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  چکیده

تأثیرگـذار در سیاسـت خـارجی کشـورها بـه شـمار       مهـم و   هـاي  مؤلفهقدرت نرم یکی از 
میـان  توان تجلی تحقق قدرت نرم به معناي توانایی نفوذ در  انقالب اسالمی ایران را میآید.  می

  . جمهـوري اسـالمی بـه   محسوس به شـمار آورد  ۀبدون تهدید و یا پرداخت هزین ها، دیگر ملت
عنوان یک واحد سیاسی داراي هویتی خاص است. این هویت داراي چند بعد ایرانی، اسالمی، 

  .استالملل  کنندة رفتار آن در سیاست بین که تعیین اي در حال توسعهانقالبی و 
طلبــی،  هــایی چــون ایثــار، شــهادت ویــژه ارزش بــهافــزاري  ایــران بــا تکیــه بــر قــدرت نــرم

هـاي   طلبی، مبارزه با صهیونیسـم و ضـدیت بـا سیاسـت     گرایی، عدالت باوري، استقالل معنویت
ویژه آمریکا، توانسته به احیاي خودباوري دینی و بیداري اسالمی در عرصه   امپریالیستی غرب به

افـزاري خـود را در عرصـۀ     و اقتـدار نـرم  اي و تأثیرگذاري بـر مناسـبات جهـانی بپـردازد      منطقه
جنبش موسـوم بـه    بر انقالب اسالمیالمللی به منصۀ ظهور رساند. این مقاله تأثیر قدرت نرم  بین

را بررسـی  فریقـا و کشـورهایی نظیـر مصـر، تـونس و لیبـی        ادر منطقه شـماال » بیداري اسالمی«
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  مقدمه  
تفـاوت مـاهوي و    شـده وارد  مفـاهیم  طـی سـالیان اخیـر    کهگفتمان امنیت ملی کشورها 

ایـن گفتمـان   جملـه اصـطالحات و مفـاهیم     ، ازداردپیشـین   هـاي  گفتمـان شکلی عمیقـی بـا   
 سـطح در ، کـاربرد قـدرت سـخت و نـرم     اشاره کرد. امروزهقدرت سخت و نرم توان به  می

الملـل و   عرصۀ سیاست خارجی و روابط بینرایج  هاي جمله اصطالح المللی از داخلی و بین
طور فزاینده در محافل علمی و نظامی   که به رود ویژه در بعد نظامی و دفاعی به شمار می  به

وضـعیت سیاسـت خـارجی و دفـاعی کنـونی       ةبتـوان دربـار  بـراي اینکـه   . رسد میبه گوش 
قـدرت  ، ناگزیر باید به این دو اصطالح مهم یعنی پرداخت به بحث ایرانجمهوري اسالمی 

ــرم و ســخت ــان،   توجــه داشــت ن ــه کــانون مباحــث نظامی ــرم ب . مفهــوم قــدرت ســخت و ن
بـاوجود  و اعضاي علمی مراکز مطالعـات و دانشـگاهی تبـدیل گشـته اسـت.       مداران سیاست

با مشاهده برخی  نمایند میبرخی به ارزش نیروهاي مسلح براي سیاست خارجی اشاره  اینکه
نیـاز   هـا  آنتجهیزات و امکاناتی که نیروهاي نظامی براي اجراي مؤثر و ایمن شغل خود بـه  

  ).213: 1386 ،(بایمن نگرند میتردید  بهدارند 
تأثیرگذار در سیاست خـارجی کشـورها بـه    مهم و  هاي مؤلفهامروزه قدرت نرم یکی از 

توان تجلی تحقـق قـدرت نـرم بـه معنـاي توانـایی        ا میانقالب اسالمی ایران رآید.  میشمار 
بدون تهدیـد و یـا پرداخـت هزینـه محسـوس بـه        ها، میان دیگر ملتنفوذ در تأثیرگذاري و 

توانـد   هاي کشـور مـی   نقش مهمی در دفاع از ارزشانقالب اسالمی . قدرت نرم شمار آورد
دفاع از کشور در مقابل قدرت نرم  ایفا کند و حتی این توانایی و پتانسیل را دارد تا عالوه بر

، در سایر کشورهاي مسلمان نیز تأثیرگذار باشد و آن را در فراتر از انقالب اسالمیدشمنان 
تـوان   طـور محسوسـی مـی     مرزهاي کشور منتشر نماید. در بیداري اسالمی اخیر خاورمیانه به

آنـان از   بخشـی  الهـام هـاي مسـلمان و    را در میـان ملـت  انقالب اسالمی نقش و تأثیر پررنگ 
  که این امر نشان از قدرت نرم ایران دارد.  گر بود هاي انقالب اسالمی را نظاره ارزش

سؤالی که در این پژوهش به دنبال آن هستیم، این است که قدرت نرم انقـالب اسـالمی   
اي کـه در پاسـخ    داشته است؟ فرضیه »بیداري اسالمی«به ایران چه تأثیري بر جنبش موسوم 

اسالمی قدرت نرم انقالب مثابه   شود این است که هویت اسالمی به این پرسش مطرح می به
بخـش   اي و جهانی، الهام توانسته ضمن تقویت جایگاه جمهوري اسالمی در معادالت منطقه
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هاي منطقه در جنبش بیداري اسالمی باشـد. در ابتـدا بـه بررسـی مفهـوم قـدرت نـرم و         ملت
  پردازیم. اسالمی خاورمیانه می جنبش بیداري در اسالمی بانقال نرم قدرت سپس تأثیر

 مفاهیم نظري

  الف) قدرت نرم
 .قدرت نـرم اسـت   مسئلهالملل و علوم سیاسی  یکی از مباحث زنده در عرصه روابط بین

قـدرت نـرم تـوان بـه      .یافته اسـت  اي گستردهاهمیت بسیار مهم و حاضر در زمان این مفهوم 
 هـاي  جـذابیت از راه ایجاد جذابیت و اقناع است که این کار از راه  ها خواستهدست آوردن 

. در تعریـف قـدرت   شـود  میانجام  جزآنسیاسی، تولید علم و فناوري و  هاي ایدهفرهنگی، 
رفتـار دیگـران بـراي گـرفتن نتیجـه       برتوانایی نفوذ «مده است که اگر قدرت به معناي آنرم 

وردن آقدرت نرم توانایی به دست ان گفت که تو در این صورت می ،تعریف شود »مطلوب
تهدیـد و   ،و اثرگذاري بر رفتار دیگران از طریق مجذوب کـردن بـه جـاي اجبـار     ها خواسته

تشویق (قدرت سخت) است. قدرت نـرم بـر جـذابیت و کشـش مبتنـی اسـت کـه از طریـق         
نـرم   قـدرت گیـرد.   صورت می هاي متنوع سیاستسیاسی و  هاي ایده ،فرهنگی هاي جذابیت

توانایی تأثیرگذاري بر دیگران براي کسب نتایج مطلوب از طریق جذابیت به جاي اجبار یـا  
  تطمیع است.

بنابراین جذب و اقناع، جنبه مثبت و قدرت مثبت است. قدرت نرم اثرگـذاري (و حتـی   
هـا، بیـنش    هـاي نـرم و احیانـاً روي جهـات نرمـی چـون ارزش       غلبه) از طریق نرم و به روش

هـا و اراده طـرف    روحیات طرف مقابل است که معموالً در اندیشه، انگیزه، ارزش درونی یا
یابد. چـه جـذب و اقنـاع یعنـی      مقابل گذاشته شده و در کنش و روش بیرونی او بازتاب می

اصطالح چه رجاء و چه خـوف باشـد    متقاعد کردن بوده و چه دفع و متقاعد کردن باشد. به
قدرت سخت نیز مـراد همـان اثرگـذاري اعـم از     گونه که همانیا چه حب و چه بغض باشد. 

هاي سخت و احیاناً روي جهات  بازداري یا واداري طرف بوده ولی با ابزار سخت و با روش
  سخت مثالً جهات بدنی و جهات جسمانی (فیزیکی و طبیعی) طرف مقابل باشد.

ت کشوري بتواند با کننده دارد. هر وق هاي افراد نقش تعیین قدرت نرم در تعیین اولویت
هاي قبلی وادارد و  هاي فرهنگی و ارزشی خود، جامعه هدف را به تفکر در اولویت جذابیت

هاي جدید افراد آن جامعه، نقش ایفا کند، باید گفت که قدرت  این تفکر در تعیین اولویت
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جـه  مثابـه (و   قـدرت نـرم بـه   «توان گفت که  بنابراین می نرم آن کشور مؤثر واقع شده است؛
هـا اسـت. در اینجـا ممکـن اسـت       دوم قدرت) یعنی راه غیرمستقیم به دست آوردن خواسته
جهـت دسـت پیـدا کنـد کـه        ایـن  یک کشور به نتایج مدنظرش در امـور سیاسـی جهـان از   

(ایـزدي،   »انـد  هایش را تحسین کرده و آن کشـور را الگـوي خـود قـرار داده     دیگران ارزش
1387 :11.(  

بررسی است، یکی در سطح خرد   ی قدرت نرم در دو سطح قابلبندي کل در یک تقسیم
المللی. بارزترین نمونه قدرت نرم در سـطح خـرد    و شخصی و دیگري در سطح کالن و بین

و شخصی، نفوذ و اقتدار بالمنازع شخصیتی و چهرة متنفذ و کاریزماتیـک اسـت. در سـطح    
ها نهـاده شـده اسـت؛ یعنـی بـر       شالملل، اساس قدرت بر ارز تر و در عرصه روابط بین کالن

المللـی و ایـن درواقـع ایجـاد حـس       فرهنگ و چگونگی رفتار بـا هـر کشـور در سـطح بـین     
  ).2: 1388بیگی، ( المللی یک کشور مشروعیت است براي اهداف بین

  یداري اسالمیب) ب
حـال    عـین  تـرین و در  کـه بـدون تردیـد یکـی از مهـم     اسـت  جریـانی  بیداري اسـالمی،  

المللی قرون اخیـر اسـت. وسـعت زیـاد ایـن تحـوالت از        ترین تحوالت سیاسی و بین پیچیده
ایـن پدیـده از    دربارةهاي مختلفی  ها و واکاوي فریقا تا خاورمیانه سبب شده تا تحلیلاشمال 

بیـداري واکنشـی اسـت بـه     سوي اندیشمندان و متفکران کشورهاي مختلف صورت بگیرد. 
توان حاصل آگاهی، شناخت، طلب، خواسته  ان و درواقع بیداري را میرفتار خصمانه دیگر

  ).588:1376، نوري( و اراده و کنش آدمیان دانست
بنابراین بیداري اسالمی واکنشی آگاهانه و برآمده از خواست مسلمانان اسـت بـه رفتـار    

