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 1393، سال بيست و يكم، شماره اول، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات خاورميانه 
        

 1393/2/7 : تاريخ دريافت       * اسد اهللا اطهري

 1393/4/6 : تاريخ پذيرش        **زهرا قاسمي

 سيد محمد امين حسيني

        

 چكيده
سياست يك بام و دو هـواي آمريكـا و عـدم            .  ويژه آمريكاست   ترين اهداف غرب به   خاورميانه از مهم

دخالت و موضع كشورهاي غربـي      .  كس پوشيده نيست    طرفي او در قبال تحوالت خاورميانه بر هيچ بي
خود گرفته كـه      هاي اسالمي در كشورهاي عربي، شكل موجود زشت و ناهمگوني به   در مقابله با نهضت

در پي ايجاد هرج و مرج در آن كشورها و سركوب كساني است كه قصد دارند پرچم اسالم را در آينده    
هاي خاورميانـه اسـت و در مقابـل           نظريه بيداري اسالمي درباره انقالب . كشور خود به اهتزاز درآورند

هـا    ها، در مسير تامين خواست غرب در پي آن است تا فرايند اين انقالب.  گيرد ها قرار مي ديدگاه غربي
هاي ديگـر     گيري حكومت   شكل.  كند  در اين راه، حتي از مداخله نظامي پرهيز نمي .  و منافع غرب باشد

مانند جمهوري اسالمي ايران در منطقه، براي غرب قابل پذيرش نيست و در بيش از سه دهه گذشـته،    
اين نوشتار بر آن است تا به بررسي موضع غـرب  .  هاي غرب در منطقه بوده است اين موضوع از اولويت

 . هاي شكل گرفته در كشورهاي تونس، يمن، بحرين و سوريه بپردازد ها و بيداري در قبال انقالب

 آمريكا، بيداري اسالمي، خاورميانه، تونس، يمن، بحرين، سوريه: واژگان كليدي
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 1393، سال بيست و يكم، شماره اول، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات خاورميانه 

 مقدمه
ور شده بودنـد و       زماني كه شمار زيادي از مردم مغرب زمين در تاريكي جهل و گمراهي غوطه 

هـاي    اي در عرصه    دار تمدن بزرگ و پيشرفته  كردند، اسالم مشعل دوران قرون وسطي را تجربه مي
هاي گوناگون ادبيـات، هـنر، علـوم طبيعـي، فلـسفه،              فرهنگي، سياسي و اقتصادي بود و در حوزه  

زد و محققان و دانشمندان بزرگ اسالمي،         نجوم، رياضيات، طب، فيزيك و شيمي حرف اول را مي 
هـاي علمـي      اختراعـات، ابتكـارات و نـوآوري      .  انـد   اي در توسعه علوم و فنـون داشـته          سهم ارزنده 

هاي روشني از ترقي و پيشرفت در        مسلمانان باعث شد تا مسير رنسانس در اروپا هموار شود و افق
تـاثير تفكـر اسـالمي قـرار گرفـت و            اروپاي آن روز تحت.  هاي مختلف فرا راه بشر قرار گيرد زمينه

بسياري از انديشمندان و متفكران غربي درباره تاثيرپـذيري       .  مشتاقانه و با آغوش باز آن را پذيرفت
در خـصوص     »هنري پيرن «.  اند  اند و آن را مورد تاييد قرار داده       اروپا از تمدن اسالمي سخن گفته

در كل تاريخ جهـان، هيـچ چـيزي در        «:  گويد ميتاريخ اروپا تاثير تمدن اسالمي بر اروپا در كتاب 
 ».دنيا قابل قياس با گسترش اسالم و تاثيرات بالفصل آن در قـرن هفتـم ميـالدي نبـوده اسـت                

 ) 110 ـ 111 : 1383 ساالر، (
ـادي و              ـال متم دوران با شكوه تمدن اسالمي قريب پنج قرن به طول انجاميـد و طـي پانـصد س

برد و با خرافات، بربريت و     سر مي ماندگي و انحطاط به درست در عصر قرون وسطايي كه اروپا در عقب
جان غرب دميد و      اي بر كالبد بي     كرد، فرهنگ و تمدن اسالمي، روح تازه  ناداني دست و پنجه نرم مي

 . هاي فرهنگي، علمي و انساني به روي جهان غرب گشود اندازهاي جديدي در زمينه چشم
رغم تاثير مثبت تمدن اسالمي بر فرهنگ قرون وسـطايي اروپـا،            جاي بسي تاسف است كه به

اين حقيقت را دنياي غرب ناديده انگاشته و يا به صورت محدود و به نـدرت بـه آن اشـاره كـرده                 
در جلـسه ويـژه انجمـن         1377 در پـانزدهم مهـر        ،وزير امور خارجه انگليـس      ،رابين كوك . است

اسماعيليه لندن در مركز انجمن درباره روابط اسالم و غرب و ضرورت گفتگـو ميـان دو فرهنـگ،           
هاي فرهنگي مـا    ريشه«:  وي در بخشي از بيانات خويش چنين گفت.  مطالب مبسوطي اظهار كرد

گـيري انديـشه و       هنر، علوم و فلـسفه اسـالمي بـه شـكل        .  تنها اصيل، كه از اسالم نيز بهره دارد نه
مـا در   .  را به ما آموخت)  محاسبه(نحوه شمارش )  رياضيات(اعداد اسالمي .  شخصيت ما كمك كرد
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خوبـي    جريان توسعه روابط خود با جهان اسالم، ديني را كه فرهنگ غرب به اسالم دارد بايـد بـه              
اسالم بنيادهاي فكري بخش عظيمـي از       .  غرب به اسالم بسيار مديون است   ...  مدنظر داشته باشيم
از شناخت اعداد تا درك ما از ستارگان و بسياري از مباني تمدن مـا         .  ريزي كرد تمدن غرب را پايه

ترين اشتباهاتي كه ممكن است غرب مرتكب شـود ايـن       يكي از بزرگ.  ريشه در تعاليم اسالم دارد
هاي ما در طول تـاريخ درهـم     است كه فرهنگ اسالمي را بيگانه تصور كند، چنين نيست؛ فرهنگ

 ) 505 ـ 506 : 1379 خو،  آراسته( »... اند آنها امروزه درهم آميخته. اند عجين شده
اگرچه حركـت   .  آغاز تحول و حركت جديدي در جهان اسالم بود          ابتداي قرن چهاردهم نقطه

تدريج احياي حيات سياسي و اجتماعي مـسلمانان          مزبور كند و تا حدودي نامحسوس بود، ولي به
  خواهـي،     هـاي حكومـت ديـني، عـدالت         هاي مبارزاتي و طـرح گفتمـان        و حضور آنان در صحنه    

 . المللي وارد كرد اصطالح بيداري اسالمي را در فرهنگ سياسي و بين  طلبي،  استقالل
بيداري اسالمي كه در ابتدا بيشتر جنبه داخلي و مرتبط با مسائل اجتماعي مسلمانان داشـت،    
پس از چند حركت سياسي بر ضدسلطه نيروهاي خارجي و استعماري به موضوع مهـم و حياتـي      

هـاي بـزرگ      مدت و بلندمدت توسط قـدرت    هاي كوتاه با اجراي طرح.  هاي بزرگ تبديل شد دولت
هاي اسالمي حدود يك قرن مبارزات و مـشكالت بـسياري را         استعماري، جريان بيداري و جنبش

پشت سر گذاشت و سرانجام در آخرين سال قرن چهاردهم هجري با پيروزي انقالب اسـالمي در          
خود تحـوالت و دسـتاوردهاي فرهنگـي،            ايران، اوضاع و احوال جديدي شكل گرفت كه در ادامه      

اي كه بازتاب و پيامـدهاي ايـن پديـده،           گونه به. المللي زيادي داشته است اقتصادي، سياسي و بين
موضوع مستقلي است كه در غالب مراكز تحقيقات استراتژيك جهـان اكنـون مـورد پـژوهش در                 

 . ها و مقاالت بسياري در اين زمينه چاپ و منتشر شده است گفتگو؛ و كتاب

 مفهوم بيداري اسالمي
در امت اسالمي كه اكنون به تحولي بزرگ در        بيداري اسالمي، يعني حالت برانگيختگي و آگاهي

هايي را پديد آورده كه هرگز در محاسـبه شـياطين      ها و انقالب هاي منطقه انجاميده و قيام ميان ملت
هاي عظيمي كه حـصارهاي اسـتبداد و اسـتكبار را           گنجد؛ خيزش المللي نمي اي و بين مسلط منطقه
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در واقع بيداري اسالمي جنبشي اجتماعي،      .  ويران و قواي نگهبان آنها را مغلوب و مقهور ساخته است  
فكري و سياسي در جهان است كه در دو قرن گذشته در جهان اسالم شكل گرفتـه و بالنـده شـده             

ـا اسـتعمار، اسـتبداد،               است و هدف آن احياي هويت، ارزش ـارزه ب ها و احكام اسالمي در جامعه و مب
 )123 : 1392 فوزي، . (عدالتي، ظلم، كفر و نقد نظام غير ديني و ناعادالنه جهاني است بي

بيـداري اسـالمي    .  بيداري اسالمي به مفهوم ظهور اسالم ناب و پاك در انسان و جامعه اسـت         
ميل بازگشت  .  هاي مسلمان براي بازگشت به زندگي و فرهنگ اسالمي است     توجه و خواست ملت

عنوان يك مسلك اخالقي صرف و ورود دين بـه           به مباني و اصول اسالمي، اكتفا نكردن به دين به
. عرصه سياست و اداره جامعه و در يك سخن، حاكم كردن اسالم بر همـه شـئون زنـدگي اسـت           

عبارت ديگر بيداري اسالمي تحولي است حاصـل از دميـدن آگـاهي و             به)  19 :  1390 پناه،  يزدان(
منظـور حركـت ارادي و آگاهانـه آن در مـسير              اراده در كالبد به خواب رفته انسان و جامعـه، بـه          

كماالت فطري خويش در چارچوب نظم و نظام اسالمي كه نتيجه آن، احيا و بازيابي هويت فردي      
و جمعي، يعني شناخت هويت مسلماني و مسلمان بودن، بازگشت به هويت جمعي واحد خويش         

 ) 63 : 1385 نواب، . (و دارالسالم است
بـا    2010 اي است براي تحليل و تبييـن رخـدادهايي كـه از دسـامبر                  بيداري اسالمي نظريه  

هاي تونس، مـصر، ليـبي و يمـن        خودسوزي محمد بوعزيزي در تونس آغاز و با سرنگوني حكومت
ادامه يافت و اينك در جهان عرب عالوه بر آن كشورها در اردن، بحرين و شرق عربـستان نـيز در          

براساس اين نظريه عوامل متعددي در كشورهاي منطقه وجود دارد كه موجد چنين      .  جريان است
هـاي    ماهيـت اسـتبدادي حكومـت     :  ترين آنها عبارتنـد از     رخدادها و تحوالتي گرديده است و مهم

عربي، عدم تطبيق قوانين با احكام اسالمي، فاصله طبقاتي، فقـر، وابـستگي حكـام و سـردمداران                
گرچه آغاز و رواج بيداري اسـالمي متأخـر    ....  خواري و حكومتي به بيگانگان، گسترش فساد و رانت

ساله برخوردار اسـت      150 رسد در واكاوي تاريخي، اين مقوله از قدمتي حداقل     نظر مي است اما به
و حقيقت آن است كه آنچه در تحوالت اخير كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا رخ داده اسـت،             

 ) 122 : 1391 اي،  هزاوه. (شود بخش جديد و نوظهور و البته نه پاياني آن محسوب مي
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 پيامدهاي بيداري اسالمي براي آمريكا
هـاي خـود را بـراي منطقـه           سـازي، طـرح     ها با شعار حقوق بشر و دموكراسـي     آمريكايي.  الف

دنبال تقويت جايگاه خـود در ميـان افكـار عمومـي              كردند و در تحقق آن به    خاورميانه معرفي مي
 . يابي به اين هدف ناكام ماندند جهان اسالم بودند اما در دست

هـاي    دنبال سركوب جريـان     اي خود به   آمريكا در چارچوب سياست تثبيت هژموني منطقه.  ب
هاي اصيل اسالمي در تمام كشورهاي اسالمي و عربـي       اصيل بيداري اسالمي بود، اما امروز جريان

تـرين نيروهـاي سياسـي و اجتماعـي           به مهـم   »لبنان، فلسطين و عراق«ويژه كشورهاي هدف  به
هـاي    هـا و روش     هاي شيعه و سني اصيل با تكيـه بـه تاكتيـك         اند، جريان جهان عرب مبدل شده

