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رهنمود

تشكيل دولت بزرگ اسالمی
من اميدوارم كه همه ملّت های اسالم 
كه به واس��طه تبليغات و فعاليت هايی 
كه از ]جانب[ اجانب شد، اينها را از هم متّفرق كردند 
و مقابل هم قرار دادند، بيدار بشوند و همه با هم بشوند 
يك دولت بزرگ اسالمی؛ يك دولت زير پرچم »الاله 
االاهلل« تش��كيل بدهند و اين دولت بر همه دنيا غلبه 

بكند.) صحيفه نور،جلد22، صفحه 197(

پيوند دولت های اسالمی
من از خداوند تعالی می خواهم كه تمام ملت ها و دولت ها 
بيدار ش��وند و همه ملت ها و دولت های اسالمی به هم 
پيوند كنند تا ابر قدرت ها نتوانند بر اين ها غلبه كنند و 

مخازن آن ها را ببرند.)صحيفه نور،جلد7، صفحه 119(

تالش برای بازگشت مجد  مسلمين
بايد مس��لمين بيدار بش��وند. امروز روزی نيس��ت كه 
مسلمان ها هر كدام يك گوشه ای زندگی تنهايی بكنند 
و خودشان بين خودش��ان در هر كشوری يك زندگی 
خاص به خود داشته باشند، نمی شود اين معنا. در يك 
همچو زمانی كه سياست های ابرقدرت ها بلعيدن همه 
جاست، مسلمين بايد بيدار بشوند، ملت ها. دولت ها را 
من از اكثرشان مايوس هس��تم، لكن ملت ها بايد بيدار 
بشوند، و همه تحت لوای اس��الم و تحت سيطره قرآن 
باشند. الحمدهلل مس��لمين هم عده شان قريب به يك 
ميليارد هست و هم ممالكشان يك ممالكی است غنی، 
ثروتمند و هم افرادش��ان افراد اليق، لكن آن هايی كه 
می خواهند در اين ممالك حكومت كنند به واس��طه 
تبليغات سوئی كه در طول چند صد سال تقريبا كرده 
اند و نفوذی ك��ه در دانش��گاه ها، در جاهايی كه مراكز 

تربيت ابنای مس��لمين اس��ت، كرده اند، مسلمين را 
طوری كرده اند كه از خودش��ان مايوس شدند؛ يعنی 
خودشان را گم كردند. بايد مسلمين جديت كنند، مجد 

خودشان راپيدا كنند. )صحيفه نور، جلد 12 - صفحه 319(

خودباوری عامل بيداري
ما تا نفهميم كه خودمان هم يك ش��خصيتی داريم، 
مسلمان ها هم يك گروهی هستند و شخصيتی دارند 
و می توانند خودشان هم كار انجام بدهند، تا نخواهيم 
يك كاری را، نمی توانيم و تا بيدار نشويم، نمی خواهيم. 
ما را در غفلت و در خواب نگه داشتند. )صحيفه نور، جلد 

13، صفحه 532(

تبريك بيداری مسلمين
آن روز مبارک است بر ما كه س��لطه جهان خواران بر 
ملت مظلوم ما و بر ساير ملت های مستضعف شكسته 
ش��ود و تمام ملت ها سرنوشت خودش��ان را به دست 
خودش��ان بگيرند و دولت ه��ا بيدار بش��وند... و همه 
مس��لمين جهان توجه بكنند با اين آياتی كه در قرآن 
كريم برای وحدت مسلمين نازل شده است و مسلمين 
را دعوت به وح��دت و اعتصام به حب��ل اهلل كه همان 
اسالم است، فرموده است، همه توجه كنند، و اين سال 
نو را با مباركی و ميمنت در زير پرچم پر افتخار اسالم و 
دستورات نورانی خدای تبارک و تعالی مجتمع بشوند  
و دست قدرت های بزرگ را كه هيچ فكر نمی كنند اال 
برای مصالح خودشان و چپاول كردن ذخاير ملت های 
ضعيف، با هم باش��ند همه تا اين دست های چپاولگر 
قطع بش��ود و ملت ها و دولت های اسالمی همه با هم 
مجتمع باشند، همه با هم برادر باش��ند، برابر باشند.

)صحيفه نور، جلد 14،صفحه 227(.

بيداري اسالمي در کالم امام)ره(
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نهضت اسالمي

 الف( درآمد
بي��داري اس��امي در جه��ان عرب در آس��تانه 
يك سالگي و شناسنامه دار شدن است. به اعتقاد 
نگارنده، تحوالت عميق و گسترده يك سال گذشته در خاورميانه 
عربي و شمال آفريقا كه در سايه بيداري اسامي به وقوع پيوست، 
هر روز بيشتر از روز پيش، قائمه يك »نهضت اسامي« را آشكار 
مي سازد.  با وجود انكارهاي اوليه و اظهارات محافظه كارانه، برخي 
از چهره هاي سياسي، اسامي در اين قيام ها از يك سو تحول دروني 
ايجادشده در مردم خويش را باور نداشتند و از سوي ديگر، مرعوب 
و نگران برخورد خشمگينانه و سركوبگرانه قدرت هاي غربي بودند. 
مردم اين كشورها نشان دادند كه در بيان مطالبات خويش و عملي 
شدن آنها مصمم هستند. شناسنامه در حال صدور براي »نهضت 