بـا   خصمانه که در چارچوب اندیشه اسالمی و با هدف بازیابی هویت و کرامـت اسـالمی و  
گیـرد. ایـن تحـول     خواهانه شکل می جویانه و آرمان اسالم خواهانه، عدالت شعارهاي آزادي

چنـین شـعارهایی    بنیادین که در جهان اسـالم و میـان مسـلمانان نمایـان شـده اسـت، بـا ایـن        
  شود: گر می جلوه
  بازگرداندن امید، احساس و عزت به امت اسالمی؛ . 1
  بخش بشر؛  عنوان نتیجه نجات اسالم به سازي براي پذیرش جهانی . زمینه2
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هـاي امـت واحـده     سـازي زمینـه   . ایجاد وحدت نظر همگـانی میـان مسـلمانان و فـراهم    3
  اسالمی؛ 

ي بـه اجـرا   باورمنـد پرورش نسـلی   و . حضور تعالیم اسالمی در عرصه عمل و زندگی4
  ؛ ها اسالم در تمامی زمینه

بیـداري  و در واقـع   )42: 1390طه (اکبـري، . مقابله با هجوم فرهنگی سیاسی و نظام سـل 5
  .هاي اسالمی و احیاي اسالم به ارزش ی استازگشتب ،اسالمی

  انقالب اسالمی ایران و بیداري اسالمی
الملـل، هـم در    عنوان مؤثرترین رخداد قرن بیستم در عرصه بـین   انقالب اسالمی ایران به

عمــل و عینیــت تــأثیرات و عرصــه تئوریــک داراي یــک پیــام جهــانی بــود و هــم در مقــام  
ویـژه    الملل و به المللی را به همراه داشته است. مروري بر حوادث عرصه بین هاي بین بازتاب

ها ارتباط مستقیم با  توجهی از آن  جهان اسالم بعد از پیروزي انقالب اسالمی که بخش قابل
ي نقـش جهـانی   پیروزي انقالب اسالمی داشت بیانگر آن است که این انقالب درصدد ایفا

  بوده و هست.
جمله اینکه عوامل مؤثر  وقوع انقالب اسالمی در منطقه پیامدهایی را به دنبال داشت؛ از

هاي  که ایدئولوژي اسالم و مفاهیم و آموزه طوري  بر ژئوپلیتیک منطقه را متحول ساخت؛ به
عنـوان    بـه  انقالبی آن، عالوه بر اینکه رقیبی جدي براي لیبرالیسم غـرب محسـوب گردیـد،   

  .کردنظران غربی را به خود جلب  عاملی ژئوپلیتیک، نظر بسیاري از صاحب
ویژه ماهیت و ایـدئولوژي آن مبنـاي    رسد که انقالب اسالمی و به در این میان به نظر می

  هاي اسالمی در کشورهاي دیگر بوده است. خودآگاهی و بیداري در سایر جنبش
هاي جهانی از یکسـو و بیـداري    ها و قدرت ابرقدرت واقع آنچه مایه هراس و نگرانی در

اسالمی در سایر مناطق از سویی دیگر شـده اسـت، فکـر جدیـد، انسـان جدیـد و مناسـبات        
ـ معنوي جدیدي است که انقالب اسـالمی مطـرح کـرده اسـت و ایـن تفکـر ارتبـاط         انسانی

دین اسـالم تنهـا یـک     مستقیمی با اسالم شیعی (عنصر مذهب) دارد. تا پیش از انقالب ایران
هاي بالقوه سیاسی آن را به فعلیت  شد؛ اما انقالب ایران جنبه ایدئولوژي مذهبی محسوب می

درآورد و تفکر شیعی با انسجام ساختاري خود در ایران نشان داد که توانایی ایجاد یکـی از  
  هاي بزرگ تاریخ را دارد. انقالب
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تـوجهی    ی فرآیندي تدریجی، تغییـر قابـل  ـ ارزشی انقالب اسالمی ط هاي فرهنگی مؤلفه
هویتی مردم کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقـا   -در متغیرهاي رفتاري و باورهاي اسالمی

در مواجهه با ساختارهاي سیاسی حاکم ایجاد کرده است. انقالب اسالمی نشان داد که دین 
و جهان اسالم با تکیـه   گیري جهانی قلمداد شود تواند عنصري تأثیرگذار بر نظام تصمیم می

دهـی بـه سـاختارهاي     بر باورها و هنجارهاي بـومی از تـوان و قدرتمنـدي الزم بـراي شـکل     
هـاي مسـلمان    اجتماعی و سیاسی برخوردار است. انقالب اسالمی این خودباوري را به ملت

هـایی چـون    توان با شناخت دقیق از فرهنـگ اسـالمی و بـازتعریف آرمـان     اعطا کرد که می
گیـري و   الل، آزادي، عـزت و عـدالت و بـا تکیـه بـر الگـوي تفکـر، آگـاهی، تصـمیم         استق

رسانی، باب خالقیت اسالمی را گشود. انقالب اسالمی بـا اثبـات توانـایی دیـن بـراي       اطالع
عنوان عنصري تأثیرگذار بر تحوالت جهـانی، توانسـت    داري و احیاي نقش دین به حکومت

  س پیوند دین و سیاست مبادرت کند.به زنده کردن هویت اسالمی بر اسا
ترین کـارگزار   عنوان مهم  تر اسالم را به پیروزي انقالب اسالمی، تشیع و در سطح وسیع
هاي اسالمی  که بسیاري از جنبش طوري  در سطح شیعه و جهان اسالم مطرح کرده است؛ به

واقـع   انـد. در  دادهاعم از شیعه و سنی، انقالب اسالمی ایران را الگوي مبـارزاتی خـود قـرار    
سان که در بعد نظري، در محدوده جغرافیایی خاصی محصور  انقالب اسالمی ایران به همان

ریزي نمود، در حوزه عملی نیـز   ـ اجتماعی جهانی را پی هاي سیاسی نماند و اهداف و آرمان
 را مـورد که دقیقاً اهداف جهانی و انسانی انقالب  اي سامان داد گونه  استراتژي خویش را به

توان نتیجه گرفت که وقوع بیداري اسالمی در کشورهاي خاورمیانه  توجه قرار دهد. لذا می
جهـانگیر و اسـمعیلی،   ( و شمال آفریقا نیز داراي پیوند عمیقی با انقالب اسالمی ایران اسـت 

  ).32ـ  33: 1391
جـاد تحـول   گیري از دین و هویت اسالمی در ای توان عنوان کرد که بهره کلی می طور به

بر جنـبش  ره) ( ترین تأثیر انقالب اسالمی ایران و حضرت امام خمینی اجتماعی مطلوب، مهم
شود تا به بررسی بیداري اسـالمی   زمینه، در ادامه تالش می بیداري اسالمی است. با این پیش

  در کشورهاي تونس، مصر و لیبی پرداخته شود.
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  بیداري اسالمی در مصر
 حاکمیـت  علیه که بود مردمی خروشان امواج نخستین از مصر، در اسالمی بیداري موج
 85 جمعیـت  بـا  مصـر . افتـاد  راه بـه  منطقـه  در اسـتعمار  نشانده دست هاي حکومت و استبداد
 فلسـطین  بـا  مجـاورت  دلیل به و دهد می تشکیل را اعراب کل جمعیت از نیمی نفري میلیون
  .است برخوردار اسالم در جهان باالیی تأثیرگذاري و اهمیت از اشغالی

 رسـیدن  قـدرت  بـه  از صهیونیسـتی  رژیـم  و آمریکا عرب، سلطنتی مرتجع هاي حکومت
 همین دنبال به. کردند می خطر احساس مسلمان اسالمی تشکل یک عنوان به المسلمین اخوان

 ایـن  مردم توسط مبارك کشیدن زیر به با و برآمدند مبارك حفظ درصدد ابتدا در موضوع
 از پـس  و بردند؛ کار به المسلمین اخوان پیروزي از ممانعت براي را خود تالش تمام کشور،
 مـردم،  انتخاب از حمایت قالب در و دیپلماتیک لبخندهاي پس در ،»مرسی محمد« پیروزي
  .پرداختند مصر در اسالمی هاي جریان به زدن ضربه به و گرفته پیش قهرآگین هاي سیاست

  انقالبیون مشی خط از مرسی الف) انحراف
 هـاي  سـلفی  با قدرت، حفظ براي بود رسیده پیروزي به آرا کم اختالف با که نیز مرسی

 صهیونیسـتی  رژیـم  و آمریکـا  دسـت  به را کشور امور در عمل ابتکار و شد پیمان هم تندرو،
 اسـرائیل  غاصب رژیم با ارتباط قطع و دیوید کمپ لغو ازجمله انقالبیون هاي خواسته به داد،
 بـه  منجـر  کـه  شـیعیان  علیـه  هـا  تکفیـري  اقـدامات  و گرایـی  فرقه مقابل در و کرد توجهی کم

 مخـالفین  بـه  را خـویش  طرفـداران  تدریج به و داد نشان توجهی بی بود، شده فجیعی جنایات
  شد. متحدتر مخالفین صفوف و کرد تبدیل

 کشـور  ایـن  هـاي  تروریسـت  از و نمـود  رابطـه  قطـع  سوریه با خارجی سیاست در مرسی
 طـور  بـه  اسـتوارنامه  مـتن  در حتـی  و حفـظ  را صهیونیستی رژیم با خود ارتباط. کرد حمایت

 ایـران  بـا  رابطـه  برقـراري  از همچنـین . پرداخـت  پـرز  شیمون به ارادت عرض به غیرمتعارفی
 داد مـی  نشـان  تـایمز  نیویورك نظرسنجی ازجمله نظرسنجی چندین که درحالی ورزید امتناع

  .است آنان نفع به ایران با رابطه معتقد بودند مصر مردم درصد 85 تا 65 که
 سـاختار  تغییـر  بـدون  و »مبـارك  حسـنی « کرسـی  بر نشستن با تنها کرد می تصور مرسی
 در تصور همین. برساند نتیجه به را انقالب هاي خواسته رفراندوم طریق از تواند می حکومت

  .آورد روي رفراندوم به و کرده رها کاره نیمه را انقالب شد موجب المسلمین اخوان
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 دنبـال  بـه  کـه  پیشـین  رژیـم  دفـاع  وزیـر  طنطاوي، محمدحسین رهبري به نظامی شوراي
 مـردم  تا کرد می رفتار اي گونه به بود، گرفته دست به را کشور این در قدرت مبارك سقوط

 سـاختار  در مهره چند تغییر با کرد تالش و شوند ناامید و خسته خود انقالبی هاي حرکت از
 اصـالحات  بـراي  تـالش  هرگونـه  شـورا  این. دهد فریب را عمومی افکار حکومت، سیاسی

  .برد پیش اقتصادي بحران سمت به را کشور و ناکام را اقتصادي
 و صهیونیســم حــامی هــاي غربــی صهیونیســتی، رژیــم آمریکــا، مبــارك، رژیــم عناصــر
 را کودتایی مردم، از حمایت بهانه به و کرده استفاده فرصت این از عربی مرتجع کشورهاي

