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 جایگاه انقالب اسالمی ایران در بیداری اسالمینقش و 

 

 1علی جعفری

 

 

 چکیده

. با این وجدود قریدب بده اتفداق     گشرد یم :223بیش از سی سال از انقالب اسالمی ایرا  در سال 

و جهانی تاثیرگشار  یا منطقهکه انقالب اسالمی ایرا  همچنا  بر تحوالت  اند ید عقصاوبنظرا  بر این 

بیش از هر چیز این عقید  را تقوی  کرد ؛ بیداری اسالمی در ااورمیانه و شدمال آفریقدا    چه آ اس . 

اس ؛ به شوری که بسیاری بر این نظرند با توجه به شواهد موجود و نظر به موقعی  معنوی جمهوری 

عدالو   از آ  اسد .   متأثراایر ادامه روند انقالب اسالمی ایرا  و  یها جنبشاسالمی ایرا  در منطقهح 

نقدش تعیدین    تواندد  یمبراین اعتقاد بر اینمه جمهوری اسالمی ایرا  در ادامه روند بیداری اسالمی نیز 

 دارد. یا گسترد ایفا نماید؛ رواج  یا کنند 

اصلی نویسند  در مقاله واضر این اس  که انقالب اسالمی ایرا  از چه جایگداهی   سلالاز این رو 

 تواند یمدیگر این اس  که جمهوری اسالمی ایرا  چه نقشی  سلال ؟ در بیداری اسالمی براوردار اس

متعددد   یها مشابه در ادامه روند بیداری اسالمی ایفا نماید؟ نویسند  بر این نظر اس  که با توجه به 

میا  انقالب اسالمی ایرا  و بیداری اسالمی در کشدورهای مختلدف منطقدهح همچدو  اسدالم گرایدیح       

اد ستیزیح دشمن مشترکح تاکید بر عدال  و آزادیح مخالف  با رژیم صهیونیستی مردمی بود ح استبد

از آ  اسد . بندابراین انقدالب     متدأثر و غیر ح بیداری اسالمی ادامه روند انقالب اسالمی ایدرا  بدود  و   

مردمی ایرا  از جایگا  واالیی در بیداری اسالمی براوردار اس . همچنین جمهوری اسالمی ایدرا  در  

نقش الگو سازح وامیح امید بخش و برشرم کنند  موان  و غیدر  را   تواند یمامه روند بیداری اسالمی اد

 ایفا نماید.

 

 واژگان کلیدی: انقالب اسالمی، بیداری اسالمی، جمهوری اسالمی ایران

 

 

                                                           
دانشگا  تهرا  عضدو دفتدر نخبگدا  و سدرآمدا       ای منطقه. پژوهشگر مسائل سیاسیح دانشاوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات 2

 al_jafari@yahoo.comح پس  المترونیک: 09232304230شاهد و ایثارگر کشورح شمار  تماا: 
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 مقدمه

پدس از انقدالب اسدالمی ایدرا  در      توا  یمبیداری اسالمی در منطقه ااورمیانه و شمال آفریقا را 

کده پایدا     اندد  ید عقرویدادهای چند دهه اایر به شمار آورد. بسیاری بر این  ینتر مهماز  :223سال 

عمر دیمتاتورهای تونسح لیبیح مصر و یمن و ادامه این روند در سدایر کشدورهای دیمتداتوری منطقده     

که این روند از سی و اندی سدال پدیش در ایدرا      ؛ چراافتاد یمامری محتمل بود که دیر یا زود اتفاق 

آغاز شد  بود و وموم  چند د  ساله پهلوی را به سقود کشانید. از این رو با توجه به تفمرات اسالمی 

امام امینی )ر ( انتظار ایدن   نظیر یبواکم بر مردم انقالبی ایرا  و با توجه به اهدام انقالب و رهبری 

که در سایر کشورهای منطقه نیز چنین رویدادی تمرار شود. این اتفاق افتداد و همدانطور کده     رف  یم

انقالب اسالمی ایرا  موازنه قدرت و سااتار سیاسی منطقه را به ضرر کشورهای غربی دگرگو  کدردح  

مریمدا  بیداری اسالمی نیز ژئوپلیتیک سیاسی منطقه را تغییر داد و مناف  بسیاری از کشورها همچو  آ

و رژیم صهیونیستی را دچار تهدید نمود. در این راستا بسیاری از کارشناسا ح وقوع بیداری اسدالمی و  

تحوالت سری  در کشورهای ااورمیانه و شمال آفریقا از لحاظ شمل و محتوا یدادآور انقدالب اسدالمی    

ایر را بده وجدود آورد    که مل  ایرا  تحوالت ا گوییم ینمما »ایرا  اس . به گفته مقام معظم رهبری 

بدا ایدن وجدود    «. بیداری مل  ایرا  در بیداری اسالمی نیز منطقی نیس  یرتأثاس ح اما نادید  گرفتن 

انقدالب اسدالمی    تدوا   یمبرای همچنا  منمر این ارتباد هستند. اما اینمه چگونه و با چه استداللی 

بررسی مصادی  تاثیرگشار بدر تحدوالت و    ایرا  را به بیداری اسالمی در منطقه مرتبط دانس  منود به

 اهدام مشترک انقالب اسالمی ایرا  و بیداری اسالمی در سایر کشورهای منطقه اس .

