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 افريقاهاي جديد خاورميانه و شمال  بررسي الگوپذيري خيزش

  ييامريكامدل انقالب اسالمي يا مدل 

  *محمدرضا حاتمي

  چكيده
يكي از  منزلة، به افريقاخاورميانه و شمال هاي  مردم كشورهاي  و خيزشها  انقالب

نظـران و   صـاحب ويكـم، توجـه    بيستدوم قرن  ةدهدر ابتداي ها  ترين رخداد مهم
اين ميان نظرات متفاوتي  در. استده كررا به خود جلب  الملل بينگران امور  تحليل

از يكـي  . ارائه شـده اسـت  ها  و همچنين ماهيت اين رخدادها  پيرامون علل و زمينه
امـا   ،دكنـ  مـي بزرگ تحليل  ةخاورميانطرح  ةپايبر را مذكور هاي  رخداد ها رهيافت

رويكرد فراگير مردم و نخبگان كشورهاي دستخوش انقالب در خاورميانه و شمال 
با مركزيـت   »بيداري اسالمي« ةپديداسالمي باعث شد تا هاي  به مباني ريشه افريقا

بـا رويكـرد    »بهار عربي«تري نسبت به مفهوم  شايستهانقالب اسالمي محور تحليل 
  .قرار گيرد امريكادموكراسي مد نظر 

جديد خاورميانـه مـدل   هاي  كه در الگودهي به خيزش است  پرسش مقاله اين
فرض مقاله بر آن اسـت  امريكا؟  ةشد ارائهانقالب اسالمي موفق بوده است يا مدل 

تكيه بر منـابع قـدرت نـرم خـود،     خويش با  ةارائدر مدل  امريكا ةمتحدكه اياالت 
 يدموكراسـ  براليلبه  لينو خاورميانه را در جهت  افريقاتحوالت سياسي در شمال 

ـ جر در كـه  يحـال  دراسـت،   كـرده  ينـ يب شيپ ييكايامر يمنطبق بر الگو ـ ا اني  ني
سوق  رانيا يانقالب اسالم يبا الگو »ياسالم يداريب« يسو به تحوالت ها انقالب

 نيو همچنـ  يدر انقـالب اسـالم   يرهبر يتفوق الگو منظور، همين به. است افتهي
 ةپديـد از داليـل تبلـور    امريكـا نفوذ قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران به نسـبت  

بر  تحليلي و نظري مقاله طبعاً چهارچوب .بيداري اسالمي در نظر گرفته شده است
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ـ اساس طرح  در  امريكـا راهنمـاي سياسـت خـارجي     منزلـة بـزرگ بـه    ةخاورميان
  .بيداري اسالمي خواهد بود ةايدسپتامبر و  11خاورميانه پس از 

  .امريكابيداري اسالمي، مدل، انقالب اسالمي، قدرت نرم،  :ها دواژهيكل
  

 مقدمه .1
 يمكان و يزمان طيشرا به يپاسخ اسالم خيتار يمتماد قرون در ياسالم يها زشيخ عموماً
 دنيرس يبرا مبارز مسلمانان يها محرك عمده يخارج ةسلط و يداخل استبداد. است بوده
 .است بوده ييرها و اسالم به بازگشت قيطر از ياسالم تيهو كسب و استقالل و يآزاد به

 اما ،شود مي يبررس يمكان و يزمان ةباز همان در صرفاً دادهايرو نيا از ياريبس يبازخوان
 تحول خود خاص يپارامترها و ميپارادا با ييامريكامدل انقالب اسالمي بر خالف مدل 

 حكومت ساخت در زيمتما يرخداد رانيا ياسالم انقالب .است يفرامكان و يفرازمان قيعم
 و يداريب گفتمان نيا .است يساالر مردم و يمدار اسالم ةاستوان از ييها هيپا بر مستقل

 خود مخاطبان عمده واست  نمانده متوقف ها دولت سطح در ياسالم انقالب يبخش ييرها
 نفوذ بيضر به راه نيا در است توانسته و كند يم جوو جست ها ملت يها هيال انيم در را
  .ابدي دست يقيعم

 به رياخ ةده چند طي آنان حاكمان كه ،مصر و تونس رينظ ييكشورها ونيانقالب ديكأت
 مظاهر ياياح بر ،بودند گرفته شيپ در را ييزدا نيد راه ييامريكا سميسكوالر از تيتبع

 ها رسانه سطح درها  آن ةزانيست نيد يها استيس كه دهد يم نشان ،حجاب مانند ،ياسالم
 كه دهد يم نشان يعرب يكشورها در يمردم تظاهرات غالب يشعارها. است مانده يباق

 لهئمس نيا گرفتن دهيناد با .است بودهها  آن زشيخمهمي در  عامل يمدار نيد و ييگرا اسالم
 در يمردم زشيخ كه كند نيتلق را لهئمس نيا خود متراكم غاتيتبل با دارد تالش امريكا

 يمجاز ياجتماع يها رسانه گريد و ترييتو و بوك سيف وب،يوتي كر،يفل با يعرب يكشورها
 يبخش يداريب گفتمان از آنان غفلت از نشان كه يا لهئمس .يابد مي انيپا واست  شده آغاز

  .است ياسالم انقالب
 يساالر مردم ،ياجتماع عدالت بر يمبتن ياسالم انقالب يها شهياند و ها آموزه واقع به

 ،ابدي دست ياسالم و تيجمهور از يقيتلف بهاست  توانسته كه ،يآزاد و استقالل ،ينيد
 كه گفت توان يم دگاهيد نيا از. است يمردم يها زشيخ و ها جنبش از ياريبس يالگو

 به ها ملت گريد كه اسالم جهان فقط نه ييرها و يداريب در يعطف ةنقط ياسالم انقالب
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 يمدار نيد و يداريب ت،يهو از ييرمزگشا با رانيا مردم ياسالم انقالب .آيد يم شمار
. ندك كمك باورها و ها دل اعماق در منطق قدرت گفتمان تيتثب و نييتب بهاست  توانسته

 .است بوده يمردم يها زشيخ از ياريبس بخش الهام رياخ ةده سه يط يگفتمان نيچن
 پاكستان، سودان، ر،يالجزا تونس، مصر، ن،يفلسط لبنان، در ياسالم بخش ييرها يها جنبش

  .شدند اياح يگفتمان نيچن با هيترك و عربستان
 است يگفتمان با تقابل در استگرفته  تئنش ياسيس اسالم يها آموزه از كه شهياند نيا
 ةده كي و عموماً رياخ ةده سه طي امريكا .است شده نييتب و جيترو امريكا يسو از كه
 عمق از ياسالم انقالب مهار متعدد يها طرح ياجرا با تا كرده است تالش خصوصاً رياخ
 از امريكا يآگاه از نشان يطرح نيچن پنهان يها هيسا. بكاهد ها ملت نيب در آن نفوذ بيضر
 يزيچ رو نيا از. بود منطقه يها ملت نيب در زشيخ تفكر و توانستن ةشياند خواستن، ةاراد
 ةشياند بود نهفته يدموكراس صدور و سازش و صلح يوهايسنار همة ةپرد  پس در كه

  .شود تيريمد و كنترل حداقل اي و دشو نابود اي ستيبا يم كه بود ياستقالل ةفلسف و مقاومت
 يها هيال در را ياسالم انقالب گفتمان آشكار يپاها رد يزمان بازة نيا در كايامر

 ياسالم انقالب مختصات با گريد يانقالب تجربة و كرد يم رصد يمردم يها اميق و ها زشيخ
 قرار قدرت، منطق و ياستكبار موضع از كايمرا رو نيا از. بود هولناك يا حادثه برايش رانيا

 نييتع در كه دده يلكتشرا  يديجد ةانيخاورم بزرگة انيخاورم ميعق و نارس مانيزا از بود
 متحده االتيا يجهان يبرتر و كيهژمون نظم برقراري انه،يخاورم در خود يراهبرد اهداف
 سالح خلع. بود كياستراتژ محاسبة در اشتباه داد رخ عمل در كه يزيچ اما. بورزد اهتمام

 ييها طرح نيچن ةيسا در انهيخاورم منطقة يكيژئوپلت رييتغ يبرا استقالل و مقاومت شةياند
 را زيچ همه گريد بار ياسالم انقالب يساز يداريب و يبخش الهام بلكه نشد، محقق فقط نه

 كه ييها تياولو ،ياسالم انقالب پرتو در انهيخاورم در يگفتمان يسيدگرد نيچن. ختيفرور
 مذاكرات روند شبرديپ شامل و بود استوار آن بر كايمرا يا منطقه استيس دهه سه در

