(قربانيشيخنشين و کارآزما.)88 -89 :1391،

105

دارد و اين ساختار براي آن ،فرصتها و محدوديتهايي ايجاد ميکند .ايران بايد با
شناخت صحيح و منطقي از جايگاه خود در نظام بينالمللي ،ابزارهاي قدرت خويش
را بشناسد و از آنها به طور صحيح و منطقي استفاده نمايد.
 -5ابتکار عمل
داشتن ابتکار عمل و طرح برنامهها و پيشنهادهاي معقول و منطقي براي برون رفت
از بحرانهاي داخلي و منطقهاي که بتواند نظر موافق طرفين را جلب کند ،افزون
بر اينکه ميتواند انقالبهاي مردمي را با هزينههاي کمتر و آسان به ثمر برساند،
به طور طبيعي ،وزن و قدرت و نفوذ ايران را در منطقه افزايش خواهد داد .ايران
تاکنون به طور رسمي هيچ برنامه و پيشنهادهاي را براي حل بحران کشورهاي
درگير بيداري اسالمي ارائه نکرده که اين ميتواند نشانه ضعف دستگاه ديپلماسي
ايران باشد.
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 -6تنشزدايي و اعتمادسازي
بعد از پيروزي انقالب اسالمي ،به دليل تبليغات منفي عليه ايران و در پي سياست ايران
هراسي ،ايران همواره مورد سوء ظن ساير کشورها بوده است .در حوادث اخير منطقهاي
نيز ،کشورهاي عربي ايران را به دخالت و تحريک معترضان داخلي اين کشورها متهم
ميکنند .در چنين فضايي الزم است ايران با درپيش گرفتن سياست تنشزدايي و
اعتمادسازي مواضع خود را معقول و منطقي جلوه دهد(قرباني شيخنشين و کارآزما.)91 :1391 ،
 -7کنترل و مهار تهديدها
کنترل و مهار تهديدها و در گام بعدي تبديل آنها به فرصت به ايران اين امکان
را ميدهد که با نگراني کمتري براي دستيابي به اهداف و منافع خود برنامهريزي
و تالش نمايد .يکي از تهديدهاي مهمي که ميتواند منافع ايران را در منطقه با
چالش مواجه کند ،اغتشاشات در سوريه است .ايران نياز دارد همچنان از دولت
اسد در سوريه حمايت کند تا نزديکترين هم پيمانان خود در منطقه را حفظ کند.
همپيماناني که با توجه به موقعيت ژئوپليتيک خود ،تاکنون در افزايش قدرت و
نفوذ ايران در منطقه و حمايت از گروههاي مقاومت در لبنان و فلسطين نقش
مهمي ايفا ميکنند .همچنين بايستي پيشبينيهاي الزم و همه جانبه در خصوص
سوريه انجام شود تا در صورت احتمال برکناري رژيم بشار اسد در اين کشور باز

هم منافع ايران در منطقه با تهديد مواجه نشود .همچنين ايران بايد همه ابزارها و
ظرفيتهاي ديپلماتيک خود را جهت تثبيت انقالبهاي مردمي ،از طريق آگاهي
بخشي به ملت ها به کار گيرد.