طلـبي آمريكـا را       عقاليي و كارساز جهان تشيع به محوريت ايران جبهه مقاومت در برابـر هژمـون       
 . اند شكل داده

نكته سوم، اينكه بيـداري اسـالمي باعـث بحـران مـشروعيت و مقبوليـت سياسـي بـراي                  . ج
 . هاي سياسي و فرهنگي و حتي امنيتي آمريكا و عوامل آن در منطقه شده است پايگاه
هـم خـوردن ثبـات و دوام و كارآمـدي             تر اينكه، ظهور بيداري اسالمي باعث بـه         نكته مهم .  د

. ها از ناحيه آمريكا و متحدانش شده اسـت          المللي و مديريت بحران  راهبردهاي غرب در سطح بين
همين دليل است كه جبهه صهيونيسم مسيحي تمام امكانـات خـود را بـسيج كـرده اسـت تـا              به

نفع خود    ساز خود قرار دارد به    منازعه خود با جهان اسالم و جبهه مقاومت را كه در نقطه سرنوشت
انداز آينده را در نتيجـه فينـال تقابـل بـا           مقاومت نيز با علم به اين مقاصد غرب، چشم.  تغيير دهد

 . كند غرب تصور مي

 موضع غرب در بيداري اسالمي منطقه 
 : توان به موارد ذيل اشاره داشت در خصوص موضع غرب در قبال بيداري مي

 هاي بزرگ در پوشش همكاري دخالت قدرت .1 
از جمله عوامل مهم اثرگذار در جامعه عرب كه تا حد زيادي موجبات نارضايتي مردم را فراهم       
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هاي خـارجي غربـي در ايـن كشورهاسـت كـه عمـدتا در                 مورد قدرت هاي بي كرده است، دخالت
هاي مستقل عربي پس از جنگ جهاني دوم،          ازآغاز پيدايش دولت.  شود پوشش همكاري انجام مي

هاي فراواني پيش روي اقتدار سياسي حاكم بر كشورهاي منطقه وجـود داشـته اسـت كـه         چالش
حاكمـان كـشورهاي عربـي،      )  125 :  1380 دلفـروز،   . (توان از آن با عنوان بحران اقتدار نام برد         مي
ناچار، براي حفظ حكومتشان، در كنار تقويت قواي نظامي، به اتحاد با كـشورهاي خـارجي روي       به

براي مثال، مصر   .  آوردند كه پيامدهاي آن باعث خفقان و متعاقبا، كاهش بيشتر مشروعيتشان شد     
اتحاديه اروپا كه طبق سند راهبرد امنيت اروپا، امنيـت         .  خواهان برقراري ارتباط و اتحاد با اروپا بود

داند، همواره درصدد است طي طرحي موسوم بـه       خود را در سايه ثبات همسايگان موافق خود مي
، بـا بهبـود وضـعيت سياسـي ـ          )1390 پوراسـماعيلي،   (  »طرح عمل سياست همسايگان اروپـا     «

اجتماعي اين كشورها، سوپاپ اطميناني براي ثبات آنها تعبيه كند كه موجب حفظ فضاي امنيتي     
جانبـه از     هـاي اروپـا در ايـن مـوارد در جهـت حمايـت همـه                  چون تـالش  .  اروپا در منطقه شود   

هاي مـردم منطقـه از        ديكتاتورهاي عرب براي حفظ ثبات و تامين منافع خود بوده است، خواسته    
 . هاي گسترده در جامعه عرب انجاميده است سوي اروپا ناديده گرفته شده و اين امر، به نارضايتي

المللي، درصـدد اسـت در راسـتاي پـروژه            ترين بازيگر بين    عنوان مهم   از سوي ديگر، آمريكا به   
ريچـارد نيكـسون در مـورد       .  هاي اسـالمي كنـد      هاي غربي را جايگزين ارزش  هراسي، ارزش اسالم

اي باشـد كـه بـا         گونـه   سياست خارجي آمريكا بايـد بـه   «:  گويد سياست خارجي آمريكا چنين مي
هاي بنيـادگراي     هاي تجديدنظر طلب همكاري استراتژيك داشته باشد و پيوند خود را با نظام   رژيم

ايـن در حالـي     )  246 :  1371 نيكـسون،   (  .»افراطي و راديكال، به همكاري تاكتيكي محدود نمايد     
هاي هر جامعه، بيش از هر چيز بازتابي است از سـطح توسـعه،     ها، ساختار و ويژگي است كه ارزش

هاي مختلف و متفاوتي در سطح جهان وجـود دارنـد؛ زيـرا جوامـع، از                   ارزش.  فرهنگ و تاريخ آن 
هاي غرب و آمريكا      بنابراين، تالش .  پيشينه تاريخي و سطوح فرهنگ و توسعه متفاوتي برخوردارند 

دليـل اينكـه فرهنـگ ملـت عـرب بـا              هاي غربي در خاورميانـه عربـي، بـه         براي جايگزيني ارزش
 . هاي غربي سخت ناسازگار است، ثمري جز نارضايتي بيشتر مردم ندارد ارزش
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 جويانه در قبال رژيم صهيونيستي سياست خارجي صلح .2 
جويانـه بـا      تفاوتي نسبت به مساله فلسطين در سياست خـارجي و برقـراري روابـط صـلح                بي

توان از جمله داليل وقوع بيداري اسالمي در كشورهايي چون تونس، مصر و برخـي       اسراييل را مي
هـاي تـونس و مـصر بـا رژيـم             رابطـه نزديـك رژيـم     .  ـ عربـي دانـست    ديگر از كشورهاي اسالمي

هاي امنيتي آن، از جمله عوامل مهم بيداري مردم مـسلمان در ايـن             صهيونيستي و كاهش هزينه
هـاي    جمعيت باالي يهوديـان در كـشورهاي شـمال آفريقـا، جـدا از انگـيزه              .  دو كشور بوده است

سياسي، اقتصادي و امنيتي اسراييل، عامل مهمي در توجه ويژه رژيم صهيونيستي بـه كـشورهاي      
عالوه بر اين، همكاري گسترده اقتصادي، اطالعـاتي و امنيـتي بيـن اسـراييل و             .  اين منطقه است

هرچنـد رونـد    .  رود  شـمار مـي     هاي حاكم بر اين كشورها، بخشي از منافع حياتي اسراييل بـه   رژيم
توان منشائي براي قطع كامل همكاري اين كشورها بـا رژيـم صهيونيـستي       بيداري اسالمي را نمي

اي خـود را از       توان ترديد داشت كه اسراييل متحدان مهم منطقـه      قلمداد كرد، اما در هر حال نمي
دست داده و برگشت به شرايط قبل از وقوع بيداري اسالمي در ايـن كـشورها، بـراي ايـن رژيـم                    

 . غيرممكن است
هـاي مردمـي      هاي بزرگ غربي، مواضعي دوگانه را در قبال بيداري اسـالمي و حركـت               قدرت

هـا و     ويـژه آمريكـا در مـورد برخـورد بـا ايـن جنبـش                هـا، بـه     اين قدرت.  خاورميانه، اتخاذ كردند
گـيري    آمريكا همواره سنت ديرپاي پـي    .  هاي مردمي، در موارد متعدد يكسان عمل نكردند حركت
در واقـع، از    .  ويژه در خاورميانه دنبال كـرده اسـت         جويانه، ناپخته و خشن را به   هاي سلطه سياست

حوزه صلح؛ شـامل كـشورهايي اسـت كـه          .  1 :  شود  ديد آمريكاييان، جهان به دو دسته تقسيم مي
حـوزه آشـوب؛    .  2 هاي ليـبرال در حركتنـد؛ و          هاي ليبرالي هستند يا در جهت ارزش داراي ارزش

هـاي    عبـارتي، ارزش    هاي ليـبرال دارنـد و بـه         هايي غير از ارزش     شامل كشورهايي است كه ارزش  
آمريكا كه در ابتدا به حمايت از رژيـم مبـارك پرداخـت، راهـبرد خـود را در                    .  غيرآمريكايي دارند 

بر پايه اين راهبرد، ايـاالت متحـده تمـام تـالش خـود را               .  چارچوب اين تئوري مطرح كرده است
هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و       هاي مردمي منطقه، ارزش    كند كه ضمن حمايت از حركت مي

اين در حالـي   .  هاي آمريكايي است را در منطقه جايگزين كند فرهنگي كه در جهت منافع و ارزش
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يابـد،    طور موثري از اسـالم قـوام مـي          ها و ساختارهاي فرهنگي جامعه عرب كه به       است كه ارزش
 ) 117 : 1393 كاكا شمشادي، . (هاي آمريكايي باشد تواند پذيراي ارزش نمي

 ستيزي  اسالم .3 
كـه تبعـاتي چـون      ...  گيري بيداري اسالمي در كشورهاي تونس، ليبي، بحرين، يمـن و       با اوج

اي   هـاي منطقـه     تضعيف پايگـاه  «،  »هاي اسالمي در صحنه سياسي      پررنگ شدن حضور جريان  «
دنبـال    را بـه    »تقويت محور مقاومـت در منطقـه      «و همچنين     »آمريكا و متحدانش در خاورميانه 

اي آن همچون قطر، تركيـه     پيمانان منطقه داشت، دستگاه امنيتي ـ ديپلماسي اياالت متحده و هم
. هاي عظيم مردمي را در برنامه كـار خـود قـرار دهنـد           و عربستان را بر آن داشت كه مهار خيزش

دنبال فرار بن علي؛ مداخلـه نظـامي نـاتو در             حفظ نهادهاي امنيتي، نظامي و سياسي در تونس به
گـيري دولـت      ليبي و تالش براي به حاشيه راندن نيروهاي مردمـي و انقالبـي در جريـان شـكل            

عنـوان رهبـر      المسلمين بـه    انتقالي؛ حفظ ارتش و نهاد امنيتي در مصر و در تنگنا قرار دادن اخوان   
هاي اسالمي در اين كشور براي به چالش نكشيدن منافع آمريكـا در قـاهره؛ تـالش بـراي                 جريان

پيمـان    تـرين هـم     عنوان ستون فقرات امنيت ملي عربستان سعودي، مهم   كنترل بحران در يمن به
عرب آمريكا در منطقه؛ سركوب قيام مـردم بحـرين بـا سياسـت مـشت آهنيـن و تـالش بـراي                    
بازگرداندن ثبات به اين كشور از طريق ارسال سالح و مستشار نظامي به بحرين؛ و دست آخر هم         

آفريني و ماجراجويي در سوريه براي فرار به جلو و ضربه زدن به محور مقاومت باعث شد تـا      بحران
مداران آمريكـايي سـخن     هاي مردمي توسط سياست بسياري از كارشناسان سياسي از مهار انقالب

در اين بين، كشورهاي عربي حوزه خليج فارس كه همگي داراي حكومت پادشـاهي  .  ميان آورند به
دليل نگرانـي شـديد از سـرايت ايـن بيـداري              و ديكتاتوري بوده و بازيچه دست آمريكا هستند، به 
صـدد سـركوب هرگونـه        طـور كلـي غـرب در        اسالمي در كشورهاي خود، با هدايت آمريكـا و بـه      

تـرين نقـش را در ايـن زمينـه، كـشور              اعتراضات مردمي در اين كشورها برآمدند كه البته  مهـم           
 . كند عربستان سعودي ايفا مي

بينيم كـه چگونـه نظـام ديكتـاتوري بحـرين پـس از ناكـامي از مقابلـه بـا                        در اين رابطه مي   
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طلبد   هاي مردمي آن كشور، از عربستان و ساير كشورهاي عربي خليج فارس استمداد مي       خواسته
نـشانده غـرب، دسـت بـه سـركوب خـونين مـردم مظلـوم و                   هاي دست   و به كمك اين حكومت  
 ) زاده وابسته فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در سوريه موسوي. (زند ستمديده آن كشور مي

خير با ن ا قردر  مسلمين  م و   سالابا  ن ياديهون و يخي غالب مسيحيارتار و شكاآشمني  و دضديت  
ــ   جتماعياحركت  و  سالمي  اري ا بيد . لمللي تشديد شداصحنه بينن در   مسلمانار  با حضوو  سياسي  ـ
، پاشي خالفت عثمانيوفر.  ستي ا جدده و  گسترر بسيام سالاجنگ با  در مريكا  ا آخيرو اپا  ت ارومااقدا
ن، مسلماناي  معنودي و   ماي  هاوتثردي  نابوي،  پهلو   سيس سلسلهات،  ئيلاسرايم غاصب  رژسيس  ات
تحقق ي از   جلوگيرو  پرستي   ملتگرايـي و      ن، رواج ملي  مسلمانان  ميادر  جنگ مستمر  و  تفرقه  د يجاا
ان و  يراسالمي  ري ا جمهوو  سالمي  ب ا نقالابا  ده  گسترو  همهجانبه  رزه  مباآن،  قعي  ي وا معنا مت بها