اسامي« دربردارنده مشخصات ذيل است. 
1- اولين مشخصه در شكل گيري اين نهضت، حضور فراگير مردم 
از قشرهاي مختلف اجتماعي بود. در اين ميان، نقش آفريني ممتاز 
زنان و جوانان در جهان عرب، بي س��ابقه است. همه در خيابان ها 
بودند؛ بدون س��اح اما مصمم و متحد. مطالب��ه آنان صريح بود؛ 
»اسقاط النظام« از نظم حاكم به تنگ آمده بودند. آن قدر آمدند و 
بر شعار خويش اصرار ورزيدند كه حكومت را توان مقابله نماند و 

فروپاشي آغاز شد.
2- دومين مؤلفه در شناسنامه »نهضت اسامي«، ايستادگي مردم 
براي شكل گيري نظام جديد مردم ساالري است كه از آرا و نظرات 
مستقيم مردم به دست آيد. انتخابات آزادي كه از تأثيرگذاري و 
دخالت عوامل و سياست هاي بيگانگان مصون باشد. امروز تونس و 
مصر حوزه هاي رأي گيري خويش را براي ورود به پروسه تغييرات 
ساختاري در كشور خويش، برپا كرده اند و در فردايي نزديك، يمن 
و بحرين با درهم شكستن آخرين مقاومت هاي حكمرانان مستبد 
خويش، پاي در اين عرصه مي گذارند و جامعه خويش را از چنبره 
حكومت هاي خودكامه و وابس��ته به قدرت هاي سلطه جو نجات 
مي دهند. مطمئنا در نظام هاي سياسي آينده منطقه، جايي براي 
پادشاهان و حكومت هاي موروثي نخواهد بود و خداوند به درستي 
فرمود: »ان الملوك اذا دخلوا قريتا افس��دواها« اگرچه كساني در 
منطقه، س��وداي تش��كيل اتحاديه حكومت هاي پادشاهي را در 
سر مي پرورانند. پادشاهي سعودي، پادش��اهي اردن و پادشاهي 
مراكش هم اينك در معرض جدي بيداري اسامي و مطالبات بحق 
مردم اين كشورها براي مش��اركت در سرنوشت خويش هستند. 
با پيروزي مردم يمن، آتش خشم مردم اين مناطق زبانه خواهد 
كشيد. خاصه كام آنكه ش��كل گيري نظام هاي مردم ساالر در 

بخشي از جهان عرب، تأثيرات جدي خود را در ديگر جوامع عربي 
خواهد گذاشت.

3- سومين و اصلي ترين شناسه شناسنامه در حال صدور »نهضت 
اسامي«، خاستگاه، هويت و سمت و سوي اين نهضت است. اگرچه 
با اندكي مداقه در شعارها و مطالبات مردم از همان روزهاي نخست 
تظاهرات ميليوني، اين مؤلفه از نهضت اسامي قابل شناسايي بود 
اما ضرورت مستندسازي و بيان نظرات صريح مردم در قالب يك 
رفراندوم، ايجاب مي كرد كه منتظر انتخابات و صندوق هاي رأي 
باشيم. ناظران سياسي و محافل منطقه اي و بين المللي با مشاهده 
نتيجه انتخابات خير تونس و مصر، اذعان كردند كه »اسام خواهي« 

قلب مطالبات »نهضت اسامي« در كشورهاي عربي است.

ب(  قلمروي تأثير نهضت اسالمي
از ويژگي ه��اي مه��م بي��داري اس��امي، 
تأثيرگذاري آن در محيط هاي مناس��ب و 
مس��اعد براي بروز اين تحوالت است. اين 
محيط هاي مناسب را مي توان به شرح ذيل 

دسته بندي كرد:
1- تكميل حلقه هاي بيداري در كشورهاي عربي

مشتركات ديني، فرهنگي، زباني از يك سو 
و مش��ابهت هاي ش��يوه هاي حكومتي در 
بسياري از كشورهاي عربي از سوي ديگر، 
شرايطي را به وجود آورده كه بايد از اين حوزه 
به عنوان اولين حوزه نف��وذ و تأثيرگذاري 
تحوالت آغاز شده در تونس و مصر نام برد. 
سرس��پردگي و تبعيت بي چ��ون و چراي 

كشورهاي عربي - غير از چند استثنا - از سياست هاي منطقه اي 
و جهاني آمريكا، موجب اشتراك در مطالبات مردم اين كشورها 
نيز شده است. به همين دليل اس��ت كه حادثه به ظاهر كوچك 
خودسوزي يك فرد در تونس به پديده اي مشابه در مصر و سپس 
دومينوي اعتراضات مردمي در بيش��تر كش��ورهاي عربي منجر 
مي شود. حكام كنوني در جهان عرب به خوبي دريافتند كه قادر 
به ادامه حكومت بدون حضور و مش��اركت مردم نيستند. لذا در 
دومين سال نهضت اسامي، ش��اهد شكل گيري قطب جديدي 
از كش��ورهاي عربي خواهيم بود كه داراي مواضع نزديك به هم 
در موضوعات مهم منطقه اي و بين المللي خواهند بود. مهم ترين 
موضوعي كه تحت تأثير شرايط جديد، دچار تحولي بنيادين خواهد 

شد، مساله فلسطين و برخورد با رژيم صهيونيستي خواهد بود.