 کشتار و کودتا .زدند فجیعی کشتار به دست دستاورد این حفظ راه در و کرده دهی سازمان
 تشـکل  ایـن  کـه  درحـالی  کـرد  بیـدار  خـواب  از را المسـلمین  اخـوان  ارتش، توسط مسلمانان
  .بپردازد گزافی هزینه باید اسالمی

 مجدد رسیدن قدرت به از ممانعت براي عرب مرتجع هاي حکومت و صهیونیستی رژیم
 ایـن  در. هسـتند  جنـایتی  هـر نـوع   انجـام  به حاضر که کردند اثبات کودتا، حفظ و مسلمانان

 شـرف  عصـام  دولـت  مثـل  هـا  مهره برخی برکناري با تا کوشیدند هم نظامی آن شوراي میان
 را مـردم  عادالنـه،  انتخابـات  برگـزاري  بر مبنی هایی وعده دادن و موقت دولت وزیر نخست
 شـوند  مسـلط  اوضـاع  بر بتوانند آرام شرایطی در تا بازگردانند خود هاي خانه به داده، فریب

 تغییـرات  برخـی  بـه  هرگـز  مصـر  مسـلمان  و مبـارز  مـردم  داد کـه  نشان بیداري دوم موج اما
 از تردیـد  بـی  کـه  خـود  انقالبـی  هـاي  آرمـان  تحقـق  تـا  و نبـوده  قـانع  کشـور  این در ظاهري
  .نشست نخواهند پاي از است گرفته سرچشمه مردم این اسالمی و دینی هاي آرمان

  انقالبی هاي خواسته بر مردم ب) پایداري
 رژیم و آمریکا مشترك سناریوي شکست توان می را مصر در مردمی انقالب دوم موج

 و متحده ایاالت مقامات جدید، وضعیت در دلیل همین به و کرد توصیف کشور این در صهیونیستی
 ثمر به آنان اصلی نگرانی. کردند می رصد را مصر تحوالت روزافزون طور به صهیونیستی رژیم

 ویژه به مصر مسلمان است. مردم مصر کشور در ویژه به و منطقه در اسالمی هاي حرکت نشستن
 گروه دینی ماهیت به توجه با و بینانه خوش ارزیابی بر اساس کشور این انقالبی و پرشور جوانان
 پیگیري با و باشد داشته امور روند بر تري دقیق نظارت گروه این که داشتند انتظار المسلمین، اخوان

 مسلمان مردم انقالب دستاوردهاي اسالمی، و عادالنه سیاسی نظام یک تأسیس براي سازي زمینه و
 رضایت و مردم ارادة بر متکی که است نظامی مصر مطلوب سیاسی نظام. نمایند تکمیل را مصر
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 حاکمیت جز چیزي به تواند نمی مسلمان اتفاق به قریب اکثریت با ملتی طبیعی طور به و باشد عمومی
 راستاي در توانست نخواهد دینی نظام جز به سیاسی نظام هر چراکه بیندیشد؛ اسالم قوانین و دین

  .آورد دست به را عمومی رضایت و گرفته قرار مصر مسلمان مردم انقالبی اهداف

  تونس در اسالمی بیداري
 بـه  مخالفـان  سران از »الغنوشی راشد« عربستان، به تونس دیکتاتور فرار از پس روز چند

 اعالم و بازگشت تونس به تبعید سال 20 از پس علی بن رژیم مخالفان از دیگر تن 70 همراه
 یاسـمین  انقالب به که تونس انقالب. کند تأسیس را »تونس اسالمی حزب« دارد قصد کرد

 در امـا  شـد،  آغـاز  تونسـی  فروش دست جوان خودسوزي با ابتدا در گرچه یافت شهرت نیز
  .)6: 1391، نیوز افکار( شد منطقه دیکتاتوري هاي حکومت سقوط راهگشاي واقع

 برگـزاري  و بـود  بزرگی تحوالت و تغییر شاهد تونس بوعزیزي مرگ از پس سال یک
 بـر  تأییدي مهر آن در »النهضه« گراي اسالم حزب قاطع پیروزي و مؤسسان مجلس انتخابات
 و درصدي 70 مشارکت با نیز تونس انتخابات. شد می محسوب تونس انقالب بودن اسالمی

 90 و آرا درصـد  40 کسـب  بـا  توانستند گرایان اسالم و شد برگزار علی بن فرار از پس ماه 9
 کننـد  خـود  آن از را پارلمـان  اکثریـت  کشـور  ایـن  مؤسسـان  مجلـس  کرسی 217 از کرسی

  ).7: 1391، خبرگزاري فارس(
 کمتر آفریقا در بحران محیط چون است؛ اعتدال اسالم تونس ویژه به آفریقا شمال اسالم

  این با اما ندارد؛ وجود آنجا در اسرائیل ـ اعراب مناقشه مثل هایی بحران و است خاورمیانه از
 در آن طـی  کـه  را وضعی آن، در اخیر تحوالت و تونس بر ایران اسالمی انقالب تأثیر حال

 فضـاي  و داد تغییر بود شده برچیده جامعه سطح از مذهبی نمادهاي علی بن و بورقیبه دوران
 نمـاز  مسـجد،  اذان صـداي  گرایـان  اسـالم  تـالش  بـا  و جدیـد  فضاي در. کرد ایجاد جدیدي

 یکـی  الشـابی  نجیب بین  این در. شود می شنیده و دیده دوباره مذهبی نمادهاي سایر و جمعه
 دیکتـاتور  علـی  بن العابدین زین مخالف احزاب رهبران از که تونس موقت دولت وزیران از

 تـونس  اسـالمی  حزب ترین بزرگ با وزیر نخست دیدار به اشاره با شد، می محسوب مخلوع
  .داد خبر کشور این سازي تصمیم عرصه رو به میانه سیاسی اسالم ورود از) النهضه(

 را تـونس  مـردم  قیـام  تـا  بود تالش در آمریکا ویژه به غرب تونس، مردم خیزش آغاز از
 هـا  تونسـی  که است حالی در این و خواهی اسالم نه دهد، نشان طلبانه اصالح و دموکراتیک
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 در اسـالمی،  انقـالب  طـی  در ایـران  مـردم  ماننـد   بـه  و اسالمی انقالب از متأثر قیام، طول در
 اسـاس  همـین  بـر  و دادنـد  مـی  سـر  اسـالمی  شعارهاي خود گسترده تظاهرات و ها راهپیمایی

 ویژه به منطقه مردم خیزش خود، سخنان در انقالب معظم رهبر جمله از ایران، ارشد مقامات
 مجلـس  انتخابـات  آراي شـمارش . کردنـد  توصـیف  اسـالمی  بیداري ابتدا همان از را تونس

جایگاه بسیار مهمی در این کشور  النهضه گراي اسالم حزب که داد نیز نشان تونس مؤسسان
. اسـت  داده جـاي  خـود  دل در را خاصـی  هـاي  پیـام  تـونس،  در گرایان اسالم پیروزي. دارد
 پاخاسـته  بـه  کشـورهاي  هـم  و اسـت  آمریکـا  رهبـري  به غرب هم آن مخاطبان که هایی پیام

  .آفریقا شمال و خاورمیانه منطقه
 نـه  بوده اسالمی تونس مردم قیام که بود این گرایان اسالم پیروزي پیام ترین مهم و اولین
 به را تونس مردم خیزش از ایران تعابیر و برداشت صحت که پیامی طلبانه؛ اصالح و سکوالر

 و غـرب  بـه  روشـنی  پاسـخ  النهضـه  گراي اسالم حزب پیروزي دیگر طرف از. رساند اثبات
 حـزب  رهبر الغنوشی،. دهند نشان سکوالر را ها تونسی خیزش داشتند تالش که بود آمریکا

 و جهـانگیر ( گفـت  مـی  سـخن  اسـالمی  ضـرورت تشـکیل دولـت    از نیـز  تونس گراي اسالم
  ).37 ـ 38: 1391 اسمعیلی،

  لیبی در اسالمی بیداري
 سـرهنگ  1969 کودتـاي  از پـس  سراسري اعتراضات دفعات، معدود از یکی براي لیبی

 از پـس  کشـید،  زبانـه  تـونس  از کـه  اعتراض آتش. کرد تجربه آن کامل معناي به را قذافی
 تغییـر  به سرعت به مصر و تونس مانند نه کشور، این در اما گرفت را لیبی دامن یمن، و مصر

 مانـد  بـاقی  داخلـی  جـدي  مناقشـات  سـطح  در بحـرین  و یمـن  ماننـد  نـه  و انجامید حکومت
  ).44 ـ 45: 1391 اسمعیلی، و جهانگیر(

  لیبی تحوالت در المسلمین اخوان مواضع
 سـرهنگ  سـرنگونی  بـراي  لیبـی  رژیـم  مخـالف  ملی و اسالمی هاي گروه هشتاد دهه در
 از کماکـان  لیبـی  هـاي  اخـوانی  ولـی  نمودنـد  اتخـاذ  قهرآمیـزي  و مسـلحانه  مشـی  خط قذافی

 هـاي  گروه و جریانات لیبی، امنیتی دیدگاه از. نکردند عدول خود سنتی و گذشته مشی خط
 گـروه  و) شـد  تأسـیس  1992 سال در( االسالمی التجمع حرکت ها، اخوانی ازجمله اسالمی
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 محسـوب  کشـور  ملـی  امنیـت  بـراي  اول خطـر  اللیبیـه،  المقاتلـه  االسـالمیه  الجماعه نئوسلفی
  .شدند می

 و یمـن  سـوریه،  لیبـی،  تـونس،  مصـر،  سیاسـی، در  اسالمی هاي گروه یا المسلمین اخوان
 مواضـع  کـه  المسـلمین  اخـوان  احزاب .هستند آینده هاي دولت در نقش ایفاي خواهان اردن

 هـاي  نظـام  اقـدامات  و حـاکم  هـاي  نظـام  اسـتبداد  دلیـل  بـه  دارند، حاکم هاي نظام با مخالف
 نـوعی  اسـالمی  هـاي  گـروه  ایـن  واقـع  در. برخوردارنـد  خوبی مردمی موقعیت از سرکوبگر

 انتخـاب  افراطـی  هـاي  گـروه  و حـاکم  افراطـی  هاي گروه و حاکم هاي نظام بین را روي میانه
 یـک  بـه  را افراطـی  هـاي  گـروه  تند مواضع و سرکوبگر هاي نظام وقمع قلع که چرا اند، کرده
  ).47 ـ 48: 1391 اسمعیلی، و جهانگیر(کنند می محکوم اندازه

