
 

 

 

 
 تحلیل بازتاب انقالب اسالمی ایران در یمن بر اساس نظریه پخش
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 چكيده

های  نقال   سررالمی  ک کشررمک را  ک  ب  کند، بخشرری  ب بابتا تالش میمقاله حاضرر     هدف:

معنمی بسرش  و  –کو،  نقال   سرالمی با وههه  رنی  سرا  نر ره خخ  ا نششراکت تیل ک کندا  ب  ر 

مبد  خخ ؛ و کشرمک  سرالمی را  مق رد خخ  و  هراسه هسرشندا نهاکندص  ک سرد   سرن به  ر  سرم    

 قال  چه تاث  ی  ک ب د کی  سالمی را    هشه و چهمنه بابتا  رافشه  سن؟ ساسی خاسخ  هد که،  ن

تیل لی  سرش ا ص هردص و ب  ی تب      –ب  ی ب کسری ممضرم ،  ب کوش تمسر  ی  روش پژوهش:

  ی گ  آوکی هدص  سنا ها و  طالسات به کوش کشابخانهن ز نر ره خخ   نشخا  هدص  سنا    ص

 هد،  نقال   سالمی  ک را   ب هنبه س اسی و معنمی  ث  بخ  ب کسری هرم هد نشرای می یافته:

 هد که  فز ر   بم ص  سرنا تیل ک و ب کسری سرمکت گ فشه ب   سرا  نر ره خخ  و  نششراک نشرای می

 گ  ری س اسی کرشه  ک بابتا   نقال   سالمی   ک ا ظ ف ن مقاومن م  می و  ن اک هلل، کورک    سالم

های  سرالمی  ب  نقال   سرالمی، مقاومن و اری مثک  ن راک هلل و نهترنه لهمگ  ی گ وص نتیجه:

ت ر  هرم هد س نی خخ  و های بزکگ، به خ رم  س بسرشای  ب مه  رسرشا گی  ک مقابک مناف  ددکت

 تاث  خذر ی  ب  نقال   سنا
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 مقدمه .1

ها   در کله  سرر به انقالب اسرالب ، پ  ا  پهرل   انقالب  عناصرر الیه  ایئولیلی  بتنن  بر نقش 

ایح ؛ برا  نملن  در ای  بقای  یم  قتل ا  بهئار  اسرالب  با ضورلر عل  عتئاص صرئهاسرالب  یات  شر

را داشرن  اسر ب ب  ای  ترتها ایئولیلی  اسرالب  انقالب ایرا   پهش ا  انقالب   شررای  باراب  ایرا 

پهاراپهش دارا  باابته  ترالان  در سرر به  اسرالب  داشرن  ک  ن  تنها  با  ای  ایئولیلی  را در  

  نظر  »تئلریک«  تلانس  ا  جنت  کالر  با انقالب اسالب ، »اسالم«  کرده بلک  درآر ل  آ  هسننئب 

 (ب 47: 1387)خربااد، ل بعئ عمل  عهنه  یابئ ل تجل  ل با تاب بهرلن  ل خارج  پهئا کنئ 

قهام بردم تلن  ل بعئ ا  آ  قهام بردم بصرر ب  لیهه پ  ا  سرقل   با ایهام باار  انقالب اسرالب  در  

تحر  تريرهر بهرئار    هرا ههلر ل برل  یراتر ب بردم یم ضسرررن  بترار  بر  بیرابر  یرک اییل برا  یمن 

ها  اجنماع  ل تلجه  ب  شرکا ردم بصرر ل سرقل  ضسرن  بتار  با ب ب  لیهه انقالب ب  اسرالب 

ها آبئنئ ل در بقابل رییم صایح صف آرای  کردنئ ل ا  در سرحح بسرهار لسرهه ب  خهابا اخنالتات قتهل 

در    رسرهئ  نسرهم بهئار  اسرالب   شرعار سررنیلن  نظام سرر دادنئ، بئی  ترتها انقالب بردم یم  بعئ ا 

بصرر یعن   در لاقه انقالب بردم یم   بان  آغا  شرئ ک  دیکناتلرها  تلن  ل سرحح بل  ترایهر شرئب 

 شئنئب ب  عل  ل بتار  ا  ضکلب  ساق  

ها  بنعاقا تعایه  جلانا  جنلب ا  بریق شتک   2011ها در یانلی  الیه  ضرک  بؤرر ل جئ  یمن  

لت بر  بریاار  تظراهرات ترایهر در عرئ  در رل  جمعر  یرا دهم تلریر  کر  بر  »جمعر  اجنمراع  برا  دع

خارم« نابیذار  شرئه بلد، رقم خلردب در پ  تالش نهرلها  ابنهن  برا  ناکام یذاشرن  ای  ضرک ، 

ها را دسرنیهر کردنئب بردم  ها  ای  جلانا  یلرش بردنئ ل چنئ ت  ا  آ نهرلها  پله  شرتان  ب  خان 

هرا  هرا آبرئنرئ ل خهرابرا بر  خهرابرا   20/11/89اعنراض بر  ای  اقرئام، صرررتح رل  بعرئ یعن  در تراریخ  در 

هرای  کر  آتش  ده بلدنرئ بسرررننرئ ل یرک خلدرل  پله  را آتش عملب  را برا سرررنرس ل  سرررنهرک

در همه  ضال بلد ک  بعنرضررره  با برتئارا  عل    ب (Yemen today, February 9-2011) دنئ

رل شررئنئب برتئارا  عل  عتئاص صررایح با خلد خنجرها  سررنن  ل چلب ل چما   رلب  عتئاص صررایح

کردنئ ل بانه ا  اداب  ضرک  بعنرضرا  شرئنئب همه  بسرئل  باعی ایجاد دریهر  به  برته   ضمل ب 

 ب (2011، برکا ایجایره،  ایهم  رلرة شعا)یردیئ

تلریر ( در 11  در رل  جمعر  خارررم )برئی  ترتهرا الیه  ضرکر  بؤرر در آغرا  انقالب جلانرا  یم 

تلری  ب  عنلا  بتئأ انقالب جلانا  یم  در تاریخ ای  کالر ب    11ها  کالر اتفا  اتناد ل رل   اسنا 

رت  رسرهئب نکن  جایا ل عجها در آغا  انقالب یم  ای  اسر  ک  رل  یا دهم تلری  با سرقل  ضسرن  

در ایرا  همراه بلدب ا  ای     انقالب اسررالب بهم  یعن  سرر  ل دلبه  سررایرل  پهرل  22بتار  ل 

تاریخ ب  بعئ اعنراضرات ل تظاهرات بردم ل جلانا  یمن  شرئت بهارنر  یرت  ل کم کم ب  بهش ا  

اسرنا  کارلر سررای  کردب در رل ها  بعئ بردم ب  لیهه جلانا  انقالب  اقئام ب  بریاار  تجمعات    15

بهئا  اینغههر صرنعا ل بهئا  ایحری  در تعا نملدنئ ل خلاسرنار ها بیل در بهادی  اصرل  برخ  ا  اسرنا 

 ب سقل  نظام شئنئ

،  ها، بحنلا، ننایج ل سرابق  بارنر  دین  ل تاریا  ب  دیهل جئابه ، شرعارها، رلشانقالب اسرالب   



 229       پخش هیبر اساس نظر منیدر  رانیا یبازتاب انقالب اسالم لیتحل

یذار در جها  اسررالم بلده اسرر ب با عنای  ب  تارهر ا ایملل  پئیئها  ل به شرررای  بحهح  ل بنحق 

بحی ل بررسر  خلاهئ   پاش  نظری   اسرا  بر  یم   در  اسرالب   انقالب   با تاب     درباره یفن  شرئ؛آنچ

اسر   تارهر انقالب  در یم    انقالب اسرالب   جسرنجل ل تحلهل با تاب شرئب هئ  اصرل  ای  پهلهش 

در کارلرها  بنحق  ل جها  اسرالم ب  خصرلر در کارلر یم  ا  جنت  سهاس  ل بعنل  بلده   اسرالب 

ها  غهر اراد  یا ب  تعتهر تلیر،  رتلکسر  ا  سرل  بردم  ا  ا  تارهرپذیر ک  بجملع ضای   اسر ؛ در

ا  ب  انقالب اسالب   باشهمب ای  تارهرات نمایا  چنا  قل  بلد ک  ضن  کسان  ک  عالق بنحق  ب 

 (ب 56: 1382  )بر یر،نئاشننئ نها تح  تارهر آ  قرار یرتننئ 

بر تحل ت جهرا     انقالب اسرررالب   کرد کر  آنچر  ترارهریرذار  ل برا تراب   تلا  تحلهرلبر  بلر کل  ب 

  اسر ب  ها  بارگ ا  جمل  رلسره ، ترانسراسرالم را بهارنر کرده، تمایاات انقالب اسرالب  با انقالب 

ها  دییر، ترایهرتر )با ضوررلر بردم ل بتقات بانلف( ل بر بتنا  بر خال  انقالب   انقالب اسررالب 

یرا همچل  کملنهسررن  ها  باد های  ک  در انقالب   انسرران  اسرر ؛ ار شهابعنلیات ل ار ش

ها تلانسرن  اسر  بهئار  اسرالب  ل ها ل تفالت همه  جذابه ل یهترایهسرن  ترانسر  لجلد نئارد رلسره   