تحوالت عميق و گسترده 
ي�ك س�ال گذش�ته در 
خاورميانه عربي و شمال 
آفريقا كه در سايه بيداري 
اسالمي به وقوع پيوس�ت، هر روز بيشتر از 
روز پيش، قائمه يك »نهضت اس�المي« را 
آشكار مي س�ازد.  با وجود انكارهاي اوليه و 
اظهارات محافظه كارانه، برخي از چهره هاي 
سياسي، اس�المي در اين قيام ها از يك سو 
تحول دروني ايجادش�ده در مردم خويش 
را باور نداشتند و از س�وي ديگر، مرعوب و 
نگران برخورد خشمگينانه و سركوبگرانه 
قدرت هاي غربي بودند. مردم اين كشورها 
نش�ان دادند كه در بيان مطالبات خويش و 

عملي شدن آنها مصمم هستند.

نهضت اسالمي، قلمرو 
تأثيرگذاري و چشم اندازها

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا

آنچه در سايه تحوالت يك سال گذشته در منطقه تحت عنوان بيداري اسالمي از آن ياد مي شود، در نگاهي 
كالن شاكله يك »نهضت اس��المي« را آشكار ساخته اس��ت. منوچهر متكي، وزير پيش��ين امور خارجه منوچهر متكي

كشورمان در نوشتار پيش رو با طرح اين نكته، مؤلفه ها و ويژگي هاي اين نهضت اسالمي را برشمرده و به بررسي قلمرو و تأثير اين نهضت 
در حوزه عربي، آفريقاي غيرعربي، جهان اسالم، اروپا و آمريكا پرداخته و چشم انداز پيش روي آن را تبيين و تحليل مي كند.
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2- آفريقاي غيرعربي
بيش از 40 كشور آفريقايي غيرعرب در اين قاره قرار دارند كه 
كمربند تحوالت اخير از ش��مال غرب، شمال و شمال شرق آن را 
احاطه كرده است. اگرچه مبارزات استقال طلبانه و ضدنژادپرستي 
ملت هاي آفريقايي به دوران استعمار مستقيم كشورهاي غربي در 
اين قاره پايان داد و غير از مناطق و جزاير كوچكي در اقيانوس ها، 
مردم آفريقا مالكيت و حاكميت سرزمين هايشان را بازپس گرفتند 
اما آفريقا طي دهه هاي بعد از استقال نيز از مشكات ساختاري و 
نيز دخالت خارجي رنج برده اند. نخست آنكه در برخي از كشورهاي 
آفريقايي حكمراناني وجود دارند كه يا به دليل خودكامگي و استبداد 
رأي يا سرسپردگي به قدرت هاي خارجي، حكومت مادام العمر يا 
موروثي را براي خويش طراحي كرده ان��د. ديگر آنكه رقابت هاي 
انگليس و فرانس��ه، دو اس��تعمارگر قديمي اين قاره، هنوز براي 
استثمار حوزه هاي انگلوساكسوني و فرانكوفوني در آفريقا با اعمال 

نفوذ و تأثيرگذاري بر تصميم هاي حكومت هايشان، ادامه دارد.
مش��كل ديگر آفريقا آن اس��ت كه در ادامه چپ��اول معادن و 
سرمايه هاي ملي آفريقا توسط كشورهاي اروپايي با اكتشاف نفت و 
گاز در سراسر اين قاره، كمپاني هاي آمريكايي با تحميل قراردادهاي 
اس��تعماري درصدد انحصاري كردن امتياز بهره ب��رداري از آن و 
داشتن برگ برنده براي فشار به رقباي خويش در آسيا به ويژه چين 
هستند و باالخره جنگ هاي داخلي كه عمدتا ريشه هاي خارجي 
دارند، همچنين فقر و بيماري، شرايط را براي تحوالتي بنيادين، اين 
بار از داخل فراهم كرده است. زنگ خطر براي حكومت هاي مستبد 

و وابس��ته در آفريقا به صدا درآمده است، 
وجه شاخص مردم ساالري كه در نهضت 
اسامي حوزه عربي ازجمله در آفريقا روز 
به روز آشكارتر مي ش��ود، محركي قوي و 
الهام بخش براي همسايگان خواهد بود و ما 
در آينده اي نه چندان دور، شاهد تحوالتي 
اساسي در سازوكارهاي حكومتي در آفريقا 

خواهيم بود.
3- جهان اسالم

در كش��ورهاي اس��امي طي دهه هاي 
اخير تحوالتي متفاوت به موازات يكديگر 

رخ داده است:
3-1: رش�د آگاهي و ميل به بازگش�ت به 

خويش
در سايه الهام بخش��ي انقاب اسامي و 

نشر انديشه هاي بيدارگرانه امام خميني)ره( جهان شاهد رجعت 
آموزه هاي اس��امي به ميان اقش��ار مختلف جوامع مسلمان در 
كشورهاي مختلف ش��د. در اين بازشناسي، مفاهيم و مباحثي از 
اسام كه بيش��تر جنبه هاي اجتماعي، 
سياسي و فرهنگي داشتند و مغفول مانده 
بودند، در كتاب ها و جلسه ها مورد كنكاش 
قرار مي گرفتند. جوانان در كش��ورهاي 
اسامي در اين رجوع به مفاهيم انقابي، 
احساس هويت و غرور مي كردند. ملت هاي 
مسلمان به اين باور رسيدند كه بازگشت 
به خويشتن، استقال فكري و سياسي را 
برايش��ان به ارمغان مي آورد. نگارنده اين 
سطور كه حدود 30 س��ال بعد از انقاب 
در حوزه روابط خارج��ي اعم از مجلس و 
دستگاه ديپلماسي كشور حضور داشته، 
نكات و خاطرات فراوان��ي در اين تغيير و 
تحول دروني در جوامع اسامي دارد كه در 
محدوده اين نوشتار از مجموعه مكتوب 