ـاي ا    دولتشمني  از د ست كه ناشي  اماتي اقداز ابخشي ن، تبليغ بر ضد مسلمانا م و  سالابا  ري  ستكباه
د منافع خوو  هويت  ع از    فاو د حفاظت  اي  لمللي برابينو  ملي  ي  صحنههان در    مسلمانار  حضو

ا در  سلطهگردي و   بيني مانجديد كه با جهاگذاري نظامي     انبنيدادن و   شكل اي كوشش بر. ميباشد
يگر رت د عبا به  »ملتــ    لتدو«تحميلي  م نظاوت از متفاي يگرم دتحقق نظااي برش تالو ست  د اتضا

و مقابله با سلطه فرهنگي  ر  منظو بهم  سالن ا جهات  حدونهايت  و در   يي  گـــرا  هـــمجهت  در  حركت  
ــ    ينيي د هاو ارزش فرهنگ  ي  حياب و ا  شي غرارز ست كه علت بسيج ايگر  دني  انگري،  توحيدـــ
 ) تا نام، بي بي. (سته اسالمي شداري اجنگ بر ضد بيدت و مكاناا

 منطقهزار باو تسلط بر نفت . 4 
كااليي رت  نفت به صودوم،  جنگ جهاني  از  بعد  ي  بيشترت  با شداول و   جنگ جهاني  از  پس  

ي هاركه تسلط بر كشواي    گونــه   بــه .  شدرگ  بزي  هارتقدد  قتصااي ا حياتي برو  مهم  راهــبردي،   
ـاي     دولـت لمللي  ابينو  جي  رسياست خار  محو،  ميانهورخاويژه در     بهنفت  ه كننددرصا . يددگررگ  بزه
ــسترده تالب  غر ان يراتسلط بر  ا  لذد و   به منافع منطقه بشوروي  سترسي شودتا منافع  د  كراي    ش گ
ق و  موضع شرد  تحارو ا  يناز ا .  دبوه  مددرآنها  آساسيترين سياست ثابت  صورت ا   ب به غرق و   شراي  بر
ق تفادوم ا جنگ جهاني  از  كه پس  د  بواردي  موود  معدان از   يراسالمي ملت  انهضت  ا  مقابله بب در   غر
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با و  نمي پذيرفت  ر را   ستكباايدند كه سلطهجويي  دشمن مشتركي ميدمقابل  د را در     خوا  يرد؛ ز فتاا
و سياستها  اي از     هبخش عمد.  سته ا مدآتي  رزامباو به صحنه سياسي  ي جديدي هاو ارزشفرهنگ  

صحنه ن در   كنوا.  ستهــاي نفــتي معــروف ا     بــه سياســت ميانه  ورخارگ در   بزهــاي    ت دولــت مااقدا
ند كه مسائل ا  هبسته شدوابه يكديگر  ن  چناآن  ميانه  ورخات و   نف،  سالمياري المللي سه مقوله بيدا بين
ست كه اي ا   گونـه   ار داده و به   قرد  خوع  لشعااتحتن را ئوپلتيكي جهادي و ژقتصاي، افكري هانجرياو 
 . سته ايكديگر غيرممكن شداز نها دن آكرا جد

ر ستكباي ا معضل جددو  حل  م و   مهف  هددو  تحقق  ي  ستادر را   »رگميانه بزورخا«ح  ئه طرارا 
ن، و  جهادن  تك قطبي كراي  جرالين مرحله  اوميانه به منزله  ورتسلط بر خا.  منطقه ميباشدب در   غر
ـامين    بروش آن   فراز  حاصل  ي  هارالو د نفت  ي از   گيرهبهر محله ر  قلدوژه  پراي  جري ا هزينه هااي تـ
ف هددو  مريكايي  ي آ هاو ارزش فرهنگ  دن  كرده  پياو  سالمي  اري ا بيداف  نحرايا  ر و   مها.  ستن ا شد
وي سياست منزو  مريكا  آ  21 ن  قرح راهبردي   طراي  جرالين مرحله  وزي در اوپيراي يگر بردي دهبررا
زار باو  مريكا با تسلط بر نفت  آقع  در وا .  ميباشده  متحدت  ياالرت ا قددن  كرري  نحصاو ا قبا  دن ر كر
ــتكليه  ، از   ميانهورخا ، و  قعيوابا قيمت  وت  لتفاايافت مابهو در شي نفت  وفرج ارزان   يگر باهــاي د   دول
حاكم و  حافظ  ارم و   ندان ژا بهعنو،  ين منطقهرا در ا  كاالها  وش  فراز  حاصل  د  سواز  يافت بخشي  در

و حيثيت  دادن  ست  ر و از د   بسياي  هزينههاو  ها  شغم تالر  ن بــه  گرچه تاكنوا.  هد گرفتامنطقه خو
ممكن ،  ميباشدت  بلندمدح  نجا كه طراز آ لي  ، و برسدد  خوي  ستههااكامال به خواســت  نستهانتوو  برآ
چگونگي موفقيت يا ان و   ميز.  كندا  مه پيداداها  شين تاله ا پيچيدت  معضالات و   تهديدد  جووست با  ا

اري تعميق بيدش و    گسترو  نها  آمت  ومقاو  سالمي  ي ا جنبشهارت  بستگي به قدح  شكست طر
 . ددارسالمي ا

 انيراسالمي ري اجمهوازي ندابر .5 
ي ها لتدوتوجه  رد  خير مون ا قره در دو    يژو بهو  هميشه  ان  يراتژيك  استرائوراهبردي و ژ  موقعيت  

حتي و  مريكاييها  ، آ نگليسيها، ا عثمانيها،  ها، روس هايهلند،  پرتغاليهاش  تال.  ستده ا بورگ  بز
ر ين كشوامعاصر  ون  نشيب قراز و   يخ پرفررتااز  بخشي  ان  يراتسلط بر  اي  بر)  صفويهدر دوره   ! (هانفغاا
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ــ ا مريكا  ك آ با تسلط مشتر.  ستا سياست جهاني ان در   ير، ا 1332 داد  مر  28 ي  تادكواز  نگليس بعد  ـ
خدمت ن در   نچناي آ فاسد پهلوو  بسته  وايم  و رژ شد  ردار  برخواي    ه يژوموقعيت  رگ از   بزهــاي    رتقد

يك ن و   جهادر  مريكا  آترين متحد  درناه  شا«:  كه كيسينجر گفتد  مريكا بوويـــژه آ   ب بـــه منافع غر
ـاروين،   (  ».دبووط  نامشرن  همپيما د اليل متعددبه  ان  يردر ا سالمي  ب ا نقالا)  396 :  1370 مـــــ
از پس  ي  هاروزلين  ن او هماا از  لذ.  قابل تحمل باشدل و مريكا قابل قبوويژه آ ب بهغراي نست برانميتو

ر و  فتارقل تغيير  ايا حدازي و   ندابراي  برن  گوناگول  شكاده در ا  گسترهـــاي    ب تـــالش نقالوزي ا پير
د نها خواز آ اليل هريك  ان و د  يرو ا مريكا  ي آ چالشهات و   مااقدامجموعه  .  شدز  غاآستحاله فرهنگي  ا

از پشت خيلي  ه در    كنند يتاهدوي  نيران را    يرامريكا  آ...  «.  ميطلبداي را    گانهابهتنهايي تحقير جد
تحت حاكميت ان  يراعطف توجه به  و  غدغه  دين  ا.  ميبيندن  جهان در   يااگرمسالي ا جوييهاهستير

ين اس ا اليل هردبلكه به  ،  هانگاوگران  بحرل  طور در   ين كشواتجربه تلخ  از  نهتنها ناشي  ن  حانيورو
ه متحدت  ياالت ا كه مقاماي  تمايز نظررو،  يناز ا ...  نيز هستان  يرب ا نقالم ا سالژي ا يدئولور از ا  كشو
ـان     مسالابين   ان يرامسأله  ....  اردندد  برركاان  يررد ا مو، در   قائل ميشوندر  جنگساالرو و   ميانهگرايــ
ت ياالي ا گمي فكردرسر.  زدشن ميساروست  اشته  ن دا يااگرمسالابه  ه  متحدت  ياالاكه  دي را   يكررو

از مزگشايي  ون ر بدان  نميتون را   يااگرمسالابه  ر  ين كشواظن  ءسوو  سالمي  اري ا بيدره  باه در متحد
شنگتن واسد كه  رچنين بهنظر مي.  فهميدان  يراز ا مريكا  آجي  رسياست خاه  ستگادعميق  اس علل هر

ل شماو  ميانه  ورسر خااسره در   حيا شداي ا گرمسالاسنجش  اي  ليه برر او معياان  بهعنوان  يرب ا نقالاز ا 
اي بري  تردهگستري  پيامدهاان،  يرل ا قبادر  مريكا  آسياست  ،  مينهزين  در ا .  ميكندده  ستفاافريقا  آ

با توجه بـه اينكـه مواضـع        )  59 ـ58   فواز،(  ».ن دارد همه مناطق جهان در  يااگرمسالامريكا با  آبط روا
تك كشورهايي كه در آنهـا       كلي غرب در منطقه بيان گرديد، پرواضح است كه موضع غرب در تك

 . بيداري اسالمي صورت گرفته، مورد بررسي قرار داده شود

 گيري غرب نسبت به بيداري اسالمي تونس موضع
هـاي    هاي خـصمانه بـسياري را عليـه انـواع جريـان             هاي غربي مسلط بر جهان، سياست  نظام

. ها اثر گذاشته اسـت    اند و اين يكي از داليل اصلي است كه بر آينده اين جنبش كار برده اسالمي به
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انـد و     ها به رويارويي نپرداختـه      ها و جريان    صورت مستقيم با اين جنبش هاي غربي به هرچند نظام
هـا و مراكـز تحقيقـاتي و          هـا، دانـشگاه     بيشتر از قدرت نرم مانند وسايل ارتباط جمعـي، آكـادمي        

تنهـا شـاهد وقـوع حـوادث          اند، نه   همچنين تاثير مستمر بر رؤساي كشورهاي عربي استفاده كرده 
اند چهره انسان مسلمان را زشت جلوه دهند، بلكه بارهـا و مكـرر                ايم كه سعي داشته بسياري بوده
) ص(ها و مجالت و به اسم آزاديِ بيان به ساحت مقدس پيامبر امت         اند از طريق فيلم تالش كرده

هاي بسياري از سوي كشورهاي غربي صورت گرفتـه تـا اسـالم       همچنين تالش.  احترامي كنند بي
اين اسالم  .  سياسي معيني را به شيوه غربي سازمان دهند كه از هرگونه اصالت محمدي تهي باشد    

هـاي    غربي مانعي در مقابل بيداري اسالمي حقيقي خواهد بود و در جهت متفرق سـاختن برنامـه   
جنگ سختي بين دو فرهنگ و ديدگاه و دو تفسير از       .  وحدت و تقريب اسالمي پيش خواهد رفت

گونه كه در تاريخ گذشته اسالم نـيز سـابقه چنيـن جنـگ و                 ها و امور در خواهد گرفت، آن ارزش
تعارضي وجود داشته و آن، جنگ ميان آگاهي و گمراهي است؛ جنگ ميـان ايمـان و نفـاق كـه                  

 . برداري كرده است اي را از حوادث گذشته نمونه هاي جديد و پيچيده ها و گونه روش
: هاي اسالمي در تونس در دو مرحله نمود پيدا كرده است        هاي غربي در مبارزه با جريان تالش

طوري كه برخي از پژوهشگران بـر ايـن باورنـد كـه          نخست قبل از انقالب و دوم پس از انقالب؛ به
سازي در تونس، زاده دوره حكمراني بورقيبه نيست، بلكه تمـاس و ارتبـاط تـونس بـا           پديده غربي

ترين كشورهاي    گام  گردد و تونس و مصر از پيش    تمدن غرب به زماني پيش از دوره بورقيبه باز مي
همچنيـن ايـن دو كـشور همـواره         .  عربي در عرصه ارتباط با تمدن غربي و تقليـد از آن هـستند             

كارهاي عملي و مفيد تمدن غربي در زمينـه مؤسـسات و وسـايل مـادي          اند تا پذيراي راه كوشيده
اي نيست كـه    سازي پديده سازي و غربي باشند؛ جنگ ميان قديم و جديد، اصالت و تجدد، اسالمي

خاطر سـلطه اسـتعماري غـرب بـر كـشورهاي            به تونس اختصاص داشته باشد، بلكه اين پديده به
بعد از استقالل تونس و به حكومت رسـيدن         .  عربي و اسالمي، در ميان آنها عمومي و فراگير است  