 بقالب  بردب  یم  را تا ضئلد  یاد  بنارر سا دب 

 نظری چارچوب .2

در تغههرات بنهادی  ل تحل ت اسررالب ، عمهق ل یسررنرده  ها  بارگ  دار بلد  انقالب ب چرای  با تا

ها را اییلی  برا  ها در جلابه خلد نهفن  اسرر ؛ کار بارگ ل تحلی  عمهق اسرر  ک  ای  انقالب آ 

تاب انقالب اسررالب  بر سررایر کاررلرها ا  تحلهل با کنئب  ها سرراخن  ل آنا  را بنارر ب سررایر نهورر 

ها   قای  بلضرل  بررسر  ل تحلهل با تاب یاب  هسر ؛ در ای  ببنظرها  بانلف قابل بررسر  ل ار 

انناررار« اسرر ب بقای  ضاضررر با در نظر با کاربسرر  ل  اسررنفاده ا  نظری  »پاش« ل »انقالب بر یم  

اسرالب  بنحق  ل جها  نظری  ل رلیکرد  یرتن  شررای  بانلف با تاب انقالب اسرالب  بر کارلرها 

 بذکلر را اننااب کرده اس ب 

ی  انناررار ل نلآلر  ل یسررنرش  ها  رایج درباره چیلنا  جمل  نظریه    »پاش« ل »انناررار«نظری

ئا  ل اراو  شرئه تلسر  هایر اسرنرانئ جغراتهئا  سرلوئ  اب  1953ها اسر  ک  در سرال  ها ل انئیار ایئه

هر ا نظهدر  بهن  کارالر   ل شرهل  بهمار   بردار اسر ب ای  نظری  در ابنئا برا  تتهه  ل قابل بهره

ها  ترهنی  ل در  بهن  عللم ا کاربرد ل کارکرد آ  در در عرصر سرل ل لبا ل آت  بلده اسر ؛ لی  ب

 (ب 31: 1391)بر یر،   ایملل ل بحایعات انقالب نها کاربرد داشن  اس س ، جغرات ، رلاب  به سها

جابع  اس    اشاع  یا پاش عتارت اس  ا  تراینئ  ک  ب  آ ، ترهنی  ک  عالب  ل بااص  یک 

  ب  یحاظ نظر ، تهم نحله   (ب 113:  1368) پانل ،   در جابعر  دییر بلرد پذیرش ل اسرررنفراده قرار یهرد

بلده   ها ل رهترا  آ انقالب ها  اصرل  ها در سرایر نقا ، هملاره یک  ا  دغئغ ل پاش پئیئه  اشراع 

  درک  رلشر  در ای   بهن  هاب  بانئب یذا برا  دسرنآ  پئیئه ضسرا  بلده اسر  ک  نسرت  ب  آینئه

، »اننارار تورای «  تری  بفاههم برتت  با ای  نظری یک  ا  رایجاننارار« اسر ب    ، »نظری اسرنفاده ا 

رلدب اننارار تورای ؛ »عتارت اسر  ا  یسرنرش  ها بکار ب اسر  ک  برا  تحلهل یسرنرش اتکار ل پئیئه

)شرکلی ،   ب  ک  آباده پذیرش آ  هسرننئب«ها  اصرل  خلد در به  بردیک پئیئه ا  کانل  یا کانل 

یابئب بتق ای  نظری ، سر  نل  »اننارار« را ب  ای  تراینئ، نیرش ل رتنار بردم تغههر ب   (301:  1375
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در ای  نل  اننارررار، اتراد یرا    1تلا  ا  یکرئییر بنمرایا کرد کر  عترارتنرئ ا :  »اننارررار جرابجرای «؛ب 

هرا کننرئ ل ا  ای  بریق، نلآلر ن  بر  بکرا  دییر ضرکر  ب هرا  دارا  یرک ایرئه خرار، ا  بکرایرله

ای  نل   بااغلا یابنئب در اعصرار یذشرن ، بذاها  ها  دییر یسرنرش ب یا اتکار جئیئ نها در سرر به 

یا بصرلرت چهره ب  چهره اتفا    (50:  1390)خرباراد،  انئ، ک  ب  صرلرت تهایک   اننارار اشراع  یاتن 

ها ل بتقات  ها ا  بریق تلای  بنظم دسرن در ای  نل  اننارار، پئیئه  2براتت «؛»اننارار سرلسرل   ب  اتنئب 

ها ا  یک ترد یا بقام »بهم« ب  اتراد دییر یا ا  یک شرهر بهم ب  شرلنئب یعن  اتکار ل ایئهبننقل ب 

ا  یک  تری  بلارد ای  نل  انناار، تغههر اتکار ل عقایئ اعویابنئب یک  ا  عهن نقا  دییر یسنرش ب 

سفهئ آنهاس ب ای  نل  انناار، با تری  سرع  را داردب  یرا قلم یا قتهل  در پ  تغههر تکر رهتر یا ریش

»اننارار سرراین     پذیرنئب  با پذیرش اتکار یا پئیئه تلسر  یک ترد بهم، کل پهرلا  ل ضابها  ال نها ب 

ها  بسرر  با ها، باننئ اشراع  بهمار ها ل پئیئهدر ای  اننارار، یسرنرش عملب  ایئه  3یا لایهردار«؛

شرلدب ای  تراینئ تح  تيرهر تاصرل  قرار  تما  بسرنقهم بننارر ل ا  شراصر  ب  شرار دییر بننقل ب 

نر در بعرض ای  نل  انناررار  داردب یذا اتراد ل نلاض  نادیک نسررت  ب  اتراد ل نلاض  دلردسرر ، بهارر

ها، بسرنلام پئیئه  ار در تتهه  ل تحلهل اشراع اننار  در  کارکرد نظری   ب (162:  1380)جرد    هسرننئ

 ب (305 -306: 1375)شکلی ،  تلج  ب  شش عنصر اساس  آ  اس  ک  عتارتنئ ا : 

یابئ، بمک  اسر  نسرت  ب  آ  پئیئه، »بحه  جغراتهای «؛ بحهح  ک  یک پئیئه در آ  اننارار ب  -

ای  در برابر آ  ایجراد نمرایرئ، انقالب هریر لایرا براشرررئ یرا بلانه ل بحرئلد  -همیرا یرا نراپرذیرا  -پرذیرا

اسررالب  در اغلا کاررلرها  بنحق  ا  سررل  ضاکما  ناپذیرا ل ا  سررل  بردم ل بنر جابع  همیر 

 هسننئب 

 ها  ها  بنلای  ل سرع ها بعئ ا  آغا  ل تکلی ، بمک  اس  ب  صلرت بئالم یا دلره» با «؛ پئیئه

پلیای  ل باهه  نهورن  انقالب اسرالب  ب  صرلرت بئالم بنفالت ب  سرایر نقا  بننارر شرلنئ؛ ب  دیهل  

 انجام شئه اس ب 

باشرئ، در  ها  تکر ، ابنهن  یئهتلانئ بسرهار بننل  ل شرابل پئ»بحنلا ل بلضرل «؛ بلضرل  اننارار ب 

 بعنل  اس  ک  با یفنما  اب  یرای  دنتال شئه اس ب  –انقالب اسالب  بلضل  سهاس   

ها، اتکار لببب اسر ؛ انقالب اسرالب   ل صرئلر پئیئهما  خاسرنیاه ل بحهای  اسر  ک  ه»بتئأ«؛ بکا 

 ایرا  ل با تاب ای  یفنما  اس ب 

جغراتهای  بانلف  را شررابل  ها  های  اسرر  ک  پئیئه در آنجا بنناررر ل بحه »بقصررئ«؛ بکا 

 شلد؛ بحه  ها  انقالب  بنحق ، نهون  ل جنتش ها  جها  اس ب ب 

 ها ا  بتئأ ب  بقصئ اس ب شابل بجار  اننقال پئیئه»بسهر ضرک «؛ ای  بسهر  

انقالب اسالب  با تاب غهراراد  ل رتلکس  در بها  بسلمانا  داشن  ک  در پرتل اسالم سهاس ، اتراد،  

نظری  »پاش« ل یهر  ا  ها، رهترا  ل سرایر بجار  بلده ک  در بقای  ضاضرر با کاربسر  ل بهرهیرله

الب  در بهئار  اسرالب  ل بقالب  بردب  یم  تحلهل شرئه اسر ؛ هرچنئ  »اننارار« با تاب انقالب اسر

 

1 . Relocation diffusion 

2 . Hierarchic diffusion 

3 . contagious diffusion 
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 نها در ای  بسهر لجلد داشن  اس ب بلانه پاش ب  عنلا  علابل »پ  را « ل ابلاج رقها 

  بحث و بررسی بازتاب انقالب اسالمی بر یمن .3

 نقالل، عئای ، اسرر؛   باننئقهق اب  اسررالب  ب  بفاههمبهئار  اسررالب  عتارت ا  تلج  عمهق ل د

رهتر  بنسرجم، لضئت بل ، تجرب  سرهاسر  ل بردم یم  ا  اسر ب   هاآ اد ، اب  لاضئه ل ابیال ای 

ل یرذا نراکرام برانرئ ابرا انقالب   تر بلدیرا کمرنرس  ل  بحرلم بلده   پهاررر هرا خهاش دراسرررنقرابر  بردب   