با توجه به مطالب پیش گفته و در راستای روشن شد  ارتباد انقدالب اسدالمی ایدرا  و بیدداری     

ا  که آغازگر عصری جدید در اسالمی در منطقهح مقاله واضر ضمن بررسی اجمالی انقالب اسالمی ایر

و همچنین نگاهی کوتا  به روند بیداری اسالمی در ااورمیانه و شدمال   رود یمبه شمار  الملل ینبنظام 

آفریقا که تحولی دوبار  پس از انقالب ایرا  ایااد کردح به تبیین مصدادی  و اهددام مشدترک انقدالب     

بیداری اسدالمی   روی یشپ یها چالشااته و به اسالمی ایرا  و تحوالت در سایر کشورهای منطقه پرد

تاثیرگدشاری   اندداز  چشدم . در پایا  نیدز  کنیم یماشار   ها چالشو نقش جمهوری اسالمی ایرا  در ول 

 انقالب اسالمی بر بیداری اسالمی در منطقه را مورد بررسی قرار اواهیم داد.

 

 انقالب اسالمی ایران؛ تحولی تاثیرگذار

متعددی در دنیا رخ داد  که هر کدام در نوع اود از اهمی  ااصی برادوردار   یها انقالبتاکنو  

بود  اس . اما انقالب اسالمی ایرا  با توجه به محتوای دینی و اسالمی و تاثیرگشاریح نسب  بده سدایر   
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بر  بزرگ جهانی را یها قدرتاهمی  واالیی دارد. عالو  براین انقالب ایرا  به یمبار  معادالت  ها انقالب

دگرگونی در موازنه قدرت گردید که این نیز اود بر اهمی  انقالب اسالمی  منشأهم زد و از این منظر 

 ایرا  افزود.

انقالب ایرا  بدود کده آ  را از    یها شااصهمانطور که گفته شد اسالم و محتوای دینی از جمله 

بستر انقالب ایرا  بود. اسالمی  ینتر مهممتمایز کرد و به آ  اهمی  داد. در واق  اسالم  ها انقالبسایر 

ایرا  ماهی  و ظاهری دینی داد؛ انقالبی که چه از لحاظ رهبدریح چده از لحداظ     :223که به انقالب 

و چه از لحداظ نهادهدای پدس از پیدروزی انقالبدی دیندی و        مبدأمردمح چه از لحاظ  یها تود اواس  

رند  گفتمانی از اسالم بود که تمام زوایدای زنددگی   . امام امینی )ر ( پدید آورود یماسالمی به شمار 

؛ سیاس  را همنشین دیان  کرد و شروی جدید را به جهانیا  معرفی نمود. گرف  یمرا در بر  ها انسا 
از منظر دیگر ماهی  دینی انقالب اسالمی ایرا  چالشی جدی در برابر دنیای شرق که دین را افیو  ( 2)

اجتماعی بشر به واشیه راند  بدودح ایاداد    -غرب که آ  را از عرصه سیاسیو دنیای  دانس  یم ها تود 

 یهدا  انقدالب بنیدادین آ  بدا سدایر     یها تفاوتح المللی ینبکرد. پیدایش این انقالب در عرصه داالی و 

فراوا  ایدئولوژی آ  در بر اندااتن شروی ندو در ادار  شدئو  مختلدف جامعده در      های ی ظرفجها ح 

غالب کمونیستی و لیبرالیستی و در نهای  تاثیرگشاری شگرم این تحول بر ملدل   های یمپارادامواجه با 

سیاسدی اسدالمی و غیدر اسدالمی      یهدا  جندبش مظلوم جها  به اصوص تاثیرگشاری بر ظهور و بدروز  

 (3) باعث توجه محافل فمری و سیاسی به این پدید  بزرگ گردید. اوا  یآزاد

مختلف بر وسب ویژگی ادود متفداوت    یها گرو اسالمی بر کشورها و اگرچه تاثیرگشاری انقالب 

اسد .   یبندد  شبقهو بازگش  به دین قابل  ییگرا اسالمدر ووز   ها یریپش یرتأثبود  اس  اما تمام این 

مانند ودزب   گرا اسالم یها گرو در عراق بالفاصله پس از پیروزی انقالب اسالمی شاهد تشدید فعالی  

از جهدات   2212... صدر بدا رویمدردی کدامالً اسدالمی در سدال      آه تح  رهبری آی  الدعو  هستیم ک

انقالب ایرا  قرار دارد. این وضعی  در لبنا  نیز با ومای  وداقلی شدیعه و وجدود    یرتأثمختلف تح  

تمثر مشهبی میا  مردمح به گونه دیگری وجود دارد؛ به شوری که بیشترین نفوذ سیاسدی و فرهنگدی   

 انقالب اسالمی چنا  تاثیری بر شیعیا  لبندا   یرتأثبعد از انقالب در لبنا  بود  اس . به عبارت دیگر 

امتیدازی وادار بده    ینتر کوچکداشته اس  که در مدت کوتاهی پنج قدرت بزرگ غربی را بدو  داد  

سنی جنبش تووید  یها گرو ... و جنبش امل و در میا  آفرار از کشور نماید و امروز در وقیق  وزب 

از ایدن   ییهدا  نمونده ( 2) .اند کرد مستقیم انقالب رشد  یرتأثاسالمی به رهبری شیخ سعید شعبا  تح  

مثال زد. وجود دشمن صهیونیستی نیدز مزیدد بدر علد  شدد         توا  یمدس  را در مورد فلسطین نیز 

فلسطین از انگار انقالب اسالمی به میزا  چشمگیری افزایش یابد؛ به شوری دو گدرو  کده    یرپشیریتأث
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انستند. جبهه الد   از انقالب اسالمی د متأثرموجودی  اود را  2930وماا و جهاد اسالمی در دهه 

تصمیم گرف  واژ  اسالمی را به جای ال  بده   ای یانیهببرای آزادی فلسطین پس از انقالب ایرا  شی 

