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 اسالمی ایرانین تونس با انقالب یاسمبررسی تطبیقی انقالب 
 1سید آصف کاظمی

 

 چکیده 
های جهان است که در  ارن ترین انقالب ایران از متمایزترین و شاخص اسالمی انقالب

 و جاسوساای های سااازمان و ریزان برنامااه گران، تحلیاال تمااامی حیاارت و در بهاات ؛بیساات 
دی از کشورهای که در این اواخر به و وع پیوست. از سوی دیگر، ی استدبار دنیای اطالعاتی

 گساترده ای تظااهرات پدیده انقالب را تجرباه نماوده اسات کشاور تاونس اسات. سلساله
تونس گردید.  در«یاسمین »معروف به  سرانجام منجر به انقالب( 2011–2010) اجتماعی

 ها، اهداف و دساتاوردهای ایان انقاالب باا انقاالب نوشتار پیش رو در پی مقایسه زمینه در
یاسمین تونس هستی  و تالش خواهی  نمود به این پرسش پاسخ دهی  که انقاالب یاسامین 

ها، اهداف و  هایی در زمینه ها و تفاوت تونس در مقایسه با انقالب اسالمی ایران چه شباهت
 تاونس دهاد کاه انقاالب دستاوردهایش دارد؟ نتیجه مطالعات و اطالعات موجود نشان می

 متأثر موارد از بسیاری در و دارد ایران در اسالمی انقالب با فراوانی یها اشتراک و ها شباهت
آنان نیاز فاراوان  های تفاوت انقالب، هر دو بین بسیار های شباهت با وجود. هست نیز آن از

تفاوت و اختالف هردو انقالب در اهداف  های آن دو نیستند.است و  ابل مقایسه با شباهت
 واحاد و متمرکاز، رهباری نبود آن ترین شود که مه  می دار دیدهگیر و آشو دستاودرها چش 

 دینی، عدم استقالل  و به ویژه استقالل سیاسی هستند. های گرایش و ایدئولوژی فقدان
 

، اساتقالل، انقاالب تاونس، فسااد، انقالب اسالمی ایاران، اماام خمینای کلیدواژه:
 العابدین بن علی. زین
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 مقدمه
 و مظلوماان امیاد چشا  و رسید پیروزی به امام خمینی توسط ایران، اسالمی انقالب
 برآشفتن و منطقه در اسالمی انقالب سریع تأثیر. ساخت روشن خود با را جهان مستضعفان

 گواه استعمار، سلطه تحت کشورهای از بسیاری در غیرمسلمان و مسلمان مردم خش  شعله
  ااطع تأثیرگذاری و پیروزی شاهد خ،تاری از مقطعی کمتر در زیرا مدعاست؛ این بر روشنی
 تماامی عظای ، انفجااری چاون انگیز شاگفت حادثاه ایان .ای  باوده مردمای صرفاً  جنبشی
 دنیاای اطالعااتی و جاسوسای های ساازمان و مداران سیاسات های ریزی برناماه و ها تحلیل

ساالمی های انقالب ایجااد نماود. انقاالب ا انقالبی در نظریه و ساخت دگرگون را استدبار
های مسلمان، باعث شد تا مسلمانان از فضاای  پذیر بودن ترییر به ملت ایران با اثبات امدان

های غربی و نبود یاک مادل انقاالب و حدومات  رخوت و رکود ناشی از اتدا به ایدئولوژی
هاای انقاالب ایاران، فعاال شاده و  ها و ارزش دینی فاصله بگیرند و با الگوبرداری از روش

های  تارین پرسااش یداای از اساسایتر پیگیاری نمایاد.  صاورت جاادی د را بهمطالباات خاو
ایران، معلول و محصاول  ها این است که انقالب اسالمی گران انقالب پردازان و تحلیل نظریه

چه عواملی است؛ انقالبی که بدون استفاده از ساالح باه عمار طاوالنی رژیا  شاهنشااهی 
هاای جهاان  املی این انقالب، باا ساایر انقاالبخاتمه داد. شیوه مبارزه در طول حرکت تد

متفاوت بود و اصل اساسی در آن بر مبناای روحیاه شاهادت و ای اار باود. از دیگار ویژگای 
های توده مردم برای پیروزی آن و عدم تأثیر گروه، حزب یا نحله خاصای  اساسی آن، حرکت

جنگ جهانی دوم را بره  الملل، بعد از  بینگیری آن است. این انقالب، عرف نظام  در شدل
یرمسالمان بار غبشش جهان اعا  از مسالمان و  های آزادی زد و تأثیرات زیادی را بر نهضت

 (18و  15: 1384محمدی، ) جای گذاشت.
پدیده انقالب را تجربه نموده، کشور تاونس اسات. اخیرایدی از کشورهای اسالمی که 

 خیاباانی های تظاهرات از ای سلهسل یاسمین انقالب به معروف( 2011–2010) تونس  یام
 دورافتااده شاهر در البوعزیزی محمد نام به جوانی ،2010 دسامبر 17 در که است تونس در

 و گااری مصاادره باه اعتاراض در ،(پایتشات غارب جناوب کیلومتری 270) بوزید سیدی
 وی زد. خودساوزی خودساوزی باه دست درمألعام بود، درآمدش منبع تنها که هایی سبزی
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 ایان در تظااهرات روز هماان از. زد علی بن دیدتاتوری بنیان به آتش که بود ای جر ه م ابه به
 14 رساید و سارانجام در پایتشات باه و شاهرها سایر به تدریج به و شد آغاز ای حاشیه شهر

 ساال 23 از پس شد مجبور علی بن و یافت ادامه بیشتری شدت با اعتراضات ،2011 ژانویه
 و هاا ناآرامی پای در. فارار نماود و انقاالب باه سارانجام خاود رساید تاونس از حدمرانی،
 امنیتای نیروهاای حمله در معترضان از نفر ها ده شدن کشته و تونس مردم گسترده اعتراضات

 سپس و کرد منحل را مجلس و دولت ابتدا علی بن العابدین زین ضددولتی، تظاهرکنندگان به
 همراه به وی. سپرد وزیر نشست الرنوشی، محمد به مو تاً  را خود جای و رفت کنار  درت از

 کاه الرنوشی راشد علی، بن خروج از پس چندی .گریشت سعودی عربستان به اش خانواده
 رژیا  مشالفاان از تان هفتااد هماراه به برد، می سر به تونس از خارج در تبعید در سال 20
 باا اش مقایساه دانساتن ردودم ضمن الرنوشی راشد. بازگشت تونس به علی بن العابدین زین
 (BOUAZZA، 2011)داد. خبر «تونس اسالمی حزب» تشدیل در خود تصمی  از خمینی، امام

از این رو، این انقالب را با انقالب اساالمی ایاران در عوامال، اهاداف و دساتاوردها ماورد 
 دهی . می بررسی  رار

 تطبیق انقالب تونس با انقالب اسالمی ایران
ها وعوامال،  مقایسه انقالب یاسمین تونس با انقالب اسالمی ایران، زمیناهبرای تطبیق و 

 گیرد. می فرایند و اهداف و دستاوردهای هردو انقالب مورد بررسی و ارزیابی  رار
 ها عوامل و زمینه

 جاوان یاک خودساوزی باا تونس، در اجتماعی گسترده انقالب یاسمین تونس و تظاهرات
 جاوان این. انجامید مردمی شورش به چندی از پس و شد شروع بوعزیزی محمد نام به تونسی
 خود بفروشد، میوه و سبزی مجوز بدون وی بود، شده مانع پلیس که این به اعتراض در تونسی