   اسالمی خاورمیانه اسالمی ایران در جنبش بیداري انقالب نرم قدرت

تـوان در مواضـع، اهـداف،     هاي قدرت نرم انقالب اسالمی را می مؤلفهنوع و نحوه تأثیر 
ها، عالئم  واقع بررسی نشانه وجو کرد. در هاي انقالبیون عرب جست شیوه رفتاري و خواسته

و نیات مردم انقالبی تونس، مصر، یمن، بحرین و لیبی در مراحل مختلف قبل، حین و پـس  
یـک از    خواهنـد و از کـدام   هـا درواقـع چـه مـی     آندهـد کـه    ها نشان می از پیروزي انقالب

تـرین   هاي انقالب اسالمی تأثیر پذیرفته و درصدد دستیابی به آن هستند. برخی از مهـم  مؤلفه
هـاي   نمودها و بروزهاي قدرت نرم انقالب اسالمی در پیدایش، گسترش و پیروزي انقـالب 

  وجو کرد: توان در موارد زیر جست عربی را می

  رایی، هویت اسالمی و ایدئولوژي سیاسیالف) نمادگ
یابی اسالمی نقش بسیار پررنگ داشته  هاي عربی، عنصر خودآگاهی و هویت در انقالب

افتادگی مطرح بوده و مسلمانان  است. بیش از یک قرن در خاورمیانه احساس تحقیر و عقب
دید پدید آمـده  اند. در حقیقت از این شرایط، سنتزي ج به دنبال خروج از آن وضعیت بوده

هـاي   کشـاند. نشـانه   است که اعراب به دنبال تعریف هویت اسالمی مترقیانه بـراي خـود مـی   
هاي خواهان حکومت  جویی اسالمی در خاورمیانه که بیش از هر چیز بر توده کنونی هویت

یـا  «هـاي   رود. براي مثال، مردم بحرین بـا پـرچم   اي نو به شمار می مردمی استوار شده، پدیده
به خاك افتاده و به شهادت  )س( و یا زهرا )ع( ها آمده و با نداي یا علی به خیابان» ع)( ینحس

هاي شهدا  زنی و پوشانیدن تابوت هاي مردم بحرین با سینه اند. آمیخته شدن راهپیمایی رسیده
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، اقامـه نمازهـاي جمعـه و جماعـت در معـابر      »اهللا علـی ولـی  «هاي مزین بـه عبـارت    با پارچه
طلبـی اسـالمی    هـاي از ایـن هویـت    انجام شعائر اسالمی در مراکز دولتی و ... نشـانه  عمومی،
گیري هویت اسالمی بـه   بنابراین، این یک فرصت تاریخی براي شکل شده هستند؛ سرکوب

ها بلکـه بـا یـک جریـان مردمـی و از مـتن        معناي واقعی است. این هویت نه از درون دولت
  ).8: 1390جمالی، ( گیرد شکل می

هاي عربی همانند انقالب اسالمی، به همان اندازه که نمادگرایی شدید وجود  در انقالب
هـایی ماننـد تصـاویر حسـنی      دارد، نمادزدایی از طاغوت و استبداد نیز شدید بود. رفع نشـانه 

خلیفه، علی عبداهللا صالح و ... بـا اشـتیاق زائدالوصـف توسـط انقالبیـون       مبارك، قذافی، آل
نیز به کانون همبستگی فزایندة مردم انقالبـی عـرب تبـدیل    » نمادهاي مکانی. «شود انجام می

تردیـدي   هاي مهـم اسـت و ایـن میـدان بـی      شده است. میدان التحریر در قاهره یکی از مکان
نقطۀ عطف در تاریخ انقالب مصر تبدیل شد. این مکـان کـه نـام فارسـی آن میـدان آزادي      

هـم آمـده    ها تصاویر جمعیـت گـرد   نقشی ایفا کرد و سالاست در قیام مردم ایران نیز چنین 
هـا را   در این میدان، پوستر دیوارها شده است. میدان التحریر، التغییر صنعا و اللؤلؤ منامه، آن

  ).8: 1390جمالی، ( هاي عربی تبدیل کرد به مراکز نمادین قدرت انقالب

  گرایی در سیاست ب) معنویت
دهـی بـه ترجیحـات دیگـران از طریـق       توان شـکل «ز جوزف ناي قدرت نرم را عبارت ا

هـا و سیاسـت خـارجی     کـه در فرهنـگ، ارزش   )؛43: 1387ناي، ( داند می» قدرت جذابیت
دهـی ترجیحـات    ). مسلم است که توانایی شکل51: 1387ناي، ( شود یک کشور متجلی می

مخاطبـان   دیگران نیازمند یک کار فرهنگی است و از طریـق تأثیرگـذاري بـر ذهـن و روان    
سازد که موضـوعی را بپـذیرد یـا ماننـد آن عمـل کننـد و        ها را قانع می پذیرد و آن انجام می

  پذیر نخواهد شد. وجه چنین امري از طریق کاربرد زور فیزیکی امکان هیچ به
اي که در ایران رخ  طور دقیق و کامل از جنس و گونه هاي عربی به هرچند شاید انقالب

ها و نمادهایی وجـود دارد کـه    هاي اسالمی و معنوي نیست. آرمان قد نشانهداد، نباشد، اما فا
انـد و در تحـوالت    گیري این جنبش مـؤثر بـوده   هاي اسالمی در شکل توان گفت جریان می

بعدي آن نیز نقشی مهم خواهند داشت. براي نمونـه، در تـونس کـه حجـاب ممنـوع بـود و       
حجبه حضوري پررنگ در اعتراضات داشـتند و  شد، زنان م شدت با مسلمانان برخورد می به
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شـدند، نخسـتین    صـورت امنیتـی اداره مـی    فشار بودند و بـه  چون در این کشور مساجد تحت
دهـد، برپـایی نمـاز جماعـت در تظـاهرات و در سـطح        اي که پس از پیروزي رخ می پدیده
انقـالب را   هـاي مـذهبی در ایـن    توان نقـش اهـداف و سـمبل    یعنی اینکه نمی ها بود؛ خیابان

  ).9: 1390نوربخش، ( نادیده گرفت
آغاز تحرکات اعتراضی از مسجد و با انجام مناسک دینی نظیر نمـاز جمعـه و نمازهـاي    
جماعــت، آمیختگــی جدانشــدنی و تمایزناپــذیر ادبیــات مــردم و جوانــان بــا ادبیــات دینــی   

موع به سـوي  هاي کنونی درمج رسد فرآیند تحوالت درونی جنبش چشمگیر بود. به نظر می
رود. ایـن فرآینـد از وجهـی یـا بـه       ـ دینی با هویت سیاسی پـیش مـی   انطباق هویت اجتماعی

ـ معنوي تازه منجر خواهد شـد، یـا اینکـه بـه تحـول       ها و نیروهاي سیاسی گیري جریان شکل
ها و نیروهاي موجود در مسیر دسـتیابی بـه تـوان الزم بـراي انعکـاس هویـت دینـی و         جریان

  شود. گرا منتهی می چارچوب هویت سیاسی معنویت اجتماعی در
این همان معناي قدرت نرم انقالب اسالمی است که بدون کاربرد زور و تنها بـه خـاطر   

که ایـن عمـل مـورد رضـایت انقالبیـون اسـت و آن را راه مناسـبی بـراي خواسـتۀ خـود            این
ب اسـالمی در ماهیـت   بنـابراین، قـدرت نـرم انقـال     انـد؛  یابند، بدان کار مبادرت ورزیـده  می

 برداري قرار گیرد تواند توسط کشورهاي هم آیین مورد بهره فرهنگی آن نهفته است که می
  ).71: 1391زاده،  جمال(

  هاي دیکتاتور و ضد اسالمی پ) ضدیت با رژیم
هـاي   هاي قدرت نرم انقـالب اسـالمی ضـدیت و مبـارزه بـا رژیـم       یکی دیگر از شاخصه
گیـري انقـالب اسـالمی در     اسـالمی اسـت، چراکـه اساسـاً شـکل     دیکتاتور و مسـتبد و ضـد   

کـرد و لـذا اشـاعه ایـن      سرزمینی بود که یک حاکم مستبد و دیکتاتور بر آنجا حکومت می
هاي عربی دلیلی دیگر بر تأثیرگـذاري انقـالب    انقالب قدرت نرم انقالب اسالمی به انقالب

رین، لیبی و یمن حاکمانی را سرنگون ها است. مردم تونس، مصر، بح اسالمی بر این انقالب
نشانده غـرب و   ها کامالً دیکتاتوري و ضد اسالمی بود و همگی دست کردند که ماهیت آن

اي را  ظاهر اسالمی، پس از روي کار آمـدن، مبـارزة گسـترده    آمریکا بودند. این حاکمان به
شـور خـویش آغـاز    گرا در ک هاي اسالم در جهت مقابله با اسالم و فرهنگ اسالمی و گروه

هـاي آن، جلــوگیري از   نمودنـد تـا آنجــا کـه نمادهـاي اســالمی را محـو کردنـد کــه نمونـه       
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برگزاري نماز جمعه و جماعات، منع حجاب، برپایی مراکز فساد و فحشا، رباخواري و ظلم 
  ).116: 1390عباسی و دیگران، ( در سیستم اداري و ... بود

  طلبی ت) روحیه شهادت
گیرنـد، آرزوي شـهادت در راه    می ع)( ه شیعیان از نهضت امام حسینترین درسی ک ناب

کـدام از انـواع    کنـد کـه هـیچ    آن حضرت است. این خصیصه منبعی از قدرت نرم ایجاد می
توانـد یـک    یـک دیکتـاتور ظـالم مـی    «قدرت سخت و نرم در برابرش تاب مقاومت نـدارد.  