روز   22غربی و عربی با نگرانی از نفوذ انقالب اسالمی ایرا ح جنگ  های یمرژکار برد. همچنین برای 

پلیتیک ایرا  قلمداد کردندد و در شدول   ایدئولوژیک در ورای زئو یا مناظر را  3001... در سال آوزب 

 (4) .آوردند یمدر مورد جنگ نیابتی در لبنا  بین ایرا  و آمریما به زبا   ییها ورمجنگ 

ح یشلب عدال با توجه به مباوث پیشینح انقالب اسالمی ایرا  به آغاز عصری منار شد که فرهنگ 

جهانی و غیر ح با محوری  اسدالم را   یها قدرتح استمبار ستیزیح مقاوم  در برابر سلطه اواهی یآزاد

 ای یاده نتجهانی را به مقابله با انقالب ایرا  واداش ؛ اما نه تنهدا   یها قدرتنهادینه کرد؛ به شوری که 

گشارد و فرهندگ اسدالمی ادود را     یرتأث ها جنبشنداش  بلمه انقالب اسالمی ایرا  بر سایر کشورها و 

ر گردید تا جایی که امروز  بسیاری معتقدند بیداری اسالمی ادامه انقالب گستراند و روز به روز مقتدرت

انقالب اسالمی ایرا  جستاو کرد که بارهدا   یها شااصاسالمی ایرا  اس . این تاثیرگشاری را باید در 

همچدو  اسدالم ندابح     ییهدا  شدااص امام راول و مقام معظم رهبری دید  شد  اس :  های یدگا ددر 

و غیر   (3استقالل )ح عدال  اواهی و آزادی شلبیح ومای  از مظلوما ح مردمی بود ح استمبار ستیزی

 .اورد یمدر بیداری اایر اسالمی نیز به چشم  ها آ که بسیاری از 

 

 بیداری اسالمی؛ تحولی دوباره

گف  بیداری اسالمی در منطقه ااورمیانه و شمال آفریقا که روند آ  همچندا    توا  یمبه جرئ  

های مردمدی و اسدالمی در منطقده     ایزشووادث چند دهه اایر اس .  ینتر بزرگادامه دارد؛ یمی از 

علی در تونسح مبارک در مصرح ودشم ادونین قدشافی در لیبدیح تغییدرات       های بن منا به سقود دول 

های جدی در سدوریه و تغییدرات قدانو  اساسدی در مدراکش و       ن و بحرین و نا آرامیگریزناپشیر در یم

 2239آذر  :3به شور کلی اعتراضات مردمی در جریدا  بیدداری اسدالمی در     (1) غیر ح اناامید  اس .

با قیام تونس و در پی اود سوزی محمد بوعزیزیح در اعتراضات به فسداد و   3020دسامبر  23برابر با 

رفتاری پلیسح آغاز شد و با فرار زین العابدین بن علیح رییس جمهدور تدونس بده عربسدتا  شدمل      بد 

به دلیل وجود شرایط مشابه در سایر کشورهای منطقه و موفقید  اعتراضدات    (:) جدی به اود گرف .

عربسدتا    در الازایرح ارد ح مصرح یمنح بحرینح لیبدی و  ها یآراماز نا  ای یر زنادر تونسح اعتراضات با 

نیز ادامه یاف . بیشتر این اعتراضات در کشورهایی رخ داد که واکما  آ ح از همپیمانا  ایاالت متحد  

. اما بده هدر ودال    کردند یمسیاسی و اقتصادی این کشور استفاد   های ی وماو از  شدند یممحسوب 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

373 

 

رسدی قدرار داد. بده نطدر     ایزش مردمی در منطقه توجه کرد و دالیل آ  را مدورد بر  های یشهرباید به 

 از: اند عبارتسه دلیل عمد  ایزش مردمی  رسد یم

 

 مطالبات دین محور: -

  اداص آ   یاسد  کده وضدع    یا  اسدالم یجر یانه عربیااورم یها امیقدر  یزشیا  ایجر نیتر مهم

ن ید ح کده اسداا ا  باشدد  یمد  یو جهاد یدعوت یه دو مبناین و انشعابات آ  برپایجنبش ااوا  المسلم

نه اس . گششته ینش و شرز تفمر هم برگرفته از اعتقاد آنا  به سن  رسول اکرم )ص( در ممه و مدیب

و  یمطالبدات اقتصداد   ین اس  متأثر از براد ماگر چه مم یانقالب یها  کن وریاز ا یاز اینح آغاز برا

 عنوا  بهد جمعه و جماعات و مساج یر نمازهاینظ یمشهب یا نهادهایها  ا مل میتبد یباشد ول یاسیس

 یات انقالبکن تحریا یاصل یریگ انگر جه ینما یاسالم یات و شعارهاکن تحریااستگا  و نقطه آغاز ا

 یو وتدد دهنددد یمددل میتشدد ا یددگرا اسددالمرا  یو وزبدد یمردمدد یاصددل یهددا ا یدداز ایددن رو جر اسدد 

 (3) و اسالم ندارند. یبا مسلمان یترح تضاد کوچکگر اقشار و اوزاب یو د ها س یونالیناس

 

 استبداد سیاسی: -

بدو  استثنا تمام مردم کشورهای درگیر ایزش مردمی دچار رژیم استبدادی بودند و این مسئله 

ویژگدی مشدترک در میدا  ایدن     . رود یمد مردمی در منطقه به شدمار   های یزشایمی از عوامل اصلی 

استبدادیشا  اس . زین العابددین بدن    یها نظاممستبد همانا شوالنی بود  عمر مستبدین و  های یمرژ

سال اود را تممیل  20سال بود که در تونس بر اریمه قدرت تمیه زد  بودح و وسنی مبارک  32علی 

سدال قددرت را در    22و علی صدال    کرد یمسال وموم   42نزدیک به  43. اما معمر القشافی کرد یم

تدی سدالخوردگی وممراندا  مسدتبد یگانده سدبب       شوالنی بود  مدت وممرانی و و (9) دس  داش .