 تظااهرات شاروع باعاث حادثاه ایان. درگذشات بیمارستان در متعا باً  و زد آتش خیابان در را
 سرانجام باه و شد گرانی و فساد بیداری، به راضاعت در تونس، سراسر در خیابانی آمیز خشونت

 (http://fa.wikipedia.org) .انجامید تونس جمهوری رئیس فرار و رژی  ترییر
ها و عوامل انقالب تونس را باید در گذشاته و تااریخ ایان کشاور بررسای نماود و  ریشه

 رژیا . ور شدن مجدد و نهایی حرکات ماردم باود تنها شعله البوعزیزی، محمد خودسوزی
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 اساتفاده گساترش به رو تظاهرات سرکوب برای امنیتی نیروهای از گذشته بسان ابتدا علی بن
 تنها نه مردمی اعتراضات حال، این با. شدند کشته ها رویارویی این در تن 70 از بیش و کرد

 روشن رژی  برای ندته این آنده از پس. گردید افزوده آن شدت و گستره بر بلده نشد متو ف
 نااتوانی و گرداناد باز هایشان خانه به را ملت تواند نمی گذشته همچون دیگر سرکوب که دش 

 ژانویاه 13 در علای بن شاد،  نیاز هویادا ها شورش گسترش از پیشگیری در امنیتی نیروهای
 آزادی جدیاد، شارل هازار 300 ایجااد  ول تونس مردم به خطاب سشنرانی یک در ،2011

 و جمهاوری ریاسات بعادی هاای دوره برای نامزدی عدم خیر،ا های هفته شدگان بازداشت
 ساال 23 از پاس شاد را داد ولای سارانجام مجباور ا تصاادی مفاسد مسلوالن بازخواست
 (1390)محمدیان، به عربستان بگریزد.  تونس از حدمرانی،

های انقالب اساالمی ایاران  توان با شرایط و زمینه ها و عوامل انقالب تونس را نمی زمینه
های زیاادی  هاا شاباهت در یک مقیاس بررسی نمود، گرچه بین دو انقاالب و اک ار انقالب

آیناد. شارایط  های خاصای نیاز باه وجاود می هاا در شارایط و زمیناه وجود دارد اما انقالب
ها و عوامل انقالب اسالمی ایاران خاود را  ای دیگر با زمینهگیری انقالب تونس به گونه شدل

 نشان داده است.
های اساالم گرایاان  ین رو، اگرچه انقالب تونس را باید  بل از هرچیز مرهون فعالیتاز ا

مانند حزب النهضه به رهبری راشد الرنوشی بدانی . بسیاری بر این باور هستند کاه جنابش 
ای باوده  اسالمی تونس تحت تأثیر اوضاع داخلی و خارجی شاهد تحوالتی حقیقی و ریشاه

های اسالمی نوینی تجلی یافته که زاییاده اندیشاه شایخ راشاد  است. این تحوالت در نظریه
 اخوان تونسی شاخه)النهضه  جنبش نقش (127: 1385)مبرمهیم و دیگرمن، الرنوشی بوده است. 

 اخوان که درحالی .است کننده تعیین تونس تحوالت مسیر در الرنوشی رهبری به( المسلمین
 باه وابساته سانتی سالفی جریاان) سالفی دعاوت جنابش و نور حزب با ائتالف با مصر در

 مانند خواه تحول سدوالر های گروه و زد دامن اجتماعی عمده شداف این به عمال( عربستان
 و رواداری هماین. داد ساوق ارتاش داماان باه را جواناانهای  جنبش برخی وها  ناصریست

 در خاواه حاولت سیاسی نیروهای دیگر و النهضه توسط مناسب کارهای راه و راهبرد انتشاب
ی، جابرمنصوار) .داشات نقاش تاونس به مصر کودتای ویروس آمیز موفقیت انتقال از ممانعت
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هاای  از سوی دیگر هستند افرادی بسیاری کاه چناین ارتبااط باین انقاالب و جنبش (1392
 گرایی در تونس ادامه تدین سنتی که پیش از دهه هفتاد کند. پدیده اسالم اسالمی را اندار می

گرایی در این کشور ربطی باه  فرما بود نیست چنانده پدیده اسالم شته در تونس حد  رن گذ
تدین جدید که از چند سال  بل ظهور کرده ندارد زیرا این پدیاده ماوج غیرسیاسای اسات و 

)جمعی می نویسوندگان، گرایی، همان جنبش سیاسی است که بر گفتمان دینی تدیه دارد.  اسالم
1391 :19) 

یدی از مشدالت در بررسی انقالب تونس این است که اطالعات ماا بسایار از این رو، 
ایان رو باه کودتاا و  اندک است و انقالب و ترییرات در مادت کوتااهی صاورت گرفات از

توان انقالب تونس را تک عاملی در نظر گرفت،  ها شباهت دارد. به هر صورت نمی براندازی
دی و یا هر عامل دیگر با اینده عامل ا تصاادی در مانند فعالیت اسالم گرایان یا عامل ا تصا

کید کرده اند همینطور انقالب تونس را  انقالب تونس بسیار پراهمیت است و بسیاری بر آن تأ
گرایی مانند النهضه  های اسالمی تونس جدا ساخت و نقش جریان اسالم توان از جنبش نمی

 را اندار نمود.
د استاد کرسی ادیان تطبیقی یونسدو در دانشاگاه درباره عامل ا تصادی دکتر محمد حدا

مداران و نه روشنفدران به  منویه تونس معتقد است که انقالب یاسمین در تونس را نه سیاست
وجود آوردند بلده جوانان بودند که باعث این انقالب شدند. وی از میان علل انقالب نیز به 

های  : حاکمیات بارای جواناان فرصاتدهد و معتقد است علل ا تصادی بیشترین بها را می
کاری مهیا ندرده بود و آزادی را از آنان دریغ کرده بود و عامل انقالب همین بود. وی معتقد 

ها و اظهاارات تداراری خساته شاده بودناد و توجاه زیاادی باه  است که این جوانان از بیانه
و یاا « کاارل ماارس» نویسد: بسیاری از این جوانان اساسااً  ایدئولوژی نیز نداشتند. وی می

های مجازی و ارتباطی نیز توجه  شناختند. وی در فرایند انقالب به شبده را نمی« سید  طب»
های مجازی در راه اندازی این جنبش و انقاالب بسایار  خاص دارند و معتقد است که شبده

ن چنادان گرایاا حداد علت اینده اسالم (20: 1391)جمعی می نویسندگان، تأثیرگذار بوده است. 
 (21)همان، گذارد.  می نقشی پر رنگ در انقالب نداشتند را بحران اعتماد نام

آیاد،  مای حسااب های مها  به که انقالب تونس را شتاب بششید و از عامل دیگر همسلل
 تمرکز .بود علی بن نزدیدان میان در خصوص به تونس سیاسی ساختار در فساد باالی سطح
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 سوی از تونس مردم برای حاک  نشبگان فساد بودن هویدا و سو یک از  درت ارکان در فساد
 چنادان دو کشاور ا تصاادی برارنج شارایط به توجه با را ها تونسی خش  و نارضایتی دیگر،

 باین در فسااد سطح نظر از ،2010 سال در تونس الملل، بین شفافیت گزارش طبق. ساخت 
ش روز افازون فسااد، تاورم و بیدااری افزای (1390)محمدیان،  .داشت را 59 رتبه کشور 180