 -9همگرايي در ارائه راهبردها
ابزارهاي ياد شده تنها در صورتي کارايي مناسب خواهد داشت که همگرايي الزم در
ميان تمام نهادها و رسانهها وجود داشته باشد .در دوران رياست جمهوري محمود
احمدينژاد تالشهاي ايران براي برقراري روابط با مصر از سر گرفته شد تا جايي
که احمدينژاد از آمادگي ايران براي بازيابي روابط سياسي با مصر طي يک روز
اطالع داد(جعفريولداني )105 :1387 ،اما اين اتفاق نيفتاد.
موانع بر سر راه برقراري ارتباط ديپلماتيک ميان ايران و مصر زمان مبارک،
گر چه بعضاً سطحي و نمادي ميشوند اما اين نمادها خود بيانگر شکاف عميق
ايدئولوژيک و سياسي هستند .به عنوان مثال نامگذاري خياباني در ايران به نام
«خالد اسالمبولي» همواره مورد اعتراض حاکمان مصري بوده است و بارها آن را
پيش شرط برقراري ارتباط دانسته بودند(عليزاده .)37 :1384 ،نماد بعدي ،مستندي
بود که از سوي شبکه تلويزيوني الجزيره که توسط عدهاي از ايرانيان ،تحت عنوان
«اعدام فرعون» زيرنويس شد .اين مسأله تا بدان جا پيش رفت که دولت مبارک
سفارش ساخت مستندي بر عليه امام خميني(ره) را داد(گلجان .)70 :1385 ،اتهام ايران
به حمايت از اسالمگرايان و تروريسم ،وابستگي مصر به جريان آمريکا و اسرائيل
در منطقه و سردمداري جريان مقاومت از سوي ايران ،از ديگر علل ريشهاي عدم
برقراري چنين ارتباطي هستند.
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 -8ديپلماسي رسانهاي
ديپلماسي رسانهاي يکي از ابزارهايي است که ايران در اختيار دارد و با استفاده
مناسب از آن ،ميتواند دسترسي به اهداف تعيين شده را آسان سازد .در اين راستا
جهتدهي مناسب ،برنامهريزي دقيق و هماهنگي رسانههاي داخلي ،استفاده از
ظرفيت اتحاديههاي رسانهاي بينالمللي و همکاري با رسانههاي گروهي کشورهاي
منطقه بر اساس منافع مشترک مورد توجه است(سايت بالگفا.)2 :1390 ،
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نتيجهگيري
پس از بررسي تحوالت موسوم به بيداري اسالمي در جهان اسالم و علل به وجود
آمدن اين تحوالت ،تأثير انقالب اسالمي ايران بر اين انقالبها ،بيان شد .انقالب
اسالمي ايران با توجه به شاخصههاي نرمافزاري خود ،از قبيل نمادگرايي ،هويت
اسالمي و ايدئولوژي سياسي ،معنويتگرايي در سياست ،ضديت با رژيمهاي
ديکتاتور و ضداسالمي ،روحيه شهادتطلبي ،جهاني کردن مبارزه با صهيونيسم،
توانست بر تحوالت کشورهاي عربي ،تأثيرگذار باشد .بر اين اساس ،مبناي قدرت
نرم انقالب اسالمي ،اسالم ميباشد.
ظهور و نقشآفريني انقالب اسالمي ،بارزترين مشخصهي مشترک در ميان
مجموعهي خيزشهاي به هم پيوسته و دنبالهدار جاري در جنوب غربي آسيا و
شمال آفريقاست .به عبارت ديگر ،هرچند اشتراکات ديگري نيز  -در کنار برخي
تفاوتها  -در اين تحوالت پي در پي ديده ميشود؛ اما ردپاي انقالب اسالمي
را ميتوان در هر يک از اين خيزشها پي گرفت .به واقع آموزهها و انديشههاي
انقالب اسالمي مبتني بر عدالت اجتماعي ،مردمساالري ديني ،استقالل و آزادي كه
توانسته به تلفيقي از جمهوريت و اسالمي دست يابد الگوي بسياري از جنبشها
و خيزشهاي مردمي است .از اين ديدگاه ميتوان گفت كه انقالب اسالمي نقطه
عطفي در بيداري و رهايي نه تنها جهان اسالم كه ديگر ملتها به شمار ميرود .به
طوري که موفقيت آن در خلق مفاهيم نوين ،توانست موجد يک فضاي گفتماني
باشد که خردهگفتمانها را در درون خود مستحيل سازد و ضمن مفهومسازي
و بازسازي فکري و انديشهاي ،فرهنگ نويني را در روابط بينالملل رقم زند .که
بر مردمساالري ديني ،احياي تفکر اسالمي ،جهانگرايي تمدن اسالمي ،محوريت
فعاليت فرهنگي ،تقويت جنبشهاي جديد اجتماعي و فرهنگ استکبارستزي و
استقاللخواهي استوار است.
اين تحوالت براي ايران هم فرصت است و هم چالش" .فرصت" از اين لحاظ
که با روي كار آمدن دولت هاي ملي -اسالمي جديد در منطقه ،سبب تقويت سطح
روابط با كشورهاي عربي و به تبع تقويت نقش منطقهاي ايران مي شود .همچنين
به دليل تقويت ديدگاه هاي منطقهاي ،ايران در حوزه ارزشي و ژئوپليتيک به منطقه
نزديکتر ميشود" .چالش" از اين لحاظ که اين تحوالت ممکن است به همان اندازه
هم در آينده در روابط منطقهاي ايران با بازيگران تأثيرگذار منطقهاي و فرامنطقهاي
تضاد به وجود آورد .اساساً ،ارزش ژئوپليتيک ايران به ايفاي نقش منطقهاي است.

