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  واکاوي صدور انقالب اسالمی ایران و ثمرات آن 
 »دکترین مهدویت«جزء مقاالت برتر هشتمین همایش بین المللی 

  1سید مهدي طاهري

   2محرم حقی  

 چکیده: 

پیروزي انقالب اسالمی ایران به رهبري امام خمینی (ره) در دهه هاي پایانی قرن بیستم، طالیه دار راه جدیـدي شـده   

وه بر نهادینـه سـازي در جامعـه ایـران،  بـه      و انقالبیون ایران در راستاي رسالت جهانی و تعالی اهداف این انقالب، عال

 صدور آن در سایر نقاط جهان مبادرت ورزیدند.  

در این راستا در کشورهاي مختلف شاهد طرح و پذیرش آموزه ها و اهداف انقالب بوده و امروزه با گذشت بیش از 

 طقه رخ داده است.سه دهه از پیروزي انقالب، خیزش هایی متأثر از ایده صدور انقالب اسالمی در من

ثمـرات آن در کشـورهاي    نگارندگان این مقاله درصدد بررسی روند ابعاد مختلف ایـده صـدور انقـالب اسـالمی و     

  مختلف از جمله تونس، مصر، بحرین، عربستان و یمن می باشند.

  انقالب اسالمی ایران، صدور انقالب، ثمرات و تحوالت اخیر کشورهاي اسالمی. واژگان کلیدي:
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  مقدمه:  

پاسخ بـه اوضـاع    جهان اسالم در طی قرون گذشته شاهد ظهور جریانات مختلف فکري و سیاسی بوده که عمدتا در

بحرانی جهان اسالم شکل گرفتند؛ بدان خاطر که پس از گسترش نفوذ غرب بر جوامع اسالمی، یک نوع آگاهی در میـان  

ه اندیشمندان براي حفظ هویـت اسـالمی، در صـدد بازگشـت بـه      مسلمانان براي کسب استقالل از غرب شکل گرفت ک

  اسالم براي رهایی از این وضع برآمدند. 

انقالب اسالمی ایران به عنوان یکی از رخدادهاي متمایز در عرصـه بیـداري اسـالمی، نقطـه عطفـی در      در این راستا 

ي را به همراه داشته است. این انقالب در تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی دنیاي معاصر محسوب گشته که تغییرات زیاد

نمـود؛ بـدان خـاطر کـه برآوردهـاي ناشـی از        شرایطی به وقوع پیوست که کمتر کسی آن را در شرایط انقالبی تصور می

در  1980وضعیت جهانی در دوران دو قطبی و حمایت غرب از نظام حاکم بر ایران، بیـانگر آن بـود کـه تحـوالت دهـه      

 گردد.                   ه ثبات نسبی ختم میایران در نهایت ب

پس از پیروزي انقالب اسالمی ایران با تکیه بر ایده اسالم سیاسی، به تدریج این ایده بدلیل افکـار آرمـان گرایانـه و    

طرح ارزش هاي جدید در عرصه بین الملل، در تقابل با غرب و شرق قرار گرفته و منافع غالب کشورها را نیز بـه خطـر   

بـه  نداخت. علی رغم فشارهاي شدید قدرت هاي بین الملل و سایر دولت ها در مقابله با ایـن انقـالب، امـا انقالبیـون     ا

با تکیه بر تفکر اسالم سیاسی، نقـش اسـالم و مسـلمانان را در عرصـه هـاي      رهبري حضرت امام خمینی (ره)، توانستند 

  مختلف برجسته نایند.

الب در سطح جهان اسالم، حاکی از آن است که علی رغم مخالفت بسیاري از دولت بررسی ابعاد تاثیرگذاري این انق

راستاي تعالی اهداف خود، با سعی و تـالش فـراوان توانسـت  تـا مسـلمانان      هاي اقتدارگرا، جمهوري اسالمی ایران در 

بیـانگر آن اسـت کـه ایـن     جهان را در مسیر بازیابی هویت اسالمی خویش قرار داده و بررسی هاي موجود در این زمینه 

انقالب بزرگ، تاثیرات متفاوتی را  در سطح جهان اسالم  داشته است که عبارتند از: بازتاب ملموس و چشمگیر، تقویت 

و شتاب بخشیدن به جریان هاي سیاسی اسالمی، برانگیختن ایدئولوژي و تفکر سیاسی اسالمی و فراهم شدن بهانه براي 

  جنبش هاي اسالمی مخالف. برخی از حکومتها در سرکوب 
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پس از اشاره مختصر به مباحث مقدماتی در ادامه بدنبال آن هستیم تا ابعاد مختلف صدور انقالب اسالمی و همچنـین  

  ثمرات آن را مورد واکاوي قرا دهیم.

  . واکاوي صدور انقالب اسالمی:1
  . سیاست صدور انقالب اسالمی:1. 1

ها در شرایط تخاصم با وضع موجود و رژیم حاکم کـه پیوسـتگی آهنینـی بـا     ذکر این نکته ضروري است که انقالب 

وضع موجود جامعه جهانی دارد، به پیروزي می رسند. با توجه به رسالت هاي متفاوت آن ها، از لحاظ حـوزه آرمـانی و   

تمـامی انقالبـاتی کـه    محیط عمل، هر یک از آن ها تفاوت هاي بارزي با یکدیگر دارند؛ اما با این وجود به طور کلی در 

داعیه جهانی دارند، اصوال طرح و برنامه اي براي تمام جهان ارائه می کنند که این خود منبعث از ایـدئولوژي ایـن نـوع    

انقالب هاست. ایدئولوژي این انقالب ها نیز داراي چارچوبی جهان شمول بوده و بر همین اسـاس در حصـول اهـداف    

حرکت تاریخ را بر اساس تصویري از کمال یا سعادت بشري ارائـه مـی کننـد و آن را    همواره به کل جهان نظر داشته و 

  بعنوان الگوي کامل و جامع به تمام جهان معرفی می کنند.

پدیده صدور انقالب نیز از همین بحث منبعث بوده و در این زمینه یک رژیم انقالبی، زمانی که ادعاي جهان شـمولی  

ب، اصول و ارزش هاي آن به جهان خارج برآمده و این انقالب به مثابه نسـخه اي تلقـی   داشته باشد، در پی صدور انقال

می شود که قابلیت تجویز براي ظرفیت هاي مکانی و جغرافیایی دیگر را دارد. ( فـالح نـژاد، سیاسـت صـدور انقـالب      

  )22 -21اسالمی: 

اسـی و اقـدامات فراکشـوري آن هـا،     از جمله نکات مهم در انقالب هاي جهان شمول ایـن اسـت کـه تحـوالت سی    

کشورهاي همسایه را نیز تحت تاثیر قرار داده و منجر به عکس العمل هاي متقابـل و شـکل گیـري مخالفـت بـا کشـور       

انقالبی می گردد.  در همین راستا آن ها درصدد برمی آیند تا با سرکوب اهداف و شعارهاي انقالب، مانع نفـوذ افکـار و   

کشورهاي دیگر شده و متقابال کشور انقالبی نیز مبادرت به اتخاذ روشهاي گوناگونی براي صـدور   اندیشه هاي آن ها در

انقالب می نماید که این روشها منبعث از روح حاکم بر ایدئولوژي آن ها می باشـد.( امرائـی، انقـالب اسـالمی ایـران و      

  )51جنبش هاي اسالمی معاصر:
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تثنی نمی باشد و امروزه هرگاه سخن از انقالب اسالمی ایران در هـر نقطـه از   انقالب اسالمی ایران نیز از این امر مس

کند، ایـدئولوژي ایـن انقـالب اسـت      آید، اولین چیزي که به عنوان شاخصه اصلی آن در ذهن تبلور می جهان به میان می

  شد. وچه بسا بدون اتکا به این ایدئولوژي، انقالب اسالمی چندان شناخته نمی

می در فرایند استقرار و گسترش خود مراحلی را پشت سر گذاشته که تعمق در هر کدام از ایـن مراحـل،   انقالب اسال

مستلزم مطالعات و تحقیقات فراوانی است و به طور کلی می توان گفت که ایـن انقـالب پـی آمـد هـاي بسـیاري را در       

رگـذاري بـر کشـورهاي منطقـه و آشـنایی      عرصه هاي گوناگون به همراه داشته است که یکی از مهـم تـرین آن هـا، تاثی   

مسلمانان و مستضعفان جهان با این انقالب، تحت راهبرد سیاست صدور انقـالب اسـالمی مـی باشـد و حـال در ادامـه       

  بدنبال آن هستیم که به روند صدور انقالب اسالمی ایران بپردازیم. 

  . سیر تاریخی و دیدگاههاي صدور انقالب:2. 1

ن به عنوان یک پدیده نوظهور، در قالب تئورى هاى روابط بین الملل نمى گنجید؛ زیـرا انقـالب   انقالب اسالمى ایرا 

هایى که تا این زمان انجام مى گرفت، اغلب در هاله رقابت هاى اتحاد شوروى با غرب و سیاست دو قطبـى نظـام بـین    

رق و غرب و توجه به رویکردهاى سـنتى  الملل توجیه مى شد؛ ولى انقالب ایران با تکیه بر دین محوري، طرد مظاهر ش

  و مذهبى، براى بسیارى از جوامع قابل هضم نبود. 