باعث احساس سرخوردگی مردم تونس و شروع اعتراضات در جنوب غرب این کشور شاده 
)مصاحب نیا، های زیادی انجام داده است.  و مردم به این نتیجه رسیدند که دولت تونس دزدی

 بارآورد ردال میلیاارد 50 را تاا علای بان خاانواده هاای این در حالی است که دارایی (1392
 در جمهااور رئیس نقاادی موجااودی ( http://fa.alalam.ir؛http://telegraph.co.uk) .اساات کرده

 .اسات( یاورو میلیاون 44 حدود) فرانک میلیون 54 بر بالغ سوئیس در باندی ایه حساب
(http://dw.de) مونت وست شهر در مجلل ویالی یک به علی، بن خانواده های دارایی دیگر از 

 ارزش باه آپارتماان یاک ژنو، در ران رودان مجلل خیابان در مسدونی ویالی یک کانادا، در
 در کورشااول اساادی پیساات مجاااورت در آپارتمااان یااک پاااریس، در یااورو میلیااون 37

 اشااره فرانساه شار ی جنوب در ریویرا فرنچ اشرافی منطقه در ویال یک و آلپ های کوه رشته
 همسار طرابلسای لایال کاه کارده گزارش لوموند روزنامه( http://guardian.co.uk) .است شده
 و یاک و کارده مراجعه تونس زیمرک بانک به تونس ترک از  بل کمی علی، بن العابدین زین
سطح  (http://dw.de) .است  نموده برداشت را است یورو میلیون 45 معادل که را طال ُتن نی 

ای در  باالی فساد در تونس با محدودیت آزادی شدید همراه بود. الیزابت دیدینسون، در مقاله
نویسد: نداشتن هیچ گونه آزادی بیاان یدای از دالیال  می ی آمریدایی فارن پالیسی در مجله

 (1392)مصاحب نیا، اعتراض مردم بود. 
انقالب تونس بود. حاال باا یاک  گیری شدلآنچه گذشت مجموعه عواملی و بسترهای 

هاای هاردو  ها و تفاوت انقاالب اساالمی ایاران شاباهت گیری شادلنگاه گذرا به عوامل و 
اسالمی، علال فرهنگای آن اسات کاه  گردد. از عوامل انقالب می انقالب به روشنی آشدار

)نک: دومنی، بررسی نموده است. « نهضت روحانیون ایران»جناب آ ای دوانی آن را در کتاب 
کیاد دارد.« های انقالب اسالمی ریشه»حامد الگار نیز در کتاب  تا( بی  بر عوامل فرهنگای تأ

بر اهمیت عوامل ا تصادی در و وع انقاالب  رابرت لونی، همایون کاتوزیان وتدا اسداچپول
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کید می ا تصااد سیاسای »همایون کاتوزیان در کتاب  (1375یمده،  )نك: مشیرکنند.  اسالمی تأ
ا  1340های  با بررسی شرایط ایران از  رن نوزده  تا استقرار جمهوری اسالمی، سال« ایران

های  ستبداد نفتی و شبه تجدد را ریشهداند. او ترکیبی از ا های استبداد نفتی می را سال 1357
کننده  تحلیل گران غربی نقش تعیین (1372)نك: کاتوییان، کند.  عمیق انقالب ایران معرفی می

اناد: اول بااال رفاتن  وضع نابسامان ا تصادی ایران را در سقوط شاه به دو صورت بیاان کرده
رکودی که از آن به وجود آمد. دنبال یک دوره پیشرفت ا تصادی و  تو عات ا تصادی مردم به

های  وپاش و ولشرجی دوم فقدان برنامه مششص ا تصادی و اجرای سیاست ویرانگر ریشت
ها به این عامل توجاه  گذاری و ... گرچه غربی های تاج شاهانه برای امور مبتذلی چون جشن

 تصاادی های ا دربااره عوامال و زمیناه (325-321: 1384)عمیود ینجوانی، کمتر نموده است. 
نویساد:  انقالب، آ ای مهدی رهبری در پژوهشی جامع و درنتیجه گیری تحقیق خویش می

بر مبنای علل ا تصادی، بدان معنا نیسات کاه ساایر  1357و وع انقالب اسالمی در سال »
اند. پدیاده  عوامل مؤثر در فروپاشی نظاام گذشاته و و اوع انقاالب، اثارات کمتاری داشاته

ای از عوامال تااریشی، فرهنگای، اجتمااعی، سیاسای،  ر مجموعاهچندجانبه انقاالب براثا
«. دهد و انقالب اسالمی نیز تابع چناین عاواملی اسات ا تصادی، مذهبی و جهانی ر  می

برخی از نویسندگان غربی نیز به نقش ا تصاد در انقالب اسالمی توجه  (303: 1383)رهبری، 
 (88-15: 1383)کدی، نموده است. 

ند ماروین زونیس، فر  مشیری و دیویس وگر با توجه به استبداد شادید گرانی مان تحلیل
ها و علل مه  و وع انقاالب  شناسی ششصیت او را از ریشه فردی در حدومت پهلوی، روان

معتقد است انقالب « شدست شاهانه»زونیس در کتاب  (46-27: 1375)مشیریمده، دانند.  می
د و اگر شاه  بل از انقالب به اصاالحات دموکراتیاك ناپذیر نبو ایران، امری مقدور و اجتناب

توانسات آن را مهاار کناد، ولای  کارد، مای آورد یا با درت، انقالب را سرکوب مای روی می
هااای ششصاایتی او کااه حاصاال تربیاات دوران کااودکی او بااود، باعااث شااد تااا در  ویژگاای
اششاصای  (1372 )نک: یونوی ،طور مؤثر عمل ندند.  های خود مردد باشد و به گیری تصمی 

و  الله عمید زنجاانی عوامال تااریشی و ماذهبی مانناد نهضات اماام حساین مانند آیت
مانند توابین، مشتار، زید بن علی، محمدبن عبدالله بن  های شیعی در زمان ائمه نهضت
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های انقالبی مانند علویان طبرساتان،  حسن م نی، ابراهی  بن عبدالله و فرزندان زید و دولت
 اره،  های نوگرایانه در تفدر سیاسی  رون اخیر مانند نهضت اسالمی شبه ن و نهضتسربدارا

های اخیر در تاریخ سیاسی اخیر ایران مانناد  شمال آفریقا، سید جمال، حسن البنا و نهضت
)عمیود ینجوانی، دانناد.  جنبش تنباکو، مشروطه، سردار جنگال، ... را در انقاالب دخیال می

1384 :77-199) 
ها در اینجاا وجاود نادارد،  های دیگری که مجال بیان آن ها و تحلیل این تحلیلد ت در 

بینند و توجهی  بعدی می صورت تك ها علل، و وع انقالب را به دهد که هرکدام از آن نشان می
دهاد  به منظومه علل و عوامل و وع انقالب اساالمی ایاران ندارناد. نظارات آناان نشاان می

بی ملت ایران را که برگرفته از تعالی  ناب اساالمی اسات، در نظار درستی ایدئولوژی انقال به
اند. در این زمینه نظرات حضرت امام را درباره علل و عوامل بشری انقالب اساالمی  نگرفته

 کنی . به عنوان معمار انقالب را مرور می
باه کند و علل بشری انقاالب را نیاز  حضرت امام، انقالب را به الهی و بشری تقسی  می