سـازي وارد     بورقيبه ـ يا آسان شدنِ رسيدن او به حكم از سوي نيروهاي فرانسوي ـ پديـده غربـي    
تري شد و اين امر هنگامي روي داد كه حبيب بورقيبه و افراد نخبه حاكم كـه داراي          مرحله واقعي

تمايالت فرانسوي بودند، شروع به اجراي پروژه غربي ساختن و بنيان گـذاردن حكومـتي ملـي و                
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اي از قوانين و تصميمات جديد را صادر       نوگرا كردند، به همين منظور سيستم حكومتي جديد پاره
هاي ديني را لغو كرد و خبر از صدور مجله احوال شخصي داد          كرد، مثال شوراهاي شرعي و دادگاه

برانگـيز شـد، همچنيـن        كه به سبب تناقض برخي از بندهاي آن با احكام شريعت اسالم، مناقـشه   
ها را منحل كرده و مؤسسات علمي زيتونيـه را بـه        حكم به الغاي مؤسسه اوقاف صادر كرد و زندان

همچنيـن  .  وزارت تربيت ملحق كرد و دانشگاه تـونس جـايگزين ملـي دانـشگاه زيتونيـه گرديـد                
هـاي عمومـي      گـيري   توانيم اقدامات غربي در مقابله با بيداري اسالمي در تـونس را در موضـع         مي

العابـدين بـن علـي        فرانسه و آمريكا خالصه كنيم كه در دوران رياست جمهوري بورقيبه يـا زيـن        
 ) 401 ـ 402 : 1392 ياسر،   عبدالكريم. (هاي سكوالر تونسي بوده است همواره پشتيبان نظام

 »اتجـاه اسـالمي   «چه فرانسه پيشتر نگراني شديد خود را از رشد و پيـشرفت حركـت                 چنان
هـاي ايـن جريـان اسـالمي          اعالم كرد و نظام سكوالر حبيب بورقيبه را در پايان دادن به فعاليـت       

العابدين بن علي كه فرصت       گيري مشابهي را نسبت به زين    همچنين فرانسه موضع.  پشتيباني كرد
. فعاليت قانوني از جنبش تونسي نهضت به رهبري راشد الغنوشي را سلب كرده بـود، اتخـاذ كـرد           

اين اقدام باعث بروز رويارويي بين جنبش نهضت و حكومت بن علي گرديد كه با بازداشت اعضاي       
جنبش و رهبران بارز آن از جمله راشد الغنوشي و عبدالفتاح مورو و ديگران پايـان يافـت و افـراد             

 . سر بردند هاي متمادي را در زندان به ها شدند و سال بازداشت شده روانه دادگاه
ژانويه و سقوط نظام حكومتي بـه رياسـت        14 ور شدن انقالب مردم تونس در  اما پس از شعله

هاي اسالمي نفس راحتي كشيدند و فضاي مناسبي       العابدين بن علي و فرار او از كشور، جريان زين
ريـزي شـده در انتخابـات         ها ظلم و ستم برنامـه       فراهم شد تا بتوانند سرانجام پس از گذشت سال   

راحتـي    آلي نبود كه جنبش اسالمي از طريق آن بتواند به  اما اين فرصت، فرصت ايده.  شركت كنند
وارد فضاي سياسي كشور شود و مدل سياسي مورد نظر خود كه مطابق با اصول اسالمي اسـت را     

خـاطر وجـود نيروهـاي سـكوالر، ليـبرال و سوسياليـستي بـود كـه                    تطبيق دهد و اين مساله به     
بنابراين تنها مدلي كه امكـان تطبيقـش وجـود داشـت        .  كردند كشورهاي غربي از آنها حمايت مي

گراي تونس را در جريـان      هاي اسالم همان مدل دموكراسي غربي بود و اين تناقض، ماموريت گروه
رو   اما واشنگتن زودتر از موعد به نيروهاي اسـالمي ميانـه      .  كرد بيداري اسالمي با مشكل مواجه مي
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صورت علنـي   طوري كه پشتيباني خود را به در شرق و غرب منطقه عربي روي خوش نشان داد، به
اعمـال  :  از آنان اعالم كرد، جز اينكه اين پشتيباني مشروط به محقق ساختن شرايطي بود از جمله   

 ) 1389/11/18 روزنامه كيهان، . (داري دموكراسي غربي و پيروي از اقتصاد سرمايه
منظور تاثير گذاشـتن بـر ايـن نـوع            هاي اقتصادي به    پس با وجود اينكه ايالت متحده از روش   

مخصوصـا بـراي قانـع      )  هويج و چمـاق   (جريان اسالمي استفاده نكرد، از سياست تشويق و تنبيه         
اين در حالي بود كه ابـزار     .  هاي اسالمي كه به مسند قدرت رسيده بودند سود جست كردن جريان

تـرين ابـزاري     پرداخت، قوي وسيله آن به بسط قدرت و نفوذ خود مي اقتصادي كه اياالت متحده به
بود كه امكان استفاده از آن در سايه اوضاع اقتصادي و معيشتي سخت حـاكم بـر تـونس و سـاير          

مـداران    رغـم اينكـه گروهـي از متفكـران و سياسـت             كشورهاي بيداري اسالمي وجود داشت و به 
درباره سياست اتخاذ شده از سـوي فرانـسه در            »ابن رشد «به گزارش     2007 فرانسوي در آوريل  

كـرد كـه بـه صـورت          تعامل با كشورهاي عربي، عمل كردندـ اين گزارش به فرانـسه توصـيه مـي     
رو استقبال كندـ اما ساركوزي به اين گزارش توجه نكـرد        هاي اسالمي ميانه غيرمستقيم از جنبش
 . هاي ديكتاتوري و مخصوصا حكومت بن علي ادامه داد و به پشتيباني از نظام

آنگاه سه روز پس از پيروزي حزب نهضت در تـونس، فرانـسه تاكيـد كـرد كـه ايـن كـشور                        
چنان مراقب رعايت احترام به حقوق انسان، اصول دموكراسي و مخصوصا تنوع فرهنگي، ديني          هم

هـاي    گـيري   كرد با تاكيد بر موضـع    و مساوات بين زن و مرد باقي خواهد ماند، حال آنكه سعي مي
از سوي ديگر، فرانسه ايـن حـزب را از      .  ميانه حزب نهضت از ميزان اسالمي بودن اين حزب بكاهد

ايـن نكتـه،    .  ناديده گرفتن خطوط قرمز در حوزه سياست خارجي و حقوق انساني بر حذر داشـت     
امـا  .  شاخص مهمي در شناخت موضع واقعي فرانسه نسبت به جنبـش عربـي ــ اسـالمي اسـت               

انگليس از همان آغاز سعي داشت كه تغييرات ايجاد شده در جهـان عـرب را درك و بـا رهـبران              
كاترين اشتون نماينـده ارشـد سياسـت        .  اند ارتباط برقرار كند     جديدي كه به مسند قدرت رسيده   

خارجي و امنيت اتحاديه اروپا نيز تاكيد كرد كه اروپا آمادگي خـود را بـراي همكـاري بـا احـزاب              
 ) 404 : 1392 ياسر،   عبدالكريم. (اسالمي جديد در منطقه اعالم كرده است

مقام معظم رهبري وابستگي به آمريكا را يكي از علل قيام مردم تـونس عليـه سردمدارانـشان         
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ها مايل نيستند اين موضوع گفته شود كه علـت قيـام مـردم                آمريكايي: عنوان كرده و بيان كردند
اما اين حقيقت قضيه است، البته در تونس يك تغييـر     . است »وابستگي«تونس و اوج آن در مصر 

جمهور آن فرار كرد اما دستگاه او هنوز سر كار است و خدا كنـد مـردم      سطحي انجام شد و رييس
. درستي به موقعيت خود توجه كنند و مبادا دشمن بتواند آنهـا را فريـب دهـد                 در كشور تونس به

طور كامـل    علي، به   جمـهور فـراري، بن  در تونس نيز اين رييس)  1389/11/15 خبرگزاري جهان، (
ود و حتي گزارش ستـه به آمريكا ـب سته به سازمان جاسوسـي آمريكـا            واـب هايي داريـم كه وي واـب

 ) 1389/11/15 سايت مقام معظم رهبري، . (بود) سيا(

 مداخله غرب در بيداري اسالمي در يمن
بعد از آنكه مردم انقالبي يمن، نيمه راه را به سوي پيروزي در انقالب با موفقيت طـي كردنـد،      

شـهرت  )  طرح خليـج  (ها با همكاري كشورهاي حاشيه خليج فارس و ارايه طرحي كه به  آمريكايي
يافت، پيشروي به سوي پيروزي در نيمه ديگر را ناكام گذاشتند، با اين حال تغيـيرات محسوسـي        

انقالب مردم يمن عليه ديكتاتوري صالح با تاييـد و      . در سيستم سياسي حاكم بر يمن حاصل نشد
هـا حمايـت خـود را از          طوري كه بيشتر دولت     دردي كشورهاي عربي و اسالمي مواجه شد، به     هم

تظاهرات مردم يمن اعالم كردند، جمهوري اسالمي ايران نيز حمايت خود را از تظاهرات اعتراضيِ        
اي را در تاريـخ       نفر از نماينـدگان مجلـس شـوراي اسـالمي بيانيـه             252 مردم يمن اعالم كرد و      

در حمايت از جنبش مردم يمن صادر كردنـد و نيروهـاي ارتـش و پليـس را بـه                       2011/03/15 
پذيرش مسئوليت تاريخي خود، پشتيباني از مردم مظلوم و برداشتن گـام نهـايي در راه برانـدازي        

 . كار فرا خواندند حاكمان جنايت
ميزان دخالت غربي در انقالب مردم يمن با وجود حضور سفير آمريكا در صـنعا، بـه باالتريـن          

عنـوان حاكـم      ميزان دخالت در امور داخلي يك كشور رسيده است، تا جايي كه سفير آمريكـا بـه      
. وضوح قابل مشاهده است     خطر حضور آمريكا در يمن به    .  شود كنوني بر سياست يمن شناخته مي

هاي بسياري در عرصـه سياسـت يمـن         ميزان اين حضور به سطح خطرناكي رسيده و به پيشرفت
اين حضور با تسلط بر دريا آغاز شد؛ حـضور در دريـاي سـرخ، خليـج عـدن و                     .  دست يافته است
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سـپس  .  صورت كامل بر درياهاي اطـراف يمـن تـسلط يافتنـد             درياي عرب، نيروهاي آمريكايي به
صورت واضح فـضاي      حضور در فضاي هوايي يمن را براي خود جايز شمردند و هواپيماهاي آنان به  

آنگـاه بـه مرحلـه جديـدي        .  كردند  نورديد و خود نيز به اين حضور اذعان مي     هوايي يمن را در مي
هـاي يمـن بـه پـرواز درآوردنـد،            رسيدند و هواپيماهاي خود را در فـضاي هوايـي اغلـب اسـتان              

روز بـه     ها و هواپيماهاي بدون سرنشين آمريكايي بـه صـورت شـبانه             هواپيماهاي نظامي، جنگنده
هـا    پرداختند، سپس در مرحله بعد به بمباران برخي از اسـتان       جاسوسي در فضاي هوايي يمن مي

اسـتان    9 ها به همين ترتيب بمباران و عمليات خصمانه خود را در بيـشتر از                آمريكايي.  پرداختند
مداران يمن ساكت مانده و گويا در خواب بودنـد و خـود      دادند، در حالي كه سياست يمن ادامه مي

زدند، بـا وجـود ايـن اوضـاع، نيروهـاي آمريكـايي در                افتاد به ناداني مي     را در قبال آنچه اتفاق مي 
ترين پايگـاه نظامـي       ورزي خود پيش رفتند و نيروهاي زميني خود را وارد خاك يمن و مهم      طمع

بـه پايگـاه    .  هاي نظامي ديگر حـضور يافتنـد        اين كشور؛ يعني پايگاه عند كردند و سپس در كمپ 
هوايي ديلمي كه متعلق به نيروي هوايي يمن بود حمله كردند و كنترل آن را به دست گرفتنـد و      

نـيروي نظـامي در هنـگ       .  ترين مرحله وارد قلب يمن؛ يعني صـنعاء شـدند        سرانجام در خطرناك
هاي نظامي آمريكـايي بـراي        ها و ماشين    پوش مارينز كه در شيراتون قرار گرفته بود تا در ادامه زره

پشتيباني و تقويت آن فرستاده شود، در روزهاي اخير نيز با وجود اهانت نيروهـاي آمريكـايي بـه                
، وزارت دفاع آمريكا اعالم كرد كه يگاني از نيروهاي پياده نظام خـود را       )ص(ساحت مقدس پيامبر