در این راستا برخی از انقالبیون بدلیل خاستگاه جهانی این انقالب، بدنبال گسترش انقالب در سـایر جوامـع بـوده و    

(محمـدي، سیاسـت    مى جهان صادر شود.اعتقاد داشتند که نمادهاى انقالب اسالمى به عنوان هدیه خداوندى باید به تما

در این دوره گرچه برخی از دولتمردان دولـت موقـت اعتقـاد چنـدانی بـه       )107 –106 :خارجی جمهوري اسالمی ایران

صدور انقالب و گسترش آن در ابعاد بین المللی نداشته و حتی با انجام هر اقدامی در این زمینه مخالفت می کردند؛ امـا  

ت صدور انقالب در این دوره توسط برخی نیروهاي انقالبی همچنان دنبال مـی شـد و دیـدگاه هـاي     با این وجود سیاس

  متفاوتی در این زمینه وجود داشت که عمده ترین آن ها عبارتند از: 

ملی گرایان: بازسازي ملی در قالب هماهنگ با نظام و عرف بین المللی بدون توجـه بـه شـرایط انقالبـی، ناپسـند        -

  برخورد ارزشی با نظام جهانی و بسندگی ارزش ها در چارچوب مرزهاي ملی؛دانستن 

آرمان گرایان: مخالفت با محدودیت در حیطه مرزهاي ملی و مبارزه بـا اسـتعمار، توطئـه دانسـتن بـاقی مانـدن در        -

ر سیاسـت  مرزهاي ملی، تجهیز جنبش هاي آزادي بخش به منظور  تهدید حکومت هاي مستبد، اولویـت ایـدئولوژیک د  

  خارجی؛
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میانه روها: تالش براي ساختن یک امت نمونه در داخل و دنبال کردن سیاست مسـالمت آمیـز  همـراه بـا فرصـت       -

  طلبی در جامعه جهانی.

حضرت امام خمینی با تاکید بر خدشه ناپذیر بودن اصل صدور انقالب، تحقق ارزش ها در داخل و اهتمام جدي بـه  

آرمان هاي انقالب در خارج را هدف اصلی استراتژي صدور انقالب دانسته و بر همین مبنا بـا  ارائه و اشاعه ارزش ها و 

بنـدي   توان به شرح ذیل دسته نقد دیدگاه هاي مذکور، دیدگاه جامعی در این خصوص ارائه کردند که دالیل ایشان را می

  نمود:

ال آنکـه هـدف از صـدور انقـالب در بـاور      الف. دالیل مکتبی: دیدگاه هاي مذکور، کسب قدرت را هدف دارند؛ ح 

  حضرت امام خمینی، انجام تکلیف براي ترویج اسالم است نه کسب قدرت. 

شناختی: از دید حضرت امام صدور انقالب باید نتیجه کار مشترك و موکول بـه خواسـت تـوام بـا      ب. دالیل جامعه 

زورمدارانه مبتنی بـر اخـذ تصـمیم و اقـدام از      کوشش خود مردم باشد؛ در صورتی که هر سه دیدگاه فوق، حرکت هاي

  سوي انقالبیون را در دستور کار دارند. 

ج. دالیل سیاسی: به نظر می رسد که هر سه دیدگاه فوق به صدور انقالب نگاه ابزاري داشتند؛ حـال آنکـه حضـرت    

 – 15دیدگاه امام خمینی: صـص  بی نا، صدور انقالب از  دانست.( خارجی در اسالم می امام آن را یکی از اصول سیاست

20 (  

شایان ذکر است که اشغال سفارت آمریکا در تهران، نقطه اوج تقابل دیدگاه هاي صـدور انقـالب اسـالمی ایـران بـه      

شمار می رود؛ بدان خاطر که با استعفاي دولت بازرگان در این حادثه و کنار رفـتن دیـدگاههاي ملـی گرایـان، سیاسـت      

ل اساسی شد. گروگان گیرى کارکنان سفارت آمریکا توسط دانشـجویان خـط امـام، آمریکـا و     خارجی ایران  دچار تحو

سایر قدرت هاي غربی را سخت عصبانى کرد؛ زیرا از منظر جهانى، براى آمریکا خوشایند نبود که کشور کـوچکى مثـل   

با محکوم   ) 88ریکا و اسالم سیاسی:ایران در مقابل آمریکا ایستادگی کرده و آن ها را تحقیر کند.(  فواز اي.جرجیس، ام

کردن ایران توسط شوراي امنیت و بیشتر کشورهاي جهان، نقش آفرینان سیاست خارجی ایران، نقـش مشـروعیت نظـام    

بین المللی موجود را زیر سئوال برده و لذا در پی حمایت و ارتقاء منافع اسالمی، با رد سلطه هـر دو ابرقـدرت در نظـام    

) و در  35صدد صدور انقالب به سراسر جهان برآمده (بی نـا، صـدور انقـالب از دیـدگاه امـام خمینـی:       بین المللی، در 

عرصه داخلی نیز پس از این جریان، به دلیل مشخصه هاي آرمانی و ایـدئولوژیک، علـی رغـم دیـدگاه هـاي متفـاوت و       
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الب در محیط محدودى باقى بماند، بـه طـور   وجود برخی مخالفت هاي داخلی، انقالبیون بر این اعتقاد بودند که اگر انق

  )   68اى آمریکا در جنگ ایران و عراق:   قطع با شکست روبرو مى شود.(متقى، استراتژى موازنه منطقه

در راستاي مخالفت جهانی با اقدامات ایران، ایاالت متحده به عنوان دشمن اصلی، تحریکـات خـود علیـه انقـالب و     

سطوح منطقـه و بـین الملـل ابعـاد وسـیعی بخشـیده و بـه بهانـه اشـغال سـفارت توسـط            جمهوري اسالمی ایران را در 

، کلیه گروگان هاي اسیر شـده  »عملیات پنجه عقاب«دانشجویان، تصمیم گرفت که با یک سلسله عملیات چریکی به نام 

یکـا لغـو گردیـد و    هـاي امر  را آزاد نماید؛ ولی این عملیات به علت طوفان در طبس و سقوط چنـد فرونـد از چرخبـال   

نیز توسـط ایـران خنثـی    » کودتاي نوژه « همچنین عملیات هاي دیگر در براندازي نظام جمهوري اسالمی ایران از جمله 

  )459 – 458شدند.( غضنفري، آمریکا و براندازي جمهوري اسالمی ایران: 

ب از سوي امام خمینی، کشورهاي در ادامه ناکامی هاي آمریکا، علی رغم اعالم صلح آمیز خواندن هدف صدور انقال

منطقه و نظام بین الملل که ایران انقالبی را مایه تهدید خود دانسته و موجودیت و منافع خود را در خطر می دیدنـد، بـا   

وجود همه اختالفات در چگونی مهار و حذف این کانون انقالبی، به اشتراك نظر رسـیده و جنـگ را بـر ایـران تحمیـل      

نی با رد اتهامات سایرین در تهدید زا بودن صدور انقالب، هدف از اتخـاذ سیاسـت صـدور انقـالب را     کردند. امام خمی

هدف از صدور انقالب اسالمی، ارائه الگوي زندگی و کشـورداري بـر اسـاس مـوازین اسـالم      « اینطور اعالم کردند که: 

نه و دشـمنی بـا اسـالم بـه تبلیـغ آن مـی       است؛ نه کشورگشایی و لشکرکشی که استکبار جهانی و عوامل او، از روي کی

  )104جمعی از نویسندگان، انقالبی متمایز، جستاري در انقالب اسالمی ایران: ».(پردازند

تحمیل جنگ بر ایران از سوي دشمنان، گرچه گزینه اي در توقف افکار انقالبی و آرمانی ایران تلقی مـی شـد؛ ولـی    

دامه سیاست صدور انقالب بازداشـته و بلکـه انقالبیـون بـالعکس جـرأت و      عمال شروع جنگ نیز نتوانست ایران را از ا

مـا بایـد در صـدور    « شهامت بیشتري در گسترش افکار انقالبی پیدا کرده و در این راستا امـام خمینـی اظهـار داشـتند:     

نـد و اگـر مـا دربسـته     ا انقالبمان به جهان کوشش کنیم... از طرفی تمام قدرت ها و ابرقدرت ها کمر به نابودي مان بسته

بمانیم قطعا با شکست مواجه خواهیم شد. ما باید حسابمان را صریحا با قدرت ها و ابرقدرت ها یکسره کنیم و به آن ها 

بی نـا، صـدور انقـالب از    ».( نمائیم  باري که داریم، با جهان برخورد مکتبی می نشان دهیم که با تمام گرفتاریهاي مشقت

  )35دیدگاه امام خمینی: 

اى را مبنی بر  عالوه بر تحمیل جنگ، همچنین آمریکا با حمایت از رژیم هاى سکوالر در خاورمیانه، تبلیغات گسترده

گرا، ضد غرب  و مایه خطر کشورهاي منطقه هستند، به راه انداخته و در این راسـتا   گرایان در ایران، خشونت اینکه اسالم
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هـاي مسـلمان و    به اسالم، تاکید بر خودآگاهی تـوده   اسالمی مبنی بر رجعت کاران عرب، فراخوان سران انقالب  محافظه

  هاي خود تلقی کردند.   حتی مبارزه همه جانبه با استعمار و استثمار جهانی را تهدیدي براي حکومت

سـت  ایاالت متحده در صدد القاى این نظر به کشورهاى حوزه خلیج فارس بود که ایران با تسلط بر منطقه در صدد ا

تا خلیج فارس را به عنوان یک دریاى ایرانى در تصرف داشته باشد. در پى همدلی بسـیاري از سـران عـرب در تجـاوز     

عراق به ایران، فرصت الزم در اختیار آمریکا قرار داده شد تا خواسته خود براى ایجاد یک سیستم امنیت جمعـى بعنـوان   