پذیری فردی  دودسته بشری فردی و اجتماعی تقسی  کردند. در مورد علل فردی بر مسلولیت
کید کردند. رویدرد حضرت امام به نقش، مسلولیت و تأثیر هر فرد  و تحول فردی و روحی تأ

کیاد بار نقاش  در مسیر بروز تحوالت اجتماعی یک رویدرد منحصربه فرد است. اماام باا تأ
دانناد تاا در مسایر  هاا را بیشاتر مسالول می ذ آنان بین افراد جامعاه، آننشبگان جامعه و نفو

سازی و تداوم انقالب نقش خود را ایفا کنند. حضرت امام جایگاه هر فارد را در مسایر  زمینه
داند تا بعد از جمع علل نا صاه، بتاوان علات  پیروزی انقالب، جایگاه یک علت نا صه می

گاذار انقاالب در بحاث بررسای علال  ا برپا ساخت. بنیانای به دست آورد و انقالب ر تامه
اناد. از  انسانی اجتماعی، ابتدا نقش علل فرهنگی را در بروز انقالب اساالمی بررسای کرده

جمله این علل در نظر ایشان، تشریب  وۀ فدری یک ملت، ترویج خودباختگی، تباهی نسل 
ت. هر حدومتی، در هر زماان هاس سازی از سوی حدومت جوان، ترویج فساد و نفی انسان

هاست توجه ندند و باه دنباال  به فرهنگ یک ملت که حاصل آداب، رسوم، باورها و سنن آن
ایستد. امام در بیان علل  ها می ترویج یک فرهنگ غلط جایگزین باشد، آن ملت در مقابل آن

کید کردند عمل سیاسی رژی  گذشته که بر خالف ای و زمینه دئولوژی های سیاسی انقالب تأ
اسالم بود، عامل اصلی حرکت مردم و بروز انقالب شد. جو اختناق رژی  شاه، عدم اتداای 
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داری، از بین بردن استقالل مسالمین، سالب آزادی و جریاان دادن  آنان به مردم در حدومت
آزادی به شیوه غربی از جمله علل سیاسی دیگر باروز انقاالب از نظار حضارت اماام باود. 

 (135 و 165 :1387پور،  )معینی
رسای  کاه درسات  می های هردو انقالب به این نتیجهاز مطالعه و بررسی عوامل و زمینه

است انقالب تونس بی شباهت با انقالب اسالمی در ایران نیست و بی تأثیر از آن نیز نباوده 
است؛ ولی تفاوت اساسی عوامل و زمینه انقالب تونس همانطوریده که بسیاری از محققان 

ن کردند با انقالب اسالمی در این است که عامل ا تصادی در انقالب تونس عامل تعیین بیا
کننده بوده است برخالف انقالب اسالمی که ایادئولوژی و عامال فرهنگای در انقاالب باه 

 دهد. می صورت عامل برجسته خود را نشان
 فرایند و اهداف

و  2010هاای ن تحوالت ساالاگر چه فرایند انقالب تونس که منجر به انقالب شد هما
تر باید به رفتار گذشته حزب حاک  و نحاوه مواجاه آن باا  بود، ولی برای بررسی د یق 2011

 دهاه اوایل در الرنوشی برگشت که راشد« النهضه»ها به ویژه جریان اسالم گرایی دیگر گروه
 و النیفر حمیده مورو، عبدالفتاح فدری ه  و همراهی با را النهضه جنبش اولیه های هسته 70

بارد و  بسر تبعید در و لندن در سال 22 الرنوشی مدت .کرد ریزی پایه جورشی الدین صالح
 از که است کرده اعالم و در جریان انقالب یاسمین، 2011بازگشت به تونس در سال  از پس

 باه پاساخ در وی و اسات تر نزدیک ترکیه گرایان اسالم به اسالم از برداشت و عقیدتی لحاظ
 تاونس برای ترکیه الگوی بودن موفق به یددیگر، با جوامع تفاوت به اشاره با آناتولی خبرنگار

 و ترکیاه توساعه و عادالت حازب وی کارد. اشااره کشور دو این شرایط بودن مشابه دلیل به
 (1390)بخشی، کرد.  ارزیابی روند همان ادامه را تونس النهضه جنبش
 ژانویاه 14 تاا آورد دسات باه فرانساه از 1956 سال در ار خود استقالل تونس که زمانی از
 سال در بور یبه حبیب داشت. دست در را حدومت ،1اساسی  انون دموکراتیک جنبش ،2011
 زماان از علای بن. شاد سارنگون علای، بن العابادین زین خود، وزیر نشست کودتای با 1987

 فضاای اما داد؛ ادامه را بور یبه ایه سیاست کشور، از فرار زمان تا 1987 در بور یبه سرنگونی

                                                 
1. RCD 
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 کاه حدومات. گرفات خاود به بارزتری پلیسی ویژگی دولت و تر بسته علی بن دورة در سیاسی
 تماامی الشطاب فصال کاه داد مای  رار دیدتاتوری مقام در را جمهور رئیس کرد، پا بر علی بن

 گذاشاته رفراندوم هب 2002 سال در که اساسی  انون اصالحات آخرین بود و در کشور مسائل
 نامزدهاای سان حداک ر و شد لرو جمهوری ریاست برای نامزدی ای دوره سه محدودیت شد،

 (1390)محمدیان،  .یافت افزایش سال 75 به سال 70 از جمهوری ریاست
 ایان ا تصاادی شارایط اسات، ضاروری تاونس انقالب در آن به توجه که دیگری همسلل

 های نیازمنادی و کاار باازار باا تناسابی هیچ ها ونسیت سواد سطح و نر  رشد. است کشور
 در ،2009 ساال در سازمان ملل انسانی هتوسع هبرنام گزارش طبق. ندارد کشور این ا تصاد

 65 حادود تعداد این از که بود درصد 27 تونس در بیداری نر  ،2006-2005های سال
 در درصد 6/13 از بیداری نر  متوسط گزارش، این طبق. دادند می تشدیل جوانان را درصد

 افازایش 2006ساال  در درصاد 27 به سپس و 1990 دهة در درصد 5/15 به ،1980 دهة
 (http://www.arab-hdr.org) .یافت

 اعتراضاات، گساترش باا و کارد باازی را مردمی اعتراضات آغازگر نقش ا تصادی عامل
 مطارح صحنه در ،(یسیاس عامل) سیاسی مطالبات ساختن مطرح و دیدتاتوری با مشالفت

 وضاع بهباود و رفااه اولویت توجیه با که سیاسی های آزادی لرو شد، گفته که همچنان. شد
 بلداه نینجامیاد کشاور ا تصادی اوضاع بهبود به تنها نه گرفت، صورت ها تونسی ا تصادی

 صاحنة تیرگای بود، همراه تونسی جوانان سواد سطح رشد با که بیداری نر  توجه  ابل رشد
 از سیاسای مطالباات. کارد بیشاتر ،2011 انقاالب به منتهی های سال در را تونس صادیا ت

 آزادی و بیان آزادی سیاسی، زندانیان آزادی جمهوری، ریاست های دوره کردن محدود جمله
 و فضاا شادن تر رادیداال باه نشسات هفتاة ساه در تظااهرات سرکوب. شد مطرح ها رسانه

 .انجامید علی بن کردن سا ط مسلله حطر و کنندگان تظاهر شدن تر مصم 
ها دریافات کاه بیشاتر اهاداف ایان  توان از بررسی عوامل و زمیناه می اهداف انقالب را

انقالب ا تصادی هستند مانند حل مشدل بیداری، اشترال و تورم. در مرحله بعدی اهداف 
گفات کاه تنهاا سیاسی نیز به اهداف  یام ضمیمه گردید و در اواخر مردم تونس شاید بتاوان 

از ایان رو «. الشعب یریاد اساقاط النظاام»گردید که  می هدف شان در همین شعار خالصه
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های انقاالب  برکناری نظام دیدتاتوری بن علی باه دموکراسای یدای از مها  تارین خواساته
 یاسمین تونس بوده است.