 ) 405 : 1392 كاظم البيضاني، . (به صنعاء خواهد فرستاد
هاي نظامي آمريكـا بـه پايتخـت يمـن رسـيدند،              افزارها و ماشين    هنگامي كه سربازان، جنگ  

كيست كه در مورد حقيقت اين حوادث دچار ترديد شود يا از درك و فهم آن عاجز بماند و خـود         
را به شيروان در صنعاء، پايگاه عند در لحج، پايگـاه هوايـي ديلمـي يـا هـر مكـاني كـه نيروهـاي                

 . آمريكايي در آنجا حضور دارند نرساند؟ و در واقعيت چنين نيز شد
: وقتي از او درباره دخالـت آمريكـا در يمـن سـؤال شـد              .  هاست  عبدالملك حوثي رهبر حوثي  

انـد    اند تا در اين كشور بخوابند؟ آيا آمده اند؟ آيا آمده نيروهاي آمريكايي به چه دليل به يمن آمده«
: گويـد   حوثـي در پاسـخ مـي        »منظور خواب و استراحت ساخته شـود؟        هايي به   تا براي آنها پايگاه
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انـد، آنـان در قالـب         خير؛ نيروهاي آمريكايي با همان رويكرد استعماري، يهودي، صهيوني آمـده      «
آنان با همان انگـيزه   .  اند تا ملت مسلمان يمن را هدف قرار دهند اند، آمده دشمنان استعمارگر آمده

آنـان بـه قـصد غلبـه        .  هاي خود را تقويت بخـشند    چيني اند تا دسيسه اند، آمده خصمانه خود آمده
اند تا بر ملت و خاك يمن تسلط يابند، تا سلطه خـود را       اند، آمده كردن و چيره شدن بر يمن آمده

 ) 406 : 1392 كاظم البيضاني، ( ».بر تمام اوضاع يمن بگسترانند
ها بر ضد اين انقالب آغاز گرديد و نخستين توطئه، طـرح اجـراي گفتگـو بيـن             چيني دسيسه

احزابِ ديدار مشترك با نظام بود تا پس از آن در ميان توده مردم چنين جا افتد كه نظام جـز بـا              
هاي رد و بدل شده بين نظام         رود، اما گفتگوها و عوام فريبي  راه انداختن طرح و گفتگو كنار نمي به

و احزابِ ديدار مشترك ثمربخش نبود و هنگـامي كـه از نزديـك بـه بررسـي و تعقيـب اوضـاع                        
پرداختيم، دريافتيم كه سفير آمريكاـ نماينده بلندپايه اياالت متحده ـ در چـارچوب بـه شكـست               

كه سفير آمريكا نقـش مهمـي را در           كشاندن و منحرف كردن انقالب در حال فعاليت است، چنان  
اي و    آرام كردن توده مردم يمن در خيابان به عهده داشت، ديدارهاي او با رهـبران نظـامي، قبيلـه     

سياسي و همچنين برخي از  رهبران تـشكيالتي جوانـان انقـالب در ميـادين تغيـير، تـصادفي و              
برنامه يا به خاطر عالقه به اصالح اوضاع بحراني يمن و خارج ساختن اين كشور از اوضاعي كـه           بي

 . شد، نبوده است تر مي هر روز وخيم
تري بـه   طرح و پروژه آمريكا پس از انقالب يمن و بيشتر آشكار شدن امور، تحت عناوين واضح

 : تكاپو افتاد
مانند اتفاقاتي كه در طول سال گذشته در كتاف القطعه روي داد و سـيد از       :  اي عنوان فرقه .1 

اعترافاتي علني سخن گفته است كه از سوي سفارت آمريكا منتشر گرديد و در آن بـه ايـن نكتـه       
 . كرده است داري مي اشاره شده كه اين سفارت از وقوع چنين اتفاقاتي جانب

كردند تا قبايل مختلـف را بـراي آغـاز جنگـي              ريزي مي  ها برنامه آمريكايي: اي عنوان قبيله .2 
 . اي سوق دهند ها تحت عنوان جنگ قبيله جديد با حوثي

ـا در يمـن             مواضع حزب اصالح منتسب به اخوان     :  عنوان حزبي .3  ـا پـروژه آمريك المسلمين كه ب
 . شود عنوان فرآيند سياسي ياد مي همراهي و سازگاري دارد و وارد شدن به درگيري احزاب كه از آن به
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هـاي    شود، از برآورده كردن خواسته  آميز ياد مي عنوان انقالب مسالمت انقالب يمن كه از آن به
تظاهركنندگان در جريان نهضت اسالميِ آنان عليه ظلم و ديكتاتوري عاجز ماند، ظلـم و سـتمي               

شود، همچنين نقض حقوق مردم در جنوب و          در حق مردم يمن اعمال مي 1990 كه بعد از سال 
هـاي    توان ناديده گرفت، اين اوضاع باعـث شـده تـا حوثـي         هاي اسالمي در شمال را نيز نمي گروه

هايي كه نظـام      هاي بسياري را در طول شش مرحله جنگ با حكومت بپردازند، جنگ      شمال خون
همچنيـن  .  انـد   راه انداختـه    ها بـه  ظالم و عربستان سعودي و با پشتيباني اياالت متحده عليه حوثي

هاي حقوق بـشري مواجـه نـشد، انگـار كـه              نهضت مردمي در يمن با پشتيباني جهاني و سازمان  
سوزي   اند، مانند آنچه در آتش     كشتار تظاهركنندگان اتفاق نيفتاده و جسدها به آتش كشيده نشده

هـاي    ميدان آزادي در تعز روي داد يا هدف گلولـه قـرار دادنِ تظاهركننـدگان در صـنعاء؛ رسـانه            
گذشت دور بودند، شايسته اسـت بـه ايـن          گروهي غربي و مخصوصا آمريكايي از آنچه در يمن مي

هاي ارتباط جمعـي      در رسانه  »محمد بوعزيزي«نكته اشاره شود كه سوخته شدن انقالبيِ تونسي 
آزادي «اي يافت، در صورتي كه سوخته شدن صد تظاهركننده يمني در ميدان             غرب جايگاه ويژه

هـاي آمريكـا در برخـي از          هاي وابسته بـه سـفارت       هاي ارتباط جمعي آمريكا و رسانه     رسانه »تعز
كاظـم  . (كشورهاي منادي حقوق بشر و مدافع تظاهرات بر ضد حاكمان را به واكنـش وا نداشـت             

 ) 407 ـ 408 : 1392 البيضاني، 
ميزان دخالت سفارت آمريكا در امور داخلي يمن، قبل از انقالب و پس از آن، بـر مـردم يمـن      

دخالت آمريكايي فقط منحصر به سطح سياسـي نبـود، بلكـه بعـد از سـال                 .  پوشيده نخواهد ماند
به سطوح ديگر نيز سرايت كرد، آنگاه كه هواپيماهاي آمريكايي اقدام بـه بمبـاران اماكنـي              2003 

بعـد از   .  انـد   كردند كه به گفته آنها افراد وابسته به سازمان تروريستي القاعده در آن حضور داشـته        
انقالب نيز عمليات نظامي آمريكا در قالب بمباران شـهرها و روسـتاهاي يمـني افـزايش يافـت و                  

مواضع حكومت آمريكا در    .  بسياري از غيرنظاميان، قرباني عمليات نظامي نيروهاي آمريكايي شدند 
گيري انقالب و نهضت بزرگي كه جوانان يمني به آن دست زدنـد، مـشخص و روشـن           قبال شكل

نبود، برعكس بحراني كه در سوريه اتفاق افتاد و گفتمان سياسي آمريكا موضع روشني اتخاذ كـرد     
اما هنگامي كه پروژه براندازي نظـام صـالح بـه        .  هاي مسلح در آنجا پرداخت و به پشتيباني از گروه
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مراحل پاياني خود رسيد، آمريكا در جهت حفظ منافع زميني و هوايي خود در يمـن كـه پيـشتر         
انـدازي در مـسير       بنابراين به سـنگ   .  گيري كرد   شدت موضع   شد، به وسيله نظام سابق تامين مي به

هاي داخلي يمن گرديد، پـس        ور شدن آتش جنگ در جبهه  انقالب پرداخت و در آغاز باعث شعله
شد تا    جات مرتبط با القاعده در جنوب كشور رو آورد، اين كار سبب مي     ها و دسته به تحريك گروه

فضاي سياسي و نظامي يمن با وجود نزديكي پيروزي نهضت اسـالمي و انقالبيـون، نـاآرام جلـوه              
كند، سپس بر حجم حمالت هواپيماهاي بدون سرنشين آمريكايي به بهانه جنگ با القاعده افزوده     
. شد، ولي اين حوادث جوانان انقالبي را از گام برداشتن در راه محقق ساختن اهدافشان باز نداشت       

 ) 408 ـ 409 : 1392 كاظم البيضاني، (
اي در شمال يمن و آشـكار شـدن نمايـش        اندازي جنگ طائفه پس از شكست سناريوي به راه

مـداران آمريكـايي در       ارزش نيروهاي آمريكايي در جنوب و رسوايي آنان در اين جبهه، سياست   بي
هـاي    كاخ سفيد به تغيير سناريوي خود پرداختند و اين بار طرح سازمان دادن انفجارهـا و توطئـه     

ديگر را اجرايي كردند كه به اعتقاد من آخرين طرح آمريكا خواهد بود و هزاران مسلمان را به كـام   
خوبـي در كـشورهاي اسـالمي و عربـي و بـا كـشتن                 آمريكا اين طرح را به    .  مرگ خواهد فرستاد  

گناهان از طريق انفجارهاي تروريستي به انجام رسانده است و اكنون قصد دارد آن را در يمـن                  بي
روي داد، نقطه آغاز اين سناريو بود و به كـشته       »سبعين«نيز اجرايي كند، انفجاري كه در ميدان 

شدن صدها نفر از نيروهاي ارتش منجر شد، هدف قرار دادن نيروهـاي ارتـش در جهـت تحقـق                 
گرفت كه نيروهاي آمريكايي به ترسيم آن پرداخته بودند، بـه ايـن ترتيـب كـه         اهدافي صورت مي

سرعت گروهي از متخصصان خود را براي بازسازي ساختار ارتش          آمريكا پس از وقوع اين انفجار به
و تغيير عقيده و ديدگاه آن به يمن روانه كرد تا از اين پس، ارتش يمن در خدمت منافع نيروهاي          

خواهند، گـسيل داشـته شـود و فرزنـدان يمـن را              آمريكايي گام بردارد و به هر جايي كه آنان مي
وسيله آن هدف قرار دهند و بدين وسيله مجوز و ابزار تعرض و تهاجم به فرزنـدان ملـت يمـن در       

 ) 410 : 1392 كاظم البيضاني، . (جنوب و شمال را فراهم كنند
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 گيري آمريكا در قبال بيداري اسالمي در بحرين موضع
بحرين داراي دولتي با اكثريت شيعه است كه نظامي سني با حمايـت آمريكـا بـر آن حاكـم                   

كنـد و ايـن نـاو آمريكـايي از حمايـت              بحرين ناو پنجم جنگي آمريكا را پـشتيباني مـي   .  باشد مي
آمـيز در بحـرين از تاريـخ          اعتراضـات مـسالمت   .  كشورهاي حاشيه خليج فارس برخـوردار اسـت       

داليـل و   .  ور شـد    و بـه شـكلي خـاص در ميـان اكثريـت شـيعه شـعله                 2011 چهاردهم فوريـه    
 : هاي اين اعتراضات در بحرين به شرح زير است خواسته

كنـد و درخواسـت ايجـاد يـك دولـت             لغو قانوني كه تمامي قدرت را به پادشاه واگذار مـي  .1 
پادشاهي قانوني براي كم كردن قدرت پادشاه از جايگـاه مهـم قـدرت و دادن قـدرت بيـشتر بـه                

 ؛ )مجلس(پارلمان 
سال در اين پست اسـت و از ايـن جهـت              40 جمهور، او حدود     درخواست استعفاي رييس .2 
 شوند؛ جمهور جهان محسوب مي ترين رييس قديمي
حوادث اين انقالب با اعتراضات مردمي كه كشور در دهه گذشته شاهد آن بوده در ارتبـاط      .  3 

 باشند؛  بوده است و خواهان اصالحات سياسي مي
اند و عـدم      هاي خارجي كه وارد بحرين شده درخواست عدم اعطاي تابعيت بحريني به گروه.  4 

كـه    برتري آنها بر اكثريت شيعيان بحرين در سپردن مشاغل دولـتي و محـل سـكونت در حـالي                
دهند و اين قشر از بيكـاري عمـدي رنـج             درصد جمعيت مردم بحرين را تشكيل مي    70 شيعيان 