همشهري ديپلماتيك نمي گنجد. نكته مهم آن است كه بيداري 
اسامي اخير و متعاقب آن، قيام عظيم مردمي در برپايي نظام هاي 
جديد حكومتي، آن هم در حساس ترين و استراتژيك ترين منطقه 
از جهان اسام، شتابي جدي در حركت ديگر ملل مسلمان به ويژه 

در آسيا را موجب خواهد شد.
3-2: تحوالت در حوزه دولت ها و حكومت ها در كشورهاي اسالمي

به موازات موج آگاهي و تحوالتي ك��ه در عمق جان ملت هاي 
مسلمان در دهه هاي اخير ايجاد شده، شاهد حركتي معكوس و 
سدكننده در حوزه دولت ها هستيم. حكام خودكامه و نوعا وابسته به 
قدرت هاي سلطه جو، اسام خواهي ملت ها را كه اصلي ترين مطالبه 
آنان مشاركت در تعيين سرنوشت خود و استقرار نظامي عادالنه 
در كشورشان است را مانعي جدي در مقابل اميال خود ديده و لذا 
تقويت پايه هاي استبداد، محدودس��ازي هرچه بيشتر و باالخره 
سركوب هر صدا و حركت مخالف را در دستور جدي كار خود قرار 
دادند. مجوز الزم براي تقويت هر چه بيشتر پايه هاي ديكتاتوري در 
ازاي امتيازاتي كه مي دادند، از اربابان غربي گرفته مي شد. در چنين 
شرايطي، تعارض و تضاد بين ملت ها و دولت هايشان هر روز بيشتر 
شد و هم اينك در بخش هايي از جهان اسام، تنها جرقه اي موجب 

انفجاري عظيم خواهد شد. كس��اني كه در فكر تشكيل اتحاديه 
پادشاهي در منطقه هستند يا حكمرانان خشن و سركوبگر، چنانچه 
از نهضت اسامي در منطقه، عبرت نگيرند، دير يا زود با سونامي 
اجتماعي مواجه خواهند شد. شرح اقدامات موردي يا گروهي اين 
دسته از كشورها در برخورد با مردم خود يا جلوگيري از الهام بخشي 

انقاب اسامي، نيازمند نگارش ده ها جلد كتاب است.
3-3: سازمان كنفرانس اسالمي و ديگر موسسه هاي بين الدول اسالمي

تأثيرزداي��ي از س��ازمان ها متعلق به كش��ورهاي اس��امي و 
بي خاصيت كردن آنها از ديگر تحوالتي بود كه طي دهه هاي پس 
از تأسيس آنها در دستور كار حكومت هاي كشورهاي اسامي قرار 
داشت. سازمان كنفرانس اسامي كه وارد پنجمين دهه از تأسيس 
خود ش��ده، در پي آتش زدن مس��جد االقصي و با ه��دف آزادي 
فلسطين تشكيل شد. متأسفانه وابستگي بسياري از اين دولت ها 
و سازشكاري آنان در مقابل رژيم صهيونيستي و حاميان غربي آن 
به ويژه انگليس و آمريكا موجب شد كه فلسطين همواره قرباني 
مطامع آنان شود. در 20 سال گذشته، همه رزمندگان فلسطيني 
را كه در سازمان آزادي بخش متمركز شدند، به پاي ميز مذاكرات 
سازش كشاندند و با گرفتن تعهدات همه جانبه در توقف هرگونه 

بيانات مقام معظ�م رهبري 
در كنفرانس ب�زرگ بيداري 
اس�المي در ته�ران ه�م 
پاسخگوي چرايي حركت اين 
سونامي اجتماعي در بخش 
مهمي از جهان اسالم است 
و هم ضم�ن تبيين چگونگي 
تحقق آن، تصوير روشني از 
ضرورت آينده پژوهي در اين 

نهضت را ارائه مي دهد
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مبارزه حق طلبانه، هيچ امتيازي به آنان ندادند. وارثان ياسر عرفات 
كه خود قرباني همين مسير سازش ننگين شد، در ماه هاي اخير 
به چشم خويش ديدند كه چگونه تشويق كنندگان آنان به مذاكره 
و سازش، حتي حاضر نشدند بر تشكيل دولت فلسطين در بخش 

كوچكي از سرزمين فلسطين مهر تاييد بزنند.
كميته قدس، سازمان همكاري اسامي و موسسه هاي وابسته 
به آن كه همگي در چنگ دولت عربس��تان محبوس شده اند، از 
كمترين خاصيتي براي احقاق حقوق مسلمانان و نفي اسام هراسي 
غرب برخوردار نيستند. معتقدم كه شكل گيري نظام هاي جديد 
در مناطق تحت تأثير نهضت اس��امي اخير، روح تازه اي در اين 

سازمان ها پديدار خواهد ساخت.
4- اروپا و آمريكا

شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي غرب در يك دهه 
گذشته به شدت دستخوش تغيير و تحول شده است. اين تحوالت 
را در سه حوزه سياست خارجي، مناسبات داخلي و همچنين روابط 