   1»شـوراى همکـارى خلـیج فـارس    « ، 1981به همین منظور در فوریـه را در منطقه تحقق بخشد. » پیمان سنتو « جانشین 

میان وزیران خارجه کشورهاي عربستان سعودى، عمان، کویت، قطر، بحرین و امارات در ریاض به وجود آمد که عمـده  

ى و ترین زمینه هاى همکارى کشورهاى عضو این شورا، مبادله اطالعات در موضوعات امنیتى، تشکیل شبکه دفاع هـوای 

) در واقـع تشـکیل   118ایجاد نیروهاى واکنش سریع بود. (تهامی، سیاست آمریکا در قبال ایران طی دوره جنگ تحمیلی: 

این شورا اقدامى علیه انقالب ایران و با حمایت آمریکا بود؛ بدان خاطر که این شورا مى توانسـت بـه عنـوان سـدي در     

  ار گرفته شود. برابر قدرت ایران و اسالم سیاسى رادیکال به ک

گرایش کشورهاي فوق به سوي آمریکا در تقابل با ایران باعث شد تا حمایت همه جانبه آمریکا از این شورا تشـدید  

شده و در این ارتباط نیروى واکنش سریع آمریکا به همراه نیروهاى واکنش سریع شوراى همکارى خلـیج فـارس بـراى    

وبى جنبش هاى داخلى و منطقه اى فعال شـدند و اعضـاى ایـن شـورا در     کنترل درگیرى هاى با ابعاد کوچک تر و سرک

طول جنگ عراق با ایران، کمک هاى فراوانى را در اختیار بغداد قرار دادند تا بتواند جلوي گسـترش افکـار انقالبـی بـه     

تـالش همگـان در    علی رغم ) 119سایر نقاط را بگیرند.( تهامی، سیاست آمریکا در قبال ایران طی دوره جنگ تحمیلی: 

، موجب تثبیت نظام و انقالب شد و بنابراین ایـران نیـز فرصـت    1361مقابله با ایران، موفقیت هاي نظامی ایران در بهار 

یافت تا ایده صدور انقالب را شدت دهد. در اینجا آمریکا نیـز بـا تمـام امکانـات خـود، بـراي جلـوگیري از گسـترش         

ورهاي عربی خلیج فارس، به عراق که سـپر دفـاعی آن کشـورها تلقـی مـی شـد       استراتژي صدور انقالب اسالمی به کش

  )     424، ما وعراق؛ از گذشته دور تا امروز:  کمک کرد تا از پیروزي ایران جلوگیري کند.( پارسادوست

                                            
1  Persian Gulf Cooperation Council 
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و  1با تحت الشعاع قرار گرفتن تکلیف جنگ پس از فتح خرمشهر، جلب توجه ایران به جبهه جنگ اسرائیل بـا لبنـان  

استفاده عراق از این فرصت حیاتی باعث شد که براي صدور انقالب، لوازم و مراحل خاصی در نظر گرفته شـود و پـس   

ادامه یافته و نهایتا با حمله آمریکا به هواپیماي مسافربري ایران، بـا   1367از آن نیز بدالئل مختلفی جنگ تحمیلی تا سال 

  افت. پذیرش آتش بس از سوي ایران جنگ خاتمه ی

ام «شوراي امنیت از سوي ایران، سیاست هاي داخلی و خارجی ایران تحـت الشـعاع نظریـه     598با پذیرش قطعنامه 

قرار گرفته و بالطبع بازسازي اقتصادي و نظامی در دستور کار دولتمردان جدید ایران قرار گرفت و سیاست نگاه »  القري

به سیاست جدید رهبران ایران تبدیل گردید.(ازغنـدي، سیاسـت     -ون به جاي توجه بیشتر و جدي تر به بیر -به درون 

) از آنجایی که این دیدگاه مبناي نظري الزم را براي تغییر و بازنگري سیاسـت  36 – 34خارجی جمهوري اسالمی ایران: 

نظریـه ام   خارجی ایران فراهم ساخته بود، لذا با توجه به ضروریات، نیازها، مشکالت و حل معضـالت پـس از جنـگ،   

  القراي براي صدور انقالب مناسب تر از سایر نظرات به نظر می رسید. ارکان اصلی این نظریه عبارتند از: 

  الف) مالك وحدت در فلسفه ام القراء، وحدت در انجام وظیفۀ اسالمی است. 

  ت. ب) والیت فقیه و حکومت والیت فقیه، اساس و جوهر تشکیل حکومتی اسالمی در ام القراء اس

ج) مرز هاي قراردادي و بین المللی جغرافیایی اثري در این رهبري ندارد. جهان اسالم امت واحده است، والیت فقیه 

  و حیطه مسؤولیت آن قابل تقسیم به کشورها نیست، مسؤولیت رهبري امت اسالم مرزي نمی شناسد. 

د که در حقیقت الیق رهبري جهـان اسـالم   د) کشوري ام القراي جهان اسالم محسوب می شود که داراي رهبري باش

  باشد. 

ه ) از آنجایی که ام القراء به دفاع از حقوق امت ها می پردازد، از این رو قدرت هاي جهان سعی مـی کننـد آن را در   

هم شکسته و نابود سازند تا دیگر سدي بر سر راه امیال آن ها نباشد و در این جاست که وظیفه امت حفاظت و حمایت 

  ) 74– 73ام القراء می باشد. ( ایزدي، سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران: از 

بر مبناي این نظریه اگر ما بتوانیم کشوري پیشرو و توسعه یافته با حفظ معنویت انقالبـی و ارزش هـاي اسـالمی بـه     

. براي تقلیـد از ایـن   جامعه جهانی ارائه دهیم، رغبت و توجهی که دیگر کشور هاي اسالمی، کشورهاي جهان سومی و..

                                            
ن عرب، نقطه مرکزي محسوب شده و همچنین از سـوي دیگـر، جبهـه مواجهـه     لبنان از یکسو در سیاست صدور انقالب اسالمی ایران به جها 1

 اساسی در برابر آمریکا و اسرائیل به شمار می آمد و لذا ایران حساسیت زیادي در مورد لبنان داشت. 
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کشور نمونه خواهند داشت، به معنی واقعی صدور انقالب اسالمی است. لذا در چـارچوب چنـین شـرایطی ایـن معنـی      

  تفهیم می شود که اسالم قادر به تنظیم زندگی مادي و معنوي و نیز اعتالي کل بشریت است.

صددیم تا به مسائلی همچون جایگاه صدور انقـالب  پس از گذار تاریخی در باب صدور انقالب اسالمی، در ادامه در 

  در قانون اساسی، اهداف استراتژي صدور انقالب و ابزارهاي آن بپردازیم. 

   . جایگاه صدور انقالب در قانون اساسی:3. 1

صدور انقالب در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران از جایگاه خاصی برخوردار بوده و در اهمیت آن همـین بـس   

ز نوزده اصل مرتبط با سیاست خارجی، هشت اصل آن درباره صدور انقالب بوده و حمایت از مستضعفین، وحـدت  که ا

جهان اسالم و رستگاري بشریت، از اهداف نهایی صدور انقالب در بعد سیاست خارجی ایران به شمار می آید که ما در 

  اینجا به برخی از آن ها اشاره می کنیم:   

قانون اساسـی بـا توجـه بـه محتـواي      «ن اساسی دربارة شیوة حکومت اسالمی تصریح می شود که: در مقدمه قانو  -

اسالمی انقالب ایران که حرکتی براي پیروزي تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تـداوم انقـالب را در داخـل و    

هاي اسالمی و مردمی می کوشـد تـا راه   خارج کشور فراهم می کند. به ویژه در گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبش

تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند و استمرار مبارزه در نجات ملـل محـروم و تحـت سـتم در تمـامی جهـان قـوام        

  )   5بی نا، قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران: ».( یابد

ایران موظف است سیاست کلـی  همۀ مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوري اسالمی « قانون اساسی:  11اصل   -

خود را بر پایه ائتالف و اتحاد ملل اسالمی قرار دهد و کوشش پی گیر به عمـل آورد تـا وحـدت سیاسـی، اقتصـادي و      

  )13بی نا، قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران: ».( فرهنگی جهان اسالم را تحقق بخشد 

اسالمی خود را به طور روشن بیان کرده و نیز عزم خود را  قانون اساسی، هدف از نشر و ایده انقالبی و 154اصل   -

در تحقق آن بیان می دارد. این اصل نظام اسالمی را مقید به حمایت از ملل مبارز و محروم می کند و در عین حال، عدم 

کل جامعه  جمهوري اسالمی ایران، سعادت انسان در« چشم داشت به سرزمین و حاکمیت آن ها را  نیز یادآور می شود. 