 با خود ريمس ادامة در اكنون ،است بوده كايامر متحدان از تيحما و يانرژ تيامن سازش،
 از تيحكا انهيخاورم تحوالت يهارمون روند زيرا است؛ شده رو روبه ياريبس يها چالش
 رانيا ياسالم انقالب از ملهم و ياسالم دةيا و شهياند با ياسالم انةيخاورم يريگ شكل
 نفوذ كاهش و رانيا نفوذ نرخ شيافزا ياسالم انةيخاورم مدل نديبرآ واقع به. است
 انهيخاورم يها زشيخ برابر درداد كه  ميخواهپرسش پاسخ  نيمقاله به ا نيا در. كاستيامر
  ؟ييكايامرمدل  ايموفق بوده است  يانقالب اسالم يالگو
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 تحليلي چهارچوب .2
 در كه شود مي مشاهده منطقه در كيدئولوژيا و ياسيس يالگو و مدل چهار يكل ينگاهدر 
  .اند بودهدر رقابت  گريكديبا  گذشتههاي  دهه

 تيخصوصـ  نيتر مهم ديشا. است آن نماد يسعود عربستان كه يسنت ليمد :اول يالگو
 چندان تحزب و يدموكراس جمله از يدار حكومت مدرن يروندها با كه باشد نيا مدل نيا
  .ندارد يا انهيم

 قيـ تلف يمـدع و  اسـت  كرده ارائه جهان به ياسالم انقالب كه است يمدل گريد يالگو
  .است يدار حكومت ديجد يالگوها و ياسالمهاي  ارزش

 نيا در. است آن نماد هيترك حاضر حال در كه است ياخوان اسالم مدل زين سوم يالگو
 مسلمانان از سوي كه ييجا آن از است، اما شده رفتهيپذ ييامريكا سكوالر يساختارها مدل
 يابيـ ارز اسـالم  بـا  تقابل از يريجلوگ يبرا يتالش به تواند مي شود مي ادهيپ انيگرا اسالم و

 ييجدا اي و تعامل مفهوم در ديبا را رانيا ياسالم يجمهور يالگو با الگو نيا تفاوت .شود
 كـه  نيـ ا دليـل  به اما ،داند نمي وارد جامعه ةعرص در را نيد مدلاين . افتي استيس از نيد

 يبو و رنگ  كنند، مي تيرعا يفرد بعد در را ياسالم آداب كه ندا يمسلمانان آن مردان دولت
 سعادت مدرن و ييامريكاهاي  روش با كه ندا نيا دنبال به مسلمانان نيا. كند مي دايپ ياسالم

 و شـود  مي دهيد هيترك در الگو نيا ةنمون كه اورنديب ارمغان بهخود هاي  ملت يبرارا  رفاه و
 بهـار  بـه  موسـوم  تحـوالت  در كه ،يعرب يكشورها گريد و مصر در ندهيآ در است ممكن
  .شود دهيد ييالگو نيچن ،اند شده رييتغ دچار ياسالم يداريب اي يعرب

 مـا  انتيد« شعار اساس بر كه است يمدل است مطرح رانيا در كه ييالگو مقابل در
 در را نيـ د كـه  نيا يعني. كند مي عمل »ماست انتيد نيع ما استيس و ما استيس نيع

 ينـ يد يها ارزش اساس بر را خودهاي  استيس و داند مي وارد اجتماع و استيس ةعرص
  .كند اجرا مي
 يكامل ةنمون امريكا كه است يمدل  د،ينام ييامريكا مدلآن را  توان مي كه زين چهارم مدل

  .ه استبود آن از
 يكشـورها  ياسـ يسهـاي   نظام در تحول آغاز و عرب جهان در يمردم زشيخ شروع با
 مـدل  و يسـنت  مـدل  دو. گرفتنـد  موضـع  آن مقابل در ينحو به كدام هرها  مدل نيا  ،يعرب

 ةمنطقـ  و عـرب  جهـان  در تحـوالت  موافق ، زيراگرفتند موضع تحوالت با تقابل در امريكا
  .اند نبوده انهيخاورم
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 كـه  اسـت  بـوده  مطـرح  يجد سؤال نيا مداران استيس و گران ليتحل از ياريبس يبرا
ـ  در خـود  كشـور  ةنـد يآ يبـرا  را الگوهـا  نيـ ا از كي كدام يعرب يكشورها ونيانقالب  شيپ
 آن در گـرا  اسـالم  انـات يجر نفوذ و ساختارها به توجه با مصر كه رسد مي نظر به. رنديگ مي
 ريمس نيا تونس در ياسيس روند كه يحال در  كند، مي حركت رانيا يالگو سمت به آرام آرام
  .دهد مي نشان تر كينزد هيترك يالگو به را

 هـر  خـاص هـاي   يژگيو و ساختار و كشورها از كي هر ياجتماعهاي  انيبن حال هر به
 اشـاره  كـه  چنان. باشد ثرؤمها  مدل نيا از يكي به شيگرا در تواند مي هم جوامع نيا از كي

 بـا  و يكنـون  وضعيت در مدل نيا كه جا آن از اما. ستامريكا مدل امريكا مطلوب كمال شد
 راه امريكـا   نـدارد،  سـازي  پيـاده  امكـان  انهيخاورم در رياخهاي  جنبشهاي  يژگيو به توجه
ها  خواست مخالف را گريد يالگو دو زيرا ،است گرفته شيپ در را يترك يالگو از تيحما
 با سپس است مخالف ياسالم يجمهور با اول ةدرج در امريكا. داند مي خودهاي  ارزش و

 توانـد  نمـي  چون اما ،است موافق ييامريكا و سكوالر يالگو با. دارد مخالفت يسنت يالگو
 وهـا   مشـابهت  سـكوالر  يالگـو  بـا  هـم  هيـ ترك يالگو و كند دايپ دست سكوالر يالگو به
ديـدگاه   كـه  نيـ ا خصوصـاً . كنـد  مي تيحما الگو نيا از جهينت در ،دارد ياديزهاي  يكينزد

  .استالگوي تركي واردنشدن دين در عرصة اجتماع 
 كـه  بـود  مطـرح  سـؤال  نيا يعرب يكشورها در يمردم يها جنبش افتادن راه به يابتدا از
ـ  بهار به آن از گرانيد و ميدينام ياسالم يداريب را آن ما كه ،اسالم جهان تحوالت تيماه  يعرب
 يخـارج  يهـا  قـدرت  كه نيا بارةدر ؟است شده آن باعث يعوامل چه و ستيچ ،كردند ريتعب
  .دوش مي ديده يجد نظري اختالف اند ليدخ تحوالت نيا در حد چه تا كايامر خصوص به

 است گرفته شكل زا برون صورت به و كايامر يزير طرح با تحوالت نيا يگروهاز نظر 
 زا درون صـورت  بـه  و يمردمـ  يها خواست اساس بر تحوالت نيا گريد يگروهاز نظر  و

 يها قدرت و ستين يداخل تحوالت نيا كه بودند نيا مدافع كه ييها آن. است گرفته شكل
مانند اوضاع تونس يا مصـر   يمسائل به بودند راتييتغ نيا دنبال به يخارج عناصر و بزرگ
 دو يهـا  ارتـش  داد رخ تحـوالت  مصر و تونس در يوقت كه گفتند مي مثالً. كردند يم اشاره
 از نتوانسـتند  كشور دو نيا جمهور يرؤسا و نشدند صحنه وارد حاكم قدرت نفع به كشور
 از بعـد  يهـا  سـال  طـي  كـه  مصر ارتش دربارة حداقل. رنديبگ بهره خود يبقا يبرا ارتش
 سـپس  و سـادات  بعـد  و گرفـت  دست به را قدرت ناصر كه 1950 دهة لياوا از ،يپادشاه
 كـه  است بوده مطرح سؤال نيا است كرده فايا مصر در را اول نقش همواره مبارك، يحسن
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 يس در را قدرت كه خود عناصر از يكي از و رود كنار كبارهي به تواند يم چگونه ارتش نيا
 فرار دربارة اي نشود؟ عمل وارد او نفع به و نكند تيحما است داشته دست در گذشته سال

بـر   عده نيا. است بوده مسئله نيامسبب  كايامر كه بود مطرح تصور نيا يعل  بن زودهنگام
 توجه با نيبنابرا. ستكشورها نيا در يراتييتغ گيري شكل دنبال به كايامر كه بودند اين نظر