اعتراض مردم نبود ح بلمه سلب آزادی سیاسی و فمری مردم و تنگ سااتن عرصه فعالی  بر مخالفین 

سیاسی و االی سااتن جامعه از وجود هر نوع اپوزیسدیو  فعدال و مطدرح اسدباب اصدلی اعتراضدات       

 مردمی را فراهم آورد.

 اقتصادی: یها بحرانفقر و  -

 یرید گ شدمل قتصادهای ضدعیف و ورشمسدته و وضدعی  نامناسدب معیشدتی مدردم از دیگدر عوامدل         ا

انده و شدمال   یصورت گرفته در ااورم یها امیقه به یدر نگرش اول. رود یممردمی به شمار  یها زشیا

 یشتیعام و اقتصاد مع شور به یاقتصاد یها بحرا مزبور را  یها امیقل عمد  یکه دال میابی یمآفریقا در 

ح مسدمنح مهداجرت و غیدر     یماریهمچو  معضل فقرح ب یلی. دالکنند یمبه شور ااص ذکر  ها اانواد 
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و  ی  اصدل ید ماه عندوا   بده  تواندد  ینمد ل مزبدور  یمن باید توجه داش  که دالیشامل این موارد اس ح ل

بده جدز   ( 20) بدود  باشدد.   هدا  زشیاشود؛ هرچند مممن اس  زمینه ساز این  یتلق ها امیقن یا یا شهیر

به فساد اداری  توا  یمبود  اس  که  ملثر ها زشیادالیل برشمرد ح دالیل دیگری نیز در تسری  روند 

ح ضددی  افمدار   هدا  رسانهاجتماعی و  یها شبمهاستبدادیح  یها میرژو مالیح نسل جوا  و سراورد  از 

عمومی با نظام سلطه و غیر ح اشار  کرد. اما همانطور که پیش از این گفته شد محور تمام عوامل پیش 

را وول محور دین متمرکز ساا  و روزنده پیدروزی    ها چالشگفتهح مطالبات دینی مردم بود که سایر 

 را گشود. ها انقالب

که بیداری اسدالمی در ااورمیانده همچدو  انقدالب      اما نمته مهمی که باید به آ  اشار  کرد این اس 

بزرگ را به شدت نگرا  ساا . این تحول کده   یها قدرتاسالمی ایرا  به نقطه عطفی تبدیل شد که 

تا جایی پیشروی کرد که آمریما و سایر کشورها را به برنامده   رف  یمشوک بزرگی برای غرب به شمار 

در شی وممرانی واکما  مستبدح به  ها آ ناف  تثبی  شد  به تحوالت واداش  تا م یده جه ریزی و 

تح  وماید    ها سالکشورهایی همچو  مصرح لیبیح تونس و یمن  میدان یماطر نیفتد. همانطور که 

. ایدن  کردندد  یمد  نیتدأم را  هدا  آ آمریما و غرب بودند و واکما  کشورهای مشکور به هر شری  مناف  

 نمود یم نیتأممسئله یادآور ومای  آمریما از محمد رضا شا  پهلوی اس . شا  ایرا  که مناف  غرب را 

شدیداً تح  ومای  آمریما قرار داش  اما در هر صورت با انقالب اسالمی مردم ایدرا  سدقود کدرد و    

بلمده تداکنو  در   سی سالح نه در یک کشدور  گشش  مناف  غرب مورد تهدید قرار گرف . وال پس از 

چهار کشور شرایط مشابهی رقم اورد  که غرب را دچار هراا کرد  اس . بنابراین تمیه مردم انقالبی 

دسد  نشداند  و    یهدا  مید رژح آزادی و عدال  اواهیح مبارز  بدا  گرا  سلطهبر اصول اسالمیح مبارز  با 

و انقالب ایرا  اس  و از  :3سال غیر ح منار به تحولی گردید که بدو  شک دنباله تحول آغاز شد  از 

بیداری اسالمی را تحولی دوبار  دانس  که اصول انقدالب اسدالمی ایدرا  را تقوید       توا  یماین منظر 

 .دینما یمکرد  و بر آ  تاکید 

 مشترک انقالب اسالمی ایران و بیداری اسالمی یها انگاره

 یدری گ شمل های ینهزمکه  شویم یمو روندهای بیداری اسالمی متوجه  ها یشهربا نگاهی عمی  به 

 مردم مطالبه یها از سو منطقه در جریانات اایر و آنچه در این ایزش یها مل بیداری مل  ایرا  و 

نظدر   گردیدد مشدابه اسد . شبد      ملد  ایدرا  مطالبده مدی     یشود با آنچه در سه دهه پیش از سو می

االصده نمدود:    در عوامدل زیدر   تدوا   یمد انقالب اسدالمی ایدرا  را    ییرگ کارشناسا  علل اصلی شمل

اانواد  سدلطنتی و سدوء    به اعتقادات مشهبی مردمح عدم کارآیی و مدیریتی وموم ح فساد توجهی یب

و  یفسداد ادار ح ادار  ومومد   استفاد  از قدرتح وابستگی شدید بده قددرت و تصدمیمات ادارجی در    
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شخص شا ح فقر گسدترد  و شدمام شبقداتی و سدراناام      ود و مرز بی های یشلب جا اجتماعی ویرانگرح 

تحصیل کدرد  کده در نهاید  بده بیدداری ملد  ایدرا          جامعه روشنفمرا  ازمهمی  یها بخش کتحر

این در والی اس  که کشورهای مصرح لیبیح تونسح یمنح بحدرین و غیدر  نیدز بدا چندین      ( 22) اناامید.