ها،   همراه ای  شراخصر بهئار  اسرالب  در یم  ب  ها  بهم را ب  همراه داردب یم  ای  شراخصر  کنلن 

دییر بنعلق ب  یک بنحق  جغراتهای  ل یک شراخ  بذهت  خار نهسر  بلک  با درای  ل تئبهر بسرهار  

 نهسرننئ ل با ها جئا ا  هم ها ل شراتع قالب بل  شرئه اسر  یعن  دییر  یئ با ی  تتئیل ب  یک ان

 هسننئب رهتر  عتئایملک ضلر  ب  دنتال تعای  خلاه  ل هلی  اسالب  خلد 

در ای  قسرم  با بحی ل بررسر  دل کارلر ایرا  ل یم  ک  تارهر انقالب اسرالب  ایرا  ل با تاب آ   

ل دریچ  پاش، نحله اننقال،  بتئا ل یم  بقصررئ پاش ل اشرراع  هسررننئب بلضررل  پاش، بسررهر  

لاهئ  یذار  انقالب اسرالب  در یم  اشراره خرا  ل بصرادیق عهن  تارهررا  ل پ های  ا  پهشنملن 

 شئب 

 پخش بیداری اسالمی الف( انقالب اسالمی ایران؛ مبدا

 با  ک  اییلی انقالب اسررالب  ایرا ، ب  عنلا  آغا یر پاش ل اشرراع  بهئار  اسررالب  در بنحق  ل 

 ل   دهئ  اداب   خلد  ارر باا   تلسرع  ل  بلقعه  تقلی  ب   تلانسر   یربئاخل   ل   ابرل  ها ههبل  لجلد

  یک  عنلا  ب   اسررالب  بهئار ب  دهئ  ارتقا  اسررالم  جهان  ضل ه ب  را خلد ا  بنحق  تارهریذار  ضل ه

  اجنمراع ،  جنتش یرک قرایرا در  کنلن  عصرررر در  اسرررالب  جمهلر   تکر  نهوررر   ا   بنرارر پرئیرئه

ابام خمهن  با تاسرره  نظام سررهاسرر  جمهلر    ب اسرر  نملده رخ بئع   نظاب   نهادها  ل  سررا بان 

 ب   تتئیل را  اسرالب  بهئار  یفنما   تلانسر  بار  ناسرنه   ب  برا اسرالب  برآبئه ا  انقالب اسرال

 جمع   خابر لارد  بلک   بسرلما ، ها تلده هم  عمل ضل ه لارد  را  آ   تنها ن  ل کرده«  سرهاسر   عمل»

 ب کنئ جها  بسنوعفا  هم 

 نلی     هاشررهله ل  هارلش ب   تکه  با  دی   ها ار ش بنهاد بر ک   ا پئیئه  عنلا  ب   اسررالب ،  انقالب 

 یذاشر ،  نمایش  ب  را  اسرنعمار ل اسرنتئاد با  بتار ه ل بقالب  ا   جئیئ  لاییل  یرت   شرکل  دبلکراسر ،

 ا    جئیئ   شرررکل ل بنجل  را ضاکمه   ل  سرررهاسررر   قئرت، عرصررر  در بئیری  ا   جئیئ  اییل 

 ل   تکر  ر بهرئا  اضهرایر ،  جریرا  ا   نلع   ل نهراد  بنرا  را  بابلر  تراریا  کرارکرد  ا   بنفرالت   ل  ترارهریرذار 

  « اسرالب    اب » اصرحال  بار  الیه  برا   اسرالب ، جمهلر ب  کرد هئای   ل داد سرابا  را  ایئولیلییک

 ب کرد جها   سهاس  ادبهات  لارد را انقالب  بفهلم یک  عنلا  ب 

    ایملل، تغههر ل تحل تپهرل   انقالب اسالب  ستا شئ ک  هم در ساخنار ل هم در کارکرد نظام به 

ا  جئیئ  ایجاد جته  ،با تلج  ب  ضاکم بلد  نظام دلقحت   ،ایمللهئب در سراخنار نظام به اسراسر  رخ د

ها  بسرنقل شرئ تا جای  ک  جنتش عئم تعهئ ل بل تر شرئ  تعال ب  غرب ل شرر  سرتا بئل  اتکا  

  ها  بردب  ل اسرالب  ابرل  نها با شررل  خهاش  آتری  شرلنئب ایملل نقشتلانسرننئ در عرصر  رلاب  به 

انئ تا سررنلشر  خلد ل در کارلرها  بنحق  ل شرمال اتریقا، عله  ضاکما  برتجه ل اسرنکتار قهام کرده

)قاسررم ،   خل ، نظام جئیئ  ایجاد کننئکاررلرشررا  را ب  دسرر  خلیش رقم باننئ ل بئل  هه  بئا
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ی  آنها ترتارهر انقالب اسرالب  ایرا  در چنئی  عابل لابسرن  ب  هم ریار  دارد ک  بهم  (ب 68:  1392

سرنها  آ  بر بحلر عئای  ل الیلی  باار  ب  بتار ه با اسرنکتار ل سرلح  عتارتنئ ا  : باهه  سرلح 

جهان ، در تحل ت جهان  ب  لیهه جها  اسرالم ل خالربهان  تارهر  یاد  داشر ب بحلری  اسرالم در  

رهای  باش در  ها   ها ل نهور ها ل اییل  دین  انقالب اسرالب  ایرا  تلانسر  نظر جنتشار ش

ها  بردب  جنتش(ب  125-116:  1384نها،  یرا را ب  خلد جلا کنئ) تاضرل ها  اسرالمبنحق  ل یرله

 شرلنئب ب  بلد  تحلهل ب   اسرنعمار   ضرئ  ل  بردب   اسرالبه ،  بؤیف  سر  بلسرلم ب  بهئار  اسرالب  با

  الل،   : برشرمرد چنه    تلاب  را  اسرالب  کارلرها   در  اسرالب   انقالب   کال   تيرهرات  برخ  کل ،  بلر

 تارهه  ل  سرهاسر  اسرالم شرئ  اییل دلم،  سرهاسر ؛  ل  اجنماع   بکنت  بیاب  ب   اسرالم  بجئد  اعنتار ل اضها

  بجئد  ههلر ل سرلم، اضها  ایملل ؛به  سرحح  در آ   شرئ  بحر  ل  ضکلبن  نظام دهنئهاراو   عنلا  ب 

  ک  نلع  با بهن  (  یرای اب )  الماسر  جها   اتحاد  انئیار   بر   چهارم،  انقالب ؛ ل  اسرالب  ها نهور 

عابل دییر ک  باعی اسررنقتال  ب   (227:  1384   اده،ضاررم )ل غرب اسرر   اسررالم جها   رابح   در

یسرنرده کارلرها  اسرالب  ا  انقالب اسرالب  شرئ، ضمای  ا  تلسرحه  در برابر رییم صرههلنهسرن  بلدب 

یرت ، ابا هلنایهسرم عرب صرلرت ب تر ضمای  اعراب ا  تلسرحه ، ب  عنلا  عربه  قلب  ل ناسرپهش

ضمای  انقالب اسرالب  ا  تلسرحه  جنت  اسرالب  ب  ای  ضمای  باارهئ ل ب  اسرالب  شرئ  قوره  

شرلدب تارهر  تلسرحه  انجابهئ ک  نقح  بارنر  تمام بسرلمانا  ا  عرب یرتن  تا عجم بحسرلب ب 

ا  ا  دل جه  باد  ل غهرباد  ایملل ل تحل ت بنحق انقالب اسررالب  ایرا  بر سرراخنار نظام به 

 قابل بررس  اس ب 

تلا  تحلهل کرد ک  آنچ  تارهریذار  انقالب اسرالب  ایرا  بر تحل ت جها  اسرالم ب  بلر کل  ب 

ها  بارگ ا  جمل  رلسرره ، ترانسرر  ل ببب اسرر ب را بهاررنر کرده، تمایاات انقالب اسررالب  با انقالب 

ها  دییر، ترایهرتر )با ضوررلر بردم ل بتقات بانلف( ل بر انقالب اسررالب  ایرا  بر خال  انقالب 

یرا همچل  کملنهسن   ها  باد های  ک  در انقالب ها  انسان  اس ؛ ار شبتنا  بعنلیات ل ار ش

 (ب 240-237: 1377 اده، )ضام رلسه  ل یهترایهسن  ترانس  لجلد نئارد 

ا  به  بل اوهک  شرئب یک بررسر  بقایسر  بنابرای  انقالب اسرالب  کانل  پاش ل ترالش در بنحق 

اوهرک دهنرئه تغههرات بات  بل ترهنی  بنحقر ، قترل ل بعرئ ا  لقل  انقالب اسرررالب  ب  خلب  نارررا 

ها  غهر اراد  یا ب  تعتهر تلیر،  رتلکسرر  ا  ا  ا  تارهرپذیر بجملع  ا  خالربهان  اسرر  لبنحق 

ا  ب  انقالب  قل  بلد ک  ضن  کسران  ک  عالق   ای  تارهرات نمایار  چنا  شرئب سرل  بردم بنحق   

 ب (56: 1382  ) بر یر، اسالب  نئاشننئ نها تح  تارهر آ  قرار یرتننئ

انلی ، ب  با تلیهئ ل رشررئ ها  پاش رانقالب اسررالب  خلد بتئا پاش بلده ل ا  بریق ایجاد کانل 