باه برخای اندازی   می برای مقایسه اهداف انقالب تونس با انقالب اسالمی ایران نگاهی
چناد باه توان  در ایران. اهداف انقالب اسالمی ایران را می 1979از اهداف انقالب اسالمی 

ا تصادی و فرهنگی، عدالت اجتماعی، حاکمیت   : استقالل سیاسی،هدف زیر خالصه کرد
انقاالب ف اهداالبته  اخالق و معنویت، پیشرفت علمی و صنعتی.  حقوق زن،  مردم، آزادی،
کاه در شاعار مها  انقالبیاون  ی انقالب دریافتابتداشعارهای همان توان از  یاسالمی را م

 تاوان اهاداف طورکلی می . باهتبلاور یافتاه باود جامهوری اساالمی ،آزادی، اساتقاللیعنی 
 وابساتگی، حاکمیات ناوع هر  طع و خواهی گونه بیان نمود: استقالل انقالب اسالمی را این

 رفاع و  لا ، عادالت و بیاان کشاور، آزادی در دینای یهاا ارزش رواج و جامعاه بار اسالم
 در ماردم داشاتن نقاش و انساانی کرامات رفاه، احیای گسترش و مادی ها، پیشرفت تبعیض

 و جامعاه در ها انساان تدامال و رشاد بارای سازی خود، زمینه سرنوشت تعیین بر حاکمیت
 (http://farsi.khamenei.ir)فساد.  عوامل حذف
، سیاسای هاای هاای انقاالب اساالمی را باه اهاداف و آرمان و آرمانطورکلی اهداف  به

 تارین اجتمااعی و اهاداف و آرماان ا تصاادی تقسای  کارد. مه  -اهداف و آرمان فرهنگی
براندازی نظام سلطنتی و ایجااد حداومتی  از: اند عبارتهای سیاسی انقالب اسالمی  آرمان

معروف و نهای از  عاوت باه خیار و امرباهاداره امور کشور بر اساس شورا، د دینی و مستقل؛
امنیت داخلی، سانسور  ؛پذیری سلطه، سلطه گری و کشی ست ، ستمگرینفی هرگونه  مندر؛

ها و تاأمین  آزادی نشریات، مطبوعات اجتماعات و راهپیمایی  انون؛ حد  بهو تجسس مگر 
ره کشاور و های سیاسای و اجتمااعی در حادود  اانون؛ اتداا باه آرای عماومی در ادا آزادی

مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش؛ طرد کامال اساتعمار و جلاوگیری از نفاوذ 
؛ تقویت کامال بنیاه دفااع ملای انحصارطلبیاستبداد و خودکامگی و  هرگونهاجانب؛ محو 

برای حفظ استقالل و تمامیت ارضی نظام اسالمی؛ تنظی  سیاست خارجی کشور بر اساس 
دریاغ از مستضاعفان  برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی معیارهای اسالم و تعهد

 طلباناه حقمتقابل با دول غیار محاارب؛ حمایات از مباارزه  آمیز صلحجهان؛ ایجاد روابط 



 

 

46 

 هرگوناهمستضعفان در برابر مستدبران در هر نقطاه از جهاان، در عاین خاودداری کامال از 
، 22، 7، 6، 3مصل  مهوری مسالمی میرمن،ساسی جقانون م). دیگر های ملتدخالت در امور داخلی 

 (154و  152، 27، 25، 24، 23
ایجاد محایط مسااعد  اند از: عبارتنیز های فرهنگی و اجتماعی انقالب اسالمی  آرمان

برای رشد فضایل اخال ی بر اساس ایمان و تقوا؛ مبارزه با مظاهر فاسد و تباهی؛ بااال باردن 
گاهی های گروهاای؛  فاده صااحیح از مطبوعااات و رسااانههااای عمااومی بااا اساات سااطح آ

بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمای  آماوزش  وپرورش و تربیت آموزش
تقویت روح بررسی و تتبع و ابتدار از طریق تأسیس مراکز  عالی تا سرحد خودکفایی کشور؛

الناه بارای عماوم در رفع تبعیضات نااروا و ایجااد امداناات عاد؛ تحقیق و تشویق محققان
؛ تأمین غیرضروریهای مادی و معنوی؛ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشدیالت  زمینه

افراد و ایجاد امنیت  ضایی عادالناه بارای عماوم و تسااوی هماه در برابار  جانبه همهحقوق 
تدوین  وانین و مقاررات   انون؛ توسعه و تحدی  برادری اسالمی و تعاون عمومی بین مردم؛

دنی، جزایی، مالی، ا تصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی براساس موازین اسالمی؛ م
رنگ، نژاد و زباان؛ برخاورداری  بر راری حقوق مساوی برای مردم بدون توجه به  وم،  بیله، 

سرپرستی، حوادث و سوانح و خادمات  ، بیازکارافتادگیبازنشستگی،  ازنظرتأمین اجتماعی 
هاای اجتمااعی  آزادی صاورت بیماه و غیاره؛ هاای پزشادی به و مرا بت بهداشتی و درمانی

، 3مصول  ،قانون مساسی جمهوری مسالمی میرمن) آزادی کار و حق دادخواهی برای هر فرد. ازجمله
توسااط خاناادان شاهنشاااهی و  المااال بیتجلااوگیری از غااارت  (34، 30، 29، 28، 19، 4

کشور از طریق  فّناورانهپیشرفت صنعتی و  راهدروابستگان آن؛ حفظ ذخایر زیرزمینی؛ تالش 
ا تصادی، استفاده از علوم و فنون، تربیت افراد ماهر و...؛ استقالل و خودکفایی  ریزی برنامه

ریازی ا تصاادی  پی ا تصادی؛ تأمین خودکفاایی در علاوم و فناون، صانعت و کشااورزی؛
فقر و برطرف ساختن هار  صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه و رفع

کن کردن فقر  های ترذیه، مسدن، کار بهداشت و تعمی  بیمه؛ ریشه نوع محرومیت در زمینه
و محرومیت؛ تأمین نیازهای اساسی شاامل مسادن، خاوراپ، پوشااپ، بهداشات، درماان، 

وپرورش و امدانات الزم برای تشدیل خانواده؛ تأمین شارایط بارای اشاترال کامال؛  آموزش
که شدل و محتوا و ساعات کار چنان باشاد کاه هار  صورتی بهبرنامه ا تصادی کشور  تنظی 
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فرد عالوه بر تالش شرلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی 
و شرکت فعال در اداره کشور و افزایش مهارت و ابتدار داشته باشد؛ عدم اجبار افراد به کاار 

کشی از کار دیگری؛ منع اضرار به غیر، انحصار، احتدار و ربا؛ منع  همعین و جلوگیری از بهر
کیاد   برافازایشاسراف و تبذیر؛ جلوگیری از سالطه ا تصاادی بیگاناه بار ا تصااد کشاور؛ تأ

تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی؛ عدالت ا تصادی و ک  کردن فاصله طبقاتی؛ رسایدگی 
انقاالب تشادیل  هاای ا تصاادی آرمانهاا را  آناز  زدایی محرومیاتبه روستاهای کشاور و 

 (43، 31، 3مصل ، قانون مساسی جمهوری مسالمی میرمن) .دهد می
رسای  کاه علای رغا  از مرور فرایند و اهداف انقالب اسالمی ایران به ایان نتیجاه مای

های آن نیز  ابل کتمان و انادک نیساتند. در  های بی شمار در فرایند انقالب، تفاوتشباهت
شود و آن وضعیت ا تصادی و دگرگونی حاکمیت و  می ب تونس دو هدف برجسته دیدهانقال

دیدتاتوری بود. این دو هدف اگرچه در انقالب اسالمی  ابل مشاهده هستند ولای منحصار 
در آن نیست، بلده اهداف فرهنگی، اجتماعی و از همه مه  تر اهداف بین المللی و جهانی 

 شود. می ی و حمایت از مستضعفان در این انقالب دیدهمانند مبارزه با استدبار جهان

 دستاوردها
 خاروج از باه ثمار نشات و پاس 2011 ژانویاه 14 خیزش مردم تاونس سارانجام در در

 56 ماادة براسااس کارد اعاالم تاونس وزیر نشست الرنوشی، محمد علی، بن العابدین زین
 شد مواجه ای گسترده اضاتاعتر با امر این. است تونس مو ت جمهور رئیس اساسی،  انون

 رئایس المباز،، فؤاد اساسی،  انون 57 مادة که براساس شد اعالم ژانویه 15 در نتیجه در و
 ماأمور را الرنوشای محماد نیاز وی. گردیاد تاونس مو ت جمهور رئیس کشور، این پارلمان
 دیده عوضو به انقالب از پس شتابان های دگرگونی در تونس ارتش ردپای. کرد کابینه تشدیل

 بحاران از کشاور خاروج زماان تاا وضاعیت کنترل را خود اصلی هدف که ارتشی شود؛ می
 ملای وحادت دولات اعاالم از پاس خصاوص باه مردمای اعتراضات حال، این با. داند می

 کارد اعالم نشست: داد انجام ا دام دو اوضاع کردن آرام برای الرنوشی. یافت ادامه الرنوشی
 ملای هیلتی آنده دوم و داد خواهد تشدیل ملی وحدت دولت وناپوزیسی احزاب مشارکت با

 باه ملای وحادت دولات ترکیب. داد خواهد تشدیل سیاسی اصالحات پروندة بررسی برای
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 از وزیار تعادادی و ماناد باا ی سابق وزرای دست در کابینه اصلی های پست که بود نحوی
 طیاف، دو ایان بار عاالوه. دندش معرفی( انقالب بازیگران ترین مه  از) کار اتحادیة سوی

 وحادت کابیناة در  اانونی اپوزیسیون حزب سه از وزیر سه عالوه به و مستقل وزیر تعدادی
 (1392)مسالم تایمز،  .داشتند حضور الرنوشی ملی

 اصالی حازب های مه  انقالبای اپوزیسایون را تشادیل دادناد و ساه در این زمان گروه
 باه نهضات حزب از عبارت نیافتند، حضور بودن  انونیغیر دلیل به کابینه در که اپوزیسیون

 حازب و المرزو ی منصف رهبری به جمهوری برای کنفرانس حزب الرنوشی، راشد رهبری
 مانادن با ی و دولت تشدیل اعالم با. بودند رحمه الهامی رهبری به تونس کارگر کمونیستی

 مقابال، در. شاد گرفته سر از تظاهرات  انونی، گردهمایی حزب دست در اصلی های پست
 فعالیات مجوز غیر انونی اپوزیسیون احزاب به داد  ول فضا کردن آرام برای الرنوشی محمد

 و مسااتقل وزرای از تعاادادی نتیجااه، در. یافاات ادامااه آمیااز اعتراض تظاااهرات امااا بدهااد،
 حازب از الرنوشای محماد و المباز، فاؤاد شاد اعاالم عالوه، به. کردند استعفا اپوزیسیون

 اصلی هدف که است شده روشن ها تونسی برای وا ع، در. اند کرده استعفا  انونی دهماییگر
 از دیگار وزیر دو تنها الرنوشی جدید دولت در. است ملت خش  نشاندن فرو استعفاها این

 شادت باا هرچند تونس، تظاهرات حال، این با. شدند ابقا خود های سمت در علی بن دورۀ
 از علی بن دورۀ سیاسی های چهره کامل حذف معترضان اصلی واستۀخ یافت که ادامه تر ک 

 .است الرنوشی محمد ششص جمله
 هآیند نیز دو این زورآزمایی هنتیج و دارد وجود تونس در اصلی نیروی دو حاضر، حال در

 خواهااد می کااه اساات ای مجموعااه نشساات،. ساااخت خواهااد روشاان را تااونس سیاساای
 نظام بقایای از اغلب که گروه این. بماند با ی محدودی چهارچوب در سیاسی های دگرگونی

 تنهاا معتقدند که اند اپوزیسیون گروهی مقابل در. هستند  انونی گردهمایی حزب و گذشته
 تأسایس و گساترده ا تصادی و سیاسی اصالحات انجام تونس، نجات و بحران از خروج راه

. کارد خواهاد تعیاین چندی املعو را، مجموعه این میان کشمدش هنتیج. است دموکراسی
  ارار و مردمی اعتراضات به دهیجهت در اپوزیسیون موفقیت و سازماندهی میزان نشست،

 فعاال همچناان علای بن حاک  گذشاته، منهاای نظام که حالی در است، آن رأس در گرفتن
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 رویاارویی آینادة زدن ر ا  در نیاز خاارجی عامال دوم،. است تونس سیاسی عرصة اصلی
 از پس هفته باشند. برای نمونه آمریدا یک می تأثیرگذار تونس سیاسی عرصة اصلی نیروهای
 رهباران باا مال اات و تاونس از دیداری ضمن خارجة، وزیر معاون فیلتمن جفری انقالب،

 باه کماک برای متحده ایاالت: »کرد اعالم مو ت دولت و اپوزیسیون احزاب مدنی، جامعة
 تاونس در ناوین نظامی و حدومت پایة که فراگیر و شفاف د،آزا انتشاباتی برگزاری در تونس
 آیندۀ نگران متحده ایاالت وا ع، در (http://international.daralhayat.com) .«است آماده باشد

 باا فیلاتمن مال اتهاای در موضوع این. است اسالمگرایان رسیدن  درت به احتمال و تونس
  ادرت، به اسالمگرایان رسیدن با حتی رسدمی نظر به حال این با. شد مطرح نیز میزبانانش

 نظر به بعید سدوالر اصول به ارتش پایبندی و تونس جامعه بر حاک  سدوالریس  به توجه با
 مناافع متحاده ایااالت سو یک از زیرا زیاد آسیب ببیند؛ کشور این در آمریدا منافع رسدمی

 باه تاونس از رادیدالیسا  گساترش احتماال از پیشگیری جز کشور این در چندانی مستقی 
 الرنوشای راشاد رهبری به نهضت حزب که تونس اسالمگرایان دیگر سوی از و ندارد منطقه

 (1390)محمدیان،  .باشند می دموکراتیک اسالمگرایان به معروف دارد،  رار ها آن رأس در
 جنبش اولین :توان چنین بیان نمود دستاوردهای انقالب یاسمین تونس را می به طور خالصه