انقدالب اسدالمی ایدرا  و     یدری گ شملاستنباد نمود که روند  توا  یمنابراین . باند بود مسائلی روبه رو 

ح با توجه به عوامل ذکر شد  مشابه  ها آ مردمی در ااورمیانه و شمال آفریقا و مطالبات  های یزشا

مشترک انقالب اسالمی ایرا  و رویدادهای پدس از آ  را بدا بیدداری     یها انگار دارند. اما اگر بخواهیم 

 زیر توجه نماییم: شااصمی به صورت منسام مورد بررسی قرار دهیم باید به پنج اسال

 

 . ایدئولوژی واحد )اسالم(1

از شعارهای مردمح اظهداراتح افمدارح روش و    توا  یمانقالبی اسالمی بود و این را  :3انقالب سال 

بزرگ مردمدی عمددتاً در    های یماییراهپمنش رهبرا  آ  پی برد. ااستگا  انقالب ایرا  مساجد بود و 

. بسیاری از اصول قانو  اساسی جمهوری اسالمی ایرا  همچدو   گردید یممردمی برگزار  یها مناسب 

مردمی اایر نیدز از قاعدد  انقدالب ایدرا       های یزشا( 23) اصل اول و چهارم نیز موید این مطلب اس .

به نتایج انتخابدات   توا  یمرسانید. در این رابطه  با چند مثال به اثبات توا  یممستثنی نیس  و آ  را 

 در تونس و مصر و شعارهای انقالبیو  در شی اعتراضات و غیر ح اشار  کرد.

انقالبدی   یها ورک کرد   کن یشهرتونس کشوری بود که رهبرا  آ  همچو  بن علی نه تنها به 

اکتفا نمردند؛ بلمه تالش کردند هرگونه رفتار و نشانه اسالمی را نیز از سط  جامعه پاک کنندد. نمونده   

آ  هم اجرای قانو  ممنوعی  وااب در تونس بود. اما زمانی که انتخابات آزاد در ایدن کشدور برگدزار    

شکور تنهدا در داادل تدونس    النهضه به پیروزی رسید. نمته جالب اینمه وزب م یگرا اسالمشدح وزب 

درصدد آرا را بده ودزب النهضده      3/22هزار تونسی فرانسده نیدز    300مورد استقبال قرار نگرف ح بلمه 

این مسئله در رابطه با مصر نیز مصداق دارد. در انتخابات مالس شورای مصر نیز  (22) ااتصاص دادند.

درصد  3302رسی در انتخاباتح ک 201 سبکوزب آزادی و عدال  وابسته به گرو  ااوا  المسلمین با 

و نشدا  دهندد    ( 24) یدد آ یمد بده وسداب    یدا  گرا اسدالم رد که پیروزی بزرگی برای کآرا را از آ  اود 

از اسالم و اصول اسالمی اس . عالو  بر این شعارهای مردم در شدی مددت    ها یمصراستقبال گسترد  

اکبر و برگزاری اعتراضات شی نماز جمعه نیز موید اعتراضات نیز اسالمی بود  اس . سر داد  شعار اهلل 

ل آنچده را  کد انقالب شیعی بدودح امدا در    کی گرچهانقالب اسالمی مطالب پیش گفته اس . در نتیاه 

افتده اسد .   ین اسدالم تاسدم   یل دیبد یه در اصول بک بود یر اسالممرد دعوت دوبار  به تفک یاعالم م

 یم که توجه به اصول اسالمینک ینو  مشاهد  مکا را  بود همیاه اسالم امیر مایه انقالب کشور  هما 
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پیش در ااورمیانه  ها مدته از کدهد  یل ممیرا تش ییها جنبش یح جوهر  تمامینیفرهنگ د یایاو و

 و شمال آفریقا آغاز گردید  و همچنا  ادامه دارد.

 

 . مردمی بودن5

 عمددتاً  انقالبی های ی فعال و تمام بود مردم وضور شاهد یریگ شمل بدو از ایرا ح اسالمی انقالب

. در دورا  پیش از پیروزی انقالبح مردم ایرا  اود اقدام به توزی  گرف  یم اناام مردم اود دس  به

و امام نیز همیشه بر نقش  دادند یمو با هزینه اود آثار انقالبی را گسترش  کردند یمامام  های یهاعالم

ال بیدار سازی مردم بودندد. البتده اقددامات نتیاده بخدش بدود و وضدور        مردم تاکید داشتند و به دنب

ایدن مسدئله همدا     ( 23) میلیونی مردم به سقود رژیم شاهنشاهی و استقرار جمهوری اسالمی اناامید.

. وضور میلیونی اورد یممردمی و بیداری اسالمی نیز به چشم  های یزشاچیزی اس  که در جریا  

و اودجوش مردم در اعتراضات و به نتیاه رساند  آ  و وتی اعتراضات پس از سقود دیمتاتورها بده  

انقالب موید مردمدی بدود  بیدداری اسدالمی در      یها آرما ویژ  در مصرح به دلیل نگرانی از انحرام از 

 منطقه اس .