 از تيـ حما و ياسـ يس تحـوالت  درهـا   آن دخالـت  مانع كايامر بهها  ارتش نيا يوابستگ به
  .ستا شده كتاتورهايد

 يتصـورات  نيچنـ  هـا  ييامريكـا  است ممكن ياسالم يداريب يةنظر داران طرفاز نظر  اما
 ،كننـد  نيمأت شتريب را خود منافع يعرب يكشورها در يجزئ يراتييتغ انجام با كه باشند داشته

هنگامي كه  زيرا سخت است؛ و بوده سختهم  امريكا يبرا معادله نيا به مردم واردكردن اما
 هـا  آن و بدهنـد  أيرهـا   آن نفع به ستين معلوم شوند تيفعال ةصحن وارد كشورها نيا مردم
 داده نشـان  زيـ ن گذشـته  سال  كي تحوالت و داد نخواهند أيرها  آن نفع به مردم كه دانند مي

 به. اند داده أير گريد يها گروه به و اند نكرده حركت امريكا اهداف يراستا در مردم كه است
  .كند عرصه نيا وارد را مردمو  بزند يسكير نيچن به دست امريكا كه است ديبع ليدل نيا

 خـورد  مـي  رقـم  مردم حضور با كشورها نيا تحوالت زماني كه رسد مي نظر به بنابراين
 مصردر رخدادهاي  مثالً. دانست اول درجه نقش را يخارج يكشورها نقش توان نمي گريد

  اند داشته نقش تحوالت نيا هم در يخارج يكشورها البته. را داشتند اول درجه نقشمردم 
  . است بوده هيثانوكه نقش 
 راتييـ تغ و شـود  خالص عرب يكتاتورهايد شر از كه نيا از هم امريكا كه است واضح

 حضـور  ليـ دل بـه  امـا . سـت ا  نبوده ناراحت رديبگ صورت كشورها نيا در يآرام و يسطح
 بـه  و شـده  خـارج هـا   آن دست از تحوالت نيا موارد يبرخ در صحنه نيا در مردم پررنگ

 ياصل اول، نقش نيبنابرا. است نبودهها  آن نظر مطلوب كه شده منجر قيعم و رفژ تحوالت
 ليدل نيا بهو  است بوده مردم با يعرب يكشورها در گذشته سال   كي تحوالت در ياساس و

  .كرد تيحما ها آن از و دينام ياسالم يداريب را تحوالت نيا رانيا ياسالم يجمهور
  

  خاورميانههاي  خيزش ييامريكامدل  .3
بـازيگران   تعـامالت  ةعرصـ در تحليل خود بر مبناي بروز تحوالت گسترده در  جوزف ناي

ـ به بروز اشكال جديدي از منابع قدرت در قالب  المللي بين تكنولـوژي  ، اوري اطالعـات فنّ
مريكـا  ابر اين اساس، راهكار اصلي براي احياي قدرت و نقش . و غيره اشاره كرد اتارتباط
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 بازيگران بعد از جنگ سرد را دستيابي به توانمندي الزم براي كنترل رفتار ديگر موقعيتدر 
كنـد و   مي كيدأقدرت نرم ت و بنابراين وي بر ضرورت توسل به منابع جديد قدرت .داند مي
اهداف  ةبرند پيشمايه و  دست مثابة ارتباطات انبوه را به و مريكاييافرهنگ  مانند يهاي لفهؤم
توانـد سـبب جـذب     مـي  مريكـايي ادموكراتيك هاي  ارزش ناي نظربه . نظر دارد مدمريكا ا

نه هنگامي كه اين روند بـا زور و اسـلحه    اما ،شود و به توليد قدرت نرم كمك كندها  ملت
با تجويز اسـتفاده از قـدرت   است اين ايده مبين آن است كه ناي تالش كرده  .دشوتحميل 

 ددهـ نوين بازتوليد هژموني ايـن دولـت را پيشـنهاد     ةشيو، مريكاييامردان  نرم براي دولت
  .)38: 1386 ناي،(

خود را با تمسك بـه   ةزورمدارانهاي  بزرگ همواره سياستهاي  بديهي است كه قدرت
آهنيني است كه زيـر   كنند، بنابراين قدرت نرم همانند مشت مي نودوستانه مطرحهاي  ارزش
  :ناي نظربه  .كش مخملين پنهان شده است دست

قدرت نرم ابعاد و عناصري . استاستفاده از قدرت نرم  مستلزمموفقيت در سياست جهاني 
براي نمونه  .وري استنّافرهنگ، ايدئولوژي، سياست، هنر، علم و فها  ترين آن مهمدارد كه 

 دانـد و ادعـا   مـي  امريكا ةمتحدنرم اياالت  ترين منبع قدرت مهمرا مريكايي اانتشار فرهنگ 
ذابيتي حقـوق بشـر و جـ    و دموكراسـي  ماننـد هـايي   مريكـايي ارزش اكند كه فرهنـگ   مي

  .)39 :همان( شمول دارد جهان

 خيتـار  انيـ پا تيـ محور بـا  يدموكراسـ  بـرال يل مفهـوم  ييكـا يمرامـدل   گريد آبشخور
 و منسـجم  واحـد،  يدينـ حث اصـلي فوكويامـا ايـن اسـت كـه تـاريخ فرا      ب .اماستيفوكو
ديگـر  ). Fukuyama, 1993: xii( خـود رسـيده اسـت    كه به غايت پايـاني  است پذير تحول
حاصل بسط ساختار بنيادي تاريخ . بوداي در ساختار بنيادي آن  توان در انتظار بسط تازه نمي

دولـت و   ةحـوز كراسـي در  وــ دم  هاي ليبـرال  و سازمان) داري سرمايه(ـ آزاد  تركيب بازار
ند ديـر يـا زود بـدان    ا زعم او دول و مللي كه اكنون فاقد اين اوصاف به. سياست بوده است

 چهـارچوب بعـد در    به  از اين  تاريخ  زيرا  ،است  مختومه  بشري  يختار. اهند يافتدست خو
نقاط  ياقصها در  انسان  بر زندگي  حاكم  هاي و ارزش  خواهد يافت  تداوم  ليبراليسم  حاكميت

  ديگـر مطلوبيـت    هـاي  خواهـد بـود و ارزش    ليبرال  هاي ارزشهمان   ابعاد آن  همةدر   گيتي
خواهنـد    ثمر خود ادامـه  بي  حيات  به  ارزش  خرده  صورت  به فقطو   گير نخواهند يافت همه
  .)60: 1389دهقاني فيروزآبادي، ( داد

در   انسـان   را كـه   دو نياز بنيـادي   توانست  زيرا ،پيروز شد  ديدگاه ليبراليسم  اين  اساس بر
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در اختيـار او قـرار     است  بوده  آن  به  درصدد دستيابي  و مكان  زمان  به  توجه  بدون  تاريخ  طي
  شـده   مـادي   و رفـاه   آزادي  ةمقولدو دستيابي به   به  موفق  ليبراليسم  در بطن فقطانسان . دهد
دو نيـاز بـا     ايـن   مـان أتو  در بـرآوردن   تـاريخ   يطها در  ها و ارزش و ديگر ايدئولوژي  است

  .)15: 1381، دهشيار(  است  شكست  نماد اين  سقوط كمونيسم  اند كه رو بوده روبه  شكست
  توانست  كه  بود  ييامريكا  ليبراليسم فقطزيرا است،   يافته  پايان  تاريخنيز فوكوياما  از نظر

  بشـري   تـاريخ   طـي در   آورد كـه   فـراهم  امريكـا   مردم  را براي  مادي  و رفاه  از آزادي  حدي
  فعاليت  سياسي  در حيات  آزادانهمردم  امريكا  كشورهاي  همةدر   امروزه . است  بوده  سابقه بي
اختياردار حـدود هشـتاد درصـد     ييامريكا  كشورهاي  ساكن  ميليارد جمعيت  و يك كنند مي

  هـاي  نظـام   تعـارض   مفهـوم   به عمالً  تاريخ چهارچوب  در اين ).همان( ندا  جهان  كل  ثروت
  و رفاه  آزادي  گسترش  براي  تالش  كه  معنا نيست  بدان  هر چند اين  است  يافته  پايان  ارزشي
در بسـتر   فقـط   مبـارزه   ايـن   كنـد كـه   مي  فوكوياما استدالل  بلكه ،شود نمي  ديگر دنبال  مادي

غير هاي  بنابراين با سقوط حكومت. شدخواهد   انجام  در تضاد با آن  و نه ييامريكا  ليبراليسم
 دشخواهد ها  آن نشينجا يدموكراس براليلناگزير تاريخي، يند افرليبرال در خاورميانه، بنابر 