 وزیر نشست دیدتاتور خویش را از  درت برکنار و حاک  توانست عرب که جهان در مردمی
کشور  سیاسی پلیس ؛ انحالل(Willsher ،2012)الرنوشی را وادار به استعفا نمود  محمد

(www.bbc.com)حزب انحالل ؛ RCD تونس  حاک  حزب(Al Jazeera ،2011)؛ آزادی 
 اکتبر 23 در موسسان مجلس انتشابات ؛ برگزاری(The Guardian ،201)سیاسی  زندانیان

2011 .(http://ooyuz.com) 
برای مقایسه این دستاوردها با دستاوردهای انقالب اسالمی ایران، باید دید کاه انقاالب 

 که انقالب این. گذرد می سال سی از ایران چه دستاوردها داشته است؟ از انقالب ایران بیش
 دساتاوردهای آن برخای دهاه بیش از ساه گذشت از پس ر  داد اکنون بیست  ن ر اواخر در

های آن به چندگونه  دستاوردهای انقالب نیز مانند اهداف و آرمان .گیرد می  رار موردبررسی
 گردد. بندی می دسته

فقیاه،  والیت پایاه بار اساالم اساالمی: حاکمیات انقاالب سیاسای الف( دستاوردهای
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 و اساتقالل شاهنشااهی، کساب ساله 2500 استبداد سرنگونی (259-254: 1377طاهری، )
گاهی و سیاسی مشارکت ارتقای (160-159: 1367)مطهری، آزادی،  ماردم و حاکمیات  های آ

 بار حااک  ناپذیر خدشاه و مسال  اصاول در ایران اساالمی کاه از غربی نه و شر ی نه اصل
 است. اسالمی جمهوری اساسی  انون در که خارجی سیاست
 تهاج  با مقابله و غرب فرهنگی مظاهر اسالمی: نفی انقالب فرهنگی دستاوردهای ب(

 حاک  شدن فرهنگ اسالم نااب، مشاشص (13/10/1358جمهوری مسوالمی،)روینامه فرهنگی، 
 عماومی (13/10/1371رسوالت، )رویناموه اجتماع،  و خانه در مسلمان زن وا عی جایگاه شدن
 و ... از دستاوردهای فرهنگی انقالب است.علمی  سطح ارتقای و آموزش شدن

 محصاولی یدای از تک ا تصااد اساالمی: بازساازی انقالب ا تصادی ج( دستاوردهای
 اضامحالل کامال ی نموناه پهلاوی، رژی  در ایران ترین دستاورد انقالب است. ا تصاد مه 

 اواخر در هک کشوری. بود الملل بین داری سرمایه نظام در سوم جهان کشورهای ملی ا تصاد
 غربای ی توساعه و رشد معیارهای به داشت تالش نفت، دریغ بی فروش با پهلوی رژی  عمر

 پیدر در را است مار نفی و برابری روح اول روزهای همان از اسالمی انقالب ولی. یابد دست
 عقب به برنامه این مدتی که شد باعث تحمیلی جنگ هرچند و دمید کشور ا تصاد جان نیمه

گردیاد و  آغااز ساازندگی دولات، و ماردم همااهنگی باا طی، جنگ پایان از پس ولی بیفتد
 یافت و نجات محصولی تک ا تصاد ها طرح این رسیدن ثمر با به شد و اجرا بزرگی های طرح

  رار عادالنه توزیع و اجتماعی عدالت مسیر در کشور ثروت و یابد افزایش غیرنفتی صادرات
نظامی  بسیج، خودکفایی و سپاه بعث، تشدیل رژی  حمالت قابلم در  هرمانانه دفاع .گیرد

 آید. حساب می اسالمی به انقالب نظامی و ... از دستاوردهای
 و دساتاوردها بار عالوه ایران، اسالمی اسالمی: انقالب انقالب جهانی د( دستاوردهای

 ی هماه برای زنی بسیاری دستاوردهای دارای است داشته ایران ملت برای که ارزشمندی آثار
 .گردد می اشاره گذرا صورت به ها آن از تعدادی به است که داشته مستضعفان و محرومان

دیان  باه شادید و گارایش جهاان در اسالم حیات تجدید اسالمی انقالب دستاوردهای از
 باه سیاسات و اجتمااع در ماذهب نقاش مورد در کتاب صدها اسالمی انقالب از پس. است

 پرداختاه ماذهب ی دربااره تحقیاق باه جهاان های دانشاگاه از بسیاری و آمده جهان بازارهای
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 نیاز را ساابق شوروی فروپاشی بینی پیش .دانستند می ها توده افیون را دین آن از  بل که درحالی
 دنیاا سیاسای تحلیلگاران از یاک هیچ که درحالی. شمرد اسالمی انقالب دستاوردهای از باید

 اسالم  درت از که شناختی با خمینی امام کردند نمی بینی شپی را بزرگ  درت این فروپاشی
 صادای کاه کردند اعالم سابق شوروی رهبر به پیامی در و نمودند را د یق بینی پیش این داشتند

 هاای موزه در بایاد را کمونیسا  پاس ازاین و رسد می گوش به کمونیس  های استشوان شدستن
 مانناد دیگاری دستاوردهای (67 :21 ، ج1379مینی، )ممام خ .کرد بررسی جهان سیاسی تاریشی
 بارای غارب تاالش مسالمانان باین در خویشاتن به بازگشت حجاب، به مسلمان زنان گرایش

 .است کشور از خارج در انقالب دستاوردهای ازجمله نیز...  و تشیع و اسالم شناخت
مشاترکات دستاوردهای انقالب یاسمین تونس با انقالب اسالمی ضمن داشاتن برخای 

مانند برکناری دیدتاتورها، تفاوت آشداری وجود دارد. بعد از پیروزی انقالب یاسمین هایچ 
حرکتی مبنی بر روی کار آمدن حدومت دینی دیده نشد. حتی اساالم گرایاان کاه  بال از آن 

زد مانند راشد الرنوشی نیز ابراز تمایل  می ساالری دینی و یا حدومت اسالمی حرف از مردم
ای  د و اعالن نمودند که در پی تشدیل حدومت دینای نیسات. الرنوشای در مصااحبهندردن

 دهای ؟ تشدیل اسالمی حدومت که هستی  آن درصدد ما که است گفته کسی گفت که چه
 یاا کنای ؟ مای تعطیال راها  فروشای مشروب برسی   درت به ما اگر که است گفته کسی چه

 هاارا آن جلاوی ماا بروناد تاونس دریاای رکناا خواهناد مای حجاابی بی با که هایی خان 
دیادگاه شایخ راشاد  (1393مفقهوی،  )سوید. ایا  نیاماده چیزهاا ایان برای اصال ما گیری ؟ می

الرنوشی درباره غرب نیز همسان و پدپارچه نیست. دیدگاه وی را در کشاکش میاان دیادگاه 
نظریاات  سدوالرها و سالفی جهاادی دانسات. ازایان رو، غارب در دیادگاه وی گااهی باه

سدوالرها شبیه است که با غرب دشمنی نداشته و چه بسا غرب مرکاز و آماال آناان نیاز باه 
های رادیداال،  های سالفی های وی گاهی باه اندیشاه آیند. از طرف دیگر اندیشه می حساب

رساد  مای باه نظار (253-251: 1391)جمعی می نویسندگان، گردد.  می افراطی و جهادی نزدیک
و م بت به غرب نزد الرنوشی از  اوت بیشاتر برخاوردار اسات زیارا بعاد از  دیدگاه دوستانه