پاش جنتش بقالب  یتنا  ب   ها  بئیل نها بنجر شررئه اسرر ب برخ  ا  کانل  ها  رانلی   یفنما 

لیهه ضاب اص ل جهاد اسالب  ل ضما  در تلسحه  لببب در بحه  ها  پاش هسننئ، پ  ا  پهرل   

انقالب اسرالب ، با تاب آ  در کارلرها  اسرالب  ا  عرصر  »نظر« ب  عرصر  »عمل« در آبئه ل یم  

 در تراینئ دیپلماسر  نهورن      آ نها ای  با تاب را ا  رلیکرد صرئلر انقالب اسرالب  ل باهه  نهورن

 پذیرتن  اس ب 

 ب( یمن؛ مقصد پخش بیداری اسالمی و مقاومت
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آغا  شرررئ ل   2011یانلی     27ک  در رل  یم  عله  دیکناتلر  عل  عتئاص صرررایح    بهئار  اسرررالب 

در بلل قر  بهسررنم، یم  ب    عله  جنس عربسررنا  بنارر ا  انقالب اسررالب  اسرر ب بقالب  بردب   

یک دلی  لرشرکسرن ، هه  یاه رل  آرابش ب  خلد نئیئ ل با لرلد ب  تورا  تحل ت جئیئ نها  عنلا 

ن  سررال یذشرر  32ای  رلنئ اداب  پهئا کرد تا جای  ک  بردم خلاها  تغههر نظام شررئنئب نظاب  ک  در 

ضکم   تئاص صرایح بر آ سرلحنن  بلد ل تنها یک نفر یعن  عل  ع علهرغم داشرن  نام جمهلر ، در لاقه

کردب با ای  ضال، پهش ا  آ  ک  بلج انقالب  ا  تلن  ل بصررر ب  یم  برسررئ، رییم عتئاص ران  ب 

ص، جنس در  ، جنس در بنحق  شرمای  با انصراراکردها   یاد  دسر  ل پنج  نرم ب ایشصرایح با چ

اصررال  انناابات ل  ب   دربارهبلتا ، بتار ه با نفلذ ایقاعئه، ب  بسرر  دلسررای  جنلب با جئای  بنحق 

ب در ای  بها  رییم عتئاص صایح ا  ا  آ  جمل  هسننئ قانل  اسراسر  ل تارئیئ لخاب  الضرا  اقنصراد 

د ، بصرایح  سرهاسر  ل ها  اقنصرا  خهابا  آلرد  ضابها  خلد، لعئههای  همچل  سررکلب، بشرهله

   یک ا  آنها جلاب نئادب ها  اجنماع  برا  آرام کرد  الضا  اسنفاده کرد ک  ههتلسل ب  یرله

ب  هر ضال تحل ت ل جریا  اعنراضرات بردم یم  نسرت  ب  قهام ها  تلن  ل بصرر، بسرهار بل ن    

تلا  ب  تفالت در اهئا  ل عملکرد باایفه ، نقش عربسرنا  ل تر  آ  ا  تر شرئه ل در ای  بها  ب 

مکار  خلهج تار  برا  اننقال  ها  شرلرا  هرل  کار آبئ  دلین  شرهع  در کنار بر هایش، تالش

آرام قئرت ل جللیهر  ا  سرررای  ای  پئیئه ب  کاررلرها  عوررل ل نیران  آبریکا ا  رل  کار آبئ   

 ب (156: 1393)کاردا ، اسالم یرایا  ل ب  خصلر اضها  قئرت ایقاعئه در ای  کالر اشاره کرد

را در پهش یرتن  بلدنئب در آ   ا   در دلرا  جمهلر  یم ، شرهعها  در ای  کارلر سرهاسر  بنفعالن 

ا  داشررننئب ب  تئریج شررهعها  یم ، اضسررا  کاران  با  نهادها  سررنن  بذهت  نها شررهله بحاتظ 

ها را ب  ضاشره  رانئه آبها  با آنها دارد ل بعنقئ بلدنئ ک  دلی ،  یئ کردنئ ک  دلی ، دیئیاه تتعهض

، جنتش انصرار اص را ب  1992  در سرال  اسر ب بذها  یئ ، یک شراخ  ا  شرهع  اسر ب ای  شرهعها

ک  ضسره  ایحلر  بؤسر  آ  ب  دسر  نهرلها  یمن  کارن    2004لجلد آلردنئب ای  یرله در سرال 

ها ل دلی  عل  عتئاص صرایح برخال  شرئ، نام خلد را ب  جنتش ضلر  تغههر دادب دریهر  بها  ضلر 

ا  نتلد، بلک  علل دییر  داشرر  ک  ل قتهل ا   ها در ای  کاررلر، یک دریهر  بایف دییر دریهر 

ها  داخل  ل خارج   اشراره کردب آنها همچنه  بعنقئ بلدنئ  تلا  ب  عئم رضرای  بحل  ا  سرهاسر ب 

هرا  اصرررل  اخنال   ریاررر   .ب (,i2010Salmoni)کنرئکر  دلیر  یم  بنعمرئانر  برا آنهرا برئرتنرار  ب 

یردد کر  رییم بهالد  بر ب 1962  بر  انقالب  هرا ل بر  لیهه جنتش ایحلر  برا ضکلبر  برکا یرئ 

ابام بئر، جانارره  ابام اضمئ، ل  ب (Genny,2008: 5)اباب  بنحل ل رییم جمهلر  تاررکهل شررئ

انئ، ابا در ای  بسررهر کابهاب نتلدنئب آنها هملاره برتئارا  ل  بارها در پ  اضها  رییم اباب  برآبئه

ها  غل  عل  عتئاص صایح نارضاین  ل  دییر سرهاس با سرهاسر  دلی  جمهلر  باایف بلدنئب ا  سر

یهر   شررکل .ها با ضکلب  برکا  اتاایش یابئها را داب   ده بلد ل باعی شررئ باایف   یئ  یئ 

، جنتش جلانا  2011ها در سرال  یفنما  نهور  جنتش ضلر  با غلت  صرتغ  اسرالب  در آ : ضلر 

را برا  خلد اننااب کردنئب اننااب نام انصرراراص ناررا   یم  را تيوهئ کردنئ ل اسررم جئیئ انصررار اص

داننئب ب   2014سرپنابتر    21دهنئه تسرل  یفنما  اسرالب  در آ  اسر ب تاریخ شررل  انقالب در یم  را  

ها ب  بنال  ، ضلر 2015ها اتنادب در نل دهم یلوه  سرال در آ  رل  صرنعا، پاینا  یم  ب  دسر  ضلر 
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ضمل  کرده ل قصررر ریاسرر  جمهلر  را ک  ناسرر  ل یر در آ  اقاب  هاد ، روه  جمهلر  یم  

ها  ها  ارتش ل بجمه ریاسر  جمهلر  ل اردلیاهداشر ، بحاصرره کردنئب آنها همچنه  ب  اردلیاه

ها   ها  یرله  ضمل  کردنئ تا ا  بریق آ  بنلاننئ پهامها ب  بقر رسران بلشرک  ضمل  کردنئب ضلر 

ب ا  آ   با  تحل ت یم  لارد برضل  جئیئ  شرئب نهادین  شرئ  ای  جنتش خلد را ب  بردم برسراننئ

 ل تتئیل شئ  آ  ب  یک نظام سهاس ، هنل  رخ نئاده اس ب 

انصرراراص شررهعها   یئ  یم  هسررننئب ای  یرله در ضال ضاضررر، جریا  غایا یم  هسررننئ ل کننرل 

ها  ضاکم را آغا  ، باایف  خلد با سرهاسر 2004انئب انصراراص ا  سرال بهارنر ابلر را در دسر  یرتن 

 انئب پهش ا  ای  درباره ای  یرله تلضهح داده شئب کرده

ا  ابنئا  تاررکهل جنتش جلانا  بؤب  تا  با  تعل ، ای  جنتش هف  برضل  را پارر  سررریذاشررن   

نها خلاها  ها  ضئاقل ، ت اس ب در برضل  الل ک  ا  الایل ده  نلد آغا  شئ، ای  یرله با بر  خلاسن 

ها  بذهت  ل سراخنار  در ای  کارلر بلدنئب ای  یرله در آ   با  کمنر سرهاسر  بلد ل رته تتعهض

تلا  برضل  تاسره  ل شرکل یهر  نابهئب ای  برضل  با  با  شرئب ای  دلره را ب جنتش بحسرلب نم 

جنلب  ب   ا  اتحاد یم  شررمای  ل 1990باه ب   22لضئت دل یم  بقار  اسرر ب جمهلر  یم  در  

لجلد آبرئب برضلر  دلم ترا پهش ا  کارررنر  شرررئ  عترئایمرایرک ایحلر  بر  دلرا  بر  بحرایترات، اراور   

 ها  دین  ل تربه  ل کادرسا   بحئلد شئب آبل ش

ب  دسر  نهرلها  ارتش یم  شررل     2004برضل  سرلم با کارن  شرئ  ضسره  بئرایئی  ضلر  در سرال  

ها  ابام ب  ل در ده  شرصر  بهالد  برا  آشرنای  با انئیار  شرئب ال یک  ا  بریئا  ابام خمهن  بلد