 

 . دشمن مشترک3

مشترکی دارند که با نیدات مختلدف و بدا اسدتفاد  از      مسلما  منطقه دشمن یها مل شمی نیس  که 

را دارند. تسلط کشدورهای غربدی و بده ویدژ  آمریمدا در سداا         ها آ ابزارهای متفاوت قصد تسلط بر 

قدرت سیاسی و امنیتی این کشورها یمی از نقاد مشترکی اس  که در مورد تمامی کشورهای درگیدر  

کده   شدد  یمد امنی  دائمی رژیم اسرائیل باعدث   ینتأمبه مصداق مشخص و روشنی دارد. تعهد آمریما 

برای وضور در سااتار سیاسی و امنیتی این کشورهاح برای جلوگیری از رشد عناصدر ضدد    ها یماییآمر

 یها نمونهصهیونیستی و تقوی  جریانات سازشگر در میا  واکما  این کشورها تالش وافری بنمایند. 

قوی مردمدی مبندی بدر     یها اراد فراوانی وجود دارد که همراهی وممرانا  این کشورها به رغم وجود 

وقعدی   هدا  اواسد  مبارز  با رژیم اسرائیل تنها به عل  هم پیمانی با آمریما و اسرائیل نه تنها بده ایدن   

و بدا آمریمدا و   ننهاد بلمه دقیقاً در نقطه مقابل اواس  اکثری  مردم کشدورهای ادود همدرا  و همسد    

. امضای پیما  صل  با اسراییلح موافق  با وملده  داشتند یبرممناف  آنا  گام  ینتأماسرائیل در جه  

اسراییل به غز  و جریا  مقاوم  اسالمی در منطقهح محدود کرد  مبارزا  فلسطینیح بسدتن گدشرگا    

ی  مردم این کشورهاح تنهدا  رف  و محاصر  کامل غز  به دراواس  رژیم اسراییل به رغم اواس  اکثر

بنابراین یمی از مصادی  مشترک انقالب ایرا  و بیداری اسالمی دشمن مشدترک  ( 21) چند نمونه اس .
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پس از بیداری مردم نیز قصد ضدربه زد  بده    یها سالآ  قرار دارد و در شی  رأااس  که آمریما در 

 انقالب را داشته و دارد.

 

 . استبداد ستیزی4

یمی از وجو  مشدترک انقدالب اسدالمی ایدرا  و بیدداری اسدالمی در        توا  یمی را استبداد ستیز

از واکمی  رژیم پهلوی که امدور مملمتدی را بده     ها سالااورمیانه و شمال آفریقا دانس . مردم ایرا  

به ستو  آمد  بودند. محدود کرد  اوزابح افقا  سیاسیح تضعیف  برد یمدستور غرب و آمریما پیش 

اصول اسالمیح تسلط غرب بر مملم ح فساد و رکود اقتصادی و غیر ح استبداد را به جایی رسدانید کده   

بیداری مردم را منار شد و وموم  پهلوی را به سوی سقود سوق داد. در رابطه با کشورهای انقالبی 

ردم این کشورها از وموم  چند د  ساله واکما  اود که بدا اسدتبداد شددید    منطقه نیز باید گف  م

و تح  ومای  و تسلط غرب و آمریما بودند بیزار و در نهای  موف  بده   کردند یمممالک اود را ادار  

مشترک  یها انگار پیشبرد انقالب در مصرح لیبیح تونس و یمن شدند. بنابراین استبداد ستیزی یمی از 

 اسالمی و انقالب اسالمی ایرا  اس  که در هر دو مورد برای پیروزی نقش مهمی را ایفا کرد.بیداری 

 

 . تاکید بر عدالت و آزادی1

گف  با آغاز انقالب اسالمی ایرا  دین و دینداری در جهدا  گسدترش یافتده و     توا  یمبه جرئ  

ح در قالدب  گردیدد  یمتعریف  مفاهیمی همچو  عدال  و آزادی که پیش از این در قالب نظریات مادی

که باید  یا گونهمفاهیم دینی تعریف شد. این مفهوم از مفاهیم اصلی اندیشه امام امینی )ر ( بود ح به 

ایدن در ودالی اسد  کده     ( :2) اندیشه امام امینی )ر ( به وساب آوریدم. « واژ  کلیدی»واژ  عدال  را 

ر عددال  و آزادی تاکیدد نمدود  و اواسدتار     اایر مردمی در کشورهای عربی منطقده نیدز بد    های یامق

اایر تحق  عدال  و آزادی را  های یامقدستیابی واقعی به آ  بود  و هستند. در واق  مردم معترض در 

که در صورت دستیابی به آ ح اواهند توانس  مناف  دنیوی و ااروی اود را کسب  دانند یم یا مسئله

 نمایند.

 

 . ضد صهیونیستی بودن:1

یمی از مواردی که در بیداری اسالمی مشهود بودح ماهی  ضدد صهیونیسدتی بدود  آ  اسد . در     

اصلی مردم و شعارهای آنا ح قط  رابطه بدا اسدرائیل    یها اواستهجریا  موج بیداری اسالمیح یمی از 

ل گداز  . از نخستین اقدامات در مصر مخالف  با انتقدا کنیم یمبود. اوج این تحرکات را در مصر مشاهد  
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 (23) اقدام آنا  ومله مردم بده سدفارتخانه رژیدم صهیونیسدتی در قداهر  اسد .       ینتر مهمبه اسرائیل و 

ضدد   دهندد   نشدا  همچنین تاکید رهبرا  تونس بر عدم ارتباد با اسدرائیل و مدواردی از ایدن دسد      

جعلدی اسدرائیل   صهیونیستی بود  بیداری اسالمی اس . در انقالب اسالمی ایرا  نیز مخالف  با رژیم 

: فرمایندد  یمد . امدام امیندی )ر ( در جدایی    رف  یمیمی از شعارهای اصلی مردم و رهبر آ  به شمار 

در ایدن راسدتا بدا وقدوع     «. یمی از جهاتی که مارا در مقابل شا  قرار دادح کمک او به اسرائیل اسد ... »