  .)19: 1385زاده،  حشمت(
يافته از عثماني و همچنين  استقالل تازههاي  كم پس از تولد كشورخاورميانه دست  ةمنطق

فضاي رئاليسـتي   پانگرفتن ساختارهاي امنيتي و به تبعثير أتپيدايي دولت صهيونيستي تحت 
  ).Spiegel, 2000: 188-89( حاكم بر آن قرار داشته است

ـ  ديجد الملل نيدر نظام ب يكيتژئوپولي تحوالت اساس نيبر ا معطـوف   تيـ امن ةبه مقول
و  يا منطقـه  ،يملـ در سطوح  يكيتيتحوالت ژئوپول گيري شكلمستلزم  تيامن نيمأو ت است

  ).175: 1383، يبراون و شل( است يالملل نيب
را از وضـعيت نظـم خـارج و     المللي بينمحيط  بعدي آنهاي  سپتامبر و پيامد 11 ةحادث

قطبـي يـا بـه     تـك  الملل بيننظام  .است كردهآن  نشينجارا  الملل بينشكل جديدي از نظام 
، حـاكم اسـت   الملـل  بـين  ةعرصكه امروزه بر  »چندقطبيـ  تك«نظران  صاحبتعبير برخي 

آن پس  انةيگرا جانبه كي يها استياعمال س قياز طر كايامر كيهژمونمحصول كسب تفوق 
ترين نقـش را در   مهمخاورميانه  ةمنطقبر اين است كه  يفرض اساس. مذكور است ةاز حادث
قدرت مسلط جهـاني   منزلةبه  امريكاقطبي و تفوق هژمونيك  تك الملل بيننظام  گيري شكل

بـه   الملل بينساز تغيير نگرش نظام  زمينهآن در اين فرايند  ةسازندداشته است و همين نقش 
  ).158 :1385 افضلي،( تغييرات ژئوپوليتيكي شده است ةبرناممنطقه و در ادامه تدارك 
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 كيـ  ،2002سپتامبر  12در  دخو ييكايامربسط مدل  ةنيزممتحده در  االتيا ،مثال يبرا
ـ يطرح خاورم زيانترپرا اديدر بن ،سپتامبر 11 عيوقا روز سالروز پس از  بـزرگ را مطـرح    ةان

 منطقـه  مـردم  مبارزات نيهمچن و ياسيس ـ ياز اصالحات اقتصاد كايامر تيو از حماد كر
 ،2003 يـة ژانودر  پـاول  يسخنران در پي .داد خبر شانيكشورها در يدموكراس استقرار يبرا
 »يآزاد يبـرا  شـرو يپ ياستراتژ«در اجالس داووس  ،جمهور سيرئمعاون وقت  ،يچن كيد

 ةانيخاورمكه در راه اصالحات مد نظر طرح  ياز كسان تيرا به حما كايو امرد كرمطرح را 
، ييكـا يامرمقـام   گـر يد سـال  همان اكتبر در نيهمچن .دانستمتعهد كنند  يم تيبزرگ فعال

 در تيـ امن و صـلح  يبرقـرار  يبـرا  را خـود  تـالش  خواسـت  اروپـا  از زيـ ن ،برنز كالسين
ـ يخاورم طرح از ندهيفزا طور به متحده االتيا كه يحالدر  .دكن متمركز بزرگ ةانيخاورم  ةان
 كردنـد  ابـراز  طرح نيا به را خود ينيبدب ييو اروپا يعرب يها كشور، دكر يم تيحما بزرگ

  ).139: 1383 منفرد،(
تـا همراهـي طيـف    د شـ بزرگ تعديل  ةخاورمياندر واكنش به همين انتقادات طرح 

پس از روي كار آمدن خود را اوباما  .بيشتري از بازيگران جهاني را به دنبال داشته باشد
اما ، دانست مي در جهان امريكامخدوش  ةچهرسياست تغيير و همچنين بهبود به متعهد 

 اي از خـود بـروز نـداد    نشانه بزرگ عمالً ةخاورمياندر باب تغيير يا كنار گذاشتن طرح 
)New York Times:7 November 2008 .( حـوادث اخيـر در خاورميانـه و شـمال      وقوعبا

از  امريكـا رسد حمايـت   مي به نظر .دشبزرگ جلب  ةخاورميانبه طرح  مجدداًها  نظر افريقا
گيري از مباني طرح  هتوان با بهر مي تفاوتي به برخي ديگر را بيمنطقه و هاي  برخي از جنبش

گرايي را  واقعباراك اوباما سياست گويي در خالل اين حوادث  .دكربزرگ تحليل  ةخاورميان
 ةسرلوحدموكراسي را  ةاشاعخاورميانه منطق  ةمنطقكنار گذاشته است و با توجه به شرايط 

خارجه اين نظرات در سخنان او در برابر اعضاي وزارت . داده استخود قرار هاي  سياست
در  يدموكراسـ  ةاشـاع وضوح ضـرورت   بهاو . استكامالً محرز و شفاف  2011  يم 19در 

 نظـر  از. كـرد  بيان را كايمنافع امر يدر راستا كيدموكرات طييمح تشكيلو  يعرب انةيخاورم
 در تحـول  گيـري  شكل خواهان، يجمهور گذشتة سال هشت يخارج استيس همانند اوباما

 ،كنـد  كمـك  كـا يمرابه منافع  يدموكراس ةاشاع كه يصورت در ،منطقه يها حكومت ساختار
  ).1390، اريدهش( شود قلمداد مطلوب ديبا

مـدت و   ميـان و منـافع  هـا   كالن رفتـار  چهارچوبراهبرد و  ةكنند تعيينطرح خاورميانه 
منافع ناشـي از   چهارچوبدر  يقيناً امريكامدت  ميانمنافع  .است در منطقه امريكادرازمدت 
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امـا اهـداف راهبـردي و     .اسـت  اقتصادي حضـور در خاورميانـه  هاي  نفت و گاز و فرصت
سياسـي و  ، افزاري و هم از طريق اصالحات اقتصادي سختحضور  اكه ب امريكادرازمدت 

شـود و   مي گاز خاورميانه دنبال مندي از منابع نفت و بهرهبزرگ و با  ةخاورميانامنيتي طرح 
تـرين عناصـر    از مهـم ، كند مي در نهايت ادغام خاورميانه در اقتصاد سياسي جهاني را دنبال

  ).63: 1388، پوراحمدي(ثيرگذار بر روند تحوالت نوين خاورميانه است أت
آن ، بسط هژموني در خاورميانـه هاي  به سودمندي امريكاداشت  چشم ةمقولاما عالوه بر 

 منزلـة كند نيز بـه   مي را تهديد امريكادسته از تهديداتي كه از جانب اين منطقه منافع حياتي 
 كـاخ سـفيد بـه حسـاب     از سـوي بـزرگ   ةخاورميانسايق بسيار مهمي براي پيگيري طرح 

ـ   سياستسپتامبر اين نظريه در بين  11تروريستي  ةحمل در واقع پس از .آيد مي ه مـداران و ب
و سـاختار سياسـي و اقتصـادي    وضـعيت  قدرت گرفته است كه  مريكااويژه افكار عمومي 

زيـرا  اسـت؛   المللـي  بـين نامطلوب كشورهاي خاورميانـه يكـي از داليـل رشـد تروريسـم      
هنجار، ناكارآمد، غير شفاف، استبدادي و فاسـد موجـب    ساختارهاي اقتصادي و سياسي نابه

و سياسـي   اقتصـادي، اجتمـاعي  هـاي   توانند خواست هايي شده است كه نمي دولتپيدايش 
سياسي ت شسرنواكثر مردم اين منطقه از حق مشاركت در تعيين . ندكنرا برآورده خود  ملت

رغـم   به و استوردهاي اقتصادي در انحصار بخش كوچكي از جامعه تادس .اند خود محروم
ـ بر سـر مـي  ه جمعيت در فقر ب توجه، بخش عظيمي از درخور هاي ملي نسبتاً ثروت  ازد و ن

كرده  متوسط، اقشار تحصيل ةطبقنارضايتي در ميان . اند بهره بياقتصادي  ةتوسعوردهاي تادس
  .)77: 1389دهقاني فيروزآبادي، ( است و جوانان نيز بسيار گسترده
است كه انجـام اصـالحات    بزرگ بر اين فرض استوار ةخاورميانبه عبارت ديگر، طرح 