بشري را آرمان خود دانسته و استقالل، آزادي، حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می دانـد. بنـابراین در عـین    
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خودداري کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت هاي دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مسـتکبرین  

  )43نا، قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران: بی ».( در هر نقطه از جهان حمایت می کند

   . اهداف استراتژي صدور انقالب اسالمی:4. 1

جمهوري اسالمی ایران با اتخاذ این سیاست، اهدافی را دنبال می کرد که برخی از آن ها عبارتند از: الگوسازي، تبلیغ 

) البتـه  72 تاب جهـانی انقـالب اسـالمی:   محمدي، باز و آگاه سازي، آموزش، حمایت از نهضت هاي آزادي بخش و....(

برخی بر این باور بودند که ایران با اتخاذ این سیاست، بدنبال اهداف مهم تري بود؛ بـدان خـاطر کـه از نگـاه آن هـا در      

کوتاه مدت این سیاست وسیله اي براي دفاع از ایران به رهبري فقهاء بوده و همچنین وسیله اي براي تأمین امنیـت بـین   

ایران به ویژه در خلیج فارس تلقی می شد و در بلند مدت نیز گامی جهت استقرار نهایی نظمی جهانی زیـر چتـر    المللی

  )65عدالت اسالمی به شمار می رفت.( اسپوزیتو، انقالب ایران و بازتاب جهانی آن: 

  . ابزارهاي صدور انقالب:5. 1

ن، ابزارهـا و روش هـاي گونـاگونی در عرصـه هـاي      به منظور تحقق اهداف صدور انقالب و ارزش هاي حاکم بر آ 

سیاسی، فرهنگی و اقتصادي به کار گرفته شدند که مهم ترین ابزارها و روش هاي سیاسی فرهنگی عبارتنـد از: حمایـت   

از نهضت هاي آزادي بخش، وسائل ارتباط جمعی و مطبوعات، وزارت امور خارجه،تشکیل کنگره ها، سـمینارها، حـج،   

مبادله دانشجو و.... در بعد اقتصادي نیز مهم ترین ابزارها و روش هاي گسترش انقالب اسـالمی عبارتنـد از:   اعزام مبلغ، 

تقویت اقتصاد داخلی به واسطه توسعه اقتصادي در کشور با هدف ایجاد نمونه و الگو در داخل و تـرویج ایـن الگـو در    

یران، گسترش توانمندي نظامی در جهت بازدارندگی و ایجاد خارج کشور،  بهره گیري از درآمد نفتی و سایر منابع غنی ا

  امنیت براي کشور و....  

  . ثمرات صدور انقالب2 
قـدرت   تعارض با نظام بـین الملـل و منـافع    با پیروزي انقالب اسالمی ایران، انقالبیون ارزش ها و هنجارهایى را در

عرصه بین الملل به همراه داشته است و عمـده تـرین   هاى حامى حفظ وضع موجود مطرح کردند که چالش هایی را در 

آن ها عبارتند از: استقالل از قدرت هاي بزرگ، عدالت، حق تعیین سرنوشت، همبسـتگى و اتحـاد مستضـعفان، بیـدارى     
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طلبى، مبارزه علیه وضعیت حاکم موجود در نظـام بـین الملـل کـه مهـم تـرین        هاى محروم، حق ملت مسلمانان، حقانیت

طلبى، غارتگرى، زور گویى، انحصارطلبى، پایگاه خـارجی، تجـاوز، امپریالیسـم، اسـتعمار،      آن شامل قدرت شاخصه هاي

)                                                                          164الملل:  جهالت و... می باشد. (ستوده، سیاست خارجى جمهورى اسالمى ایران و ساختار نظام بین

جمهوري اسالمی ایران در عرصه سیاست خارجى تالش کرد تا  با تبدیل ارزش هاي فوق بـه هنجـار در نظـام بـین     

الملل، افکار عمومى ملل محروم و مستضعف جهان سوم را تحت تأثیر قرار داده و لذا انقالبیون با اتخاذ سیاست صـدور  

ب ایران در سراسر جهان مبادرت نموده و با توجه به ایدئولوژي جهان شـمول  انقالب، به گسترش و صدور الگوي انقال

این انقالب، اهدافی همچون احیاي هویت واحد اسالمی، مبارزه با ناسیونالیسم و برقراري اتحاد جهـان اسـالم در برابـر    

جهانی، منـافع ابرقـدرت هـا و     غرب را در راس برنامه هاي خود قرار دادند. از این رو انقالب ایران تهدیدي براي نظام

دولت هاي مستبد محسوب شده و تحوالت عمیقی را در جامعه جهانی و نظام بین الملل به همراه داشت که در ادامه در 

 مقایسه اي به مهم ترین تاثیرات آن در برخی کشورها اشاره اي داشته باشیم. –صددیم تا با نگاه تاریخی 

  . تونس:1. 2

می ایران نتوانست در کشور تونس به مداخله مسـتقیم یـا تشـکیل گروههـاي فعـال جدیـدي بـا        گرچه انقالب اسال 

پشتیبانی ایران بیانجامد، بلکه به گرایش هاي مخالفت آمیزي که از پیش در آنجا بود شتاب بخشید. سیاستمداران تـونس  

اي سکوالر یا غیر مذهبی دانسـته و  ، قدرت و مشروعیت سیاسی اسالم و سنت هاي اسالمی را تابع نظام ه1980در دهه 

)؛ امـا در مقابـل   190و  171 اسپوزیتو، انقـالب ایـران و بازتـاب جهـانی آن:    لذا به ناسیونالیسم و توسعه می اندیشیدند (

گروههاي مخالف دولت، انقالب ایران را به عنوان الگویی ضروري در پاسخگویی و مسؤلیت پـذیري اسـالمی رهبـران    

ند. تاثیر پذیري این گروهها از انقالب ایران و تهدید تلقی کـردن انقـالب ایـران از سـوي حاکمـان      سیاسی تلقی می کرد

ت بـا گـروه هـاي مـذهبی شـکل                تونس براي رهبري سیاسی خـود، باعـث شـد تـا در ایـن دهـه منازعـه اي بـین دوـل

ن براي آن ها خطرنـاك محسـوب   ) از آن جایی که انقالب ایرا172اسپوزیتو، انقالب ایران و بازتاب جهانی آن: گرفت.(

به بهانه صرفه جویی در امور مالی و مخالفت با جنگ  1982دولت تونس براي رفع این تهدیدات، در سال « می شد، لذا 

  ) 294: بازتاب جهانی انقالب اسالمی ( محمدي، ».تحمیلی، سفارت خود در ایران را تعطیل کرد

باعـث شـد   »  راشد الغنوشی « ی در تونس بر فعاالن مسلمانی همچون شایان ذکر است که نفوذ معنوي انقالب اسالم

« که آن ها با الگو برداري ازتجربه ایران و ایجاد جسارت در بیان خواسته هاي خود، جنبش اسالمی جدیدي را با عنوان 

، جنـبش هـاي   کمجیـان دتغییـر نـام داد. (  » جنبش نهضت « در تونس تشکیل  دادند که بعدا به » حرکه االتجاه االسالمیه 
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)  این جنبش با هدف سرنگونی سکوالریسم در نظام تونس و روي کار آمدن حکومت به   365: اسالمی در جهان عرب

هاي طرفدار سیاستهاي غیر مـذهبی تـونس،    سبک حکومت اسالمی ایران تشکیل شد که در نهایت با عکس العمل دادگاه

ت سال ها خفقان و استبداد در تونس، دو سال پیش در این کشـور انقالبـی   رهبران جنبش روانه زندان شدند. اما با گذش

رخ داد که تشابهات زیادي از نظر نوع شکل گیري و خواسته هاي مردم با انقالب اسالمی ایران دارد که در ادامـه اشـاره   

 اي مختصر به آن می شود.

ــردم تــونس در روز  منشــاء آن خودســوزي یــک جــوان   ) آغــاز شــد و2010دســامبر  17( 1389آذر  26خیــزش م

در اعتراض به فقر و ظلم حکومت بود. خودسوزي این جوان تونسی باعث شد که » محمد بوعزیزي«فروش به نام  دست

ابتدا دوستان و نزدیکان وي و سپس مردم دیگر دست به اعتراض و تظاهرات بزنند. مردم به خیابان ها آمدند، اعتراضات 

  رهاي دیگر نیز سرایت کرد.  خیابانی اوج گرفت و به شه

مشت آهنین پلیس براي مقابله با مردم، باعث کشته شدن تعدادي دیگر شد و این خود منجر بـه خشـم بیشـتر مـردم     

سال حکومت بن علی، هیچ گاه شاهد چنین حوادثی نبوده و  23گردید و اعتراضات ادامه یافت. این در حالی بود که در 

سـابقه   ر آفریقایی معروف بود؛ اما به یک باره با موجی از اعتراضات مردمی ـ خیابـانی بـی   ترین کشو این کشور به باثبات

هـاي مـردم و    تدبیري و اهمال دولت در پاسـخگویی بـه اعتـراض    رو شد که کسی انتظار نداشت. در ادامه بر اثر بی روبه

ن، سطح مطالبات روز به روز افزایش یافت.( کنندگا ها نفر از معترضان در حمله نیروهاي امنیتی به تظاهرات شدن ده کشته

  )79 -77حسینی عارف، بهار عربی در پرتو بیداري اسالمی: 

مهم ترین مطالبات مردم در روزهاي نخست انقالب، حل مشکل بیکاري و بهبـود وضـعیت معیشـتی بـود؛ امـا ایـن       

ت باالتر رفت و بخش هاي دیگر را نیز ها با سرکوب شدید نیروهاي امنیتی مواجه شد. در نتیجه سطح مطالبا درخواست

  گیري رئیس جمهور راضی نشدند. شامل شد و در نهایت مردم به چیزي کمتر از کناره

ترین مطالبات مردم تونس عبارتند از: اقتصادي، سیاسی ( مقابله با مشت آهنین و مخالفت با سرکوب احـزاب و   عمده

ام شعائر دینی و مذهبی مثل نماز جماعت و مراسم دینی، اسـتفاده از  رهبران مخالف) و مذهبی( برخورداي از آزادي انج

 پوشش اسالمی).