نقش قدرت نرم انقالب اسالمي ايران در جنبش بيداري اسالمي جهان اسالم  /مهدي ناظمياردکاني ،محمدجواد الوندي ،احمدعلي امامي ،مجيد نجاتپور

ايران يک قدرت منطقهاي است که ميتواند از انقالبهاي عربي به عنوان يک
فرصت استراتژيک براي تقويت ديدگاههاي ارزشي و تثبيت نقش منطقهاي خود
استفاده کند.
به نظر ميرسد که جنبشهاي بيداري اسالمي کشورهاي منطقه توانسته اند
به واسطه ايدئولوژي اسالمي انقالب ايران که خصلتي فراملّي دارد و زبان مشترك
ارتباط با کشورهاي مسلمان است ،و نيز حضور معنويت در سياست که به وسيلهي
انقالب اسالمي وارد ادبيات سياسي شد به مقتضاي شرايط جديدي که در آن به
سر ميبرند ،بازخواني جديدي داشته باشند و همان راه و ابزارهاي مورد استفاده
در انقالب ايران را بومي کرده و مجددا ً تکرار کنند .اين همان قدرت نرم انقالب
ايران است که آرمانها و اهداف آن بدون حضور فيزيکي در اين انقالبها به وسيلهي
انقالبيون اين کشورها به کار گرفته ميشوند.
در مجموع اگر ريشه و ماهيت تحوالت جهان اسالم را ناشي از قدرت نرم
آموزههاي ديني و انقالب اسالمي بدانيم ،در آن صورت بر محورهاي ذيل به عنوان
دستاورد قدرت نرم انقالب ايران بايد تأکيد نمود:
 خودباوري و احياي انديشهي مقاومت ،مهمترين دستاورد اين خيزشهاميباشد که از آن با عنوان «بيداري اسالمي» ياد ميشود .اساساً هر ساختار و
جرياني که بر اساس آموزههاي مقاومت اسالمي شکل گرفته و قوام يافته ،چالشهاي
جدي را در برابر زياده خواهي قدرتهاي سلطه گر به وجود آورده و از مصاديق آن
به دستاوردهاي جنبش مقاوت حزب اهلل يا جنبش مقاومت حماس در جنگ 33
روزه و  22روزه با اسراييل ميتوان اشاره کرد.
 دستاورد ديگر تجلي قيامهاي مردمي منطقه ،فروپاشي نظامهاي سلطنتي وسنتي اکثر کشورهاي عرب منطقه خواهد بود و در ميان مدت ،سير تحوالت به
سمت استقرار نظم جديدي مبتني بر نظام مردم ساالري ديني يا افزايش تمکين
دولتمردان به حقوق سياسي و اجتماعي شهروندان متمايل خواهد شد؛ به عبارتي،
ساختار سياسي منطقه از لحاظ ماهوي و نوع بازيگران به سمت تحول بنياني در
حرکت است؛ امري که بخشي از آن الهام گرفته از قدرت نرم انقالب اسالمي ايران
است.
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 .1قرآن مجيد ،ترجمه ابوالفضل بهرامپور.
 .2ابراهيمي ،نبياهلل(« ،)1389گفتمان اسالم سياسي و جهانيشدن امنيت خاورميانه»،
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 .12خرمشاد ،محمدباقر و کياني ،نيما(« ،)1391تمدن اسالمي الهامبخش موج
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