ها  جنتش خلد ا  ها  خلد، تارهرات انئیار تری  سرانران قم سرفر کرده بلدب ل  در یک  ا  بعرل 

انقالب ابام خمهن )ره( را اراو  دادب ال در ای  سررانران  ب  بناسررت  رل  جهان  قئر ، بر خحر نفلذ  

بعئ ا  شرهادت  ه  خحر رییم صرههلنهسرن  برا  جها  اسرالم اشراره کرده بلدب آبریکا در یم  ل همچن

 ضسه  ایحلر ، یرله جلانا  بؤب  نام خلد را ب  یرله ایحلر  تغههر دادب 

ها یسرنرش دادب در  در  برضل  چهارم، ای  یرله، دابن   تعایه  خلد را ا  صرعئه ب  سرم  دییر اسرنا 

دارا  بعئ ایئولیلییک آغا  شرئ، ابا هنل  ای  بتار ات، سرا با    ها  شرت  بسرلحان ای  بحل  تعایه 

ها برا  سابانئه  ضمالت ل هئتمنئ شئ  بتار ات بسلحان   یاتن  نتلدب برضل  پنجم، تالش ای  یرله

آغا  ای  دلره  بلدب آنها در بئت چهار سال تلانسننئ پنج جنس بسلحان  را با ارتش یم  سابا  دهنئب  

ها پهلسرررنی  نئاشررر ب دابن  بهالد  بلد ک  ایتنر  ای  جنس 2008؛ ل پایا  آ  2004چهرار سرررای   

تر بلد ل ب  بنابق صرعئه بحئلد نارئه ل ب  بنابق  کارهئه شرئ ک  عملهات جنس پنجم، ایتن  یسرنرده

بن  ضاررهش یک  ا    هادل  داشررننئب یک  ا  ای  بنابق، شررهرسررنا ب  بلر سررنن ، یرایش  یئ   

)دغار ،   تری  شرهرها ب  صرنعاا اسر ب ای  جنس ب  شرئت ارتش یم  را ب  خلد بارغلل کردنادیک

ب در برضل  شرارم جنتش ضلر  تلانسر  کننرل صرنعا را ب  دسر  یهرد ل بنصرلر هاد  ب  (1:  1394

با تارکهل اونالت  ب  یم  ضمل    2015بار    26عربسرنا  ترار کردب در برضل  هفنم، عربسرنا  در 

 ها را ا  پا  در آلرد، ابا ای  هئ  تاکنل  بحقق نائه اس ب کرد تا بنلانئ جنتش ضلر 

ها  دییر ای  یرله هسرننئب ای  یرله تلسر  شرهعها   یئ   ها  انقالب ، نامشرلرا  انقالب  ل کمهن 

ها   یاد  ا  یم    کننرل پاینا  یم  ل باشیرله انصراراص تاسره  شرئب بعئ ا  ب  دسر  یرتن
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، یرله انصراراص بهانه  قانل  اسراسر  را صرادر نملدب در ای  بهانه  آبئه بلد  2015شرمای  در شرش تلری   

یهردب ای  کمهنر  بلهف بلد کر  کر  کمهنر  انقالب  بسرررئلیهر  انجرام ابلر داخل  یم  را برعهرئه ب 

کرسرر  داردب شررلرا برا  دل سررال، ابلر دلین  را برعهئه   551 ، پاریما  را تاررکهل دهئب ای  پاریما

 ب  ایحلرهل ( ،24  )تران   یهردب 

 محیط شناسی پخش و اشاعهج( 

با اننارار ل اشراع  یفنما  انقالب اسرالب  در یم ، با تاب انقالب اسرالب  در ای  کارلر لارد بحه  

بهالد  با ادغام یم  شرمای    1990ر سرال جمهلر  بنحئه یم  دشرلدب  ناهمیرا »ناپذیرا« با خلد ب 

ها ل خصرایصر  بلده اسر  ک  ا  خصرل   ل یم  جنلب  شرکل یرت ، ا  آ  تاریخ تا کنل  دارا  لیهی 

های  بنف  داشرن  ل ا  رشرئ ل نمل ها هملاره کارلیههانئب ای  لیهی بانئیار  ل پایئار  برخلردار بلده

ک  بهمنری  آ  باهه  اسررنعمار ،   (ب 1:  1394)عماد ،نئی  ای  کاررلر جللیهر  کرده اسرر  ل بای

ها  کالر  بنکیر ل بننل  ب  یحاظ جریا یم   ا  برت   لابسنی  ل سنتئاد  بحه  انناار بلده اس ب 

ها  سرهاسر  اسر ب چهار نهرل  سرهاسر م اسرالبیرا  بهم در ای  کالر لجلد دارنئ: اخلا   ل ایئولیلی 

ها  سررلف  ها(، جنتشکنئ، انصرراراص )ضلر نماینئی  ب ا ایمسررلمه  ک  جنتش اصررال  یم  آ  ر

ها   تعایه  (ب 6: 1393کنئ )ذلایفقار ،ع  ک  ایقاعئه آ  را نماینئی  ب بانلف ل جنتش انصرارایارری

، در کنار درصرئ ا  بردم کارلر  40همچل  بهکار    شرئیئ لهابه  در ای  کارلر ل بارکالت اقنصراد 

تری  بنغهرها  ب  سرهاسر ، اجنماع  ل ب  خصرلر اقنصراد  بهم نارضراین  شرئیئ بردم ا  الضرا 

 ب (168:  1394)تهرل کالو ،بلده اس   یم  ا برا  نظام سهاس   لجلد آلرنئه ای  توا  چایش

در چنه  تورای ، الضرا  یم  بنارر ار نارضراین  بردم ا  سرهاسر  ها  ریه  جمهلر ای  کارلر ب  هم  

ها  بردب  انصررار اص عله  ریه  جمهلر ریان  اسرر  ل بردم ب  رهتر  ضلر  ها ل در قایا کمهن 

ب قهام کردنئ ل پ  ا  ب  دسر  یرتن  کننرل پاینا ، ب  سرم  بنابق جنلب  ل شررق  ضرک  کردنئ

تئالم پهاررل  ها  انصرار اص تر  عربسرنا  را ا  نفلذ ایرا  در یم  ب  دنتال داشرن  اسر ب ب  همه  

دیهل، عربسرنا  با همکار  بصرر ل برخ  ا  کارلرها  عورل شرلرا  همکار  خلهج تار  )ابارات  

ب شرررلنئب  بنحئه عرب  ل قحر( برض  را دنتال ب  کننئ تا ا  ای  بریق بانه نفلذ ایرا  در جها  عر

بر  تارکهل ارتش بارنر  عرب  یک  ا  بر  های  اسر  ک  در ای  راسرنا بحر  شرئه ل تارکهل  

اونال  به  ایملل  برا  ضمل  ب  بلاضره نهرلها  لابسرن  ب  کمهن  بردب  انصرار اص بقئب  ا  بر ای  

لارد جنس شرئ   ها  یم عربسرنا  اکنل  در ضای  بار دییر عله  ضلر  ب (1: 1394)جلکار، اقئام اسر 

  (ب Ahelbarra,2015:20)  ها را ب  عنلا  یک سا با  ترلریسن  بعرت  کردضلر   2014ک  در سال  

 در بجمل : 

 ضاکم خانئا  تساد -

 بردم تقر ل اقنصاد   سهاس ، ها بحرا  -

 کالر در  تااینئه  ناابن  ل  ابنهن  ها بحرا  -

 خالن  در برابر باایفا  ل اعنراض کننئیا  -

 اد دسنیاه ادار  ل نهادها  دلین ب تس  -

لابسرنی  ل نظام سرهاسر  تاقئ دبلکراسر  ل بردم سرا ر  لببب ا  بمنری  لیهی  بحهح  ای  کارلر  
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 بلده اس ب 

در چنه  تورای  با پاش ل اشراع  یفنما  انقالب اسرالب  در بحه  اسرنتئاد  ل تسراد هه  همیرای  

لی  ب  دیهل لجلد یرله شرهع  انصراراص در یم     ب به  یفنما  بتئا پاش ل بقصرئ لجلد نئاشرن  اسر

بحه  بناست  برا  پذیرش با تاب انقالب اسالب  ایرا  ل بقالب  بردب  در برابر ضمالت عربسنا   

 یم  را ب  بحلر بقالب  نادیک کردب 

 های پخشد( شیوه و دریچه

بعئ ا  ا  بتئأ ب  بقصئ اس ب ها  بسهر شابل بجار  اننقال پئیئهپاش،   ها دریچ  ل  بنظلر ا  شهله 

برخ  ا  شرهعها   یئی  در یم  برض  را بتن  بر ایجاد   1979در سرال  نقالب اسرالب  ایرا   پهرل   ا

تلسر  عالب  صرال  اضمئ تلهن  در    1982سرهاسر  اراو  کردنئب ای  بر  در سرال   رررریک جنتش دین 

جنتش »اتحاد ایارتاب« در سرال    اسرنا  صرعئه بلرد تحقهق ل بررسر  قرار یرت ب در همه  راسرنا

شررکل یرت ب در سررای  ای  جنتش بسررنر  تراهم شررئ ک  علمای  همچل  بحمئ بئرایئی    1986