بين اروپا و آمريكا مي توان دسته بندي كرد:
4-1: تحوالت در حوزه سياست خارجي 

تمام سياست ها و اقدام هاي آمريكا و غرب طي ده سال گذشته در 
حوزه روابط خارجي، تنها به افزايش انزجار در افكار عمومي مردم 
جهان و افول قدر قدرتي ادعايي غرب، منجر ش��ده است. باراك 
اوباما در نخستين سخنراني اش در مراسم تحليف خود به عنوان 

رئيس جمهور مي گويد: »ما بايد اعتماد به آمريكا را هم در ميان 
مردم آمريكا و هم در سياس��ت خارجي و روابط با ديگر كشورها 
بازسازي كنيم.« اين جمات، اعتراف صريحي است به اينكه در 
آمريكا و جهان، اعتمادي به سياس��ت هاي آمري��كا وجود ندارد. 
چگونگي تحوالت در مناطق مختلف جهان به ويژه در حوزه هايي 
كه دخالت مستقيم آمريكا و غرب وجود دارد، ازجمله در عراق و 
افغانستان، شمال آفريقا و خاورميانه، نشانگر افزايش بي اعتمادي 
همراه با اعتراض و عصيان در اين مناطق اس��ت. اس��تيصال در 
مديريت سياس��ت خارجي آمريكا طي شش دهه گذشته، هرگز 

تا اين حد نبوده است.
4-2: تحوالت در حوزه سياست داخلي آمريكا و مناسبات با مردم. 

همان گونه كه در محور قبلي بيان شد، شعار اوباما بازسازي اعتماد 
مردم آمريكا بود. اينكه آيا اوباما در تحقق اين شعار موفق بوده يا 
نه را بايد در ميزان مشاركت و رأي به اوباما مشاهده كرد )اگرچه 
در سيستم انتخاباتي آمريكا، رأي مستقيم مردم به رئيس جمهور 
وجود ندارد( البته پيش از آن مي توان ب��ا نگاهي گذرا به آنچه در 
هفته ها و ماه هاي اخير در خيابان هاي شهرهاي آمريكا مي گذرد، 
تا حدود زيادي پاسخ سوال مطرح شده را دريافت. امروز اعتراض ها 
به بحران اقتصادي در غرب با منطقي مطرح مي شود كه در صورت 
جدي شدن، اساس مناس��بات و نظام هاي سياسي، اقتصادي و 
اجتماعي غرب را درهم خواهد كوبيد. جورج سوروس، سرمايه دار 

بزرگ آمريكايي و شبكه مافيايي او كه به اذعان ماهاتير محمد در 
بحران پولي جنوب شرق آسيا در دهه 1990 نقش داشتند، وقتي 
ده سال بعد با بحران مشابهي در آمريكا و سپس دنياي سرمايه داري 
مواجه مي شود، مي گويد: »ما با نظامات جاري جيب هايمان را پر 
كرديم. اين نظامات ديگر جواب نمي دهد. اكنون ديگران كه در فكر 
پر كردن جيب هايشان هستند، بايد سازوكارهاي جديدي تعريف 
كنند.« واقعيت اين است كه امروز اعتراض خشمگينانه مردم در 
پاسخ به همين سياست پر شدن جيب اقليت يك درصدي اشراف 

در نظام سرمايه داري غرب، شكل گرفته است.

4-3: تعارض و تضاد منافع در بلوك غرب
امروز در ميان مردم اروپا اين س��وال مطرح است كه چرا بايد 
صورتحساب هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي آمريكا در مناطق 
مختلف جهان، توس��ط اروپاييان پرداخت ش��ود، در حالي كه 
سهم آنان در تصميم سازي هاي منطقه اي و جهاني و مديريت 
بحران ها روز به روز كمتر مي شود و چرا بايد سربازان ايتاليايي، 
فرانسوي، سوئدي، لهس��تاني و ديگر كش��ورهاي اروپا، تحت 
فرماندهي آمريكا به مناطق بحران هاي خويش س��اخته اعزام 
و كشته شوند، تنها به دليل تعهد نامزدهاي رياست جمهوري 
آمريكا در حفظ كيان غيرمشروع صهيونيسم، رهبران اروپايي 
بايد از جنايت هاي اين رژيم در منطقه، چش��م و گوش بس��ته 
حمايت كنند. عملكرد فدرال رزروبانك آمريكا در جايگاه بانك 
مركزي جهان و گره زدن مناسبات پولي بانكي و تجاري جهان 
به دالر آمريكا، حوزه هايي است كه به ويژه در يك دهه گذشته، 
تضادهاي دروني غرب را آش��كار مي كند.  اين شرايط ملتهب، 
آمادگي انفجار با هر بهانه و رخداد كوچكي را دارد. در اين ميان 
اروپا به دليل همسايگي و نزديكي با تحوالت منبعث از نهضت 
اسامي به ويژه در شمال آفريقا به شكل ديگري نيز در قلمروي 
تأثير اين تحوالت قرار دارد. حضور ده ها ميليون شهروند و مهاجر 
مسلمان مقيم كش��ورهاي اروپايي از بلغارستان تا انگلستان و 
تحقيرها و محدوديت هايي كه به ويژه طي يك دهه گذشته با آن 
مواجه بوده اند، اذيت و آزار فرزندانشان در مدارس و دانشگاه ها 
و استثمار آنان در اردوگاه ها و محيط هاي كار، زمينه اعتراض و 
عصيان را در ميان آنان رواج داده است. قيام ملت هاي مسلمان 
در كش��ورهاي منطقه، آثار وضعي خود را ب��ر اين بخش قابل 
توجه از ساكنان اروپا خواهد گذاشت. اگرچه دولت هاي اروپايي 
هم اينك با چالش جدي مردم كشورهايش��ان به دليل بحران 

اقتصادي مواجه اند.