مرگ را براي خـودش حـل کـرده    مخالف را حبس یا اعدام کند؛ اما اگر آن شخص مسئله 
طلب باشد) در آن صورت این قبیل کارها دیگر باعث اثبات قدرت دیکتاتور  شهادت( باشد
  ).39: 1387(ناي،  »شوند نمی

شـهریور) بـه ایـران وارد     17( گوید: وقتی درسـت پـس از کشـتار مـاه سـپتامبر      فوکو می
هم شد؛ چون در آنجـا چهـار   زده رو به رو خوا گفتم که با شهري وحشت شدم، به خود می

توانم بگویم که در آنجا مردانی شاد و مسـرور دیـدم، امـا از     هزار نفر کشته شده بودند، نمی
تر؛ وقتی مردم خطـر   ترس، خبري نبود و حتی شجاعتشان بیشتر هم شده بود. به عبارت دقیق

دم در شـود. مـر   گذارنـد، شجاعتشـان بیشـتر مـی     آنکه دفع شـده باشـد، پشـت سـر مـی      را بی
 هایی را که همیشه در مقابلشان قرار داشت پشت سر گذرانـده بودنـد   انقالبشان خطر مسلسل

  ).63: 1380فوکو، (
رویـم و   منطق، منطق صدر اسالم است. اگر بکشیم به بهشت می«فرمود:  ره)( امام خمینی

  ).98: 1357(امام خمینی،  »رویم. این منطق شکست ندارد اگر کشته بشویم، به بهشت می
هاي خارجی تالش کنند تا ماهیت اسالمی و استکبارستیز ایـن بیـداري و    هراندازه رسانه

انقالب سراسري را نبینند و ایـن حرکـت اسـالمی و مردمـی را صـرفاً اعتراضـی در راسـتاي        
ــا بهــره   ــد، ام ــابی کنن ــراري دموکراســی ارزی ــراي    برق ــري از مفهــوم شــهادت و شــهید ب گی

یت اسالمی، ضدآمریکایی و ضد اسـرائیلی مـردم اسـت. شـیخ     دهندة ماه شدگان نشان کشته
قـاهره در جمـع حاضـر در    » عمر مکرم«مظهر شاهین، خطیب انقالبی و امام جماعت مسجد 

دانـد و   میدان التحریـر بـا ابـراز انزجـار از آمریکـا و اسـرائیل، شـهادت را آرزوي مصـر مـی         
خواهیم کـرد و بـه انقـالب باشـکوه     از امروز دیگر هرگز نخواهیم ترسید و فرار ن«گوید:  می

خود ادامه خواهیم داد تا مجد و بزرگی به امت اسالمی برگردد و به دنبال آرزوي شـهادت  
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هســتیم و بــه پیــروزي انقالبمــان ایمــان نخــواهیم آورد مگــر آنکــه در مسجداالقصــی نمــاز  
  ).120ـ  121: 1390(عباسی و دیگران،  »گذاریم

  ی و عدم خشونتگرای ث) خلق اراده جمعی، مردم
ها، یک ویژگی مهم انقالب مصر بود کـه   حضور اقشار مختلف مردمی در متن اعتراض

جمعیـت  «المسلمین، حـزب ناصـري،    هاي الغد، الوفد، التجمع، اخوان در آن احزاب و گروه
تـدریج اعـالم همبسـتگی و     هاي مشهور و مستقل بـه  و حتی برخی شخصیت» ملی براي تغییر
  ).Goldstone, 2011: 23( حضور کردند

خلیفه بود کـه   پاسخی روشن به تاکتیک آل» نه شیعه، نه سنی، بحرینی«در بحرین شعار 
کوشید انقالب بحرین را به شیعیان محدود کند. در مصر نیز مسـلمانان و مسـیحیان کنـار     می

گرایـان جنـوب دسـت     گرایـان و ملـی   هم در میدان التحریر پیدا کردند. در یمن، طیف چپ
گیري و گسترش ارادة جمعـی بـین    اتحاد به شیعیان الحوثی شمال دادند. این به معناي شکل

  مردم کشورهاي انقالبی است.
آمیز حکومت یکـی از رویکردهـاي مهـم     نفی خشونت و سرنگونی تدریجی و مسالمت

ازاین، منحصر بـه انقـالب اسـالمی بـوده      محوري است. این شیوة رفتار تا پیش مبتنی بر مردم
روشنی نمایانگر نوعی عقالنیت  هاي مصر، یمن، تونس و بحرین به است. شیوه رفتار انقالب

  ).Hamid, 2011: 9( جمعی است

  ج) اسالم شیعی
هاي محققان پدیدة انقالب اسالمی بـراي تبیـین کـانون جوشـان انقـالب       نخستین تحلیل

 نظـر  نقطه از هم شیعه اسالم«نویسد:  اسالمی، توجه به مذهب تشیع بوده است. اسکاچپل می
 »داشـت  حیـاتی  نقشـی  شـاه،  علیه ایران انقالب ایجاد براي فرهنگی لحاظ از هم و سازمانی

Skocpol 1982 :272).(  
 مفهوم عدالت، نظریۀ امامـت، غیبـت و انتظـار، اجتهـاد، شـهادت، تقیـه، بـازخوانی امـر        

تاریخی عوامل حرکت آفرین معروف و نهی از منکر، جهاد، تولی و تبرا، نمادهاي روشن  به
  ).79ـ  82: 1380پور،  هنري لطیف( اند دینی در انقالب اسالمی بوده

ها قبل سناریوهاي جغرافیاي سیاسی شـیعه   در همین راستا، مخازن فکري آمریکا از سال
اند. براي مثال، مرکـز پژوهشـی    هاي مطالعاتی خود تعریف کرده عنوان یکی از اولویت را به
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هـاي قـدرت و سـاختارهاي     توجهی بـر کـانون   که اثرگذاري قابل 1»بط خارجیشوراي روا«
بررسی هالل شیعه: آثـار آن بـر   «میزگردي را با عنوان  2006حاکمیتی دارد، در پنجم ژوئن 

برگزار و تصـریح کـرد جغرافیـاي     2»ریچارد هاس«به ریاست » اي آمریکا سیاست خاورمیانه
هاي دموکراتیـک   گیري برخی خیزش باالیی براي شکلسیاسی شیعه در خاورمیانه، پتانسیل 

اي آمریکـا   هایی را با منافع خاورمیانه کاكحها، اصط مدت دارد که در برخی حوزه در میان
  دارد.

هاي دین  از منظر ریچارد هاس آینده تحوالت خاورمیانه حوزه رقابت قدرت نرم آموزه
نمود که مبتنی بر فرهنگ لیبـرال   میاسالم و قدرت نرمی است که جوزف ناي بر آن تأکید 

دموکراسی است، اما این بار این قدرت در خاورمیانۀ اسالمی بر اساس قدرت نـرم اسـالم و   
ــکل    ــالب ایــران در حــال ش  THE Emerging Shia Crescent( .گیــري اســت  انق

Symposium, 2006: 19(  

  اي چ) ساختار و قدرت شبکه
اي مهارناپـذیر مردمـی شـناخته     ي از قـدرت شـبکه  گیر انقالب اسالمی ایران، مبتکر بهره

هاي علمیه، جلسات وعـظ و سـخنرانی    ها، حوزه شود. پیوند عمیق شبکه مساجد، حسینیه می
مذهبی، علما و روحانیان، مراکز و نهادهاي خیریه و...، طیـف وسـیعی از نیروهـاي انقالبـی     

اي  نمود. در روند شـبکه  یاندازي حکومت پهلوي به یکدیگر متصل م ایران را دور از دست
هاي عربی، امور و مسائل سیاسی نه امري مستقل و خارج از زندگی  شدن قدرت در انقالب

هـاي   شـود و از طریـق شـبکه    اجتماعی بلکه جزئی از زندگی روزمـره فـردي محسـوب مـی    
هـاي اجتمـاعی    مصر، این نقش را شـبکه  1389بهمن  22شود. در انقالب  اجتماعی دنبال می

هاي قاهره و دیگر شهرها را نیز اعضاي  کنند. در خیابان ـ الکترونیک پیشرفته ایفا می طیارتبا
  ).Bayat, 2011: 14( داد هاي قدرت مردمی، تشکیل می ناشناس، اما مصمم، همین شبکه

دهـی بـه دنیـاي     اي و گسترده، به معناي مشارکت همگانی در شـکل  این مشارکت شبکه
برد اهداف جنبش بـه شـخص یـا اشـخاص خاصـی وابسـته       شود پیش جدید است و سبب می

کم در مراحل آغازین، بـیش از   پس دست هاي اجتماعی ازاین رسد، جنبش نشود. به نظر می

                                                   
1. Council on Foreign Relation 
2. Richard N. Hass 
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 اي نیاز دارند هاي اجتماعی و قدرت شبکه دهی و رهبري به پیدایی و گسترش شبکه سازمان
  ).34: 1390نبوي، (

اي در تـداوم انقـالب دارنـد.     فرینـی گسـترده  آ هاي عربی، اکثریت مردم نقش در انقالب
هـاي اصـلی شـهرها، برپـا کـردن چـادر، بیتوتـه کـردن در          ابتکاراتی مانند تجمـع در میـدان  

ـ افقـی و   اي ها، پشتیبانی و تدارکات همگانی و... درنتیجه ارتباطـات شـبکه   ها و خیابان میدان
  همگانی حاصل شده است.

  ح) مبارزه با صهیونیسم
بـه مبـارزات   » حل و جهـاد وسـیله اصـلی اسـت     اسالم راه«می با تبیین اینکه انقالب اسال

اي فراملی بخشید و مبارزه با رژیم صهیونیسـتی را جهـانی    مردم فلسطین و انتفاضۀ آنان جنبه
عنـوان روز جهـانی قـدس از سـوي امـام       کرد. اعالم آخرین جمعۀ مـاه مبـارك رمضـان بـه    

ب اسالمی، نشان از عمق توجه ایران اسالمی به مسئله خمینی، شش ماه پس از پیروزي انقال
فلسطین و اعتقاد به حمایت از مبارزات آنـان داشـت. انقـالب اسـالمی توانسـت بـا ارتقـاي        

هاي مردم مبارز فلسطین را بـرمال   بیداري و آگاهی جهان اسالم به آرمان فلسطین، مظلومیت
م صهیونیستی حمایت جهانی به عمل آورد. پناه در برابر جنایات رژی سازد و از فلسطینیان بی

بدین ترتیب، خارج کردن مبـارزات ضـد صهیونیسـتی از حصـارهاي تنـگ قـومی، عربـی،        
اي اسـالمی و ایـدئولوژیک بـه آن، موجـب گردیـد       گرایانه و بخشیدن جنبه سرزمینی و ملی

رهاي انقـالب  تري یابد. درواقع، با پذیرش نمادها و شعا مبارزات مردم فلسطین ابعاد گسترده
هاي اسالمی و تأکید آنان بـر شـهادت و    عنوان اصول اساسی جهاد از سوي گروه اسالمی به

فداکاري در راه هدف، انقالب اسالمی توانسـت نقـش خـود را در جهـانی کـردن مسـئله و       
بخش اسـالمی در فلسـطین، مبـارزه بـا صهیونیسـم را ابعـادي جهـانی         تعمیق مبارزات آزادي

را در گسترش بعد مبارزاتی جهانی اسالم با رژیم صهیونیسـتی بـه منصـۀ     بخشد و نقش خود
  ).78: 1385دهشیري، ( ظهور رساند

هـا،   خـواهی آن  هاي اعتراضی در این کشورها و نشانه اسـالم  یکی از علل ایجاد حرکت
هاي این کشورها با اسرائیل است که موجب خشم و تنفر و تحقیر مـردم ایـن    دوستی دولت

گرایـی مـردم عـرب     است. سرنگونی مبارك، تقویت مطالبات مردمـی و اسـالم   مناطق شده
ازپیش با این رژیم شده است. جهان عرب هـم بـه جهـت ایـدئولوژي و      باعث مخالفت بیش
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هاي  اند. از بین رفتن حکومت گرایی نسبت به موضوع فلسطین زخم خورده هم از لحاظ ملی
تـر کـرده    و ستیز آشـکار بـا اسـرائیل را وسـیع     سرکوبگر و همراه با این رژیم، مجال دشمنی