ها  انقالب اسررالب  ایرا  ل اصررلل ل اسررا  آ  در  ایحلر  بتاضی ل درلسرر  را بتن  بر تئلر 

  برا تراب انقالب  ، ای  ا  ناسرررنه  ل بهمنری  بجرار  اشررراعرکردنرئهرا  علمهر  یم  اراور  ب  هضل

تعایه  جنتش اتحاد ایارتاب با تلج  ب    1988در سرال  اسرالب  در یم  ل ب  خصرلر انصرارص بلد ک  

با یار  علما  بارگ بذها  یئی  همچل  عالب  بجئایئی  ایملیئ  ل عالب  بئرایئی  ایحلر  ک  

 ب (90: 1394 ،  )رسلی ب  عربسنا  یریان  بلدنئ، ب  شئت یسنرش یات  1962بنعاقا انقالب  

هسررن  برکا  ل الیه  جریا  »بننئ  ایاررتاب ایملب «    1992بعئ ا  ای  بسررئل  بلد ک  در سررال  

سرررایم عاا ، عتئایکریم جئبا  ل بحمئ بئرایئی  ایحلر  ل  )انجم  جلانا  بلب ( ب  دسررر  بحمئ

ضسه   تعئاد  دییر شرکل یرت ب سرپ  به  اعورا  انجم  اخنالتات  صلرت یرت  ک  بستته  آ 

بلدنرئ کر  در نهرایر  بنجر بر  دلدسرررنی  در ای  انجم  ل جرئای  برئرایرئی  ایحلر  ل عترئاص ایر اب 

 ب یردیئ

بر ای  سررر به     1962دهنئ تا سررال شررهعها   یئ  ک  جمعه  عمئه شررهعها  یم  را تاررکهل ب 

ضکلب  جئیئ  کردنئ لی  با لقل  کلدتا، ضکلب  آنها سررنیل  شرئب ا  آ  ب  بعئ تلسر  ضکلب  ب 

تح  تارارها ل تنیناها  شرئیئ قرار یرتننئب نئاشرن  ضق تاسره  بئار  دین ، آ ار ل شرکنج  ل 

ها ل  نئان  شررئ  شررهعها  ل علما  شررهع ، جللیهر  ا  بریاار  براسررم بذهت ، تلهه  ب  ار ش

ا  ب  عنلا  تلرلدب ا  ای  دلره ب ها ب  شرمار ب ها ا  جمل  ای  چایشدسرنرسر  نئاشرن  ب  رسران 

دلره انالا  یولپلنهک  شهع  در یم  یاد کردب پ  ا  پهرل   انقالب اسالب  ایرا  هر چنئ ب  لاسح   

نیران  ها  رییم ضاکم تاررارها اتاایش یات ، لی  با تلج  ب  تارهرها  شرریرت  ک  ای  انقالب در  

لپلنهک  شرهع  در ای  کالر ارتقا  به  بردم یم  ب  لیهه شرهعها  بر جا یذاشرن  بلد، ب  تئریج جاییاه یو

 (1391یات ب )تالشا ،  

سهئ ضسه  ایحلر  ب  شئت تح  تيرهر اتکار انقالب  ضورت ابام خمهن )ره( قرار داش ب یذا ب  دیهل  

جانتئار  ا  انقالب اسرالب  ایرا  ل ابام خمهن  )ره( ل ضاب اص یتنا  ل ضمای  ا  بقالب  اسرالب   

ایه  ابام در نیاه    -  تارهر سرهاسر  ؛  یرا ای اص صرایح دچار اخنال  شرئعل  عتئتلسرحه  با رییم  

هرچنئ بهئار    انصراراص ا  بهمنری  بجار  پاش ل با تاب انئیار  ابام ل انقالب اسرالب  بلده اسر ب 
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ها  غهراراد  با تاب انقالب  ها  بردب  بنحق  در ا  دریچ اسرالب  یم  هماننئ بسرهار  ا  خهاش

بلده اسرر ب بقالب  بردب  یم  در بقابل عربسررنا  ک  نماینئه اسررنکتار غرب ل آبریکا در    نها بنارر

 بنحق  اس  ا  بصادیق عهن  بجار  پاش ل سراین  هس ب 

 در یمنبازتاب انقالب اسالمی ایران  های عینینمونه ومصادیق  .4

ل نظام سرهاسر  اقنئاریرا ل تلا  پایان  بر دلره ضاکمه  عل  عتئاص صرایح یم  را ب   2011انقالب  

تک ضاب  ضاکم ل آغا   برا  بارارک  یسرنرده بردم در عرصر  قئرت دانسر ب ای  انقالب ن  تنها 

تر  بنجر شررئ ک  ا  تغههرات در سرراخنار قئرت را هئ  قرار داد، بلک  ب  تئریج ب  بحایتات یسررنرده

بنارر ل اییلی  ا  انقالب اسرالب   ک  تارهر پذیر  ای  ضرک   ر  تغههر نظام تک ضاب  تراتر رت صر

کارلر   تحل ت انقالب  را با خلد داشر ب برا  نملن  علابل پهش ل پ  برنئه بهئار  اسرالب  یم  ل

 ب تلا  با رلیکردها  بانلف بلرد بررس  قرار دادرا ب 

 )همگرا و پذیرا(پخش موضوعالف( عوامل پیش برنده و 

 بناته  ا   بسرنقل های سرهاسر  پهیهر   برا  را   بهن  سرکل ر یفنما   با تاب انقالب اسرالب  در برابر

  خالربهان    در  پهارره  نظم ک   نملد  ار یاب  چنه   تلا ب  بجمل  درب سرراخ  تراهم  بنحق   در  آبریکا

 نظم   خلرد   ب با برهم(168: 1391دهقان  تهرل آباد ،)شررئ  آبریکا بناته  یا  ب  جئ   تغههرات   دچار

ئیئ ل همیرا با بنحق  پاش ل اشراع  پهئا کرد ک  برخ  در اینجا بررسر   پهاره  علابل پهش برنئه ج

 ب شئه اس 

بارر  بتار ات  انصرراراص بتنن  بر بقالب  بحلر  بسررایم  ابها اسرر  ل : مقاومت محوری -

 هملاره   سلح   نظام ل  اسنکتار  برابر  در  ایسنادی  بر  تاکهئ ضم  بقالب   یفنما خالن  بحلر نهس ب  

  بهانر  عنصر  ای  یم  بردم اخهر قهام بلرد  در .اس  کرده  بعرت  بلاصلح  یفنمان   عنلا ب   را  خلد

  تظاهرات دلی ، ناکارآبئ  ب   اعنراض  در  کارلر ای  بردم ک    بان  ا ب بلد بارهلد عناصرر  سرایر ا 

 ک    بان  در ضن ب داشرننئ تاکهئ  تظاهرات  بلد   آبهابسرایم  بر هملاره کردنئ شررل   را  صرنعا در  خلد

 ب   انصرارص جنتش کرد، ضمل   صرنعا در انقالبهل  بلاضره ب   ا ضمربحسر   تربانئه  ب  یکم  ارکری

  بلت  صررلح الج  ابا  بلد؛  باررغلل   تهاجمات   برابر در  خلد ا  دتا  ب  تنها ل  نکرد  ضمل   ارتش بلاضرره

  دلم نفر عنلا   ب   ا ضمربحسر   ل  ل یرناسر   اسرنعفا  لجلد با  ک  خلرد رقم   بان  یم   دلم  انقالب 

 تنها  ن  هاایحلر   انقالبهل ،  برابر  در  کالر ای   ارتش ل  جمهلر  ریاس   لیهه  یارد  شئ تسلهم ل یم 

  دادنئ نارا  همیا  ب   کارلر  ای   دلی  با صرلح   تلاتقناب  ابورا  با  بلک   نئادنئ  اداب   خلد قهام ب 

 ب   دسرنهاب  ب  ضاضرر همن ق هر ب   بلک  اسر   با   سرهاسر  بللغ با  یرله یک  تنهان  جنتش ای  ک 

 .کنئب  نف  اهئا  ب  رسهئ  برا   اباار   عنلا  ب  را خالن  ل  نهس  اهئاتش

  بلت  اسررنقالل  بر  بهیانیا  ب   لابسررنی   هریلن  رد با هملاره بقالب  یفنما : طلبیاستتالقال  -

 سرهاسر   ها کناب ل  هاجنتش  به   در یفنما   ای  ب   بلت اسرنقالل  عنصرر لاقه درب اسر  داشرن  تاکهئ

 ل  هابهانه  در بارها  انصرراراص جنتش  بقابات  نها یم   انقالب  بلرد  درب  اسرر   بااررهئه  ا لیهه  جاییاه

 .انئداشن  تاکهئ کالر ا   تلسع  ها برناب  اداب  در آ  نقش ل  عنصر ای  بر خلد  ها سانران 

 یفنما  با بقابل  را لب بقا یفنما  لجلد  تلسرف  بنلا  شرایئ :ستالییی استالبداد و  استالببار - 
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  نرام  بر   یفنمران   ل  نظرام خلد  بقرابرل  در  کر   یراتر   قلام   بران   یفنمرا   ای   لاقه درب  کرد  تعریف  سرررلحر 

 پاسا    بقالب   یفنما ب  کنئب  هلم هابل  عله   اخالق  چارچلب   هریلن  ا  تارغ ک   یات  را  سلح 