آينده پژوه��ي در نهضت اس��امي اخير از اهميت 
بااليي برخ��وردار اس��ت. اينكه انرژي آزادش��ده 
ناشي از بيداري اس��امي تا چه ميزان مي تواند به 
طراحي و تحق��ق نظام هاي جدي��د همت گمارد، 
حركت اس��امي خويش��تن را ارزيابي و نقد كند، 
آسيب شناس��ي منطق��ي در آن ص��ورت پذيرد، 
فرصت ه��ا و تهديده��اي پي��ش روي آن م��ورد 
مداقه قرار گي��رد و باالخ��ره مانيفس��ت جامعي 
كه دربردارن��ده همه اقدام هاي انجام ش��ده براي 
پيروزي نهضت و همه اقدام هاي بايسته و ضروري 
آتي باشد، نس��بت منطقي انقاب عظيم اسامي 
در ايران با اين تحوالت و مهم تر تكاليف و رسالتي 
كه انقاب اس��امي و ملت ايران و به ويژه نخبگان 
و انديشمندان متعهد كش��ورمان در قبال نهضت 
اسامي دارند، ازجمله سرفصل هاي مهمي هستند 

كه پرداختن به آنها، حياتي است. 
واقعيت آن اس��ت  كه حوزه هاي مختلف در كش��ور 
تنها پس از جدي انگاش��تن رهبري انقاب، به فكر 
شناسايي دقيق و شناساندن تحوالت عظيم اسامي 

منطقه افتادند. 
بيانات مق��ام معظ��م رهب��ري در كنفرانس بزرگ 
بيداري اس��امي در تهران هم پاس��خگوي چرايي 
حركت اين س��ونامي اجتماع��ي در بخش مهمي از 
جهان اسام است و هم ضمن تبيين چگونگي تحقق 
آن، تصوير روش��ني از ضرورت آينده پژوهي در اين 
نهضت را ارائه مي دهد. مردم مس��لمان كشورهاي 
عربي به پيام »ان اهلل ال يغير ما بقوم حتي يغيروا ما 
با انفس��هم« لبيك گفتند، اينك نوبت نقش آفريني 
كساني است كه با اراده مردم در اسقاط نظام پيشين 
مسووليت بنيان نظم نوين بر اساس اعتقاد هاي مردم 

خويش را دارند.
به اعتقاد نگارنده، چش��م انداز تا دوردست ها روشن 

است و اين هنوز اول سحر است.

 ج ( چشم اندازها
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گفتمان بيداري اسالمي

حكومت اسالمى و انقالب اسالمى اين حرف 
نو را مطرح كرد كه حاك��م و حكومت و قدرت 
سياس��ى بايد مبتنى بر پرهيزگارى، عدالت 
و حقيقت باش��د. قانون اساس��ى بر اين مبنا 
شكل گرفت. اين حادثه بسيار مهمى در عالم 

است. 
اين همان چيزى است كه سال هاى متمادى، 
از زمان »سيد جمال« به اين طرف، روشنفكران 
و نوآوران دين��ى درباره آن ح��رف مى زدند و 
آن را مى خواس��تند و آرزو مى كردند و همين 
ح��رف زدن و مطلب نوش��تن و ش��عار دادن، 
خواب قدرتمندان عالم را برمى آشفت و آنها را 
عصبانى و وادار به عكس العمل مى كرد. شما 
ببينيد با روشنفكران اسالمى در همه مناطق 
اساسى اسالمى - اعم از مصر و هند و ايران 
و عراق و جاهاى ديگر - در طول اين 100 سال، 

150 سال و 200 سال چه كردند.

بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار 
اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 1379/11/27

طرح: بهرام غروی



انديشه انقالبی
از سيدجمال تا آيت اهلل خامنه ای

گفتمان بيداري
در اين نوش��تار 

دكتر سي�دسلمان صف�وی
رئيس مركز بين المللی مطالعات صلح

قص��د داريم به 
س��ي��ر  تحليل 
تاريخی توسعه و تكامل انديش��ه های انقالبی سيد جمال، 
عبده، كواكبی، نائينی، عزالدين قس��ام، س��ي�دقطب، اقبال، 
مودودی،  آيت اهلل طالقانی، امام خمينی)ره( و آيت اهلل خامنه ای 
بپردازيم. انديشه سياسی مسلمانان با روش گفتمان سازی 
ش��امل س��ه گفتمان اس��ت: گفتمان تغلب، گفتمان اصالح و 
گفتمان انقالب. »گفتمان تغلب« بيان انديش��ه هايی است كه 
درصدد توجيه نظام های سياسی استبدادی هستند و برای 
آنها مشروعيت س��ازی  می كند. »گفتم��ان اصالحات« بيان 
انديش��ه هايی اس��ت ك��ه خواهان بهب��ود نظام سياس��ی - 
اجتماع��ی از طري��ق مس��المت آميز و تدريجی هس��تند و 
»گفتمان انقالب« بيان انديش��ه هايی ك��ه خواهان تعويض 
سازنده س��اختار و نظام سياس��ی جهت ترقی و رشد همه 

جانبه امت اسالمی هستند.