است که نمونه این ستیزهاي اخیر، حمایت مردمی از ملت فلسطین، بازگشایی گذرگاه رفح 
درپی براي قطع روابـط   و... بود تسخیر سفارت رژیم اسرائیل در قاهره به همراه تظاهرات پی

درونی مصر پس از انقـالب   سیاسی و الغاي پیمان کمپ دیوید، نمونه دیگري از این تحول
  ).292: 1390میلشتاین، ( بود

  خ) خاورمیانه اسالمی جایگزین خاورمیانه بزرگ
طرح خاورمیانه بزرگ که به اعتقاد بسیاري از کارشناسان با شکست مواجـه شـد زمینـه    
براي تحقق خاورمیانـه جدیـدي فـراهم کـرد و ایـن خاورمیانـه چیـزي نبـود جـز خاورمیانـه           

خاورمیانه اسالمی که نطفۀ آن با انقالب اسالمی منعقد شده بود و با اتخـاذ راهبـرد   اسالمی. 
هاي تحقق آن فراهم شده بود، با به راه افتادن موج  هم در بعد تربیتی زمینه صدور انقالب آن

  اي به خود گرفته است. هاي اسالمی در منطقه شتاب تازه عظیم بیداري اسالمی و خیزش
ورمیانه اسالمی کـه بـا شکسـت آمریکـا در دو جنـگ افغانسـتان و       گیري خا روند شکل

روزه تسریع یافته بود، با بـه راه افتـادن    22روزه و  33و شکست اسرائیل در دو جنگ  عراق
موج عظیم بیداري اسالمی که به تعبیر مقام معظم رهبري متأثر از اسـالم و انقـالب اسـالمی    

اسـدي،  ( بوده وارد فاز جدیـدي شـده اسـت   شدنی و رو به عقب ن است و یک حرکت تمام
1390 :16.(  

کنیم و دالیـل   بار دیگر اهداف آمریکا را از اجراي طرح خاورمیانه بزرگ بازخوانی می
  کنیم. شکست این طرح را با توجه به اهداف آن، بیان می

اي سیاسـت خـارجی آمریکـا     تـرین اهـداف خاورمیانـه    امنیت و بقاي اسرائیل از مهم. «1
اگر بخواهیم بـه جایگـاه رژیـم صهیونیسـتی در ایـن دو خاورمیانـه بپـردازم؛ در        ». ستبوده ا

شد و  عنوان ژاندارم منطقه و قدرت برتر نظامی شناخته می طرح خاورمیانه بزرگ اسرائیل به
  یک از جنایـات و اشـتباهات خـود نبـوده و نیسـت، آن      بالطبع این رژیم که پاسخگوي هیچ

جملـه حـذف کامـل فلسـطین،      هـاي خـود از   بـه اجـراي طـرح    وقت دیگر بـا قباحـت تمـام   
ها، بازنگشتن آوارگان بـه مـوطن خـود و ... ادامـه      سازي سازي قدس و ادامه شهرك یهودي

هاي اسالمی نظم ژئوپلیتیک جدیدي بـه   اما در خاورمیانه اسالمی که پس از خیزش داد؛ می
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رویم بـه نفـع محـور     چه به جلو می خود گرفته و با تغییر توازن استراتژیک در منطقه که هر
تـرین بحرانـی کـه رژیــم     مقاومـت و بـه ضـرر محـور ســازش بـا اسـرائیل بـوده اسـت؛ مهــم        

  ).16: 1390اسدي، ( کند؛ بحران موجودیت و مشروعیت است صهیونیستی را تهدید می
در ذیـل  ». هاي دوست، یکـی دیگـر از اهـداف آمریکـا اسـت      بر سر کارآمدن رژیم. «2

داده در بعضی از کشورهاي خاورمیانـه را کـه شـاهد و دلیلـی بـر تحقـق نیـافتن         اتفاقات رخ
  نماییم: دومین هدف آمریکا از اجراي طرح خاورمیانه بزرگ را ذکر می

عنوان نقطه آغاز طرح خاورمیانه بزرگ معرفی کـرد   دولت آمریکا که عراق را به ـ عراق
اي آرمانی و الگـویی مناسـب    عنوان نمونه گرا به بر لزوم ایجاد عراق لیبرال، سکوالر و غرب

کرد، ضمن هجوم نظامی گسـترده بـه عـراق و کشـتار      براي تمام کشورهاي عربی تأکید می
مردم مسلمان عراق در طول چند سال اشغالگري خود از تمام ابزارهـاي فرهنگـی و سیاسـی    

دالر بــراي  هــاي آمریکــایی در میــان مــردم عــراق اســتفاده و میلیاردهــا بــراي تــرویج ارزش
امــا بــه اعتــراف خــود آمریکاییــان، پــروژه  گــذاري کــرد؛ ســازي عــراق ســرمایه آمریکــایی
اي  تنهــا نتیجــه ســازي در عمــل بــا شکســت مواجــه شــد و اقــدامات آمریکــا نــه   آمریکــایی

در میـان ملـت مسـلمان عـراق را     » بیـداري اسـالمی  «خواهی و  دربرنداشت؛ بلکه رشد اسالم
یافته مکتب انقالب اسالمی ایران، قـدرت   تخابات، شیعیان تربیتموجب شد و با برگزاري ان

ـ فرهنگـی آمریکـا بـه کشـور اسـالمی عـراق        را در دست گرفتند. در حقیقت، هجوم نظامی
گرایان در منطقـه شـد و در همـان مرحلـه اول، طـرح       موجب تقویت جبهه مقاومت و اسالم

  ).13: 1389تن فجر، بول( خاورمیانه بزرگ آمریکا را با شکست مواجه ساخت
هـاي   سپتامبر موجب شد که آمریکا به بهانه واهی حملـه تروریسـت   11 هحادث ـ افغانستان

مسلمان به آمریکا، لشکرکشی عظیمی به افغانستان کند و صدها هزار نفر از مردم مسلمان و 
ی هـاي آمریکـا بـراي ایجـاد دولتـ      گناه این کشور را به قتل رسـاند؛ امـا در عمـل، تـالش     بی

نتیجه مانـد و   هاي هنگفت نظامی، سیاسی و اقتصادي بی گذاري نشانده با وجود سرمایه دست
گرفتنـد و   ـ زبانی با ایران، از انقالب اسالمی الهـام  مردم افغانستان به دلیل اشتراکات فرهنگی

انـد. امـروزه شـاهد هسـتیم کـه       همواره در راه آزادي و نجات کشور خـویش گـام برداشـته   
مراتب بسـیار بیشـتر از آمریکـا در میـان ملـت و دولـت افغانسـتان         المی ایران بهجمهوري اس

  تري با هم دارند. محبوبیت دارد و دو کشور، ارتباطات گسترده
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گناه افغانستان به دست نیروهاي آمریکایی، مـوجی از نفـرت را    روزه مردم بی کشتار هر
آمیز مکـرر و مـداوم    هاي اعتراض نسبت به اشغالگران پدید آورد که در تظاهرات و اجتماع

وضوح مشهود است و همچنین موج نفرت و بدبینی که هم تمام مردم ستمدیده افغانسـتان   به
شـود، آمریکـا را در    را در برگرفته و هـم نخبگـان و سیاسـتمداران افغانسـتانی را شـامل مـی      

کشـور شکسـت    دستیابی به اهداف خود ناکام ساخته و به اعتراف خود آمریکاییان، در این
  اند و جایگاهی ندارند. خورده

اهللا، فرزند انقالب اسالمی در لبنـان، نقطـه اوج پیـروزي فرهنـگ      درخشش حزبـ  لبنان
اهللا لبنان در منطقه و  شود. اقتدار معنوي و نظامی حزب مقاومت اسالمی و شیعی محسوب می

بخـش   انتشـار پیـام الهـام   هایی که در مقابل رژیم صهیونیستی به دست آورد، ضـمن   پیروزي
اي فزاینـده بـراي    هاي مسلمان منطقه و دنیا انگیزه بخش مقاومت در میان ملت فرهنگ نجات

هاي ستمدیده از چنگال استبداد و  بخش سراسر دنیا در جهت رهایی ملت هاي رهایی جنبش
 ور رفیـق ها را که آخرین آن، دادگـاه تـر   امپریالیسم بوده است. آمریکا و غرب، انواع توطئه

اي جمهـوري   اهللا و قطع بازوان منطقـه  حریري است، به کار بستند تا ضمن خلع سالح حزب
تنهـا در دسـتیابی بـه     اسالمی ایران، از فوران بیداري اسالمی در منطقه جلوگیري کنند؛ اما نه

تــرین  اهللا، کشــور لبنــان را بــه یکــی از مهــم انــد؛ بلکــه اقتــدار حــزب اهدافشــان موفــق نبــوده
هاي جبهه مبارزه و مقاومت اسالمی در صف مقدم مبارزه با رژیم غاصب و جنایتکار  اهپایگ

  ).28ـ  32: 1389بولتن فجر، ( صهیونیستی تبدیل کرده است
روي کـار آمـدن حمـاس در فلسـطین کـه از طریـق انتخابـات دموکراتیـک و          ـ فلسطین

هـا در مقابـل رژیـم     آنکننده  مشروع، قدرت را در فلسطین به دست گرفت و مقاومت خیره
روزه از تمامی ابزارهاي نظامی خود بـراي بـه شکسـت     22نظامی صهیونیستی که در جنگ 

روزه  8کشاندن نهضت مقاومت حماس استفاده کرد و همچنین دفاع جانانه آنان در جنـگ  
بـس کـه از سـوي حمـاس اعـالم شـده بـود،         شدن اسرائیل به پـذیرش مفـاد آتـش    و مجبور

در منطقـه،  » بیداري اسالمی«انقالب اسالمی ایران ضمن تقویت امواج عظیم  عنوان فرزند به
المللـی وارد   اي و بـین  شکست بزرگی را بـه آمریکـا و رژیـم صهیونیسـتی در عرصـه منطقـه      

  ساخت.
هاي فاسـد   بسیاري وقوع انقالب در تونس را شاخصی براي سرنگونی دیگر نظام ـ تونس

عنـوان دولتـی ضـد اسـالمی      علی بـه  ویژه آنکه رژیم بن ، بهاند در دنیاي اسالم و عرب دانسته
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شد و کمربندي امنیتی براي عدم  صورت بسیار جدي از سوي غرب و آمریکا حمایت می به
هـاي   ترین صفتی که طی سـال  رفت. شاید مهم گرایان به حکومت به شمار می دستیابی اسالم

باشد. سقوط » شده سرکوب«، صفت گراي تونس قابل انطباق باشد گذشته بر جریانات اسالم
خواهانه مردم تونس که چندین سال در راه مقابله  ها و اقدامات اسالم علی درنتیجه فعالیت بن