 خلاه ، آ اد   خلاه ،اسررالم رل  بر نما یف ای  ک جای آ  ا  دییر  بر  ا   ب بلد جلر ل هلم  ای  ب 

 اسرنتئاد    ل  اسرنکتار  هریلن  با ک  اسر  بارار کابالً کنئب  تاکهئببب  ل  بلت صرلح  بلت ،اسرنقالل 

 ب   را صنعا ل  کردنئ قهام  سهاس  اسنتئاد هاسال   عله  ایحلر   شهعها  نها یم   انقالب   درب  اس  باایف

  اسررنکتار   بئاخل  هریلن  با  بلک   کردنئ  بتار ه  داخل   اسررنتئاد با  تنهان   هاآ ب درآلردنئ  خلد  تصررر 

یک  ا  بسرراول بهم  ک  ای  تحقهق براسررا  آ  شررکل  ب هسررننئ باایف  نها  اشررغاییر  ل جهان 

یرت  باراهئه تارابهات  یاد بها  ضرک  انقالب بردم یم  با انقالب بردم ایرا  اسر  ک  در شرعاها 

ر ، ترهنس شررهادت ا  جمل  لجله باررنر  بها  انقالب دل بل  ل نمادها، پاییا ها  انقالب، رهت

 ایرا  ل یم  اس ب 

ب اسر   اسرالب   ها آبل ه بر تاکهئ بقالب  یفنما   ها لیهی   تری بهم ا  یک : استال  وواهی -

 ای    برکا   بحلر لاقه  درب  اسرر   خلاه اسررالم  ل  یرای اسررالم بر  تمرکاش  بهاررنری   یفنما   ای 

  بردم  اخهر  قهام در .اسر   یرتن   شرکل  اسرالم  ها آبل ه ا  تتعه  ب  ل  باشرئب   ه خلااسرالم یفنما 

  در  هملاره  اسررالب  اضکام ل  اسررالمب  اسرر   بارراهئه  قابل شررعارها در  خلاه اسررالم  عنصررر نها یم 

 عنلا   ب   اکنل   ک   هاایحلر  لاقه درب اسر  بلده اصرل   بسرئل   ل دغئغ   هاایحلر  رهتر ها انئیار 

  بنابق  به  در را  عاشررلرا ترهنس اخهر ده   یک  در  تلانسررننئ  انئ،شررئه بحر   انقالب   یرله   تریبهم

 ب  ب نتلد  بحر   چنئا  یم  در ترهنس ای   ای ،  ا  پهش تا ک   صرلرت   درب کننئ  بعرت   خلب ب   شرهع 

 یم    بردم  اخهر  قهام در بقالب  یفنما   برکا   عنصرررر  عنلا  ب  خلاه اسرررالم عنصرررر کل   بلر

 ب اس   لدباه

ار ش بئار ، ضق بئار ، نقش بردم ل مرد  ستارری استالمیلالگوی انقالب استالمی    -

 ب ضق تعهه  سرنلش 

 )ناهمگرا و ناپذیرا(و کاهنده پخش رانندهب( عوامل پس 

در کنار ل یا بقابل عناصرر پاش ل اشراع  با تاب انقالب اسرالب  در راسرنا  تقلی  بهئار  اسرالب  ل 

ناپذیرا( هسرننئ ک  برخ  در اینجا بررسر  شرئه  ل  ناهمیرا)پاش  کاهنئه ل  راننئه پ   بقالب ، علابل

 ب اس 

در پاش ل با تاب انقالب اسرالب   تلانئ یک  ا  بلانه عمئه ایقاعئه در یم  نها ب  :نفوذ القاعده -

ری   ایقاعئه در یم ، ب  عنلا ، تعال ت بحسررلب شررلدب در یاارش ها  ابنهن  دلی  آبریکا،    در یم 

در یم ، ضئلد    1994شراخ  ایقاعئه خارج ا  اتغانسرنا  ل پاکسرنا  تلصرهف شرئه اسر ب بعئ ا  جنس  

ب ای  یرله بلسرلم ب  (1394)ناج  عال،  بهسر  ل پنج هاار نفر ا  اعورا  ایقاعئه لارد ارتش یم  شرئنئ

ب ای  یرله ا  ، ب  رهتر  ناصرر ایلضهار  اعالم ههلر کرد2009ایقاعئه در شرت  جایرة ایعرب در سرال  

ا  ایجاد کردب ایلضهاررر  در  با ضرررعف دلی  برکا ، یک پاییاه قل  در بنابق قتهل   2011سرررال  

ضمالت هلاپهماها  بئل  سررناره  آبریکا در یم  کارن  شرئب ای  یرله تاکنل  ضمالت بنعئد  را 

لعه  داخل  در همه  راسرنا، عربسرنا  سرعلد  ب  دیهل تقئا  بارر  ب در سرراسرر جها  انجام داده اسر 
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ب  شرئت ا  سرهاسر  ضفض لضره بلجلد ضمای  ب  کنئ ک  با بررسر  شررای  داخل  ای  کارلر اتااد 

(ب نها عربسرنا   116: 1393ای  سرهاسر  ا  جانا عربسرنا  بنحق  ب  نظر ب  رسرئ )کلهک  ل تجر ،

یولپلهنهک   ها  تواد ایئولیلییک در کنار رقاب یاب  لهابهل ، ریار سرعلد  در  با  تيسره  ل قئرت 

 (ب 104: 1392ریا  کرده اس  )ساع  ل علهاان ،با ایرا  را پ 

ضورلر با بانئیا  ل تللل نظام عل  عتئاص صرایح در بحه  پاش ل  بازماندگان نظا  پیشتین: -

 برا    را  ای  تارهر یذار  ا  بتئ در بقصرئ شرئه اسر ب با تاب انقالب اسرالب  ا  علابل ل بلانه ل پ 

تلانئ در آینئه بارکالت  را برخ  عناصرر رییم سرابق در جنتش اعنراضر  تعل  در یم  ب نملن  نفلذ  

ا  ک  لجلد دارد ای  اسرر  ک  پسررر عل  عتئاص صررایح، روه  آینئه شررهعها   ب  لجلد آلردب یاین 

 خلاهئ شئب ای  اننااب خحر  برا  جنتش انصار اص اس ب  

حه  اننارررار ل اشررراعر  برا تراب انقالب برانع  در  لجلد کرانل  قرئرت در ب:  هتای دتدر کتانون  -

ها  قئرت  لجلد دارد ک  ب  بلدج  دلی   کانل  یم   درشرررلدب  یهر  کانل  قئرت جئیئ ب شرررکرل

کننرئ؛ آنهرا بر  بلر بسرررنقهم ل برئل  نهرا  بر  دلیر  ا  جرابعر  نهرا   نرئارد ل بسرررنقرل ا  دلیر  عمرل ب 

ها بر بتنا  غهردلین  اسررنلار اسرر ب ای  راته  بقاا آ کننئ ل نها   ب  دلی  نئارنئب اسررنارتاا  ب 

خرار کر  بر اسرررا   هردلین  هسرررننرئ یرا دارا  اقنرئار  برای  غ  -هرا یرا دارا  بنرابه اقنصررراد بلل 

بر  شرررئت بنجر بر  اخالل در  یهرنرئب ای  لضرررعهر   هرا  لبر، بنرابه قرئرت را ا  جرابعر  ب تحلهرل

ب یک  ا  بهمنری   (40:  1383)عسررکرخان ،  شررلد ها  دلی  ل در نهای  توررعهف دلی  بکارلیهه

ا  در یم  ضن  بعئ ا  ب  لجلد آبئ   ها  قئرت در یم ، قتایل ای  کارلر هسرننئب بات  قتهل کانل 

در    اکیر ابلر در یم  با رلش قتهل  ا  ضل ل تصرل ب  شرلدب یک دلی  یکپارچ  ا  به  نرتن  اسر  

 م سا   در یم  ب  تلانئ با باکل جئ  بلاج  شلدب صلرت در نظر یرتن  ای  کانل  قئرت، نظا

یهر  جنتش اعنراضر ، تورا  با شرکل: های نوپاتودعا  فیاینده مرد  انقالبی از دولت -

ها اتاایش  شرلد ل تتلهغات ل لعئهپررنس ب در بحه  ل بقصرئ پاش شرعار  تقلی  ل تورا  آربان   

ب  یفن  عتئاص کنئب را  عمل ب ب  عنلا  پ لقن  نهورر  ننلانئ ب  بحایتات پاسررخ دهئ  یابئب  ب 

ناج  عال، یک  ا  برتئارا  جنتش انصراراص یم ، بایئ یک نظام سرهاسر  پهاررتن  در یم  بر سرر 

 کارآیئ ک  ب  شکل عاد ن  ب  تل یه قئرت ل ررلت بپردا دب  

نا ، بحری ، بصرر، عربسرای  ا  بلانه پاش ل اننارار اسر ب  باایفا  بنحق   ای:مخالفان منطقه -

ارد ، کلی ، قحر ل ابارات بنحئه عرب  ا  جمل  کاررلرهای  هسررننئ ک  قئرت یاتن  انصرراراص را با 

داننئب ای  کارلرها، ا  سرهسرنم ضکلب  سرلحنن   قئرت یاتن  شرهعها  ل ایرا  در خالربهان  برابر ب 