دموكراسي در خاورميانه، با افزايش مشاركت مـردم  حقوق بشر و استقرار  يارتقااقتصادي، 
اقتصادي و سرنوشت سياسي كشورهايشان موجـب كـاهش    ةتوسعوردهاي تامنطقه در دس

خواهـد شـد    المللـي  بيننارضايتي و از بين بردن بستر رشد بنيادگرايي اسالمي و تروريسم 
بـراي   امريكـا  ةمتحداين تصور به خصوص زماني قوت گرفت كه اياالت . )1385 زماني،(

تروريسم طالبان و القاعده را در افغانستان و صدام حسـين را در عـراق از    ةريشخشكاندن 
ـ (ي يامريكـا اما عمليات تروريستي و افكار ضد  ،نظامي مورد هدف قرار داد ةحملطريق  ه ب

و حتي با گذشت زماني  شد نمي به دو كشور عراق و افغانستان محدود) ييامريكاويژه ضد 
تـري   گسـترده در اين دو كشور حل نشد بلكه ابعـاد   فقط نهتروريسم  ةلئندان كوتاه مسنه چ
  ).Richard, 2005: 51( يافت
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ـ بر طرح  بنا به اين ترتيب،  ةمنطقـ مصـمم اسـت تـا جوامـع      امريكـا بـزرگ،   ةخاورميان
زيرا معتقد است كه سرخوردگي مردم اين  ،كند »هدموكراتيز« به اصطالح بزرگ را ةخاورميان

در  .كند مي را تهديد ،امريكابه ويژه  ،جهان هاي خود ثبات و امنيت منطقه و منطقه از دولت
كـرد   مي بيني پيش بر مبناي اين طرح امريكا، جهان عربهاي  گيري انقالب اوجاين راستا با 

 نـة يگز گانـه ي يدموكراسـ  بـرال يل جهـان عـرب  هـاي   شك پس از سقوط ديكتاتوري بيكه 
اسالمي كه در  يداريب موج اما ،بود خواهد ها كشور نيا نخبگان و ها ملت منظر در جانشين
 بـر  امريكـا  نداشـتن  پس از تحوالت سياسي منطقه رخ داد بار ديگـر اشـراف  هاي  خالل ماه

در ادامه بـه نقـش انقـالب اسـالمي و      .كرداسالمي در خاورميانه را هويدا  ماهيت و هويت
  .بيداري اسالمي پرداخته خواهد شدپديدة  گيري شكلقدرت نرم جمهوري اسالمي ايران در 

 امريكا سياست نوع ةنتيجاخير خاورميانه بايد گفت كه هاي  تحوالت و خيزش ةزمين در
 در كشورها مردم از حمايت موضوع. دارد بستگي كشور اين منافع به اسالميهاي كشور در

 دفـاع  وزير كه زماني تا. نيست بيش اي بهانه بشر حقوق از حمايت و مستبد هاي نظام مقابل
 در را انقالبيون با مدارا و سازش سياست بحرين حاكمان بود، نكرده بازديد بحرين از امريكا
 تـونس  در علي   بن رژيم سرنوشت به زودي هب كه كردند مي احساس زيرا ،ندبود گرفته پيش

 بـراي  راهي طريق اين از خواستند مي نحويه ب و شد خواهد دچار مصر در مبارك رژِيم و
 بازديـد  بحـرين  از امريكا دفاع وزير كه زماني اما. كنند پيدا آمده پيش وضعيت از رفت برون
 رفتـار  روز همـان  فـرداي  ،رساندها  آن اطالع به را خليفه آل رژيم از امريكا حمايت و كرد

، امريكـا  سـبز  چـراغ  بـا . نـد آورد رو خشـونت  به و كرد تغيير انقالبيون با بحرين حكومت
 بـه  بحـرين  انقالبيون سركوب براي و كردند تئجر نيز امارات حكام و سعود آل هاي رژيم
 نظـامي هاي  نيروي كه شد مشاهدهها  رسانه طريق از. كردند گسيل نظامي نيروي كشور اين

و  خـاك  بـه  را كشور اين دفاع بي مردم خشونتي چه با امارات و عربستان، بحرين حكومت
 حاميـان  كه است حالي در اين. دهند مي ادامه بحريني انقالبيون سركوب به و كشيدند خون
 سـعود  آل و خليفه آل رژيم جنايات به نسبت بشر حقوق مدافعهاي  سازمان و بشر حقوق
 عربي كشورهاي ديگر و مصر و تونس كشورهاي مردم همانند كه ،بحرين مظلوم مردم عليه
 در را تفاوتي بي و سكوت سياست ،باشند داشته را خود قبول مورد نظام كه خواهند مي فقط
ـ . انـد  گرفتـه  پيش  و بحـرين  تحـوالت  قبـال  در غربـي  كشـورهاي  و امريكـا  خصـوص ه ب
 بشر حقوق ةمسئل طرح از ديگر و اند كرده سكوت دهد رخ مي كشور اين در كه يهايكشتار

  )91: 1385زاده،  حشمت( نيست خبري مردم اكثريت خواست از حمايت و
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 ،اسـالمي  كشـورهاي  قبـال  در امريكا خصوصه ب و غرب ةدوگان رفتار اين به توجه با
 غينودر مدافعان اين فريب اين از بيش و شوند هشيار اسالمي هاي دولت كه است ضروري
 ندبگير درس عربي كشورهاي در اخير تحوالت از بايد. نخورند را دموكراسي و بشر حقوق

 حفـظ  بـراي  ايـن  از بـيش  و دهنـد  فرا گوشها  آن مشروع هاي خواست و مردم نداي به و
 بـه  اتكـا  جـاي ه ب و ندكنن نابود را شان معنوي و ماديهاي  سرمايه خويش ةچندروز قدرت
  .باشند متكي خود كشور مردم هاي حمايت جلب به غربي كشورهاي و امريكا حمايت

  
  بيداري اسالمي و الگوي انقالب اسالمي ايران .4
منـابع   نيتـر  را مهـم  ييكـا يامر يزنـدگ  ةويشو  يدموكراس ـ براليل يمتحده الگو االتيا اگر

 ياسالم يجمهور كند،  يم قلمداد جهان يها كشور انيمدر  كايامر تيقدرت نرم خود و جذاب
 در خـود  نفـوذ  منـابع  منزلـة  به ،اسالم يعيطب جاذبة و يرهبر يالگو مهم عامل دو بر رانيا

 ياسالم انقالب نفوذ يراستا در مذكور عوامل يبررس به ليذ در. كند يم هيتك اسالم، جهان
  .پردازيم مي افريقاو شمال  انهيدر خاورم ياسالم يداريب دةيپد ظهورو  آن امديپ و رانيا

  
  الگوي رهبري 1.4

با شخصيت كاريزماتيك امام ، به ويژه جهان اسالم ،دنيا همةالگوي انقالب اسالمي ايران در 
انقالبي بـود كـه    گذار آن بنيانانقالب اسالمي ايران از ابتدا در منظر  .پيوند دارد) ره(   خميني

طور كه ايران  بايد همان« :گرفته است مي اسالمي را دربرهاي  وسعت ديد آن مجموعه كشور
قيـام كننـد و ايـن فسـاد را بـه      هـا   ملـت  همـة د، را به خاك مالين امستكبرقيام كرد و دماغ 

  ).633: 1371، )ره(      خمينيامام ( »بريزندها  دان زباله
دانـيم، بلكـه    نمـي  ما اين نهضت را يك نهضت ايراني« :فرمايد مي ايشان در بيانات خود

اي «). 764 :همــان( »اســتن امســتكبردر مقابــل ن امستضــعفنهضــت اســالمي و نهضــت 
كار نجـات دهيـد و اي    جنايتخيزيد و خود را از چنگال ستمگران  پاه ب !مستضعفان جهان
از خواب غفلت برخيزيد و اسالم و كشورهاي اسالمي را از ! مند اقطار عالم مسلمانان غيرت

، بـا ايـن وصـف   ). 944 :همـان ( »رهـايي بخشـيد  نـان  آدست استعمارگران و وابستگان به 
نظام اسالمي كه پس از . جهان عرب تجلي يافتي ها امام راحل در انقالب ةانديشدورنماي 

 ةخواسـت ترين  مهمپيروزي انقالب اسالمي در ايران شكل گرفت، به صورت بهترين الگو و 
  .آيد مي سياسي مبارزان مسلمان به شمار



 117   حاتمي محمدرضا

  