کردنـد، عـزت    هاي فاسـد تـونس مبـارزه مـی     با تحمیل سکوالریستی آمریکا، غرب و رژیم
نـان را بـراي   را در ایـن کشـور شـکوفا کـرد و اقبـال روزافـزون آ      » بیداري اسالمی«اسالم و 

  اسالمی کردن حکومت و دولت در پی داشته است.
جریـان  «تر از همـه،   و مهم» جریان عمل اسالمی«، »شیخ غفار«هاي مبلغانه  سلسله فعالیت

مندان انقالب اسالمی) که عامل وجودي  به رهبري راشد الغنوشی (از عالقه» اسالمی النهضه
زدایـی از تمـامی    مـت تـونس بـراي اسـالم    آن، مبارزه با مظاهر سکوالریسـم و تـالش حکو  

المسلمین  و با الهام از تجربه اخوان 70هاي فردي و اجتماعی جامعه بود و در اوایل دهه  جنبه
علی مـؤثر بودنـد؛ پیـروزي امـواج انقـالب اسـالمی در        به وجود آمد، در براندازي رژیم بن

گرایان در انتخابات  ز اسالمتونس و اسقاط رژیم وابسته به غرب و آمریکایی این کشور و نی
شد  پارلمانی تونس، شکست بزرگی براي آمریکا و طرح خاورمیانه بزرگ آن محسوب می

بـوده اسـت، ایـن    » بیـداري اسـالمی  «جهت که این کشور، نقطه آغاز موج چهـارم    آن و از
  ).31: 1389 شوراي نویسندگان،( موضوع اهمیت بسیاري دارد

گرایان سنی مـذهب در انتخابـات، نتیجـه شـکوفایی      ز اسالمپیروزي شیعیان و نی ـ بحرین
جهت که بحرین، میزبـان یکـی     شد و ازآن موج بیداري اسالمی در این کشور محسوب می

پایگاه پـنجم نیـروي دریـایی) و بـا     ( هاي نظامی آمریکا در جهان است ترین پایگاه از بزرگ
هـاي گسـترده اکثریـت مـردم      عتـراض توجه به راه افتادن موج انقالب اسالمی در بحرین و ا
شـود. بـا    آمریکـا محسـوب مـی    متحده شیعه این کشور، این امر شکست عظیمی براي ایاالت

تـرین   متحـده، یکـی از مهـم    ادامه اعتراضات و به ثمر رسیدن قیام مردمی این کشور، ایاالت
شـوراي  ( دادفارس و خاورمیانه از دست خواهد  اي خود را در حوزه خلیج هاي منطقه پایگاه

  ).10ـ  19، 1389 نویسندگان،
آمریکـا  ». ترین اهداف آمریکا از ارائه این طرح است کنترل بنیادگرایی ازجمله مهم. «3

سـال از حملـه    13در رسیدن به این هدف نیز شکست خورد. درواقع آمریکا بعد از حـدود  
توانسته به موفقیـت برسـد و   هاي تروریستی مثل القاعده ن سپتامبر، بازهم در مقابله با گروه 11
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روزانه اخبار زیادي در مورد حمالت تروریستی به آمریکاییان و کشورهاي اعضاي ناتو در 
  رسد. افغانستان و پاکستان به گوش می

فشــار قــرار دادن جمهــوري اســالمی ایــران نیــز از دیگــر اهــداف مهــم طــرح   تحــت. «4
ثیرات فرهنگی انقالب اسـالمی، آمریکـا   منظور مقابله با تأ به». خاورمیانه بزرگ آمریکاست

گیـري از   افـزاري از قبیـل بهـره    افزاري با این انقالب پرداخته است. عملیات نـرم  به مقابله نرم
الملـل علیـه ایـران و     دهـی بـه افکـار عمـومی جامعـه بـین       اي بـراي جهـت   هاي ماهواره شبکه

در این چـارچوب، در   هاي اجتماعی آمریکایی دهی ادراك نخبگان سیاسی و گروه سازمان
رسـانی آمریکـا در جهـت مقابلـه بـا نخبگـان        راستاي سوق دادن فضاي اطالعـاتی و اطـالع  

گرایـی   افـزاري و مقابلـه   دهی شده است. آمریکا با گسترش جدال نـرم  سیاسی ایرانی سازمان
هـاي   سازي تهاجمی و الگوي تعـارض بـر مبنـاي قالـب     دهی انگاره هنجاري با ایران، سازمان

اي، دامن زدن به اسالم هراسی از رهگذر پیوند دادن بنیادگرایی اسالم با تروریسم، به  نهرسا
الملـل و   اندازي جنگ نرم علیه رهبران سیاسی ایران در راستاي کاهش اعتماد جامعه بین راه

تخریب چهرة سیاسی و الگوي رفتاري نخبگان و مقاومت اجرائـی ایـران مبـادرت ورزیـده     
  ).77: 1385دهشیري، ( است
ترین اهداف اجتماعی این طـرح، شکسـتن سـاختارهاي فکـري و دینـی       یکی از مهم. «5

آمریکا در رسیدن به این هدف نیز ناکام ماند. درواقع با جود انقالب ». مسلمانان منطقه است
اسالمی در منطقه خاورمیانه، آمریکا نتوانست فرهنگ لیبرالیسم غربی را جایگزین فرهنـگ  

عنـوان   منطقـه نمایـد. انقـالب اسـالمی بـا ارائـه تصـویري کارآمـد از دیـن بـه           اسالمی مردم
اي معنوي، ملموس و پویـا و محتـوي عبـادات، معـامالت و سیاسـیات و در تعامـل بـا         پدیده

عنوان منبع معرفتی  ها و اعتقادات دینی را به مقوله حق، اقتدار و تکلیف توانست نقش آموزه
عنـوان   عی و سیاسی به منصۀ ظهور رساند و توان دین را بـه و راهنماي زندگی فردي، اجتما

پرچم معنوي مبارزه براي رفع استیالي بیگانگان فـراروي بشـریت قـرار دهـد و بـا شاخصـۀ       
اي سیاسـی و عنصـري فرهنگـی معرفـی      عنـوان پدیـده   خواهی، دین را به باوري و آرمان دین

  نماید.
ز سوي انقالب اسالمی بر اسـاس تلفیـق   رشد گفتمان دینی در پی بازخوانی تفکر دینی ا

جمهوریت و اسالمیت موجبات بسط و گسترش کمی و کیفی هنجارهـاي دینـی و ارتقـاي    
روند فکري جوامع مسلمان متناسب با تحوالت ابزاري و تکنولوژي مدرن گردیـد. انقـالب   
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می و اسالمی با تأکید بر لزوم ارتقاي توسعه و کارایی عناصر درونـی و بـومی جوامـع اسـال    
ها با تحوالت جهانی و متناسب بـا مقتضـیات زمـان،     ضرورت سازگاري و انطباق پویاي آن

 توانست دیدگاهی منطقی و آگاهانه نسبت به واقعیات اعتقادي و تحـوالت اجتمـاعی ارائـه   
هاي عقالنـی، بـین نسـل جدیـد و      دهد و با تکامل بخشیدن به مبادي فکري بر اساس نگرش

  ).79: 1385دهشیري، ( برقرار سازد هاي گذشته پیوند سنت
اجراي طرح خاورمیانه بـزرگ در عمـل هـیچ دسـتاوردي بـراي آمریکـا در برنداشـته و        

انـد، اقـدامات    المللی طی چنـد سـال اخیـر نشـان داده     هاي معتبر بین گونه که نظرسنجی همان
سـات  کـرد، تنهـا بـه تشـدید احسا     هـایی کـه در ایـن رابطـه اجـرا مـی       متحـده و طـرح   ایاالت

را تســریع » خاورمیانـه اسـالمی  «انجامیــد و حرکـت بـه ســمت    ضـدآمریکایی در منطقـه مـی   
تـوان گفـت خاورمیانـه بـزرگ اسـالمی نتیجـه مسـتقیم اجـراي طـرح           کرد. درواقـع مـی   می

خاورمیانــه بــزرگ اســت. امــروزه آمریکــا در منطقــه شــاهد ســقوط یکــی پــس از دیگــري  
ؤیاهــایی کــه آمریکــا ســالیان دراز در ســر هــاي دیکتــاتوري طرفــدار خــود بــوده و ر رژیــم

  ).18: 1390صدرالحسینی، ( روند گونه یکی پس از دیگري بر باد می پروراند، این می
هـاي جدیـد و    عنـوان یکـی از کشـورهاي مهـم منطقـه، بایـد بـه دنبـال فرصـت          ایران بـه 

خاورمیانـه و  گیري مناسب از این تحوالت باشد. از نظر ایـران، تحـوالت امـروز منطقـه      بهره
سـال   35شمال آفریقا، ادامه روندي است که حدود یک قرن پـیش در ایـران آغـاز شـده و     

ها مستقل و برآمـده   پیش با پیروزي انقالب اسالمی به ثمر رسیده است. همچنین این خیزش
هـم از انقـالب اسـالمی الگـو گرفتـه       بینی، بیداري و هوشیاري اسالمی است که آن از جهان

  است.
دانـد کـه درنتیجـه تـراکم      اي مـی  هایی ریشه هاي اخیر در منطقه را حرکت ن جنبشایرا 

رو ایران، منشأ این تحوالت  این اند. از گرفته هاي مردم در طول چندین دهه شکل ناخرسندي
داند. همچنـین قـانون اساسـی     هاي منطقه به اسالم و مطالبات دینی آنان می را بازگشت ملت

هـاي انقـالب    اي مظلـوم را در سراسـر دنیـا جـزء اهـداف و آرمـان      هـ  ایران، حمایت از ملت
  داند. اسالمی می

ایران براي دستیابی به اهداف و تأمین منـافع خـود در قبـال تحـوالت کشـورهاي منطقـه       
بایستی از ابزارهایی استفاده کند و در این زمینه از ابزارهایی برخوردار است که در صورت 
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آفرینی مطلوب، راه دستیابی به این اهـداف و منـافع همـوار     قشها و ن استفاده مطلوب از آن
  اند از: این راهبردها عبارت گردد. می

 هاي دیپلماتیک د) رایزنی

هــاي دیپلماتیــک، یکــی از راهکارهــاي رایــج در دیپلماســی اســت.   مــذاکره و رایزنــی
رهاي تـوان بـه کشـو    کشورهاي حاضر در خاورمیانه را بر اساس سـطح روابـط بـا ایـران مـی     

یقـین، تقویـت    طرف و کشورهاي رقیـب تقسـیم کـرد. بـه     پیمان و دوست، کشورهاي بی هم
زدایـی بـا    طـرف و تـنش   روابط با کشورهاي دوست، ارتقاي سطح روابط با کشـورهاي بـی  

هاي مردمی در منطقه، در اختیار  هاي بیشتر براي حمایت از جنبش کشورهاي رقیب، فرصت
  ایران قرار خواهد داد.