گفتمان بيداري اسالمي
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 سي�د جمال الدين اسدآبادی، معمار نهضت 
بيداری اسالمی

ش��رقی  و  غرب��ی  كارشناس��ان  عم��وم 
خاورميانه شناسی و انديشه سياسی مسلمين، اتفاق نظر دارند 
كه س��ي�د جمال الدين اس��دآبادی، بنيانگذار جنبش بيداری 

اسامی در دوره معاصر است.
سي�دجمال برای بيداری و قيام مسلمين در برابر استبداد داخلی 
و استعمار خارجی به فعاليت های گسترده سياسی - فرهنگی در 
كشورهای ايران، هند، افغانستان، مصر، عثمانی، انگليس و فرانسه 
دست زد. وی در 59 سالگی به دستور سلطان عبدالحميد در شهر 
استانبول تركيه مسموم شد و بدين سان در راه احيای عزت و عظمت 

اسامی به شهادت رسيد.
 موانع توسعه و رشد جامعه اسالمى از ديدگاه سي�دجمال عبارتند 

از:
   استبداد رهبران جوامع مسلمان

   جهالت و بی خبری توده مس��لمان و عقب ماندن آنها ازكاروان 
علم و تمدن

   نفوذ عقايد خرافی در انديشه مسلمانان و دور افتادن آنها از اسام 
نخستين

   جداي��ی و تفرق��ه بين مس��لمانان تح��ت عناوي��ن مذهبی و 
غيرمذهبی

   نفوذ استعمار غربی
راه حل هاى بازگش�ت به عزت و عظمت ديرين اسالمى از ديدگاه 

سيد جمال الدين:
   مبارزه با ديكتاتوری حكومت ها

   تجهيز به علوم و فنون جديد

   بازگشت به اسام ناب و دور ريختن خرافات
   مبارزه با استعمار غربی

   اتحاد اسام و وحدت جوامع مسلمان
   مبارزه با خودباختگی در برابر غرب

سي�د جمال نهضت بيداری اسامی را با تكيه بر آگاهی بخشيدن 
به ملت ها برای مبارزه با خودكامگی حكومت ها و استعمار غربی بنيان 
نهاد و راه فروزان او را صدها نخبه و ميليون ها مسلمان از شمال آفريقا 
تا خاورميانه، شبه قاره هند و آس��يای مركزی صبورانه و شجاعانه 
پيگيری كردند. جنبش تحريم تنباكو در اي��ران با فتوای ميرزای 
شيرازی با مشورت با سي�دجمال، اولين شكست اقتصادی استعمار 

انگليس در ايران بود. 
كش��ته ش��دن ناصرالدين ش��اه قاجار، ديكتاتور ايران به دست 
ميرزارضا كرمانی از نتايج قريب و پيروزی انقاب اس��امی ايران از 
نتايج دورتر جنبش بيداری اسامی سي�دجمال است. شيخ محمد 
عب�ده، متفكر بزرگ مصری مهم ترين تربيت  شده مستقيم سي�د 

جمال الدين اسدآبادی است.

 محمد عبده
كار مطبوعاتی، آغاز فعاليت های سياسی او بود اما بعدها كار سياسی 
را رها كرد و به اصاح فكری و دينی ملت مص��ر روی آورد؛ چراكه 
مبارزه سياسی را در ايجاد تغييرات اجتماعی ناتوان يافت. به همين 
دليل تا سال 1284 ه.ش كه در اثر ابتا به بيماری سرطان درگذشت، 

در مسير اصاح فكری و دينی ملت مصر تاش كرد.
حيات سياسى - اجتماعى عب�ده متأثر از آراى سي�دجمال بود 
و از اين حيث، وجوه مشتركى در آراى هر دو مشاهده مى شود كه 

برخى از آنها عبارتند از:

   اسام برای تأمين سعادت دنيوی و اخروی انسان دارای برنامه 
است.

   برای نيل به هدف فوق بايد به اجتهاد عصری بر اساس مقتضيات 
زمان و مكان پرداخت و شناخت مسلمانان از اسام را عقايی كرد.

   اسامی كه اينك به ما رس��يده غيرواقعی و تحريف شده است. 
لذا برای احيای عزت اس��امی، بازگش��ت به اصول اوليه اس��ام، 

اجتناب ناپذير است.
   وحدت دنيای اسام ضرورت تام دارد. در عين حال بايد از تعصبات 

فرقه ای و ناسيوناليستی اجتناب كرد.
ازجمله نوآوری های مهم انديشه سياسی عبده اين بود كه اصل 
شورا در اس��ام را با جنبه های مثبت دموكراس��ی جديد يكسان 
قلمداد كرد. او ضرورت اجتهاد و عقل گرايی را در جامعه اهل سنت 
مصر مطرح كرد. با اين وصف، بين آرای سي�دجمال و شيخ محمد 
عب�ده تفاوت هايی نيز وجود دارد؛ سي�دجمال دارای مشی انقابی 
بود و مبارزه با استبداد و استعمار در رأس برنامه های او قرار داشت 
اما عب�ده قائل به اصاح تدريجی و تقدم آم��وزش دينی و اصاح 
مذهبی بر هر حركت و اقدام سياسی بود. كواكبی، شيخ عزالدين 
قسام، حسن البنا و جنبش اخوان المسلمين از اخاف شيخ محمد 

عب�ده به شمار می روند.