طین تبدیل گردیدد. همچندین   انقالب اسالمی روابط با اسرائیل قط  و سفارت آ  رژیم به سفارت فلس

وضرت امام آارین جمعه ما  مبارک رمضا  را روز قدا نامیدندد و مدردم ایدرا  و جهدا  در شدول      

پس از انقالب این روز را گرامی داشتند. در نتیاه اسرائیل سدتیزی یمدی از وجدو  مشدترک      یها سال

 .رود یمانقالب ایرا  و بیداری اسالمی به شمار 

به هر ترتیب باید گف  ایزش اسالمی در کشورهای منطقهح به گفته مقام معظم رهبری اگرچده  

اسد . دیددیم کده     :3از بیدداری ملد  ایدرا  در سدال      متدأثر به وجود آورند  تحوالت اایر نبود  اما 

 ادود  ها مشابه بسیاری بین بیداری اسالمی و انقالب اسالمی ایرا  وجود دارد و همین  یها مشابه 

اسد . بددو  شدک     :3دهند  برد و تاثیرگشاری انقالب ایرا  و الگو پشیری از مصدادی  انقدالب    نشا 

انقالب اسالمی در آیند  و در ادامه بیداری اسالمی نیز کارسداز اواهدد بدود و بده پیشدبرد       یها انگار 

 بیداری کمک اواهد کرد. جانبه همه

 

 (انداز چشم) بیداری اسالمی و نقش جمهوری اسالمی در پیشبرد آن روی یشپ یها چالش

بسدیاری رو بده رو    یهدا  چدالش بیداری اسالمی در اول را  قرار دارد و مسدلماً بدا    رسد یمبه نظر 

بازی قدرت کشورهای غربی به ویژ  آمریما در کشورهای درگیدرح مناقشده میدا  عناصدر و     اواهد بود. 

 هدای  یدا  جراز جملده   هدا  گدرو  انقالبی جدیددح تعدارض ایددئولوژی     یها  گروسااتار قدرت گششته و 

سیاسدی مختلدفح چدالش تددوین      یها گرو قدرت میا  اوزاب و  رقاب سموالرح  یها گرو و  گرا اسالم

قانو  اساسی و پیچیدگی روندهای سیاسیح مدااله سیاسی بازیگرا  اارجی بده ویدژ  غدربح فقددا      

 یهدا  چدالش  ینتدر  مهدم سیاسدی از   یهدا  اشون و سااتارهای دموکراتیک و اوتمال تشدید  ها سن 

اساسدی مطدرح ایدن اسد  کده       سدلال در ایدن صدورت   ( 29) .کشورهای در وال تحول اسد   روی یشپ

 داشته باشد؟ تواند یمجمهوری اسالمی ایرا  در ادامه روند بیداری اسالمی چه نقشی 

بی تردید جمهوری اسالمی ایرا  با توجه بده تاربیدات گرانبهدای ادودح چدراغ راهنمدا و الگدوی        

مناسبی برای کشورهای متحول شد  در منطقه اواهد بود. جمهوری اسالمی ایرا  در شی سی و چند 

 اس . در بعد یمود پرا پش  سر گشاشته و مسیر انقالب را به درستی  ها چالشسال گششته بسیاری از 
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اارجی دشمنا  انقالب چه در ایرا  و چه در ااورمیانه همچنا  نگرا  تحوالت هستند و از هر ابزاری 

برای ضربه زد  استفاد  اواهند نمود. در بعد داالی نیز کشورهای انقالبی با هما  مشمالتی رو به رو 

را  رهبدری امدام امیندی    هستند که ایرا  در زما  پس از انقالب رو به رو بود. با این تفاوت که در ای

بود؛ وال آنمه در کشدورهای انقالبدی از رهبدری واودد و      ها چالش)ر ( زمینه ساز گشایش بسیاری از 

جام  نگر ابری نیس  و این مسئله کار را برای مردم سدخ  کدرد  اسد . بدا ایدن ودالح جمهدوری        

در قالدب سده بعدد مدشکور      کندد و  ینیآفر نقشدر آیند  بیداری اسالمی  تواند یماسالمی در چند بعد 

 :تواند یم

الگوساز باشد: وضرت امام امینی )ر ( پس از انقالب ومومتی را نهادینده کردندد کده دیدن و      -

سیاس  را به هم پیوند داد و در دورانی که تفمرات کمونیسم و لیبرالیسم در شرق و غدرب واکمید    

دینی و سیاسی مردم را بده صدورت همزمدا      یها آرما ؛ نوعی از وموم  را به وجود آورد که کرد یم

ایدن ندوع ومومد ح جمهدوری اسدالمی بدا        نظیدر  یبد  های ی ظرفتحق  بخشید. از این رو با توجه به 

در جه  تحق  آ  کمدک   ها آ اواهد توانس  الگوی اود را معرفی و به  گر روشندیپلماسی فعال و 

 نماید.