سرلحنن  در جنلب خلهج تار  را ها   تلانئ سرهسرنمبرخلردار هسرننئ ل اسرنقرار دبلکراسر  در یم ، ب 

ب  شرئت در بعرض باابره قرار دهئب ای  کارلرها در قابل بر  سرپر جایره ب  ارسرال ادلات نظاب   

انئب ب  جا کارلرها  برا  نهرلها  بقابل انصراراص ل بمتارا  هلای  بلاضره انصراراص بتادرت کرده

، براکش، سنیال، سلدا ، پاکسنا  عول شلرا  همکار  خلهج تار ، کالرها  دییر همچل  بصر

 انئب  ل سلبای  در اونال  تح  رهتر  عربسنا  عله  انصاراص شرک  کرده

  ابنهن  اعراب در  یرای  عرب بر ای  اسرا  اسر  ک  ایرا  تمایل دارد تا ضلق ا  آنجا ک  تفکر بل 
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کلشرنئ تا بناته ایرا  بنحق  ب بنحق  را ا  به  بترد، ل تفکر ایرانها  بر ای  بنمرکا اسر  ک  اعراب  

سرهاسر  ابنهن  خلهج   را در خلهج تار  انکار نماینئ، نظرات بنفالت  ا  جانا کارلرها  بنحق  درباره

  ابنه  خلد ب  بنای  تار  برل  نملده اسرر  ب  صررلرت  ک  پرداخن  هر کاررلر نسررت  ب  بسرريی 

: 1391یردد )اتارد ،حق  خلهج تار  تلق  ب تهئیئ عله  کالر دییر ل بغایر با اسنقرار ابنه  در بن

  جنلب  ا  در بحه  پهرابلن  ایرا  در ضل ه  بنحقر تری  اتحرادیر (ب شرررلرا  همکرار  بهم128

سرا د  تلجه  بنيرر ب آترین  آ ، بناته ل ابنه  بل  کارلر را تا ضئ قابلکارلر اسر  ک  نل  نقش

 کنئب اسالب  در بنحق  جللیهر  ب (ب ل ا  پاش ل با تاب انقالب 5: 1391)اسئ ،

ایملل  جنتش انصررراراص در یم  غرب بر  رهتر  آبریکرا ا  بارایفرا  به   المللی:مختالفتان بین  -

اسر ب ضفض بناته آبریکا در یم  با رل  کارآبئ  انصراراص توراد داردب دلی  البابا با ضمل  بسرنقهم  

لصره  کرد ا  ضمل  آشرکار ب  یم  خلددار  کنئ  عربسرنا  ب  یم  باایف بلد ل ب  بقابات عربسرنا  ت 

م  ب  بترار ه با انصررراراص برلدب در لاقه غرب ل ایا ت بنحرئه  ها در یها  داخل  سرررعلد ل با اهرم

عالله بر بحئلد کرد  قئرت یاب  انصراراص ل نهور  بهئار  اسرالب  در اسرا  ا  پاش ل با تاب  

جللیهر  ا  یسرنرش رل  اتال  قئرت نفلذ ل تيرهریذار م    کننئ، در اسرا انقالب اسرالب  بقابل  ب 

انئ ل در ای  راه ا  ضمای  کارررلرها  غرب  ا  جمل  ایا ت  جمهلر  اسرررالب  ایرا  در بنحق  بلده

بلده برخلردار  اسرررر ،  اسرررالب   ایرا   کارررهرئ   انالا  بر   کر  خلاسرررنرار  آبریکرا  انرئ بنحرئه 

(Nuruzzaman,2012:548ب در جریا  اونال  عر) ب  نها لضعه  چنه  اس ، جللیهر  یا کاهش

سرهاسر  یم ، بنال  سراخن  عنصرر شرهع  ک  نماد آ     تلا  تيرهریذار م ایرا  در عرصر دابن  نفلذ ل 

باشررنئ، ایجاد تلا   قلا در بقابل ایرا ، هرا  تاریا  ا  شررهع  ل ها ل انصرراراص در یم  ب ضلر 

 باشئب ایجاد اونال  ب ا  اهئا    ببب  خلاه لجریانات دبلکراس 

  گیرینالیجه

انقالب اسرالب  ایرا  بتنن  بر تئلر  پاش ب  چ  صرلرت   پهلهش در پ  بررسر  ای  بسرئل  بلد ک  

هئ  ل بربتنا  نظری  پاش ل بتنن    در یم  با تاب یاتن  اسرر ب سررابا  بقای  ضاضررر بر اسررا 

 شئه اس ب بر»بتئا، بقصئ، بحه ، بلضل ، بجار  پاش ل انناار« تنظهم  

ا  ل تارهر  با تاب انقالب اسررالب  ایرا  ا  بریق انناررار ل پاش تارهرات عمهق  بر بعاد ت بنحق 

عمهق  بر بسرلمانا  جها  اسرالم بلیهه بردم بنحق  داشرن ؛ ک  ابرل ه در قایا بهئار  اسرالب  برل  ل 

خلاه ،  ی  بلت ، تعای ها  پاش ل با تاب انقالب اسررالب  هلاسرر ب ا  بهمنری  یاارهههلر کرده

یرای ، اسرنکتار سرنها ، بتار ه با اسرنعمار ل سرتهل، عئای  بلت ، دی  خلاه ، قانل سرنها ، نف هلم

ا  بحللب نظر بردم برا ضق تعهه   هرا  عهن  ا  تحل ت کر  نارررا  ا  تغههر نظم بنحقر دریااره

 سرنلش  هس  را بها  بهکنئب 

ها  بسررنتئ ل لابسررن  ب  غرب ل سررقل  برخ  ا  رییم  تارتنئ ا : ها  عهن  عضئاقل با تاب در یااره

ا  ا  تلسرررحه  ل تحرئیرئ  بردب  ل بنحقر   اتاایش ضمرایر   آبریکرا، همچنه  ترئالم بحرایترات بردب ؛

اداب    سررقل  سرررا  برتجه همسررل با غرب ل باایف انقالب اسررالب ؛  جاییاه رییم صررههلنهسررن ؛

نحق  ل تتعات بنف  ضاصرل ا  آ  برا  غرب، آبریکا ل رییم اعنراضرات ل ب  هم ریان  نظم بلجلد ب

ها   م  قارررها  بردم درخهاشها  بردم، ناتیا ،  نا ، جلانا  ل هضوررلر تلده صررههلنهسررن ؛
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 بنحق ب 

 ل  بلتقه   سرتا شرئ  بررسر  ل  بحی  پاش نظری  در آنچ   تجربهات   اراو  با  تلانئب   اسرالب  جمهلر 

 ل   سرا  تلا    تراینئ) ا بنحق  سرحح در  یرتن  شرکل  ها دلی   ا  ضمای  ل داخل  سرحح  در  پهرل  

 ب کنئ کمک یم  در نلی  ها دلی  بقا  ب  ل شلد(  سهاس  تیته 

 :  اس  بنصلر یم  آینئه  برا  سناریل چنئ

 پهاه  لضعه  ب  با یا  ل هاجنتش  شکس 

 اسالب  -بردب  دلی   تاکهل ل هاجنتش  پهرل  

 (اص ضاب   بئل ) ابنهن  نهاد ب  آنها  تتئیل ل سهاس  تراینئ در جنتش رهترا  بئاخل  عئم

 اونالت  دلی  یک در جنتش رهترا  شئ   سههم

 یر بئاخل  ها قئرت  نهاب  جنس دیهل ب   بحرا  تئالم

 تراینئ  در  برابر ل   یراهم  کاررلر عنلا   ب   اسررالب   انقالب   با تاب   بسررئل   انناررار، ل پاش بحی  در

 با   تعال  ل  همکار   ا  یراهم  کالرها   ایر  ک   ا یلن   ب  اس  برخلردار اص خ  اهمه   ا   یرای ،هم

  اشراع   باعی ابر  ای  باشرنئ،  بنقابل بناته  تابه   ل بیت   تجارب   شراهئ بانلف ها عرصر  در یکئییر

 عمرل   برنرئه  پهش  ل  را پهش  علابرل  ا   ل  یردد،ب   دییر  ضل ه  بر   ضل ه  یرک  ا   یرای هم  یسرررنرش  ل

 ک    باشررئ  بعنا بئی   تلانئب   نها ایرا   اسررالب   انقالب  ضل ه در یسررنرش ل  انناررار  ن ایتب کننئب 

 ا   شرئ  رها پادشراه ، نظام برد  به   ا   در  ایرا  بل   بیت   تجرب   باراهئه با  اسرالب   کارلرها 

  انقالب اییل  صرلرت   ای   درب  باشرنئ  خلد کارلر ب  آ   داد   تسرر  پ   در آ اد ، کسرا ل سرلح 

 ل  بحرلم ها   بل   بها   در سرررع  ب   سررهاسرر  ل  ترهنی   ها جاذب  ب   تلج  با  ایرا   اسررالب 

 ب    تلانئ ب  ل یردیئه  جئیئ سرهاسر  ل  ترهنی  تورا   آبئ  بلجلد باعی ل یاتن   یسرنرش  بسرنورعف

 بحلر  تقلی  ل  یرایش  در ل شررئه لاقه  بؤرر  اسررالب  کاررلرها   یرای   هم در  ترصرر  یک عنلا 

 ب شلد  بلرر بقالب 
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