بر اساس نظر کارشناسان جامعه تونس، اکثریت انقالبیون تونس، گرایش و مطالبات اسالمی داشته و گـر چـه هـدف    

بتدا بدنبال آن بودند تا بن علـی  گرایان به دست گرفتن قدرت بود، اما آن را در ظاهر بیان نمی کردند؛ بلکه ا نهایی اسالم

  را کنار زده، حزب حاکم استعفا داده و در نهایت قانون اساسی عوض شده و انتخابات آزاد برگزار گردد. 
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(محـل حادثـه     اسـتاندار سـیدي بوزیـد     رئیس جمهور تونس در طول اعتراضـات یـک ماهـه، وزیـر امـور جوانـان،      

مشاور سیاسی و  سخنگوي رئیس جمهور را برکنار کرده و به عالوه   کشور، گذاري، وزیر خودسوزي)، وزیر امور سرمایه

به عیادت بوعزیزي رفت و حتی در نهایت کابینه و پارلمان را منحل کرد؛ اما هیچیـک از ایـن اقـدامات چـون در زمـان      

پیـروزي، کمتـر از    مناسب خود صورت نگرفت، در آرام کردن مردم تأثیر نداشت. بدین ترتیب انقالب تونس از آغاز تـا 

) بـا فـرار رئـیس جمهـور زیـن      1389دي  24میالدي ( 2011ژانویه  14یک ماه طول کشید و در نهایت در تاریخ جمعه 

  اش به عربستان سعودي، به پیروزي رسید.  العابدین بن علی و خانواده

اذان از شبکه هاي رادیویی و  توان در مواردي نظیر پخش نواي قرآن وموج اسالم خواهی پس از  فرار بن علی را می

هاي  هاي زن در تلویزیون تونس و شبکه تلویزیونی، گسترش حجاب پس از لغو  قانون ممنوعیت حجاب، حضور مجري

 )209مختلف این کشور بعد از انقالب مشاهده نمود.(ذوالفقاري، بیداري اسالمی در تونس و چشم انداز آینده: 

هـا،   در تونس ایجاد شد که از جمله مهم تـرین آنهـا عبارتنـد از: آزادي رسـانه    همچنین تغییرات و اصالحات سریعی 

مشارکت سیاسی مردم، بازگشت رهبران تبعیدي از جمله راشد الغنوشی، خلع ید جمعی از مفسدان اقتصادي از منـابع و  

ایـت بـه قـدرت    ثروت هاي عمومی، نگاه دولت به سمت کاهش بیکاري و رسیدگی به وضعیت اقتصادي مـردم و در نه 

  رسیدن اسالم گرایان.

  . مصر: 2. 2

سابقه تاریخی ارتباطات سیاسی ایران و مصر از زمان کوروش پادشاه هخامنشی آغاز گشته و در ادامـه نیـز بـا ظهـور     

هاي اموي و عباسی و تحت تعقیـب قـرار گـرفتن     اسالم رابطه طرفین وارد مرحله جدیدي شد. با روي کار آمدن سلسله

ع) و شیعیان، بسیاري از بزرگان سادات در جستجوي پناهگاه به مصر و ایران که به دور از دسترسی حاکمیت اهل بیت (

) ایـن دو کشـور از   346 – 345: شناخت کشورهاي اسالمی و نواحی مسلمان نشین گلی زواره،مرکزي بود سفر کردند. (

طه انگلیس بر هر دو کشـور در قـرن گذشـته، بـالطبع     لحاظ سیاسی همواره با یکدیگر در تعامل بوده و بدلیل نفوذ و سل

  ایران و مصر روابط دوستانه اي با یکدیگر داشتند.  

در دنیـاي  » آبـادي   الـدین اسـد   سـید جمـال  « هاي اصالحی  از لحاظ فرهنگی نیز روابط ایران با مصر با شروع فعالیت

گرایی نوین در اندیشه سیاسـی مسـلمانان    اندیشه اصالح با احیاي  اسالم به ویژه در ایران و مصر نمود یافته و سید جمال

عرب و نیز سردادن نداي وحدت میان شیعه و اهل سنت موفق به ایجاد نهضتی شد که پـس از او شـاگردانش از جملـه    

محمد عبده آن را پیگیري و دنبال نمودند و در همین راستا در اواخر نیمه اول قرن بیسـتم، جهـت نهادینـه شـدن رابطـه      
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بین علمـایی همچـون آیـت اهللا بروجـردي و     » دارالتقریب بین المذاهب االسالمیه « عه با اهل سنت  نهضتی در قالب شی

 )  154: انقالب ایران و بازتاب جهانی آن اسپوزیتو،شیخ شلتوت شکل گرفت.( 

بـا سـلطه   ؛ امـا  هاي زیادي شـده اسـت   گرچه روابط طرفین دستخوش تحوالت و دگرگونی پس از جنگ جهانی دوم

در مصـر، در سـایر دوران رابطـه دوسـتانه اي بـین طـرفین       » جمال عبدالناصر « آمریکا بر هر دو کشور، به غیر از دوران 

و دولت مصر بر مبناي همین روابط صمیمانه به مخالفت با انقالبیون در ایران می پرداخت. اما فراتر از دولت برقرار بوده 

هـاي رسـمی    به بعد، به صورتی صریح یـا ضـمنی، سیاسـت    1978سی مصر از سال مصر، غالب جریان هاي اسالمی سیا

نظام سیاسی حاکم بر مصر در تأیید شاه ایران و مقابله با انقالبیون ایران و رهبري امام خمینی را مورد انتقاد قرار دادند. ( 

جریانات مختلف اسـالمی مصـر    ) در خصوص دیدگاه 373: انقالب اسالمی و تحوالت فراوطنی آن در مصر عبدالناصر،

در مورد انقالب اسالمی ایران و تحوالت آن، باید خاطر نشان کرد که علی رغم اختالف نظر میان آن ها، از نگـاه غالـب   

انقـالب   عبدالناصـر، ( این جریان ها در حقیقت پیروزي ایدئولوژي سیاسی اسالم و تجسم آن در شکل یک دولـت بـود.  

  )   374: آن در مصر اسالمی و تحوالت فراوطنی

بـا محکومیـت   در مصـر رخ داد و  » کمپ دیویـد  « ، همزمان با مذاکرات 1979پیروزي انقالب اسالمی ایران در سال 

پیمان کمپ دیوید از سوي ایران، گروههاي اسالمی از جملـه اخـوان المسـلمین میانـه رو، جماعـه االسـالمیه و برخـی        

از موضـع   ز الگوي ایران و مبادرت به جنگ مقدس با اسرائیل فـرا خوانـده و  گروههاي دیگر، دولت مصر را به پیروي ا

ایران در عقب نشینی اسرائیل از تمامی خاك فلسطین اشغالی استقبال کردند؛ البته در مقابل برخی گروههاي دیگر سـعی  

نبـه اسـالمی و احیـاي فکـر     هاي ایرانیت و شیعی بودن انقالب اسالمی در مقابل ج نمودند تا با پر رنگ جلوه دادن جنبه

دینی در دنیاي معاصر، از تأثیرات این انقالب در مصر بکاهند. همچنین دولت مصر نیز که در این مقطع زمـانی بـه دلیـل    

بهبود روابط خود با رژیم صهیونیستی در میان کشورهاي اسالمی و عربی در انزوا قرار داشت، ضـمن محکومیـت ایـران    

مصر، سعی داشت تا با بزرگ جلوه دادن خطر انقالب ایران براي کشور منطقه، با این کشورها به مداخله در امور داخلی 

علیه ایران ائتالف نموده و ضمن بهبود روابط خود با کشورهاي اسالمی، امواج انقالب اسالمی ایـران را هـر چـه بیشـتر     

  )  273 – 272:  ، بازتاب جهانی انقالب اسالمیمحمديمهار نماید.( 

گروگان گیري سفارت آمریکا در ایران و جنگ تحمیلی، گرچه رابطه ایران با برخـی از گروههـاي اسـالمی از     بدنبال

بـه طـور   )؛ ولی 377:  انقالب اسالمی و تحوالت فراوطنی آن در مصر عبدالناصر،جمله اخوان المسلمین کمی تیره شد (

خویشـتن اسـالمی و احیـاي فکـر دینـی در مصـر را       گیري نهضت بازگشت به  کلی تأثیر انقالب اسالمی ایران در شکل
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الهام پذیري این گروهها از انقالب اسالمی منجر بـه تقویـت   توان انکار نمود و در این خصوص باید اظهار نمود که  نمی

رغـم وجـود حکومـت پلیسـی در مصـر و فشـارهاي        علی مخالفان دولت در مصر و شکل گیري نهضت اسالمی شد و 

هـاي کـارگري و    هـاي عظـیم دانشـجویی، اتحادیـه     یرون مصر، گروههاي اسـالمی در قالـب جنـبش   مختلف از درون و ب

و  1389ند و در نهایت شاهد شکل گیري انقالب عظیم مردمی در بهمـن  هاي دینی و مذهبی به کار خود ادامه داد تشکل

  مصر ارائه می گردد: سقوط دیکتاتوري حسنی مبارك شدیم که ذیال شرحی کوتاه از وقایع این قیام مردم در

) که از سوي جوانان مصر و با الهام از انقـالب تـونس بـه    2011ژانویه  25( 1389بهمن  5خیزش مردم مصر در روز 

در » میـدان التحریـر  «نامگذاري شده بود، آغاز شد و از این زمان به بعد شهرهاي مصر یـه خصـوص   » روز خشم«عنوان 

ندگانی شد که از نقاط مختلف مصر در آن تجمـع کـرده و خواسـتار سـقوط نظـام      کن مرکز شهر قاهره، میعادگاه تظاهرات

 دیکتاتوري مصر شدند.