ها از جملـه وزرات كـشور و وزارت دفـاع و از               خانه  برند؛ يعني عدم اشتغال آنها در اغلب وزارت    مي
 برند؛  بحران مسكن نيز رنج مي

در كشورهاي عربي شـروع شـد و پـيروزي آن در كـل از                  2011 بيداري اسالمي در سال     .  5 
. تونس، مصر، ليبي و يمن بود تا نيرويي جديد و آرزويي بـزرگ بـراي بيـداري در بحـرين باشـد                   

 ) 411 : 1392 حسين، (
در سايه فشار قدرت حاكم و اصرار آن بر زور، فشار، به حاشيه راندن، تبعيض قومـي و ابـزار و          

ايـن  .  عنوان روز خشم مردم بحرين انتخـاب شـد       به 2011 اختيارات اينترنتي روز چهاردهم فوريه 
ها از طرف طبقه حاكم با سركوب، قتل، بازداشت و ورود نيروهـاي زرهـي جزيـره مواجـه         خواسته
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شد؛ با وجود اينكه بيانيه امنيتي ميان كشورهاي عضو اتحاديه خليج اجازه دخالت نظامي را بـراي       
 . داند هيچ يك از كشورهاي عضو اتحاديه خليج بر ضد دشمنان خارجي جايز نمي

سركوب و قتل از طرف نظام حاكم بر ضد انقـالب         (در عمق تحوالتي كه در بحرين ايجاد شد 
، شاهد پايمال شدن خون مردم بحرين از طرف حكومتي هستيم كه مـدعي آزادي          )آميز مسالمت

و براساس مصالح خود با دولت بحرين ميان يـك انقـالب بـا انقـالب                 )  آمريكا(و دموكراسي است  
كه آمريكا يك موضع جدي و عاقالنه در قبـال نقـض حقـوق                 شود، در حالي  ديگر تفاوت قايل مي

وضعيت در سـوريه هـم بـه هميـن شـكل            .  كند  بشر در بحرين را از طرف طبقه حاكم اتخاذ نمي  
هاي مخالف سوري را با حمايت نظـامي و مـالي تـشويق        ها در سوريه همواره گروه است، آمريكايي

هـاي نظـامي مخـالف حكومـت بـا            دهند كه درگير شدن گروه      كه اهميت نمي   كنند، در حالي مي
نيروهاي امنيتي سوريه و كشتار آنان با وجود تفاوت در شرايط شـروع اعتراضـات در دو كـشور و            

اي، يك عمل تهديد تروريـستي        هاي منطقه   مواجه سوريه با معادالت سياسي ـ حكومتي و راهبرد
شـود كـه      هـا در سـوريه مـي        ملل براي توقف خشونت    زماني آمريكا خواهان دخالت سازمان.  است

ارتش آزاد  «ها حاكي از آن است كه خشونت در سوريه از طرف گروهي است به نام      بيشتر گزارش
كه خشونت و اهتمام آمريكا به آن از طريق ايجاد جنگ داخلي و كشتار بـر سـر هويـت                »سوريه

 ) 412 ـ 413 : 1392 حسين، . (بوده است
كـس    طرفي او در قبال تحوالت خاورميانه بر هيچ  سياست يك بام و دو هواي آمريكا و عدم بي

كافي است اشاره كنيم كه برژينسكي، مشاور امنيت ملي آمريكا در زمـان رياسـت      . پوشيده نيست
سياست واشـنگتن در قبـال سـوريه و بحـرين يـك             :  ، گفت)جيمي كارتر(جمهوري قبلي آمريكا 

سياست منافقانه و مايه شرمساري است، اين سياست برگرفتـه از تـشكيالت حـاكم بـر سياسـت           
آمريكا از جهت نظامي، سياسي و خبري رهـبر ضـدانقالبي اسـت كـه عليـه                 .  خارجي آمريكاست

دار براي سركوب اعتراضات مردم بحريـن   اي نقاب انقالب مردم بحرين شكل گرفته است و با چهره
ايـن مـساله    .  كنـد  از طريق حمايت از نظام سلطه و موافقت با ورود نيروهاي زرهي خليج اقدام مي

در قبال سفر رابرت گيتس، وزير دفاع آمريكا، به عربستان در آغاز اعتراضـات مردمـي بحـرين در               
هـاي    و ديدار با نايف بن عبدالعزيز، وليعهد عربستان، روي داد و طبـق گـزارش             2011 فوريه  12 
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آمريكا خواهان سقوط دولت عربستان همچـون دولـت مبـارك       :  هاي فرانسه به او گفت خبرگزاري
 . آمريكا از طريق نظامي در بحرين دخالت خواهد كرد. نيست

شود، آمريكا همچنين اجازه ورود نيروهاي زرهي جزيره و سـركوب          موضوع به اينجا ختم نمي
اين همـان چـيزي اسـت كـه هيـالري          .  اعتراضات و اشغال بحرين توسط اين نيروها را صادر كرد

: كلينتون، وزير امور خارجه آمريكا، بعد از ورود نيروهاي زرهي جزيره بـر آن تاكيـد كـرد و گفـت         
آمريكـا از حـق نظـام حـاكم بحـرين در              .»ورود نيروهاي زرهي جزيره يك كار قـانوني اسـت         «
زمـان    كارگيري قدرت براي بازگرداندن امنيت به بحرين سخن گفت و عجيب اين است كه هـم      به

اين همان چيزي است كه اوبامـا در سـخنراني          .  كند  خود را مدافع حقوق بشر و آزادي معرفي مي   
سخنراني او دربرگيرنـده كلمـات      .  در مورد اوضاع خاورميانه بر آن تاكيد كرد         2011 خود در سال 
از آن    »حـق بازگردانـدن امنيـت     «اي بود كه نظام مورد حمايت عربـستان بـا نـام             زشت و زننده
بحرين شريك درازمدت است و مـا بايـد امنيـت آن را             «:  او در سخنراني خود گفت   .  حمايت كرد
اما از لحاظ نظامي، آمريكا و كشورهاي غربي با سالح براي سركوب اعتراضـات بـه             .»تامين كنيم

اما از  .  آور سمي كه از جهت جهاني تحريم است     كنند؛ از آن جمله، گازهاي اشك بحرين كمك مي
هاي عربي همراه طرح آمريكايي ــ صهيونيـستي           و بعضي از كانال   .  ان .ان .جهت خبري، كانال سي

 . اند آوري اتخاذ كرده در منطقه، در برابر اعتراضات مردم بحرين سكوت سرسام
هايي كه از جانب غرب متوجه انقـالب   اي به ظلم اهللا سيدعلي خامنه رهبر انقالب اسالمي، آيت

مساله بحرين از جهت ماهيت كامال شـبيه ديگـر مـسائل       «:  شود تاكيد كردند و گفتند بحرين مي
منطقه است؛ يعني مساله بحرين هيچ تفاوتي با مساله مصر، تونس و مساله ليبي نـدارد، چـرا كـه      

مـردم  .  گـيرد   مردم بحرين ملتي است كه حكومتي بر آن حاكم است كه حقوق آنها را ناديده مـي     
بحرين با اين انقالب خود خواهان چه هستند؟ مساله اساسي مردم بحرين همان برپايي انتخابـات      

آيا اين چيز زيادي است؟ براسـاس ظـاهر امـور در بحريـن         .  است و اينكه هر انساني يك راي دارد
طور آزادانه حق راي ندارند، به اين معنا كه هر شخص حق يـك          انتخابات وجود دارد، امام مردم به

ها فرصـت را بـراي دخالـت در           راي داشته باشد، و اين يك ظلم بر مردم است اينجاست كه غربي   
اند و آن، مساله شيعه و سـني         امور منطقه از طريق مطرح كردن يك مساله جديد غنيمت شمرده
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كس در جهان از آنها حمايـت         است؛ زيرا مردم بيچاره بحرين شيعه هستند و واجب است كه هيچ  
دهند، در برابر حوادث بحريـن        طور مفصل حوادث منطقه را پوشش مي   هايي كه به نكند، تلويزيون

كننـد، بعـضي از افـراد         اند و حوادث قتل عام مردم بحـرين را منعكـس نمـي           سكوت اختيار كرده
دهنـد و     معـني را ارايـه مـي        نگارـ سخناني پوچ و بـي       كشورهاي خليج فارس ـ سياسي يا روزنامه    

كدام جنگ ميان شـيعه و سـني؟        .  گويند مساله بحرين مساله جنگ ميان شيعه و سني است     مي
طور كامل در تـونس،       اين حالت به  .  شود  اين اعتراض يك ملت است به سبب ظلمي كه به آنها مي

هـا خوشـحالند كـه        آمريكـايي .  مصر، ليبي و يمن وجود دارد و هيچ تفاوتي بين اين و آن نيـست     
هاي تبليغاتي اين تفكر را در منطقه رواج دهند كه مساله بحرين اختـالف ميـان          اند با بوق توانسته

هـايي كـه      رسند و با جلوگيري از تقـديم كمـك       شيعه و سني است و با اين كار به هدف خود مي
روزنامـه ابتكـار،    (  .»دهنـد   زمـان ماهيـت امـور را تغيـير مـي            برخي به فكـر آن هـستند، و هـم         

 1390/3/16 ( 
پيمـان    بنا به آنچه گفته شد، آمريكا بر اين باور است كه تغيـير نظـام بحـرين كـه يـك هـم                    

پيمـانِ جمهـوري      شود، تهديدي براي منـافع آمريكاسـت و نظـامي هـم         راهبردي او محسوب مي
پذيرد و مجلس روابط خارجي نـيز بـر        اسالمي خواهد شد و اين چيزي است كه آمريكا آن را نمي

گيري آمريكا تاثيرگذار است و در پنجم كانون اول         اين امر تاكيد دارد؛ مجلسي كه بر مركز تصميم
بررسـي هـالل شـيعه و تـاثير آن بـر            «اي با عنوان  به رياست ريشارد هاس در جلسه 2006 سال 

ـ   تشكيل جلسه داد، نتيجه آن جلسه برداشتن قدرت سياسـي        »هاي آمريكا در خاورميانه سياست
گير دموكراتيك در منطقه بود، قدرتـي         جغرافيايي شيعه در خاورميانه بر پايه ايجاد تحوالت چشم   

تريـن    گونه كه بحرين از مهـم       كه ممكن است در تعرض با منافع آمريكا در خاورميانه باشد، همان     
رود و دليل آن هم وجود ناوگان پنجم جنگي آمريكـا            شمار مي هاي راهبردي نظامي آمريكا به پايه

امـضاي  .  شـود   نفر نيروي آمريكـايي را شـامل مـي          5000 در پايگاه نظامي فجيره است كه حدود  
مدت   انجام شد كه به موجب آن ناوگان پنجم جنگي آمريكا به    2008 درازمدت با بحرين در فوريه 

 . سال در بحرين باقي خواهد ماند 60 
بحرين، سـالح، امنيـت و      «با عنوان     2011 براساس بيانيه انتشارات مركز تحقيقات آمريكا در    
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، 2011 و    2003 هـاي     هاي آمريكا به حكومـت بحـرين بيـن سـال            اندازه كمك   »سياست آمريكا
آمريكا تغيير نظام بحرين را تهديدي براي كـشورهاي خليـج و      .  ميليون دالر بوده است 279/333 

داند و ايـن امـر        احتمال انتقال انقالب به كشورهاي ديكتاتوري خليج فارس از جمله عربستان مي      
خصوص   شود؛ زيرا آمريكا و غرب منافعي در منطقه خليج فارس دارند، به     سبب ممانعت آمريكا مي

ميليون بشكه نفت بـراي مـصرف روزانـه دارنـد و كـشورهاي                75 آمريكا و غرب روزانه احتياج به  
 . كنند اين مقدار را براي آمريكا تامين مي% 34 خليج فارس 

 بيداري اسالمي و بحران سوريه
گـذرد    گذرد، با آنچه در كشورهاي ياد شده مـي       آنچه در عرصه سياسي و اجتماعي سوريه مي

اتفاقات و تحوالتي كه در كشورهاي تونس، مصر، ليـبي، يمـن و بحـرين در                 .  بسيار متفاوت است 
چنيـن    حال جريان است، ناشي از خـيزش مردمـي در ايـن كشورهاسـت، ولـي در سـوريه ايـن                    

شـود و     هـا از خـارج كـشور هـدايت مـي            گويند، ايـن نـاآرامي    مقامات دولت سوريه مي.  باشد نمي
از يك طرف، با توجه بـه دژ      .  هاي مسلح تحت حمايت غرب عامل كشتار غيرنظاميان هستند گروه