مختلفـي ابـراز شـده    هـاي   حكومت اسالمي به شكل تشكيلگران مسلمان به  جنبش ةعالق
امـام   ياسـالم  حكومـت  بكتـا  ةترجمـ اسـالمي بـا   هـاي   از جمله برخي از گـروه . است

تنها  منزلةيا با تأكيد بر جمهوري اسالمي ايران به ) مانند اليسار االسالمي مصر) (ره(  خميني
ـ    ه، عالقـ )نجات اسالمي الجزاير ةجبهمانند (راه حل  حكومـت   تشـكيل  همنـدي خـود را ب

اهللا محمدباقر صدر پيش از آغاز جنگ تحميلـي در تـالش بـود     آيت .اند هكرداسالمي بيان 
واليت فقيـه   ةپايحكومت ايران بر  ةشيوو حكومتي اسالمي به د كنرژيم عراق را سرنگون 

  ).117: 1369، احمدي( تشكيل دهد
ديگر اسالمي نيز بر اسـاس اصـل واليـت فقيـه و پـذيرش آن از      هاي  برخي حكومت

اي كه از  دسته: اند گونهدو ها  اين دسته از گروه. كنند مي پيرويرهبري انقالب اسالمي ايران 
ماننـد جنـبش   (د ندان مي لحاظ عقيدتي و مذهبي خود را مقلد رهبري انقالب اسالمي ايران

اي كه هم از لحاظ سياسي و هم مذهبي از رهبـري انقـالب اسـالمي     دستهو ) امل در لبنان
بـرده   نـام اسالمي هاي  و سازمانها  گروه). اهللا لبنان حزبمانند جنبش ( كنند مي ايران پيروي

 .انـد  گرفتـه هاي مختلفـي را در پـيش    و روشها  براي رسيدن به نظام مبتني بر اسالم، شيوه
مانند جنبش (و كودتا ) اهللا حجاز حزبمانند (از طريق اقدام قهرآميز و مسلحانه  فقطبرخي 
هـايي شـرايط فعلـي را     گروهاند و  بوده درصدد نابودكردن رژيم حاكم) بخش بحرين آزادي
هـاي   داننـد و بـا توسـل بـه شـيوه      نمـي  آوردن بـه اقـدامات مسـلحانه مناسـب     رويبراي 

ماننـد حـزب    ،نـد ا شركت در انتخابـات پارلمـاني، در پـي تغييـر نظـام      مانند ،آميز مسالمت
ـ   هاي  گروه. گراي رفاه اسالم جنـبش  . دديگري نيز وجود دارند كه بـه هـر دو روش پايبندن
اي از اين گروه است كه در مصاف با اسرائيل و حكومت ماروني لبنـان، بـه    نمونه اهللا حزب

منظور استقرار حكومت اسالمي به دو روش متمايز و در عين حال مكمل يكـديگر، يعنـي   
سازمان فرهنـگ و  ( جنگ با اسرائيل و شركت در انتخابات مجلس لبنان روي آورده است

  .)1390، ارتباطات اسالمي

 ،)ره(   خمينـي  امـام  ناپـذير  سـازش  و اسـتكباري  ضـد  الگـوي  بر عالوه حاضر، حال در
 ياستبداد ضد هاي حركت بخش الهام يزن يو مواضع مقام معظم رهبر شخصيتي هاي ويژگي

) بزرگ خاورميانة طرح خالفبر ( اسالمي بيداري نظرية. است اسالم جهان در استكباري ـ
 مقام. پردازد يم ها انقالب اين بروز در كننده تعيين هاي زمينه و مذهبي تاريخي، هاي ريشه به

 كيـد أت نكتـه  ايـن  بر گوناگون مقاطع در آن ابعاد بازكردن و نظريه اين طرح با رهبري معظم
 و تـاريخي  هـاي  يشهاز ر و دارند قرار يتاريخ و خطي جرياني در ها انقالب اين كه كند  يم

  ).24: 1390 حسيني،( يستندن جدا يو فكر اجتماعي هاي زمينه
كه مـردم   يبه طور .در انقالب مصر داشت يمهم يرثأت يمقام معظم رهبر يخيتارة خطب

 كننـدگان  شـركت  با ديدار در رهبري ياناتب ينهمچن. خود پخش كردند ينخطبه را در ب ينا
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باعث شد كه مردم به احسـاس عـزت    يشانطعانة اقا مواضع و اسالمي وحدت كنفرانس در
بـه   يمشـكالت اقتصـاد   يـان ب و يامخواندن ق يبوك يسو ف يو با وجود فانتز برسند ياسالم
خـود ادامـه دهنـد و بـه      يـام و استكبار، بـه ق  يكاييامر يها رسانه ياز سو يعامل اصل منزلة

نمـاز شـكر جنـبش     اقامة. است يامق ينا يعامل اصل ياسالم يداريب ينبنابرا. برسند يروزيپ
 ها، ياباندانشگاه االزهر در خ يانتظاهرات دانشجو ،ارتش يها در كنار تانك يناخوان المسلم

 ينهمچنـ و  شـهادت جوانـان و مـردم    يع،بـه طـور وسـ     شهدا و نماز جمعـه  ينماز برا اقامة
صـر  م در ياسـالم  يـداري نظام و اقدامات ذكرشده نشان از عمـق ب  ييرتغ يمردم برا يشعارها

  .)www.tabnak.com( موضوع اشاره شده است ينبه ا يمقام معظم رهبر سخناناست، كه در 
 بـر  مبتنـي  برداشـت  عكـس  به عرب، جهان هاي انقالب از رهبري معظم مقام برداشت

 هويـت  بـا  كـه  اسـت  مفـاهيمي  پايـة  بر فوكوياما، نظر مطلوب آزادي و رفاه دوگانة الگوي
 يناهمگون دموكراسـ  يالگو يبه جا مثالً .است سازواري و تناسب در منطقه مردم اسالمي
 هـاي  كشـور  مقتضيات با متناسب ديني ساالري مردم الگوي اسالمي، ممالك براي ييامريكا
  :دشو يم توصيه اسالمي

كشورها هسـتند و چـون    يريتدر مد شان يآرا ينيآفر نقشكرده خواستار  انقالب هاي ملت
كه در  ينظام يعني .است ياسالم يساالر مردممطلوب آنان نظام  ينبنابرا ،ندا مؤمن به اسالم

بـر   يها و اصول حاكم بر جامعه، مبتنـ  شوند و ارزش يم يدهمردم برگز يآن حاكمان با آرا
 يطشـرا  يبـه اقتضـا   ياسـالم  يسـاالر  مـردم البته نـام   ... است ياسالم يعتمعرفت و شر

 يـد و به هـر حـال با   يابدمختلف تحقق  يها ها و شكل يوهتواند با ش يگوناگون كشورها، م
ضـد   يكـه در مـوارد   يكـا امر يبـرال و ل يـك الئ يكراسونظام با دم ينكامالً مراقب بود كه ا

 بيـداري  اجـالس  اولـين  در رهبـري  معظم مقام سخنراني( مذهب است اشتباه گرفته نشود
  ).www.leader.ir اسالمي،

 بـراي  نامناسـبي  هاي نسخه ماركسيستي و گرا چپ هاي انديشه زماني كه طور نهما طبعاً
 سياسـي  توسعة مسير از راها  آن و بوده اسالمي ممالك و عام طور به سوم جهان هاي كشور
 بـراي  مناسـبي  مـدل  توانـد  نمـي  امريكـايي  يدموكراسـ  يـز برهه ن ينا در كردند، دور خود
  .باشد اسالمي هاي كشور

ديكتاتوري منطقـه  هاي  حكومت نشينجا يگانهدموكراسي كه ـ  مدل ليبرالهمچنين در 
به ويژه عنصر معنويت و  ،عناصر اسالمي، آمد مي بزرگ به حساب ةخاورميانبر مبناي طرح 

مقام معظم رهبري آزادي سياسي را با مفهوم واالي تقـوا پيونـد    .اند شدهمغفول واقع  ،تعالي
  :آورده است جوامع اسالمي پديدو الگويي متناسب با است داده 
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تقوا در معناي واال و گسترده و عميقش، سر پيچيدن از فرمانبري كافران و منافقان، و توكل 
 ةو اعتماد به خداوند، دستورالعمل كارساز پروردگـار بـراي هميشـه و بـه ويـژه ايـن برهـ       

به فضل را ساز امت اسالم است كه عمل به آن بيداري مبارك اسالمي  سرنوشتحساس و 
  ).همان( ساز خود خواهد رساند تاريخالهي به سرانجام 