با لجاجت مبارك مبنی بر ماندن بر سر قدرت، شعارهاي مردم حاضر در تظاهرات میلیـونی میـدان التحریـر هـر روز     

دور آمریکـا گـم شـو، امـروز در میـدان      اي مبارك اي ترسـو اي مـز  « شد. برخی از شعارهاي مردم عبارتند از:  تندتر می

التحریر فردا در قدس، تا رفتن طاغوت پایداري خواهیم کرد، سرنگون باد فرعون، زنده باد انقالب سرنگون باد مبـارك،  

خورد، شهادت و پیروزي ـ انقالب تـا پیـروزي، خورشـید آزادي طلـوع مـی کنـد و         اهللا اکبر، انقالب مصر شکست نمی

  )113-112حسینی عارف، بهار عربی در پرتو بیداري اسالمی،». ( اهد شدخواست ملت حاکم خو

فشار اسالم گرایان بر دولت مستبد مصر تا جایی بوده است که آمریکا احساس خطر کرده و در ایـن زمینـه روزنامـه    

ی از دولتهـا را  هاي اخیر در خاورمیانه آینده و سرنوشت سیاسی برخ ناآرامی« وال استریت ژورنال چاپ آمریکا نوشت: 

که بعنوان نزدیکترین متحدان واشنگتن درمنطقه محسوب می شوند، در هاله اي از ابهام قرار داده اسـت. دولـت آمریکـا    

همزمان با تشدید ناآرامی ها در منطقه خاورمیانه، تالش مضاعفی براي جلوگیري از  اسالم گرایی  آغـاز کـرده و دولـت    

اآرامی ها در مصر، حسنی مبارك را براي ایجاد تغییـرات در کشـور بـا هـدف کاسـتن از      باراك اوباما همزمان با تشدید ن

خشم مردم؛ تحت فشار قرار داد.( زادهوش و حسینی عارف، شرح کوتاهی از وقایع خیزش اسالمی مردم در کشـورهاي  

 )152عربی: 

سایر کشورها، مقام معظم رهبري در  با توجه به اهمیت کشور مصر در دنیاي اسالم و تاثیرگذاري وقایع این کشور بر

بهمن، خطبه دوم ناز جمعه را  به حوادث مصر اختصاص داده و سخنانی به زبان عربی بیان کردنـد و در مقابـل    15روز 

عضو ارشـد و سـخنگوي سـابق    » کمال الهلباوي« وزیر امورخارجه مصر اظهارات رهبر انقالب را رد کرد. در این راستا 
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وزیر خارجه کنـونی  «سی در پاسخ به اظهار مجري این شبکه خاطر نشان کرد:  بی در گفتگو با شبکه بیاخوان المسلمین، 

گیري که در قبال انقـالب مصـر داشـته سپاسـگزار      اي به دلیل موضع مشروعیت ندارد. ضمن اینکه وي باید از امام خامنه

  )89/11/17سایت خبرگزاري فارس: ».(باشد

جمهـور مصـر اصـالحاتی را پیشـنهاد داد امـا حاضـر بـه اسـتعفا          مبـارك رئـیس   پس از گذشـت چنـد روز، حسـنی   

که خواستۀ اصـلی معترضـان بـود نشـد. وي در روز هشـتم اعتراضـات وعـده داد کـه در مـاه سـپتامبر از قـدرت کنـار             

ــزرگ مصــر،   18خواهــد رفــت. امــا پــس از   1389بهمــن  22بــاالخره در روز روز اعتراضــات مســتمر در شــهرهاي ب

» محمــد حســین طنطــاوي«)، انقــالب مــردم مصــر پیــروز شــده و شــوراي عــالی ارتــش بــا ریاســت 2011فوریــه  11(

 وزیر دفاع مبارك قدرت را به دست گرفت. 

هـا   خبر سقوط مبارك، موجی از شادي را در بین مردم حاضر در میدان التحریر و دیگر نقاط مصر ایجاد کرد. میلیـون 

 اکبر سردادند. تظاهرات کنندگان پس از شنیدن خبر برکنـاري مبـارك از شـوق گریـه     مصري با شنیدن این خبر فریاد اهللا

ها، با کشیدن کـِل و هـورا،   بام ها و پشت کشیدند. زنان و دختران مصري روي بالکن کردند و یکدیگر را در آغوش می می

-146عربی در پرتو بیداري اسالمی: شادي خود را بروز داده و شادمانی مردم غیر قابل وصف بود.( حسینی عارف: بهار 

147(  

سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمی ایران نیز پیروزي مردم مصر بر حسنی مبارك را به ملت این کشـور  

تبریک گفت و اظهار امیدواري کرد که ملت بزرگ مصر به همه خواسته هاي خود برسـند. وي همچنـین اظهـار داشـت:     

  )www.abna.ir.(وزي بزرگی براي این ملت استتحقق اراده مردم مصر، پیر

پس از سرنگونی دیکتاتوري مبارك، مرده سفارت اسرائیل در این کشور را اشغال نموده و بارها نیـز لولـه هـاي گـاز     

  صادره به رژیم اشغال گر ار به آتش کشیدند. 

غربی و کشورهاي حامی مبـارك در منطقـه بـه شـوراي عـالی ارتـش در        با وجود کمک آمریکا، اسرائیل، کشورهاي

به نمایندگی از اسالم گرایـان  » محمد مرسی « قدرت رسیدن احمد شفیق در انتخابات، در نهایت با ایستادگی انقالبیون، 

  در این کشور به قدرت رسید.

   بحرین:. 3. 2
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معیت باالي شیعیان و سابقه بنیـادگرایی شـیعه در ایـن    کشور بحرین در میان ممالک عربی خلیج فارس، به لحاظ ج

کشور، کانون رستاخیز شیعه بوده و همواره بین آن ها با دولت مرکزي خصومت وجـود داشـته اسـت. بـدنبال انقـالب      

اسالمی، شیعیان این کشور به عنوان یک جنبش نیرومند در این کشور ظاهر شده و با تأثیر پذیري از انقالب اسـالمی و  

« چنین حمایت از سوي انقالبیون ایرانی، حرکات چندي بر علیه حکام خود انجام دادند که از جمله آن ها سخنرانی هم

اوت ( بـه بهانـه روز    17بود که منجر به شکل گیـري دو تظـاهرات علنـی در روزهـاي      1979در سال » هادي مدرسی 

اوت مدرسی بـه همـراه    31نهایت اخراج وي را در اوت ( اعتراض به بازداشت مدرسی ) شده و در  19قدس ) و روز 

  )  202داشت. ( محمدي، بازتاب جهانی انقالب اسالمی: 

اهللا صدر توسط رژیم عراق از جانب حکام بحرین، دوباره منازعـات   بدنبال تأیید تلویحی اعدام آیت 1980در آوریل 

ظاهرات از ناحیه شیعیان بحرین را سرکوب کردند. هرگونه ت در این کشور شدت گرفت که در پی آن نیروهاي دولتی نیز 

) همچنین با حمله عراق به ایران و بدنبال آن پیوسـتن بحـرین بـه پیمـان     192 (محمدي، بازتاب جهانی انقالب اسالمی:

امنیتی با عربستان و در نهایت تشکیل شوراي همکاري خلیج فارس، گرچه تا حدي صدور انقالب در این کشـور مهـار   

با این حال ریشه ها و زمینه هاي الزم براي طغیان در کشـور بحـرین همچنـان وجـود داشـته و در مقابـل نیـز         شد؛ ولی

بار نیروهاي دولتی بحرین با شیعیان این کشور که به نوعی معلول محرومیت اکثریت شیعه در برابر  برخوردهاي خشونت

» جبهه اسالمی بـراي آزادي بحـرین  «رکوب کودتا توسط اقلیت حاکم سنی بود، با جدیت همراه بود که از جمله آن ها س

)  علـی رغـم سـرکوب مخالفـت هـاي       275: تاثیرات منطقه اي و جهانی انقالب اسالمی ملکوتیان،بود. ( 1981در سال 

شیعیان که غالب آن ها به ایران نسبت داده می شد، ولی با این حال این قیامها ادامه داشته و مهم تـرین آن هـا سـرکوب    

بود که با وجود مهار این جنبش، شیعیان بر استمرار قیام تا موافقت دولـت بـه برگـزاري انتخابـات پارلمـانی       1994ال س

) و در نهایت حاکمان بحرین بدلیل ترس از حرکتهاي اصـالح  193 تاکید کرده (محمدي، بازتاب جهانی انقالب اسالمی:

بیشتر به مردم بحرین و امکان انتخاب نماینـدگان شـیعه در مجلـس     هاي در سال هاي پس از آن، با اعطاء آزادي  گرایانه

ملی به این قیامها خاتمه دادند و لیکن با شروع خیزش اسالمی در کشورهایی نظیر تونس و مصـر، در بحـرین نیـز قیـام     

 هایی علیه حکومت شکل گرفت.

) آغاز شد؛ روزي کـه بـه تأسـی از    2011فوریه  14( 1389بهمن  25خیزش مردم بحرین در موج جدید، روز دوشنبه 

اعالم شده بود. تظاهرات مسـالمت   "روز خشم"انقالب هاي پیروزمند تونس و مصر، از سوي جوانان بحرینی به عنوان 
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آمیز مردم بحرین با حمله نیروهاي امنیتی و نیز اراذل و اوباش طرفدار حکومت به خشونت کشـیده شـد. در اولـین روز    

تن دیگر زخمی شدند. با این خشونت  20شهید و » عبدالهادي علی المشیمع«ساله به نام  21ن تظاهرات بحرین یک جوا

  غیرمنتظره حکومت، اعتراضات خیابانی اوج گرفت و به شهرها و مناطق دیگر نیز سرایت کرد. 