در کشدورهای انقالبدی منطقده مممدن      ها چالشامید بخش باشد: همانطور که گفته شد ازدیاد  -

و اهدام اود نا امید سازد. جمهوری اسالمی  ها آرما اس  امید مردم را در میانه را  جه  رسید  به 

از انقالب تاکنو  و نظر به مقاوم  و امیددواری   ها چالشایرا  با توجه به پش  سرگشاشتن بسیاری از 

امیدد بخدش    تدوا   یمد گا  به آیند  محق  شد  و اواهد شد؛ که با ن رو یشپ یها چالشدر جه  رف  

 را به ادامه را  تشوی  نماید. ها آ باشد و  ها آ کشورهای انقالبی و مردم 

 یهدا  گدرو  وامی باشد: جمهوری اسالمی با توجه نفوذ معنوی ادود در ااورمیانده و در میدا      -

قادر اواهد بود وماید  معندوی    ساز سرنوش  اسالم گرا و با توجه به براورداری از تاربیات ارزند  و

کمدک نمایدد. جمهدوری     هدا  آ اسالمی را بر عهد  گیرد و از این شری  به پیشبرد اهدام  یها جنبش

بیداری اسالمی را از شری  دیپلماسی عمدومی گوشدزد و در جهد      روی یشپ یها چالشاسالمی باید 

راهمار معرفی نماید. به شور کلی جمهوری اسالمی ایرا  این ظرفی  را دارد که با توجه  ها چالشرف  

تاربیات پیشینح به انحاء مختلف راف  موان  بیداری اسالمی باشد و در شدی مسدیر بده عندوا  رهبدر      

 معنوی و الگوی کشورهای انقالبی عمل نماید.

 گیری یجهنت

گشار در منطقه  یرتأثالب اسالمی ایرا  به عنوا  تحولی در مقاله واضر ضمن اشار  مختصر به انق

مشترک انقدالب   یها انگار و بیداری اسالمی به عنوا  ادامه تحول تاثیرگشار گششتهح  الملل ینبو نظام 
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ارشناسا  و کاز  یاریاسالمی و تحوالت اایر را مورد بررسی قرار دادیم. با توجه به مباوث پیشینح بس

و  یمااآلمرالشلهح الموت  برح هیهات منکا مانند الشرقیه الغربیهح اهلل ییکه شعارها اند ید عقناظرا  بر این 

ر اس  د الهام گرفته از انقدالب اسدالمی ایدرا      یاا یها انقالب ین شعارهایتر یه جزو اصلکاسرائیل د  

نصدر  گدر بدر ع  ید یداشدته و از سدو   یند یسو صدبغه د  یکاز  یداریب یها جنبش یاس . عمد  شعارها

نند و در همین راستا با اهدافی همچو  اهدام ک ید مکیتا یو اارج یمقاوم  در برابر ستمگرا  داال

گدشار جمهدوری    یرتدأث . همچنین در ادامه مقاله بده نقدش مهدم و    کنند یمانقالب اسالمی شی مسیر 

ظرفید    اسالمی ایرا  در روندهای آتی بیداری اسالمی اشار  کردیم و گفتیم کده جمهدوری اسدالمی   

 نماید. ینیآفر نقشبه عنوا  راف  موان   تواند یمرا دارد و  ها جنبشالگوسازیح امید بخشی و ومای  از 

از وقای  بود  اس .  تأثرو  یرتأثدر پایا  باید گف  سیر تحوالت هموار  به صورت پیوسته همرا  با 

هر اتفاق و تغییر و تحولی بدو  شک از پشتوانه تداریخی و عقلدی برادوردار اسد . تحدوالتی کده در       

از این امر مستثنی نیستند و بدو  شک پشتوانه فمری این تحوالتح  یما بود کشورهای عربی شاهد آ  

ن کشدورها ومدومتی شدبیه ومومد      انقالب اسالمی ایرا  اس . با این وجود نباید انتظار داش  در ای

والی  فقیه در ایرا  روی کار آید چرا که وموم  والی  فقیه مختص فقه شیعه اسد . رهبدر معظدم    

ااسته مردم ساالری اسالمی اس . یعنی واکما   پا بهمطلوب مردم : »فرمایند یمانقالب در این رابطه 

جامعه اصول مبتنی بدر معرفد  و شدریع      و اصول واکم بر ها ارزشو  شوند یممردم برگزید   یرأبا 

 (30) اسالمی اس .

درپایا  نویسند  معتقد اس  نقش جمهوری اسالمی در بیداری اسالمی بسیار مهم و تاثیرگدشار و  

مردمی از مقام واالیی برادوردار اسد . بده گفتده مقدام معظدم        یها جنبشجایگا  انقالب اسالمی در 

و این عصر عبارت اس  از بیداریح جرات و اعتماد بده نفدس    رهبری عصر عصر امام امینی )ر ( اس 

 (32) الهی و معنوی. یها ارزشو سربرآورد   ها ابرقدرتدر برابر زورگویی  ها مل 
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ح 23ح ماله سربازح سال «نگاهی به بیداری اسالمی در ااورمیانه»ح اسفند(ح 2292. اعتمادیح فرامرز ):

 10-12ح صص 233شمار  

روابط جمهوری اسالمی ایرا  و آلما  در پرتو تحوالت ااورمیانده و  »(ح ح بهار2292. رضاییح فاشمه )3
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ح برگرفتده از  «مردمی در جها  اسدالم  های یزشا ایه یز انگو  ها یشهر»(ح 2290. تائبح مطی  اهلل )9

 سای  اصالح آنالین

 419 -:49. رضاییح پیشینح صص 20

ح برگرفته از سدای   «اسالمی یانقالب اسالمی ایرا  و بیدار»ح اسفند(ح 2290. قالیبامح محمد باقر )22

 ابری تحلیلی فرارو

ح فصلنامه فرهندگ  «آیینه انقالب اسالمیبیداری اسالمی در »(ح 2290. فالحح محمدرضا )زمستا ح 23
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(ح برگرفته از سای  ابری 23/2290/:« )اسالم گرایا  پیروز انتخابات مالس شورای مصر شدند. »24

 مهرنیوز
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ار عربدی یدا بیدداری    مردمی در جهدا  عدرب: بهد    یها جنبش»(ح 22/9/2290. ذوالفقاریح مهدی )21

 علمی و مطالعات استراتژیک ااورمیانه یها پژوهشح برگرفته از وبسای  مرکز «اسالمی؟
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