آنچه مقام معظم رهبري  .انقالب منطقه نيست ةمصادربيداري اسالمي به دنبال  ةنظريلذا 
و بر اين فرض مبتني اسـت   الهي استهاي  حضور مردم و ارزش كردهكيد أتبر آن همواره 

به طور طبيعـي حركـت بـه سـوي     ، آزادانه باشدكه اگر حضور مردم منطقه بدون تحميل و 
 ).19: 1390 حسيني،( الهي و اسالمي خواهد بودهاي   ارزش

، جمهوري اسالمي گيري شكلاز بدو ، الگوي رهبري انقالب اسالمي ايران ترتيب، بدين
اين در حالي اسـت كـه    .بوده استاثرگذار سياسي و انقالبي در جهان اسالم هاي  بر جريان
رهبري منطبق بـا مقتضـيات اسـالمي در خاورميانـه      ي برايهيچ الگوي فقط نهتحده اياالت م

 ،هـايي  با بهانـه  همواره دوم جهاني جنگ از پس مريكاا جمهور سايؤربلكه ، دهد نمي هئارا
هـاي   و حركـت  مردمـي  تحركـات  سـركوبي  بـه  ،صهيونيسـتي  رژيـم  از حمايـت  همچون
  .اند اقدام كرده اسالم جهان و منطقه در تنش و جنگ اندازي راه ويژهه ب بخش و آزادي
  

  بررسي تطبيقي دو مدل مذكور .5
، حكومـت هـاي   الگـو  بـه به اقبـال   تا پيش از موج بيداري اسالمي امريكاشد  گفتهه ك چنان

ـ  .بين بـود  خوش حدبيش از  خاورميانههاي  سياست و فرهنگ خود در كشور اقبـال   ةتجرب
موجـب   دموكراسيـ  شوروي در اروپاي شرقي به الگوي ليبرالرهاشده از انقياد هاي  كشور
اين در حالي است  .دشومناطق دنيا دچار اشتباه راهبردي  ةبقيدر تعميم آن به  امريكا كهشد 
يعنـي   عنصر اصلي پذيرش الگويي در جهـان اسـالم  ، دموكراسيـ  فكري ليبرال ةمنظومكه 

گفتمان اسالم  درونالگوي ، انقالب اسالمي در طرف مقابل الگوي .، را نداردعنصر اسالميت
اي، راهبرد قـدرت نـرم    بعد منطقه در .است با اجزا و عناصر همخوان و دال اصلي مشترك

گيـري و تأكيـد بـر     ايران در قبال كشورهاي همسايه تاكنون به طور عمـده مبتنـي بـر بهـره    
ايي اسالمي و شيعي به همين سبب، همگر. اشتراكات مذهبي، تاريخي و فرهنگي بوده است

عوامل طبيعـي افـزايش قـدرت ايـران،     ة مثاب بهكشورهاي منطقه با جمهوري اسالمي ايران، 
  .كند بيشترين نقش را در منطقه ايفا مي

هـاي فكـري و    هاي بلندمدتي را بـراي تغييـر سياسـت    در حالي كه اياالت متحده برنامه
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سپتامبر جايگاه نويني  11 ةحادثاست، خاورميانه تدوين كرده و به كار بسته ة فرهنگي منطق
اي اياالت متحده بخشيد و بر اساس آن مهندسـي   افزارگرايي در سياست منطقه به بحث نرم

اي در ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسـي و اقتصـادي در دسـتور     ساختاري جوامع خاورميانه
ديـن در ميـان عناصـر    با اين حال غفلت از عنصر  .قرار گرفت ييامريكاكار راهبردپردازان 

در جهان اسـالم   اندكي هاي به قشر امريكاكه نفوذ قدرت نرم است باعث شده ، قدرت نرم
مسلمانان خاورميانـه و شـمال    ةقاطباما گفتمان انقالب اسالمي ايران در ميان  ،دشومحدود 
  .نفوذ داشته باشد افريقا

نگـرش  «است كه نوشته  2»انريس فور اير«اي در پايگاه تحليلي  در مقاله 1هيالري لورت
و بـه سـفارش    يزوگب يالملل نياست كه مؤسسة ب يعموم ينظرسنج نيآخر» 2011اعراب، 

كه دولت  دهد ينشان م ينظرسنج نيا. ه استدادرا انجام  آن» ييكايـ امر ية عربمؤسس اديبن«
تر، نتايج  طور مشخص به. است داشته انهيدر عرصة خاورم يا دكنندهيناام بروز و ظهوراوباما 

عربي ة نظرسنجي در كشورهاي مصر، اردن، لبنان، مراكش، عربستان سعودي و امارات متحد
  :نسبت به اعراب است امريكادر سياست خارجي ناكارآمد نقطة سه ة كنند بيان

بـه   ينظرسنج انجام سالمردم مصر در  انيم كايامر تيمحبوب زانيم: تيسقوط محبوب. 1
 دهيدرصـد رسـ   30بـه   2009قبل از سال  تيمحبوب نيكه ا ياست، در حال دهيدرصد رس 5

بـه جـز   ( يعرب يدر اكثر كشورها قتيدر حق. داد يبود و دولت بوش هر ساله آن را ارتقا م
جـرج بـوش كـاهش     حكومت يروزها نينسبت به آخر كايامر تيمحبوب زانيم) عربستان

  ).www.asnoor.com: 20/10/1391(است  افتهي
با انتخاب اوباما بـه   كرد يهر فرد عرب كه فكر م: كايداران سابق امر شدن طرفديناام. 2

را در  ية بهتـر ويشـ  كـا يامر يخـارج  اسـت ي، دسـتگاه س كـا يامر يجمهـور  استيرسمت 
بـه نظـر اعـراب،    . ندارد ييو آرزو ديام نيچن گريدر حال حاضر د رد،يگ يم شيپ انهيخاورم
 نيدر فلسـط  يليگران اسـرائ  همانند حضور اشغال انهيدر خاورم كايامر يحضور نظامامروز 

ـ  يدر اكثر كشورها. ندا انهيثبات خاورم يبرا ديتهد نيتر دو بزرگ نياست و ا  زانيـ م يعرب
  ).ibid(است  تر نييپا يجمهور استيآخر ر يبوش در روزها تياوباما از محبوب تيمحبوب
بر (هاي عرب منطقه  ملت: امريكافكران متمايل به  روشنهاي عرب از  جداشدن ملت. 3

اند و ايـران   مخالف امريكاهاي خود و البته تبليغات  با نظر دولت) فكر خالف اعراب روشن
امنيـت و ثبـات منطقـه،    ة هـاي تهديدكننـد   ميان آيتم. دانند براي ثبات منطقه نمي يرا تهديد
مردم عربستان بودند  فقطترين رأي را به ايران دادند و  كننده در نظرسنجي كم شركت اعراب
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عالوه بـر ايـن، در   . دانستند در تضاد با ثبات خاورميانه مي را هاي ايران در منطقه كه دخالت
هاي ايران در راستاي امنيت  فعاليت«كننده از ميان دو عبارت  افراد شركتيد بانظرسنجي اين 

در راسـتاي امنيـت و ثبـات در جهـان      امريكاهاي  فعاليت«و » و ثبات در جهان عرب است
هـاي   ملـت ة كردند كه به غير از مردم عربستان سعودي، هم يكي را انتخاب مي» عرب است
در اكثـر كشـورها، تفـاوت فاحشـي ميـان      . خاب كردنـد يك، يعني ايران، را انتة عرب گزين

درصـد   57اي كه مـثالً در لبنـان    ، به گونهاستنزد ملت آن كشور  امريكامحبوبيت ايران و 
درصـد از   16 فقطدانستند، در حالي كه  مردم، ايران را كشوري با كاركرد خارجي مثبت مي

 32ترازو با نسـبت  ة در مصر كف. داشتند امريكاكنندگان لبناني چنين نظري نسبت به  شركت
را  ايـران نيـز نتـايج نظرسـنجي     .وي .تي  خبري پرسة شبك. به سود ايران سنگين بود 10به 

در آلمان  2011تحت پوشش خبري قرار داد و به نظرسنجي ديگري اشاره كرد كه در ژوئن 
را در  امريكـا درصد بقيه،  25كنندگان در مقابل  درصد از شركت 45بود و در آن ه شدانجام 

هـا   ايـن نظرسـنجي  ة نتيجـ . تري براي صلح جهاني دانسته بودند مقايسه با ايران خطر بزرگ
  ).ibid( موفق نبوده است» امريكاقدرت نرم و ديپلماسي عمومي «: دهد نشان مي