ممانعـت از   حکومت اقلیت بر اکثریت،« ریشه هاي اصلی تحوالت اخیر در بحرین را می توان در مواردي بیان کرد: 

 – 26هاشمی نسـب، بحـران بحـرین:    »( مشارکت سیاسی پیروان اهل بیت، تغییر بافت جمعیتی بحرین و فاصله طبقاتی 

27 (  

لـیکن    شـمردند، خواسته هاي معترضین برکاري را از جمله هر چند برخی کارشناسان، بی  در اعتراضات مردم بحرین،

مـذهبی و رفـع     اصـالحات سیاسـی،    اقتصادي چون درخواست آزادي بیشتر، اکثر قریب به اتفاق کارشناسان مسائل غیر

دهنـد، را از مطالبـات اصـلی معترضـان معرفـی      درصد جمعیت بحرین را تشکیل مـی  60تبعیض علیه شیعیان که حدود 

  )146(معارفی، نقش مطالبات اقتصادي در انقالب و خیزش کشورهاي عربی:  کنند. می

حکومت باعث شد که مردم از خواسته هاي فوق عبور کنند و سطح مطالباتشان افزایش  شایان ذکر است که خشونت

اعتراضات ما تنها براي اصالحات و از بین رفتن تبعـیض اسـت و   «دهند. در این راستا مردم به دولت اعالم کرده بودند: 

ر به کمتـر از تغییـر رژیـم رضـایت     قصد براندازي حکومت را نداریم، ولی اگر تنها یک نفر از معترضین کشته شود، دیگ

ؤه، خواسـتار کنـاره     ». نخواهیم داد با شهادت عده زیادي از انقالبیون، مردم با نصب پالکاردهایی در اطراف میـدان اللؤـل

 28گیري خاندان حاکم از قدرت و عقوبت قاتالن شهدا شده و سپس اعضاي شوراي همکـاري خلـیج فـارس شـامگاه     

اي از اقـدام   دهاي در منامه برگزار کردند. این شورا در پایان نشسـت خـود بـا انتشـار بیانیـه     العا نشست فوق 1389بهمن 

دولت پادشاهی بحرین در سرکوب مردم معترض و کشتار آنان حمایت کرد. (زادهوش و حسینی عارف، شـرح کوتـاهی   

  )151از وقایع خیزش اسالمی مردم در کشورهاي عربی: 

بـراي انجـام    1389اسـفند   4دیکتـاتور بحـرین در روز   » حمد بن عیسی آل خلیفه«ون، براي مقابله حکومت با انقالبی

برخی گفت وگوهاي محرمانه با سران ارشد عربستان سعودي، در سفري غیر منتظره وارد این کشور شد. ایـن در حـالی   

رز آبـی بحـرین مسـتقر    بود که سه گردان وابسته به ارتش عربستان با حضور در مناطق شرقی این کشور، در نزدیکـی مـ  

ـ که تنها راه ارتبـاطی زمینـی میـان عربسـتان و     » ملک فهد«شدند تا در صورت نیاز و در لحظه صدور دستور، از راه پل 

بحرین است ـ گذر کرده و به نیروهاي رژیم بحرین در کشتار معترضین کمـک کننـد. پـیش از ایـن نیـز مقامـات ارشـد         

ی اعالم کرده بودند که در کنار رژیم حاکم بحرین ایستاده و هر گونه حمایت الزم عربستان سعودي و امارات متحده عرب
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» رابـرت گیـتس   « و مورد نیاز این رژیم براي مقابله با معترضین و قتل عام آنان را فراهم خواهند کرد. به عـالوه اینکـه   

مردم این کشور وارد منامه شد.   برابر قیام با اعالم حمایت از خاندان آل خلیفه در 1389اسفند  20وزیر دفاع آمریکا روز 

سخنگوي هیئت همراه، هدف از سفر وزیر دفاع آمریکا به بحرین را اطمینان بخشیدن به رهبران بحرینـی  » جف مورل « 

هـاي معـارض دانسـت. (زادهـوش و      وگو با گروه نسبت به حمایت واشنگتن از آن ها و ترغیب به ضرورت انجام گفت

  )151ح کوتاهی از وقایع خیزش اسالمی مردم در کشورهاي عربی: حسینی عارف، شر

چرا که با گسـترده شـدن    این در حالی است که هدف واقعی سفر وزیر آمریکایی به بحرین چند روز بعد معلوم شد؛

 ند.اعتراضات، نیروهاي نظامی عربستان نیز راهی بحرین شدند تا در سرکوب و کشتار مخالفان دولت بحرین را کمک کن

 )  134(محسن معارفی، نقش مطالبات اقتصادي در انقالب و خیزش کشورهاي عربی:

با اشغال بحـرین توسـط ارتـش سـعودي، میـدان اللؤلـؤه تخریـب شـد؛ و قلـع و قمـع مخالفـان آغـاز گردیـد. بـه               

بحـرین   اعتقاد ناظران سیاسی، تمام این اتفاقات بـا چـراغ سـبز گیـتس صـورت پـذیرفت. نـاظران ایـن کـار را اشـغال          

خوانده و با توجـه بـه اینکـه معاهـده کشـورهاي خلـیج، دربـاره اسـتفاده از سـپر جزیـره در صـورت حملـه خـارجی              

بــه یکــی از اعضــاي شــوراي همکــاري بــوده اســت، اســتفاده از ارتــش عربســتان خــالف قــوانین شــوراي همکــاري  

  محسوب می گردد.

مت نظامی به کشـتار مـردم بـی سـالح و تـرور رهبـران       پس از آن حاکمان بحرین با اعالم حالت فوق العاده و حکو

انقالب مبادرت نمودند؛ اما با گذشت حدود یک سـال و نـیم از شـروع اعتراضـات مردمـی در بحـرین کمـا کـان ایـن          

  اعتراضات ادامه دارد و در کنار آن سرکوب هاي خشونت بار دولت بحرین با حمایت امریکا و عربستان نیزادامه دارد.

  تان:  . عربس4. 2

از جمله حرکت هاي مسلمانان منطقه که تحت تاثیر انقالب اسالمی در نخستین سال پس از انقالب صورت گرفت، 

، در اعتراض به پادشاهی سعودي بـود. گرچـه ارتبـاط    1979بروز نا آرامی و طغیان اخوان المسلمین عربستان در نوامبر 

بازتاب روانـی انقـالب، عـاملی مـوثر در ایـن واقعـه بـوده اسـت.(         مستقیمی بین این واقعه با ایران وجود نداشته؛ ولی 

شـکل گرفتـه بـود،    » جهیمـان العتیبـی   « ) در این واقعه که با رهبـري  117 :اسپوزیتو، انقالب ایران و بازتاب جهانی آن

 مسجد الحرام توسط مبارزان سنی به مدت دو هفته تصرف گردیـد و در حالیکـه حکومـت عربسـتان از واقعـه تصـرف      

اتفاق افتاد » قطیف«و استان » االحساء « مسجدالحرام سر در گریبان بود، در همان زمان واقعه دیگري در استان ثروتمند 
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و همچنین به دنبال آن ها نیز شورش هاي دیگري نیز به وقوع پیوست که در این قیام ها شـیعیان عربسـتان بـا الهـام از     

اطر بوده و خواهان توزیع عادالنه در آمد نفت و خدمات عمومی بودنـد و  انقالب ایران، از تبعیض حکام سنی آزرده خ

حکام عربستان نیز جهت مقابله با قیام هاي شیعیان، ضمن اتخاذ سیاست مبتنی بـر تحبیـب و رفـع برخـی کاسـتی هـا،       

  – 107یکـا،:  نارضایتی هاي موجود را با شدت بیشتري سرکوب نمودند (کدیور، رویارویی انقالب اسالمی ایـران و آمر 

) تا از تاثیرات انقالب ایران جلوگیري به عمل آوردند. ذکر این نکته ضروري اسـت کـه در راسـتاي جلـوگیري از     108

صدور انقالب اسالمی ایران، عربستان از مهم ترین کشورهاي تامین کننده هزینه جنـگ عـراق بـوده و همچنـین بـراي      

» شـوراي همکـاري خلـیج فـارس    « همراهی کشورهاي عربی به تاسیس  تامین امنیت خود، با حمایت مستقیم آمریکا و

اقدام نمود و همچنین همواره در خط تقابل با صدور انقالب اسالمی در منطقه قرار داشته و در ایـن راسـتا مهـم تـرین     

مقابلـه بـا   و 1366ایرانی هنگام برائت از مشرکین در سـال   اقدام این کشور، به شهادت رساندن چهارصد نفر از حاجیان

  شیعیان شرق عربستان و شهر مدینه بوده است.