ويـژه رژيـم صهيونيـستي        اهللا لبنان در برابر استكبار به      مستحكمي كه توسط ايران، سوريه و حزب
اهللا لبنان شيطنت كنند و از        ايجاد شده، غرب و مزدوران آنها در منطقه نتوانستند در ايران و حزب

طرفي ديگر تحوالت سريعي كه در كشورهاي عربي در حال وقوع است، غرب را از افزايش قـدرت     
نمايـي    به همين جهت تالش كرد تا ضمن سـياه        .  جمهوري اسالمي ايران بسيار نگران كرده است 

پيمـان سـوريه در برايـر تحـوالت           عنوان هـم    اوضاع در سوريه، سياست جمهوري اسالمي ايران به 
دليـل سـرعت زيـاد گـسترش اعتراضـات مردمـي در              همچنين باز به. منطقه را دوگانه جلوه دهد

شود تا تحت شعاع مسائل اين كشور، ايـن           منطقه، انحراف افكار عمومي به سمت سوريه باعث مي
ويـژه آمريكـا قـرار        اعتراضات مورد سركوب حاكمان ظالم كشورهاي منطقه با همكاري غرب و بـه 

 ) 52 : 1390 زاده،  موسوي. (توان نمونه بارز آن را در كشور بحرين مالحظه كرد گيرد كه مي
اش باشـد،     اي حمايت كنـد كـه در راسـتاي منـافع راهـبردي              ممكن است آمريكا از آزادي    «

اين عبارتي اسـت كـه چامـسكي نويـسنده و             ».ترين اهداف آمريكاست    بنابراين خاورميانه از مهم
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ها حركـت     متفكر آمريكايي بر زبان رانده است؛ آمريكا همواره در راستاي منافع خود و صهيونيست
هاي اسـالمي توجـه       كند كه اين منافع كجا باشد؟ و به فريادها و دردهاي ملت    كند، فرقي نمي مي
هـاي سـرخ خـويش،        كند و شعار حقوق بشر چيزي نيست جز يك چوب لباسي كـه لبـاس          نمي

طـور    توانـد بـه     بعد از آنكه آمريكا احساس كرد نمي    .  كند ها را بر آن آويزان مي آغشته به خود ملت
هايـي    ها و فلسفه    كامل بر بيداري اسالمي مسلط شود و اين راهبرد او با نگرش بعضي از ايدئولوژي 

كنند در تضاد است؛ چندين سال اسـت كـه در          كه نگرش احزاب و حركات اسالمي را سيراب مي
محـور   .2 آفريـني؛     محـور بحـران   .  1 :  كنـد   راستاي تقسيم جهان اسالم بر چند محور فعاليت مـي     

 . طرفانه محور بي. 3 ممانعت و مقاومت؛ و 
ديـده بـزرگ و       يابـد زيـان     كند، در مي كسي كه تغييرات نقشه سياسي در منطقه را دنبال مي

دنبال آن آمريكـا      روي است؛ يعني محور مورد حمايت آمريكا و به اصلي همان محور اعتدال و ميانه
چامـسكي، متفكـر آمريكـايي، در گفتگـو بـا           .  ديدگان در سايه بيداري اسالمي است     از اولين زيان

: گويـد   شبكه اسكاي نيوز، موضع آمريكا در قبال بحـران سـوريه را مـورد توجـه قـرار داده و مـي               
و اضـافه     »دانـد   سازمان اطالعات آمريكا به هيچ وجه دخالت نظامي در سوريه را مصلحت نمـي       «

وي اوضاع سوريه را     ».مدت وجود ندارد اي مبني بر تغيير اين موضع در كوتاه هيچ نشانه«:  كند مي
وي تغييـر     ».رود  سرعت به سمت نابودي و مرگ پيـش مـي        سوريه به«:  كند گونه توصيف مي اين

آمريكـا  .  داند  كار براي توقف كشتار در سوريه را ضعيف مي       اوضاع در سوريه را بعيد و ايجاد يك راه
كند، بلكه موضوع مورد توجه آمريكا حمايـت          برقراري روابط دوستانه با نظام آينده را تضمين نمي  

اسـماعيل سـرحان،    . (جانبه از رژيم صهيونيستي است      از منافع خود و مخصوصا دفاع كامل و همه  
 ) 417 ـ 418 : 1392 

آنچه در حال حاضر در جريان است، سوار شدن آمريكا بر موج بيداري اسـالمي و اقـدام او در         
كنـد كـه      جهت نابود كردن اين بيداري از درون است و اين كامال مشخص است، آمريكا اعالم مي     

كـار گـيرد و       كند سياست قديم خود را بـه    همراه با مردم و روشنفكران است اما در واقع تالش مي
او توانسته با شعارِ ميدان دادن بـه مـردم و           .  حاكمان جديد را وادار به پيروي از سياست خود كند   

آوايــي جماعــت    هــم.  دســت آورد   دســت گــرفتن احساســات آنهــا بخــشي از پــيروزي را بــه           بــه



 

 

15
0

 

 1393، سال بيست و يكم، شماره اول، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات خاورميانه 

كردنـد، امـا اراده جوانـان         المسلمين و بعضي احزاب ديگر آغاز شد و از تغييرات حمايت مي        اخوان
شان همان چيزي بود كه آمريكـا را وادار        هاي ملي آنها و قدرت اراده نهضت و درست بودن گرايش

هـاي بيـداري      پيمانان عرب خود كرد، اما آمريكا دير فهميد كه ملـت    نشيني از حمايت هم به عقب
دهنـد كـه      كـس اجـازه نمـي       هاي هوشيار، بافرهنگ و ملي هستند و به هيـچ     اسالمي همان ملت

دست گيرد و بر آن مسلط شود، در مقابل آنان دستشان را به سـوي تمـام كـساني         انقالبشان را به
مـشي    دارند و اين خـط  هايشان گام بر مي ها و ملت كنند كه در راستاي تامين منافع دولت دراز مي

) ره(منطبق بر راهي است كه انقالب ايران به رهبري گروهي از علماء و در راس آنها امام خميـني     
 . ترسيم كرده است

هـاي انقالبـي      اي همانند نقشه ساير ملت       آمريكا مردم سوريه را به حال خود رها كرده تا نقشه
ور شـدن اعتراضـات در سـوريه در نيمـه             هاي حاكمشان را پياده كنند، از زمان شعله       بر ضد نظام

يـابي بـه      با هدف اصالح، آمريكا تالش كرد تا آن را تبديل به انقالبـي بـراي دسـت            2011 مارس 
ها و سرنگوني حكومت كند؛ زيرا حكومت سوريه مانعي بر سر راه آمريكـا و منـافع آن در                 خواسته

بينيـم كـه ايـن        رود و سوريه يك محور بازدارنده در مقابـل آمريكاسـت و مـي         شمار مي منطقه به
از شهرهاي بحراني سـوريه     )  رابرت فورد (دخالت از طريق ديدارهاي متعدد سفير آمريكا در سوريه 

صورت گرفت و اين امر غيرمنتظره در چارچوب كارهاي متدوال ديپلماسي است و امكان دارد مـا       
گونه برداشت كنيم كه مردم سوريه خواهان اجراي اصالحات هستند نـه تغيـير نظـام و ايـن                    اين

در نهايت آمريكا نتوانست از     .  خواسته تظاهركنندگاني بود كه خواهان اخراج آمريكا از سوريه بودند 
 . هاي مسلمان محافظت كند پيمانان سنتي خود در سايه نهضت و بيداري ملت هم

پيمانش   هاي هم   بعد از اقدام آمريكا در ارسال پول و اسلحه به سوريه با همكاري بعضي از نظام   
هاي متعدد    رسميت شناختن نيروهاي مخالف سوريه در خارج و بعد از صدور بيانيه       در منطقه و به

هاي جهـادي تروريـستي در سـوريه         گيري آمريكايي مبني بر وجود سازمان از طرف مراكز تصميم
هـاي    كه بارزترين آنها جبهه النصره بود، آمريكا اقدام به قرار دادن ايـن گـروه در ليـست سـازمان           

تروريستي جهان كرد و دليل آن هم مشروعيت بخشيدن بـه اعمـال خـود در جهـت حمايـت از            
ر از هرگونه انتقـاد از سـوي افكـار عمومـي داخلـي و             هاي مسلح سوريه با سالح و پول به دو گروه
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با همكاري عربستان به حمايت از طالبان پرداخت كه بـر ضـد        1979 آمريكا در سال .  خارجي بود
رابطه آمريكا با تشكيالت القاعده براي آمريكا آسان بود و ايـن       .  اشغال شوروي وارد جنگ شده بود
گيريم كه آمريكا در پي منافع خـود اسـت و           بنابراين نتيجه مي.  امر ربطي به نظريه توطئه نداشت

تنهايي بر دنيا حكومت كند و هركس كه در قالب محور مقاومت يا همكـاري بـا ايـن       خواهد به مي
طوري كه جمهوري اسالمي ايران به رهـبري   به.  دارد محور در مقابلش قرار گيرد را از سر راه بر مي

 ) 419 ـ 420 : 1392 اسماعيل سرحان، . (اي در راس اين محور قرار گرفته است اهللا خامنه آيت
دنبال پياده كـردن      به  90 قطبي كه آمريكا از زمان فروپاشي شوروي در آغاز دهه     سياستي تك

ايِ محـض در آن اسـت،         المللي از منطقه و قرار دادن نفوذ منطقـه   آن بود، نيازمند راندن نفوذ بين
هـاي    بنابراين از طريق بحران سوريه سعي در طرد فدراسيون سوريه از آخـرين پايگـاهش در آب             

رهـبري جمهـوري      اي دارد، از سوي ديگر، قصد دارد با از ميان برداشتن محور مقاومت بـه            منطقه
نخست، سالمت و ضمانت منابع انرژي و     :  اسالمي بر ضد رژيم صهيونيستي به دو هدف دست يابد

سوريه از يك جايگاه راهـبردي هـم       .  هاي گسترش آن؛ دوم، ضمانت و حمايت از رژيم اسراييل راه
اكتشافات اخير نيز در ايـن كـشور حـاكي از           .  برخوردار است؛ زيرا مشرف بر درياي مديترانه است     

وجود مقادير زيادي از منابع گاز طبيعي در آن است، عالوه بر اينكه انرژي با هزينه كمتر و سرعت      
كند كـه اختيـار       شود و تغيير رژيم سوريه اين امكان را براي آمريكا فراهم مي  بيشتر راهي اروپا مي

درياي مديترانه را در دست بگيرد، همچنين بـر محـور مقاومـت كـه همـواره فـشاري بـر رژيـم                      
ها و ابزار     شود غلبه كند و تسلط خود بر منطقه را افزايش داده و با شيوه    صهيونيستي محسوب مي

 . نوين به افكار استعماري خود جامه عمل بپوشاند
هاي   در پايان بايد گفت كه هالل بيداري اسالمي، باعث ايجاد اصالحات واقعي خواهد شد و ملت      

نشيني آمريكا    مدت اين بيداري عقب    انقالبي آن اصالحات را به نظاره خواهند نشست، اما نتيجه كوتاه
ـا در     .  باشـد   هاي منطقـه مـي      از منطقه و از بين رفتن حيثيت و اعتبارش در ميان ملت   برنامـه آمريك

ـا سـقوط         هم.  پيمانانش نابود شده است     دليل از دست دادن دوستان و هم    منطقه به ـا ب پيمانان آمريك
ـا خواهـد بـود            خود صحنه سياسي را ترك كرده در .  اند و مشخص نيست كه چه كسي جايگزين آنه

ـادي      حال حاضر واشنگتن با بيداري اسالمي گره خورده اي مواجه شده است كه تاثير آن ساليان متم
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ـا      . يابد بدون اينكه نتايج و اثرات آن از بين برود در منطقه ادامه مي اين مشكل به نـسبت بـراي آمريك
طور واضح و آشكار تعداد       تواند آن را حل كند و نه رهايش سازد، حال آنكه به   باقي خواهد ماند، نه مي

 ) 421 : 1392 اسماعيل سرحان، . (پيمانانش در حال كاهش است دوستان و هم

 تاثير انقالب اسالمي بر راهبردهاي امنيتي آمريكا
منظور تثبيت و استمرار هژموني سياسي، امنيتـي        ها به بهانه رخداد يازده سپتامبر به آمريكايي

خاورميانـه  (الملل، طرح خاورميانه بـزرگ        و اقتصادي بر منطقه و حفظ وضع موجود در روابط بين
را با چند هدف مشخص تعريف و ارايه كرد؛ مركز ثقل اين طرح جغرافياي اسالم بـود كـه        )  جديد