بـا محوريـت   ، استاد دانشگاه جورج واشينگتن ايـاالت متحـده   ،همچنين آميتي اتزيوني
 را مطرح بيني پيشخاورميانه چهار فرضيه يا هاي  در حركت امريكان و قراردادن رقابت ايرا

تحوالت خاورميانه دسـت بـاالتري    در امريكاايران نسبت به  تقريباًها  آن ةكند كه در هم مي
تـر   پررنگو نقش ايران  كمتر شده امريكانقش به گمان اتزيوني در پرتو اين تحوالت  .دارد

 ةآينـد در  امريكااند و در نتيجه نقش  شدهتر  بدگمان امريكانخبگان خاورميانه به  .شده است
  .)23: 1390 حسيني،( است بستگي بسياريتعامل با ايران  نحوةخاورميانه به 

بـر مبنـاي طـرح     افريقـا تحوالت خاورميانه و شـمال   بيني پيشدر  امريكابنابراين آنچه 
اسالمي مردم هاي  تحليل جايگاه گرايشات و زمينه، استده ركآن غفلت  ازبزرگ  ةخاورميان
، ويتنـام  بارةفاحش راهبردي درهاي  بار ديگر و پس از خطا امريكادر حقيقت  .است منطقه

جهـان  هـاي   نشان داد سياست خارجي ايـن كشـور در راسـتاي كشـور     ،عراق و افغانستان
بـومي آن منـاطق رنـج     هاي شدت از ضعف اشراف و احاطه بر ظرايف فرهنگي و ارزش به
  .دشو مي آميزي منجر فاجعهو به نتايج  برد مي

بخشي گفتمان انقالب اسـالمي   الهامتوان از يك منظر به چهار محور براي  مي در خاتمه
هـا   يك از اين محور دموكراسي هيچـ  ليبرال اصوالًكه د كردر رابطه با بيداري اسالمي اشاره 

تـرويج   .2، عيني فـرد و جامعـه  هاي  مبتني بر پاسخگويي به نيازگرايي  معنويت. 1 :را ندارد
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ساالري ديني در عصر ناباوري به  مردمگذاري  پايه. 3 ،طلبي عدالتخواهي و  عدالتفرهنگ 
هاي  خودباوري و بيداري ملت، تقويت اعتماد به نفس .4و  كاركرد سياسي و اجتماعي دين

  .)75: 1390، پورپزشك( ت به هويتالگوي عيني بازگش ئةاراضعيف و تحت ستم و 
  

  گيري نتيجه .6
  ،يعرب يكشورها ياسيس يها نظام در تحول آغاز و عرب جهان در يمردم زشيخ شروع با

 مـدل . گرفتنـد  موضـع  آن مقابل در ينحو به كدام هر ييكايامرو  ياسالم انقالب يها مدل
ـ  يكشـورها  در خواهانه اسالم و قيعم تحوالت موافق ييكايامر  انـه يخاورم ةمنطقـ  و يعرب
ـ  يبا هدف سكوالركردن جامعه در كشـورها  ياصالحات ظاهر يمدل حام نيا. نبود  يعرب
 نداشته يهمخوان الگو نيا مطلوب كمال با چندان تحوالت نيا تيماه كه جا آن ازاما  ،است
ـ يا يالگـو  دو گريد يسو از. است نكرده تيحما تحوالت روند از چندان لذا ،است  و يران
 جلـب  يبـرا  الگو دو نيا رسد يم نظر به و اند كرده استقبال عرب جهان تحوالت از ،يترك
  .اند بوده رقابت حال در كشورها نيا در رييتغ نمياحا و گران كنش نظر

 بـوده  مطـرح  يجـد  طـور  بـه  سؤال نيا مداران استيس و گران ليتحل از ياريبس يبرا
 در خـود  كشـور  ةنـد يآ يبرا را الگوها نيا از كي كدام يعرب يكشورها ونيانقالب كه است

  .رنديگ مي شيپ
 آرام آرام آن در گـرا  اسالم اناتيجر نفوذ و ساختارها به توجه با مصر كه رسد مي نظر به

 بـه  را ريمسـ  نيا تونس در ياسيس روند كه يحال در  كند، مي حركت رانيا يالگو سمت به
 و كشـورها  از كيـ  هـر  ياجتماعهاي  دايبن حال هر به. دهد مي نشان تر كينزد هيترك يالگو

 نيـ ا از يكـ ي به شيگرا در تواند مي هم جوامع نيا از كي هر خاصهاي  يژگيو و ساختار
 يقـ يعم راتييتغ اگر كه است ديبع يمن ياجتماع طيشرا به توجه با مثالً. باشد ثرؤمها  مدل

 يحت و مني در ها يسلف و انيادگرايبن. افتد مقبول آن در هيترك يالگو دهد رخدر اين كشور 
 يسـنت  يالگـو  بـه  و كننـد  عبور هم ياسالم يجمهور مدل از يحت كه كنند مي تالش مصر
 ةاجـاز  كشـور  نيـ ا ياجتمـاع  يفضا و طيمح مصر در حداقل ،نيا وجود با. شوند كينزد
  .دهد نمي را يزيچ نيچن

 نيـ ا كـه  جـا  آن از امـا  ،است ييامريكا مدل امريكا مطلوب كمال شد اشاره هك چنان
 امكـان  انـه يخاورم در ريـ اخهاي  جنبشهاي  يژگيو به توجه با و يكنون طيشرا در مدل
ـ  در را يتركـ  يالگـو  از تيحما راه امريكا  ندارد، سازي پياده  زيـرا  ،اسـت  گرفتـه  شيپ
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 ةدرج در امريكا. داند مي خودهاي  ارزش وها  خواست مخالف را گريد يالگو دو امريكا
 يالگـو  با. دارد مخالفت يسنت يالگو با سپسو  است مخالف ياسالم يجمهور با اول

 و كنـد  دايـ پ دسـت  آن يالگـو  بـه  تواند نمي چون اما ،است موافق ييامريكا و سكوالر
 از جـه ينت در ،دارد ياديـ زهاي  يكينزد وها  مشابهت سكوالر يالگو با هم هيترك يالگو

 در نيـ د كـه  اسـت  نيـ ا نگاه يترك يالگو در كه نيا خصوصاً. كند مي تيحما الگو نيا
  .نباشد فعال اجتماع ةعرص

قابل  دو محور اصلي افريقاسياسي در خاورميانه و شمال هاي  درواقع در تفسير رخداد
پـس  كـرد   مي بيني پيش، بزرگخاورميانة بر اساس طرح  ،امريكاكه  نخست آن .است تمايز

بـه الگـوي    سياسيهاي  مردم و جريانناگزير ، ناكارآمد در منطقههاي  از سقوط ديكتاتوري
از ايـن رهگـذر دو هـدف اساسـي      .كننـد دموكراسي سوق پيـدا   ـ سياسي مبتني بر ليبرال

هـاي   از حكومـت  امريكـا اول معضالت ناشـي از حمايـت   وهلة در ، شد مي محقق امريكا
، ليبرال دمـوكرات هاي  و سپس با روي كار آمدن حكومت شد مي ديكتاتوري منطقه مرتفع

، امـا از سـوي ديگـر   . نفوذ خود را در اين ممالـك تـداوم بخشـد   ادامة توانست  مي امريكا
بـر ايـن    .شددر منطقه صورت پذيرفت برجسته ها  آنچه پس از انقالبپاية تحليل دوم بر 

و هـا   ارزشو  خوش تغيير، بر مبنـاي هويـت   دستهاي  سياسي در كشورهاي  جريان، مبنا
لذا بـا لحـاظ قـرار     .گرايي متمايل شد اسالمسمت به ها  آن فرهنگي مردم ـ تاريخيپيشينة 

انقالب اسالمي ايـران اسـت،    ترين جريان اسالم سياسي در دوران معاصر كه مهم دادن اين
در  افريقـا نتايج اين مقاله بر اين مبناست كه آنچه در جريان تحوالت خاورميانـه و شـمال   

ــ   بزرگ نه بهار عربي با الگوي ليبرالخاورميانة ح بر خالف اهداف طر است حال تكوين
در ايـن راسـتا در    .اسـت  كه بيداري اسالمي با الگوي انقالب اسالمياست، بلدموكراسي 

منزلـة  الگوي رهبري و نفوذ قدرت گفتمان انقـالب اسـالمي بـه    مقولة پژوهش حاضر دو 
 .شدبرجسته بررسي هاي   شاخصه
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 ةآماد تن دو اين از Going to Tehranاكنون كتاب  هم .ندكن يم يريترا مد »ايران فور ريس«
  .است انتشار
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