های الرنوشی در بسایاری  انقالب یاسمین تونس و بازگشت به متن جامعه و سیاست دیدگاه
 از موارد ترییراتی نموده است.
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همانطوری که در اهداف هردو انقالب گذشت، دستاوردهای انقالب تونس باا انقاالب 
های تونس اگرچه توانساتند نظاام ت آشدارتر از عوامل و اهداف دارد. انقالبیاسالمی، تفاو

حاک  را کنار بزنند ولی شاید به درستی نتوان مفاهی  یک انقالب را در این خیزش نهاد زیرا 
هنوز بقایای نظام گذشته در ارکان  درت حضور دارناد و حازب حااک  نیاز منحال اعاالن 

رفی با یماندگان حدومت سابق در نظام موجود سه  دارناد و نگردیده است. از این رو از ط
از سوی دیگر برخی از کشورهای منطقه و بین المللی مانند عربستان و آمریدا تاأثیر فاراوان 

های انقالب تونس در این اسات کاه در بازیگران این کشور دارند. یدی از مه  ترین تفاوت
وری شاهنشاهی را سارنگون سااخت بلداه از انقالب اسالمی ایران نه تنها حدومت دیدتات

 غرب فرهنگی مظاهر مه  ترین دستاوردهای آن بر راری نظام والیت فقیه در ایران بود. نفی
های آشادار هاردو انقاالب اسات. انقاالب  فرهنگی غربی از دیگر تفاوت سلطه با مقابله و

گارا در ایان کشاور  های سدوالر و غارب تونس هنوز مظاهر غربی در آن نفوذ دارد و جریان
 حضور پر رنگ دارند.
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 نتیجه
های زیادی با انقاالب اساالمی  همانطوری که بیان شد انقالب تونس شباهت و اشتراک

اناد از  در ایران دارد و در بسیاری از موارد متأثر از آن نیز هست. برخی از اشاتراکات عبارت
 پیمانان ه  آمریدا و از مرکب سلطه نظام ب،که دربرابر هردو انقال دشمنان درجبهه اشتراک

 و ماوروثی مساتبد، حداومتی نظاام نیز هردو انقالب با یک کشورها  راردارند. در داخل آن
انقاالب  انقاالب تاونس باا .اناد است مواجاه باوده بوده آمریداهای  سیاست مطیع و فاسد

 نظاام با هدف سارنگونی کشور اسالمی در بسیاری از اهداف نیز مشترکند. انقالبگران هردو
 های  ادرت خویش بههای  حدومت وابستگی به پا خاستند و با مستبد و ظال  فاسد، حاک 
و از  سیاسای و ا تصاادی اجتماعی، عدالت مشالف بودند و با هدف تأمین جهانی گر سلطه

ها سرازیر شدند.  و سرنوشت خویش به خیابان حدومت در تعیین مردم تر مشارکت همه مه 
ساتیزی،  دهاد. اساتبداد نیز همگونی باودن هاردو انقاالب را نشاان می ها در شیوه راکاشت

زنان از دیگر مشترکات هردو انقالب  حضور خشونت، از استفاده ایستادگی، عدم و مقاومت
هستند. انقالب یاسمین تونس به احتمال زیاد از انقاالب اساالمی در ایاران الگاو بارداری 

جنابش چنانچه بسیاری بر این مطلب صحه گذاشتند. برای نمونه  نموده و از آن متأثر است،
تحت تأثیر مستقی  انقالب اسالمی به راشد الرنوشی و عبدالفتاح مورو « االتجاه االسالمی»

فعاالن مسلمان تونس از تجربه ایران تشویق شدند و جسارت  (58: 1379)فرمتی، وجود آمد. 
ندی از ماذهب زدایای عمیاق جامعاه باه ظهاور های خاود را یافتناد. ناخرسا بیان خواساته

گروههای اصالح طلب اسالمی نظیر جامعه حفظ  رآن کمک کرده بود. حدومات بور یباه 
دانسات نشسات کوشاید ایان فعااالن را باا بار چساپ  می  که انقالب اسالمی را افراطای

-23: 1390)مسووییتو، مته  کند و سپس رهبران آن را دستگیر و به زندان افدند. « خمینیست»
جان اسپوزیتو نیز معتقد است که حدومت تونس الگوی این انقالب را تهدیادی بارای  (24

هاای کاه از پایش در کشاور باود  رد. انقالب ایران به گرایشک می رهبری سیاسی خود تلقی
ی، به تمایالت اسالمی و انقالبی در سالمانقالب ادر هر صورت  (23)همان، شتاب بششید. 

معناوی انقاالب  نفوذ (4، ص21/11/1383، )هفته نامه پرتو سخ د. تری بششی، شتاب بیشتونس
 یانجسارت در ب یجاداز ایران و ا یبا الگوبردار ،اسالمی در تونس سبب شد فعاالن مسلمان
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در تاونس  «یهحرکه االتجاه االساالم»را با عنوان  یهای خود، جنبش اسالمی جدید خواسته
 (365: 1377)دکمجیان، . ترییر نام داد« هنهضجنبش »تشدیل دهند که بعدًا به 

های هردو انقالب نیاز انادک نیساتند  تفاوت بسیار بین دو انقالب، های شباهت با وجود
واحد و متمرکز؛ انقالب اسالمی ایران را رهبر  رهبری نداشتن: اند از که مه  ترین آن عبارت

درت شارق و غارب و ایاادی آن کرد که از  ا می حدی ، مدبر و فقیه جامع الشرایطی رهبری
هیچ واهمه نداشت و باه  ادرت الهای و ماردمش ایماان داشات. ولای در انقاالب تاونس 

ای در رهباری  برجساته نقش انقالب را بر عهده ندارد و گروهی نیز دارای رهبری فردخاصی
تفاوت مه  دیگر کاه از  .دارند نقش در انقالب و ا شاری سیاسی متعدد گروههای و نیستند

های دینی در انقاالب اسات. در  میت فوق العاده ای برخوردار است ایدئولوژی و گرایشاه
 و اجتمااعی ابعااد و سیاسای درهمه اسالمی ایدئولوژی مردم اک ریت ایران اسالمی انقالب

بود ولی « استقالل، آزادی جمهوری اسالمی»بود و شعار مردم  و ا داماتها  سیاست مبنای
در انقالب تونس هیچ گروهی . ابه در انقالب تونس دیده نمی شوداین شعار و شعارهای مش

دینی در باین انقاالب  ایدئولوژی یک از جمهوری اسالمی سشن به میان نیاورد بلده داشتن
های دموکراتیدی و مردم ساالرانه، مردم تونس  گران غایب بود. تفاوت دیگر با وجود خواسته

ر نظار نداشات و بیشاتر شاعارهای مانناد خااص د خااص و طارح برای آینده خویش نظام
بود نه مانند جمهوری اسالمی. از دستاوردهای مه  انقاالب « الشعب یرید اسقاط النظام»

اسالمی در ایران استقالل انقالب به ویژه در استقالل سیاسی آن است. این مه  در انقاالب 
صاوص ایااالت که بیان گردید کشورهای مشتلاف باه خ تونس دیده نمی شود و همانطوری

وآماد فاراوان های عربی نقش تعیاین کنناده دارد و رفات متحده آمریدا در سرنوشت انقالب
 اند. ها در این کشور و اعالن دلیل بر آن است و هر دو کشور این موضوع را پذیرفتهآمریدائی
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