با شروع اعتراضات مردمی در کشورهاي عربی، در عربستان هم مخالفان با تظـاهراتی نمـادین خواهـان آزادي هـاي     

) اعتراضـات مخالفـان   1389اسفند  13میالدي( 2011مارس  4مدنی بیشتر و مشروطه شدن پادشاهی عربستان شدند. در 

اي احساء و قطیف به ریاض پایتخت عربستان سـعودي کشـیده شـد. حکومـت سـعودي پـس از آن هرگونـه        از شهره

تظاهرات و تجمع اعتراض آمیز را ممنوع اعالم کرد و مخالفان را تهدید نمود که در صورت تکـرار بـا برخـورد شـدید     

شهرها ادامه یافت کـه بـا برخـورد    آلود در برخی  پلیس همراه خواهند بود. علی رغم هشدارهاي پلیس، تظاهرات خشم

(معـارفی، نقـش    .ها نفر از مخالفان کشته و زخمی و شـمار بسـیاري دسـتگیر شـدند     شدید حکومت مواجه گردید و ده

    )134مطالبات اقتصادي در انقالب و خیزش کشورهاي عربی:

  یمن: . 5. 2

از صـدر اسـالم همـواره از مهـم تـرین       یمن در جنوبی ترین بخش جزیره عربستان سعودي قرار داشته و این منطقه

مناطق رشد شیعه طرفداران اهل بیت بوده است. شیعیان در یمـن بـه صـورت سـه فرقـه شـیعه وجـود دارنـد: زیدیـه،          

  اسماعیلیه و امامیه.  

با اتحاد دو بخش شمالی و جنوبی تشـکیل شـد.    1990در سال » علی عبداهللا صالح«کشور یمن با ریاست جمهوري 

هاي ضد شیعی بوده و با حمایت از جریان وهابیت در ایـن کشـور، از    ها و سیاست عملکرد وي نمایانگر قرابت با بعثی



21 

 

قراردادهایی را بـه امضـا رسـاند و پـس از آن بـا       عربستان سعوديو  ایاالت متحده آمریکابا  2000هاي میانی دهه  سال

المللـی جنگـی ممنـوع اسـت،      هایی فسفري که استفاده از آن در قوانین بـین  کمک نظامیان سعودي و استفاده از با بمب

  گزینه نظامی، شیعیان زیدي مخالف حکومت ( الحوثی ) را در صعده سرکوب نماید.  درصدد برآمد تا با توسل به

با توجه به تاثیرات انقالب اسالمی ایران در جهان اسالم، طبیعی است کـه شـیعیان یمـن هـم تحـت تـأثیر انقـالب        

امیه نیست، بلکه بسـیاري از  اسالمی قرار بگیرند. ولی این تأثیرپذیري فکري از انقالب اسالمی تنها منحصر به شیعیان ام

اند. عالمه حسین حوثی هـم از ایـن قبیـل عالمـان      سنت نیز از انقالب اسالمی تأثیر گرفته عالمان شیعه غیر امامی و اهل

  ) www.rasekhoon.netاست. (العماد، یمن از انقالب اسالمی تا عصر ظهور: 

ها هزار نفر در صنعا، پایتخت یمن، در روزهـاي   دن موج بیداري اسالمی در جهان عرب، در یمن دهبعد از شروع ش

گیري علـی عبـداهللا صـالح،     ) دست به تظاهرات خیابانی زده و خواستار کناره1389بهمن  7میالدي ( 2011پایانی ژانویه 

قـدرت   2013یمن نیز اعالم کرد که در سال جمهور  جمهوري این کشور از قدرت شدند. علی عبداهللا صالح رئیس رئیس

) شهرهاي یمن شـاهد اجتماعـات   1389اسفند  20مارس( 11سال ترك خواهد کرد. در جمعه خشم، روز  35را پس از 

اعتراض آمیز گسترده بود که نیروهاي دولتی با گاز شیمیایی با آنها برخـورد کردنـد. علـی عبـداهللا صـالح قـول داد کـه        

مشارکت بیشتر سیاسی مردمی در یمن فـراهم آورد و تغییراتـی در قـانون اساسـی کشـور اعمـال       وضعیت بهتري براي 

)  علی عبـداهللا صـالح پـس از مجـروح شـدن بـه       2011ژوئن  4(1390خرداد  14خواهد کرد. با استمرار اعتراضات در 

  )133عربی:عربستان سعودي فرار کرد. (معارفی، نقش مطالبات اقتصادي در انقالب و خیزش کشورهاي 

قابل توجه آن که حکومت عربستان در حمایت از حکومت یمن به انقالبیون یمن حملـه کـرده و بـه شـکل رسـمی      

  کند.  وارد یمن شده است، این در حالی است که ایران را به دخالت در مسائل یمن متهم می
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  نتیجه گیري:

ها  ها در قیاس با سایر رژیم ها، با تفاوت در روشیکی از نکات مهم در خصوص رژیم هاي انقالبی این است که آن

و اهداف، در صدد گسترش انقالب به سایر کشورها برآمده و با تمرکز بر تغییر ساختارهاي سیاسـی و اجتمـاعی سـایر    

   .کشورها، بخش عمده اي از سیاست خارجی خود را بر این اساس تنظیم و اجرا می کنند

مواره در جهت ایجاد و گسترش همگونی در نظام روابط بین دولت ها و حتی درون از آنجایی که نظام بین المللی ه

لذا در عرصه بین  ،سیاسی همواره تالش به عمل می آورند تا نوعی همگونی را ایجاد و حاکم نمایند -سیستم اجتماعی 

ند آمد تا از گسترش انقالب هاي طرفدار وضع موجود در تقابل با رژیم انقالبی، بالفاصله در صدد برخواه الملل قدرت

جلوگیري به عمل آورده و در صورت امکان حتی رژیم انقالبی را نیز سرنگون نمایند. این در حالی اسـت کـه تجـارب    

هـایی بـا ایـده هـا و اقـدامات بـین        تاریخی نشان می دهد علی رغم وجود ضد انقالب بین المللی در تقابل با انقـالب 

انقالبی به هیچ وجه از بین نرفته و در عملکرد آن اخاللـی ایجـاد نگردیـده و همچنـین      المللی، نظام حکومتی در کشور

 .ضد انقالب نیز در  دسترسی به اهداف خود غالبا ناموفق بوده است

از همـان   ،خود به لحاظ ماهیت اسالمیبا توجه به ایدئولوژیک بودن و نیز انقالب اسالمی ایران شایان ذکر است که 

ه قرارداد لل اسالمیم دیگر به هاي اسالمی نشر و گسترش ارزشاف اصلی خود را یکی از شعارها و اهد اوایل پیروزي

از حرکـت شـجاعانه ملـت    اي تا انقالب اسالمی را به عنوان نمونـه   مهوري اسالمی ایران تالش کردج و در این راستا

مسلمان و غیر مسلمان جهان معرفی کند تا آنان نیز  ایران در مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی به دیگر ملتهاي

  از حقوق و شیوه دستیابی به حقوق خود آگاه گردند.  

، بهره گیري از راهبردهـا  هاي براي جلوگیري از گسترش حرکت اي، هاي حافظ وضع موجود جهانی و منطقه قدرت

ایجـاد اخـتالف    :مهـم تـرین آنهـا عبارتنـد از     و روشهاي مختلفی را مورد توجه قرار داده و دست به اقداماتی زدند کـه 

روانـی و حمـالت    تحمیلـی، جنـگ   جنـگ  وتفرقه و دامن زدن به تعارضات منطقه اي، قومی و دینـی، تـدارك کودتـا،   

سران کشـور هـاي نفتـی حاشـیه      احساس نا امنی از ایران در دل حکام و تبلیغاتی علیه ایران، ایجاد جو رعب وترس و

سعه پایگاه هاي نظامی در کشورهاي منطقه، اتخاذ سیاست هاي مهار و تحریمهاي چنـد جانبـه،   جنوبی خلیج فارس، تو

 و ... . اي هسته بحران بشر، ایجاد حقوق اتهام حمایت از تروریسم، محور شرارت، بحث نقض
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انقـالب  دور صموارد فوق از جمله ابزارهایی بود که مخالفان انقالب اسالمی ایران در عرصه بین الملل، جهت مهار 

. علـی رغـم   و جلوگیري از مطرح شدن آن به عنوان یک الگو در جهان اسالم و سایر ملل مستضعف بـه کـار گرفتنـد    

ایران، ضد انقالب در  دسترسـی بـه اهـداف خـود غالبـا      تحمیل فشارها و هزینه هاي سنگین به نظام جمهوري اسالمی 

مـورد پـذیرش و اسـتقبال     انقالبی و اسالمی در ایران، این الگـو  يبا توجه به شعارها و خواسته ها ناموفق بوده است و

یاري از صـاحب نظـران و   بسـ  منطقـه قـرار گرفـت و بـه اعتقـاد      ملتهاي مستضعف و تحـت سـتم از جملـه مسـلمانان    

یش انقالب اسالمی ایران یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در پیشبرد روند بیداري و آگاهی مسلمانان و افزا پژوهشگران،

  هاي مؤثر اسالمی در جوامع مسلمانان بوده است.  فعالیت

اعتراضـات مردمـی و بیـداري     تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم بر ،انقالب اسالمی سیاست صدور مدهاي مهماپیجمله  از

؛ بـدان خـاطر کـه بـر     از جمله تونس، مصر، بحرین، عربستان سعودي و یمـن بـوده اسـت    کشورهاي منطقه راسالمی د

انقالب اسالمی ایران با تجدید حیات قدرت اندیشه هاي لیبرالیستی، مارکسیستی،  ناسیونالیستی و پان عربیست،  خالف

سیاسی اسالم، در ایجاد اعتماد و بیداري ملل تحت ستم نقش مؤثري ایفاء نموده و به چنـد قـرن خمـودگی و انحطـاط     

ت به ایـدئولوژي و مکتـب اسـالم    اسالمی بر پایه بازگشتمدن اسالمی خاتمه داد و همچنین موجب بیداري و احیاگري 

گشت و پس از زیر سئوال رفتن الگوهاي قدرت در این کشورها، مبارزان انقالبی بدنبال حاکم نمودن الگـوي اسـالمی   

 در جامعه خود می باشند.
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