  تفاده از قدرت نهاديذ) اس
توانند از آن براي دستیابی بـه   یکی از ابزارهاي قدرت که کشورها در اختیار دارند و می

المللــی هســتند. اتفاقــاً بســیاري از  هــاي بــین اهــداف خــود اســتفاده کننــد، نهادهــا و ســازمان
را  هـا  کشورهایی که از قدرت نظامی برخوردارند، براي مشروعیت بخشی به اقداماتشـان آن 

تواننـد از نهادهـاي    کننـد. ایـران نیـز مـی     المللـی پیگیـري و عملـی مـی     در قالب نهادهاي بین
ها عضویت دارد مانند اکو، اوپـک، سـازمان کنفـرانس اسـالمی، عـدم       المللی که در آن بین

ــ   89: 1391نشـین و کارآزمـا،   شـیخ  قربانی( تعهد و... براي دستیابی به اهدافش استفاده نماید
88.(  

 سازي گفتمانر) 

شـود. در   سازي محقق می ها، قدرت مولد است که از طریق گفتمان یکی از انواع قدرت
گرایـی،   وطنـی، محلـی و بـومی    هاي مختلفی نظیر جهـان  شدن، گفتمان وضعیت فعلی جهانی

هـاي   بشردوستانه، عقالنی، عقالنیت ارتباط جمعی، شیعی و تقریب امت اسالمی از گفتمـان 
هـاي   گـذاري  هاي منطقی و داراي مقبولیت جهانی، به سیاست خلق گفتمانباشند.  مطرح می

  دهد. کشور مشروعیت و جهت می
ــا توجــه بــه    بــراي اشــاعه فرهنــگ مقاومــت و گســترش مــوج بیــداري اســالمی، بایــد ب

اي مـدرن،   هاي بومی و دینـی موجـود در کشـورها و بـا اسـتفاده از ابزارهـاي رسـانه        تفاوت



 33                                                                                             قدرت نرم، انقالب اسالمی ایران و  بیداري اسالمی

مبتنی بر زبان فطرت ایجاد کرد. درواقع گفتمـانی کـه الزم اسـت    گفتمان فرهنگی مشترکی 
گذاري کند، باید موردپسـند و اسـتقبال حـداکثري در     ایران براي ایجاد آن، تالش و سرمایه

حال منـافع ایـران را نیـز تـأمین نمایـد، همچنـین قابلیـت         المللی قرار گیرد و درعین سطح بین
  .)212: 1391نورانی، ( ي منطقه را داشته باشدها برداري در جهت حمایت از جنبش بهره

  ز) قدرت ساختاري
اي اسـت کـه هـر یـک از کشـورها، اجـزاي آن را تشـکیل         سـان بدنـه   المللی بـه  نظام بین

 دهند و جزو آن هستند. هر کشوري در این نظام ساختاري، جایگاه و وزنـی دارد و ایـن   می

کند. ایران باید با شناخت صـحیح و   میهایی ایجاد  ها و محدودیت ساختار براي آن، فرصت
هـا   المللی، ابزارهـاي قـدرت خـویش را بشناسـد و از آن     منطقی از جایگاه خود در نظام بین

  طور صحیح و منطقی استفاده نماید. به

 ژ) ابتکار عمل

رفـت از   ها و پیشنهادهاي معقـول و منطقـی بـراي بـرون     داشتن ابتکار عمل و طرح برنامه
اي که بتواند نظر موافـق طـرفین را جلـب کنـد، افـزون بـر اینکـه         و منطقه هاي داخلی بحران

طور طبیعی، وزن  هاي کمتر و آسان به ثمر برساند، به هاي مردمی را با هزینه تواند انقالب می
ایران برنامـه و   دیپلماسی و قدرت و نفوذ ایران را در منطقه افزایش خواهد داد. اگر دستگاه

توانـد نقـش    بحران کشورهاي درگیر بیداري اسالمی ارائه کنـد، مـی   پیشنهادهایی براي حل
  مؤثرتري داشته باشد.

 زدایی و اعتمادسازي س) تنش

بعد از پیروزي انقالب اسالمی، به دلیل تبلیغات منفی علیه ایران و در پی سیاسـت ایـران   
اي نیز،  طقههمواره مورد سوءظن سایر کشورها بوده است. در حوادث اخیر من هراسی، ایران 

کننـد.   کشورهاي عربی ایران را به دخالت و تحریک معترضان داخلی این کشورها متهم می
زدایـی و اعتمادسـازي    گـرفتن سیاسـت تـنش    چنین فضایی الزم است ایـران بـا در پـیش    در

  ).91: 1391نشین و کارآزما،  قربانی شیخ( مواضع خود را معقول و منطقی جلوه دهد
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 تهدیدهاش) کنترل و مهار 

ها بـه فرصـت بـه ایـران ایـن امکـان را        کنترل و مهار تهدیدها و در گام بعدي تبدیل آن
ریـزي و تـالش    دهد که با نگرانی کمتري براي دستیابی به اهـداف و منـافع خـود برنامـه     می

تواند منافع ایران را در منطقه با چـالش مواجـه کنـد،     نماید. یکی از تهدیدهاي مهمی که می
تـرین   یه است. ایران نیاز دارد از دولت اسد در سوریه حمایـت کنـد تـا نزدیـک    بحران سور

پیمانانی که با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خـود،   پیمانان خود در منطقه را حفظ کند. هم هم
هاي مقاومت در لبنان و  تاکنون در افزایش قدرت و نفوذ ایران در منطقه و حمایت از گروه

هـاي دیپلماتیـک    کنند. همچنین ایران باید همه ابزارها و ظرفیت میفلسطین نقش مهمی ایفا 
  ها به کار گیرد. بخشی به ملت هاي مردمی، از طریق آگاهی خود را براي تثبیت انقالب

 اي ص) دیپلماسی رسانه

ایران در اختیار دارد و با استفاده مناسـب   اي یکی از ابزارهایی است که دیپلماسی رسانه
دهـی   شـده را آسـان سـازد. در ایـن راسـتا جهـت       د دسترسی به اهداف تعیـین توان از آن، می

هـاي   هاي داخلـی، اسـتفاده از ظرفیـت اتحادیـه     ریزي دقیق و هماهنگی رسانه مناسب، برنامه
هـاي گروهـی کشـورهاي منطقـه بـر اسـاس منـافع         المللی و همکـاري بـا رسـانه    اي بین رسانه

  ).4: 1390، عباداهللا( توجه است مشترك مورد

 ض) همگرایی در ارائه راهبردها

ابزارهاي یاد شده تنها در صورتی کارایی مناسب خواهد داشت کـه همگرایـی الزم در   
چنان چـه همگرایـی الزم در ارائـه راهبردهـا      ها وجود داشته باشد. میان تمام نهادها و رسانه

هـاي بیـداري    وجود نداشته باشد، میزان تأثیرگذاري قدرت نرم انقـالب اسـالمی بـر جنـبش    
  اسالمی منطقه خاورمیانه اندك خواهد بود.

   نتیجه
ثر از اسـالم  أعنوان یک آگاهی جمعی با تکیه بـر اراده عمـومی و متـ    بیداري اسالمی به 

اسالمی ایران در شرایط کنونی تبدیل به رفتار سیاسی  تأثیر قدرت نرم انقالبتحت و اصیل 
 ،شده است. تئوریزه شدن این نهضـت فکـري  شده و در شکل یک ایده سیاسی سامان داده 

عنـوان یـک مـدل سیاسـی رخ نمـوده اسـت.        را پشت سـر گذاشـته و بـه   خود  نمادینۀ مرحل
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خود همسـو بـا منـافع و مصـالح اسـالم و       جلوي روبهدر حرکت  اي منطقهوضعیت معادالت 
غـرب در حـال رقـم خـوردن      هـاي  آرمانو  ها برنامهدر تضاد با  اسالمی و کامالً هاي جنبش
هـاي منطقـه تـأثیر     انقالب اسالمی ایـران در دو بعـد ارزش و روش بـر حرکـت ملـت      است.

تر شدن نقش دین در مناسـبات اجتمـاعی    ها این تأثیر با پررنگ گذاشته است. در بعد ارزش
تـه  هاي وابسته و استبدادي بروز یاف هاي اصیل اسالمی در مبارزه با حکومت و تکیه بر ارزش

هاي مبارزة انقالب اسالمی ایران مانند نقش ویـژة   گیري از شیوه است. در بعد روش نیز بهره
هـاي مسـلمان و قـرار دادن مـردم در برابـر       آمیز بودن، تکیه بر قدرت ملـت  رهبري، مسالمت

  خورد. ها به چشم می حکومت
طلبی،  ثار، شهادتچون ای هایی ویژه ارزش افزاري به انقالب اسالمی با تکیه بر قدرت نرم

طلبی توانست ضمن ایجاد  و استقاللستیزي  ، سلطهگرایی باوري، حق گرایی، عدالت معنویت
تحول فرهنگی در سطح داخلی، به احیـاي خودبـاوري دینـی و بیـداري اسـالمی در عرصـه       

افـزاري خـود را در عرصـه     اي و تأثیرگذاري بر مناسبات جهانی بپردازد و اقتـدار نـرم   منطقه
و  ها نهضت ،المللی به منصه ظهور رساند. درواقع، انقالب اسالمی با حمایت از مسلمانان بین

الملـل همـت    تمدن اسالمی در عرصه بین توانست به احیاي مجدد بخش آزادي هاي حرکت
عنوان انقالبی واقعی، مردمی، مترقی و اصـیل و داراي نیـروي    انقالب توانست بهاین گمارد. 

نوین و با تبیین پیـام وحـدت و قـدرت جهـان اسـالم چهـره حقیقـی         عظیم معنوي در جهان
عنوان انقالبی  با پیام معنوي و اخالقی خود بهو نمایاند بافزاري خود را بر جهانیان  قدرت نرم

الملـل فـارغ از    در نظام بین سوماي  و با گشودن جبهه مؤثر باشدمعادالت جهانی  درنیرومند 
تـرین   مهـم  الملـل رقـم زنـد.    افزاري را در روابط بـین  ین نرم، نظم نوجهانی هاي قدرتسلطه 

هـاي منطقـه    اي که باید آن را تأثیر اصلی قـدرت نـرم انقـالب اسـالمی ایـران بـر ملـت        نکته
بخشی خـود توانسـت بـا     پذیر بودن تغییر است که با الهام دانست، ایجاد باور و امید به امکان

ن در ایجاد یک انقالب و برپایی یک نظام سیاسی الگویی به نسبت موفق از کارایی دی ارائه
هاي غربی، راه نوینی را در  ساالري دینی و ایستادگی در برابر فشارهاي دولت مبتنی بر مردم

  هاي منطقه بگشاید. مسیر ملت
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