 : خاورميانه نقطه آغازين براي استقرار اين طرح با اهداف زير بود
 هاي منطقه براي تامين فرايند ارزان، مطمان و مستمر انرژي؛ تسلط بر مراكز نفتي و دولت .1 
 تامين امنيت و سلطه رژيم صهيونيستي بر منطقه خاورميانه؛ .2 
 هاي اسالمي براي جلوگيري از توسعه نفوذ آنها؛ مهار و يا انحراف جنبش .3 
عنوان موتـور محـرك جريـان         براندازي و يا مهار و محدودسازي جمهوري اسالمي ايران به      .4 

 ) 33 : 1383 منصوري، . (بيداري اسالمي
 : اما اين اهداف خود تابع عوامل ديگر بودند

درك و آگاهي از عمق بيداري اسالمي و نگراني از تبديل شـدن ايـن جنبـش فكـري بـه                  .1 
 مداران آينده؛  كارگردانان قدرت و مديران و سياست

هـاي هژمـون سياسـي و امنيـتي در            مثابه قدرت   نگراني از تسلط عوامل بيداري اسالمي به .2 
 عنوان هارتلند جهان اسالم و نقطه رقم زننده معادالت آينده؛  منطقه خاورميانه به

هاي وابسته در جهان اسالم در تقويت نگرانـي از رشـد              نقش برخي از سران منطقه و رژيم  .3 
 گرايي؛  اسالم
عنـوان    هاي غربـي و صهيونيـستي در معرفـي بيـداري اسـالمي بـه                ها و بنگاه    نقش رسانه  .4 

 تروريسم و نماد خشونت؛ 
عنـوان يـك الگـوي عقيـدتي و           ترين دليل، ظهور ايده صهيونيـسم مـسيحي بـه          مهم .5 
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گـير يـك جنـگ        گري، تصلب فكري و سياسي است كه پـي     هاي افراطي ايدئولوژي با ويژگي
 . ايدئولوژيك و صليبي است

دنبال مديريت بحـران و       هاي استراتژيك از پيش طراحي شده به      آمريكا كه با راهبردها و طرح
راهبرد آمريكـا در دو چهـره سياسـت         .  اي مواجه شد   سابقه ناكامي بي هاي خاورميانه بود، با  چالش

در هـر دو    .  مشت آهنين و جنگ نرم يا نبرد فرهنگي با تكيه به ابزار رسانه و انتخابات نمود يافـت       
نتيجه بود، تجربه افغانستان و ظهور مجدد طالبان، تجربـه            شكل با چالش جدي مواجه و كامال بي

عراق و روي آمدن اكثريت شيعه با گرايش اسالمي، تجربه فلسطين و تقويت موقعيـت سياسـي و     
روزه و    33 اجتماعي جنبش سياسي ـ اسالمي حماس و جهاد اسالمي و سرانجام تجربـه جنـگ               

هـاي    هـاي آمريكـا؛ از جملـه شـواهد عيـني شكـست              شكست تاريخي رژيم صهيونيستي و ايـده 
 )34 ـ 35 : 1383 منصوري، . (راهبردي آمريكا در نيل به اهداف از پيش تعريف شده بود

 گيري نتيجه
هاي اسالمي منطقه خاورميانـه، واكنـش         كردند در قبال خيزش     ها در ابتدا سعي مي آمريكايي

جدي و ديپلماتيكي نشان ندهند و تنها با اعزام فرماندهان نظامي به منطقه خاورميانه يـا تـشكيل    
گونـه جلـوه دهنـد        طور غيرعلني، آتش قيام را در نطفه خفه كنند و در نهايت اين   هاي فكر به اتاق

كه دليل اين اعتراضات و تجمعات كوچك جز معضالت و مطالبات اقتصادي چيز ديگري نبود كه        
ها پس از اينكه ديدند طول و عرض اعتراضات مردمي در تونس و مصر تمـام      غربي.  فصل شد و حل

هـا، تحـوالت      بار به اين بسنده كردند كه در رسـانه          تر رفته و اين مختصات را فراگرفته، كمي عقب
! شان به مسائل منطقه وقعي نگذارنـد   منطقه خاورميانه را سانسور خبري كنند يا در مواضع رسمي

زودي در    اما وقتي ديدند قيام مردم مسلمان كشورهاي خاورميانه، آتش زير خاكستري است كه به  
ور خواهد شد، عنـوان كردنـد        شعله...)  اردن، بحرين، يمن، ليبي و (ديگر كشورهاي دوست آمريكا 

هايي از جنس آمريكاييان است و اصـوال مـردم منطقـه دنبـال                هاي مردم خاورميانه حرف    مطالبه
ها در قبال عـراق و افغانـستان همچنيـن          كه آمريكايي چنان! (دموكراسي و صلح آمريكايي هستند

ها وقتي ديدند كار از كار گذشته و بيداري اسالمي، سـقوط      اما آمريكايي)  رويكردي را اتخاذ كردند
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زودي در اروپـا،      پيمان با آمريكا را از پا در آورده اسـت و بـه        هاي هم ديكتاتوران را رقم زده و دولت
كـه    تر رفتند؛ تا جايي     كند، يك قدم ديگر عقب    بيداري، سنگر به سنگر كشورهاي غربي را فتح مي

اوباما با گردني كج از تشكيل كشور مستقل فلسطين حمايت كرد و آشكارا يكـي از اصـول اوليـه               
جانانـه از       يعـني حمايـت   )  هـا   خواهـان و دموكـرات      جمهوري(هاي آمريكاييان     مانيفست سياست 
نـشيني آمريكـا، بـرگ        از اين رو اسـت كـه عقـب        !  خود كردند   »حفظ و بقاي«اسراييل را هزينه 

 . ديگري از فتح سنگر به سنگر بيداري اسالمي را به نمايش جهاني گذاشته است
: هاي اسالمي در تونس در دو مرحله نمود پيدا كرده است        هاي غربي در مبارزه با جريان تالش

طوري كه برخي از پژوهشگران بر اين باورنـد كـه          نخست، قبل از انقالب؛ و دوم، پس از انقالب؛ به
سازي در تونس، زاده دوره حكمراني بورقيبه نيست، بلكه تمـاس و ارتبـاط تـونس بـا           پديده غربي

ترين كشورهاي    گام  گردد و تونس و مصر از پيش    تمدن غرب به زماني پيش از دوره بورقيبه باز مي
اقدامات غربـي در مقابلـه بـا بيـداري          .  عربي در عرصه ارتباط با تمدن غربي و تقليد از آن هستند     

بيـشر  .  هاي عمومي فرانسه و آمريكا خالصـه كنيـم          گيري توانيم در موضع اسالمي در تونس را مي
 . بود »اتجاه اسالمي«هاي فرانسه از رشد و پيشرفت حركت  نگراني

چنـان    سه روز پس از پيروزي حزب نهضت در تونس، فرانسه تاكيد كرد كه ايـن كـشور هـم              
مراقب رعايت احترام به حقوق انسان، اصـول دموكراسـي و مخصوصـا تنـوع فرهنگـي، ديـني و                     

هـاي    گـيري   كرد با تاكيد بـر موضـع        مساوات بين زن و مرد باقي خواهد ماند، حال آنكه سعي مي   
از سوي ديگر فرانسه ايـن حـزب را از          .  ميانه حزب نهضت از ميزان اسالمي بودن اين حزب بكاهد 

ايـن نكتـه،    .  ناديده گرفتن خطوط قرمز در حوزه سياست خارجي و حقوق انساني بر حذر داشـت     
شاخص مهمي در شناخت موضع واقعي فرانسه نسبت به جنبـش عربـي ــ اسـالمي اسـت، امـا               
انگليس از همان آغاز سعي داشت كه تغييرات ايجاد شده در جهان عرب را درك كند و با رهبران       

كاترين اشتون نماينـده ارشـد سياسـت        .  اند ارتباط برقرار كند     جديدي كه به مسند قدرت رسيده   
خارجي و امنيت اتحاديه اروپا نيز تاكيد كرد كه اروپا آمادگي خـود را بـراي همكـاري بـا احـزاب              

 .اسالمي جديد در منطقه اعالم كرده است
با وجود حضور سفير آمريكا در صنعاء، ميزان دخالت غربي در انقالب مردم يمن بـه باالتريـن         
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عنـوان حاكـم      كه سـفير آمريكـا بـه      ميزان دخالت در امور داخلي يك كشور رسيده است، تا جايي
. وضوح قابل مشاهده است     خطر حضور آمريكا در يمن به    .  شود كنوني بر سياست يمن شناخته مي

هاي بسياري در عرصـه سياسـت يمـن         ميزان اين حضور به سطح خطرناكي رسيده و به پيشرفت
اين حضور با تسلط بر دريا آغاز شد؛ حـضور در دريـاي سـرخ، خليـج عـدن و                     .  دست يافته است

سـپس  .  درياي عرب، نيروهاي آمريكايي به صورت كامل بر درياهاي اطراف يمـن تـسلط يافتنـد              
صورت واضح فـضاي      حضور در فضاي هوايي يمن را براي خود جايز شمردند و هواپيماهاي آنان به  

در نهايـت اينكـه مـيزان       .  كردنـد   نورديد و خود نيز به اين حضور اذعان مـي           هوايي يمن را در مي
دخالت سفارت آمريكا در امور داخلي يمن، قبل از انقالب و پس از آن، بـر مـردم يمـن پوشـيده                  

بـه    2003 دخالت آمريكايي فقط منحصر به سطح سياسي نبود، بلكـه بعـد از سـال        .  نخواهد ماند
 . سطوح ديگر نيز سرايت كرد

بحرين داراي دولتي با اكثريت شيعه است كه نظامي سني با حمايـت آمريكـا بـر آن حاكـم                   
كنـد و ايـن نـاو آمريكـايي از حمايـت              بحرين ناو پنجم جنگي آمريكا را پـشتيباني مـي   .  باشد مي

آمـيز در بحـرين از تاريـخ          اعتراضـات مـسالمت   .  كشورهاي حاشيه خليج فارس برخـوردار اسـت       
تغيير نظـام بحريـن     .  ور شد  و به شكلي خاص در ميان اكثريت شيعه شعله 2011 چهاردهم فوريه 

شود، تهديدي براي منـافع آمريكاسـت و نظامـي            پيمان راهبردي آمريكا محسوب مي      كه يك هم
آمريكـا  .  پـذيرد   پيمان جمهوري اسالمي خواهد شد و اين چيزي است كه آمريكـا آن را نمـي                هم

تغيير نظام بحرين را تهديدي براي كـشورهاي خليـج و احتمـال انتقـال انقـالب بـه كـشورهاي                  
شـود؛ زيـرا      داند و اين امر سبب ممانعت آمريكا مـي      ديكتاتوري خليج فارس از جمله عربستان مي

خصوص آمريكا و غرب روزانـه احتيـاج بـه            آمريكا و غرب منافعي در منطقه خليج فارس دارند، به   
اين مقدار را بـراي     %  34 ميليون بشكه نفت براي مصرف روزانه دارند و كشورهاي خليج فارس   75 

اي همانند نقشه سـاير     آمريكا مردم سوريه را به حال خود رها كرده تا نقشه.  كنند آمريكا تامين مي
ور شـدن اعتراضـات در        هاي حاكمشان را پياده كنند، از زمان شـعله      هاي انقالبي بر ضد نظام ملت

با هدف اصالح، آمريكا تالش كرد تا آن را تبديل بـه انقالبـي بـراي                 2011 سوريه در نيمه مارس 
ها و سرنگوني حكومت كند؛ زيرا حكومت سوريه مانعي بر سـر راه آمريكـا و             يابي به خواسته دست
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بينيـم    رود و سوريه يك محور بازدارنده در مقابل آمريكاست و مـي  شمار مي منافع آن در منطقه به
كه اين دخالت از طريق ديدارهاي متعدد رابرت فورد، سفير آمريكا در سوريه، از شهرهاي بحرانـي      
سوريه صورت گرفت و اين امر غيرمنتظره در چارچوب كارهاي متداول ديپلماسي است و امكـان            

گونه برداشت كنيم كه مردم سوريه خواهان اجراي اصالحات هستند نه تغيـير نظـام و       دارد ما اين
در نهايـت آمريكـا     .  اين خواسته تظاهركنندگاني بود كه خواهان اخـراج آمريكـا از سـوريه بودنـد              

 . هاي مسلمان محافظت كند پيمانان سنتي خود در سايه نهضت و بيداري ملت نتوانست از هم
تـونس،  (توان چنين عنوان نمود كه غرب و آمريكا در هريك از كشورهاي عربي           در نهايت مي

داراي منافعي است كه بيداري اسالمي و آگاهي مردم اين منافع را براي او          )  يمن، بحرين و سوريه
 . اندازد خطر مي به
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