عبدالرحمن كواكبی
اهميت كواكبی در اين سلسله به سبب انديشه های سياسی اوست 
كه گذشتگان كمتر به اين س��بك بيان كرده اند. تأييد آرمان های 
سي�دجمال در لزوم برپايي حكومت قانون، اتحاد اسامی و احساس 

نگرانی از عقب ماندگی جوامع اسامی ازجمله انديشه های اوست.
كواكبی همانند س��ي�دجمال آگاهی سياسی را برای مسلمانان 

واجب و ضروری می ش��مرد و معتقد بود حتی يك رژيم سياسی 
مشروطه هم به تنهايي مانع استبداد نمی شود. هر رژيمی ممكن 
است شكل استبدادی به خود بگيرد. آنچه مانع استبداد می شود، 
شعور و آگاهی سياسی - اجتماعی مردم و نظارت بر فعل حاكم است. 
با دست يابی توده مردم به چنين ش��عور و آگاهی اي، اژدهای سياه 

استبداد در بند كشيده می شود.
 البته اين امر به معنای س��ازش با هر رژيمی نيست بلكه رژيمی 
مطلوب است كه سطح شعور و آگاهی ملت را ارتقا بخشد. لذا كواكبی 
نيز همچون س��ي�دجمال )و برخاف عب�ده( ب��رای فعاليت های 
سياسی و ارتقای سطح شعور سياسی توده مسلمان نسبت به ديگر 
شئون اصاحی زندگی آنها، حق تقدم قائل بود و معتقد بود بايد شعور 

سياسی توده ها را با استمداد از شعور دينی آنها ارتقا داد. 
كواكبی شديدا به همبستگی دين و سياست پايبند بود و مخصوصا 
دين اسام را يك دين سياسی می دانست و معتقد بود با فهم صحيح 
توحيد اسام و درك مفهوم حقيقی كلمه توحيد؛ يعنی »ال اله اال 
اهلل« می توان به استوارترين سنگرهای ضداستبدادی دست يافت. 
كواكبی مانند دو سلف ارجمندش سي�دجمال و عب�ده تكيه فراوانی 

بر اصل توحيد از جنبه عملی و سياسی داشت.
كواكبی اعتقاد داشت هر مس��تبدی تاش دارد برای تحكيم و 
تثبيت پايه های استبداد خود، جنبه قدسی به شخص خود بدهد 
و برای اين منظور از مفاهيم دينی بهره می گيرد لذا تنها آگاهی و 
ارتقای سطح شعور دينی و سياسی ملت هاست كه مانع از چنين 
سوءاستفاده هايی می شود. كواكبی برخی از علمای پيشين مسلمان 
را مورد انتقاد قرار می داد كه با بها دادن بيش از حد به نظم و امنيت، 
عدل و آزادی را فدای نظم و امنيت كرده اند و به بهانه استقرار نظم 
و امنيت، مانع رشد آزادی شده اند كه در واقع خواست مستبدان و 

سيد جمال الدين اسدآبادی
در سال 1217 هجرى شمسى در 

محله سيدان امام زاده احمد اسدآباد 
همدان متولد شد و علوم اسالمى را در 
قزوين، تهران و نجف اشرف در محضر 
بزرگانى نظير شيخ مرتضى انصارى و 

مالحسين قلى همدانى تلمذ كرد.

شيخ محمد عب�ده
در سال 1228 ه.ش در مصر متولد شد. وى 
علوم اسالمى را در االزهر قاهره فرا گرفت 
و در جريان نخستين سفر سي�دجمال به 

مصر با او آشنا شد و شديدا تحت تأثير وى 
قرار گرفت. عب�ده پس از پايان تحصيالت در 
االزهر به كار معلمى و مطبوعاتى مشغول شد.

1284-1228 ه.ش 1276- 1217 ه.ش
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شيخ عبدالرحمن كواكبی
در سال 1233 ه.ش در سوريه به دنيا آمد. 

او از پيروان برجسته سي�د جمال الدين 
اسدآبادى، از شاگردان شيخ محمد 
عب�ده و از همراهان رشيدرضاست.

1281-1233 ه.ش



ستمگران است. به باور او، ستمگران و مس��تبدان همواره به بهانه 
برقراری نظم و حفظ امنيت با نابودی آزادی، واالترين موهبت الهی 

و جوهر انسانيت، عدل را زير پا گذاشته اند.

 عزالدي�ن قس�ام،  بنيانگ�ذار نهض�ت مس�لحانه علي�ه 
اشغالگران فلسطين

شيخ عزالدين قس�ام معمار مقاومت مسلحانه ملت فلسطين عليه 

استعمار انگليس و اشغالگران صهيونيست و از شاگردان مستقيم 
ش��يخ محمد عبده و از پيروان سيد جمال الدين اس��دآبادی بود. 
عزالدين قس���ام طريق جهاد و رويارويی با س��پاه كفر را از مكتب 
سي�دجمال اخذ كرد و در شرايطی كه كشورهاي عربی در باب جهاد 
فاقد نظر بودند، مردم فلسطين را به جهاد عليه اشغالگران فراخواند. 
از اين رو او را بنيانگذار انديشه انقابی در فلسطين معاصر می دانند. 
اولين فعاليت های سياسی شيخ قسام به س��ال هايی بازمی گردد 

كه اس��تعمار ايتاليا درصدد تصرف ليبی بود. شي�خ در آن زمان به 
سوريه بازگش��ت و در اعتراض به حضور نظامی ايتاليا در سرزمين 
اسامی ليبی، تظاهراتی را سامان داد و افرادی را در قالب گروه های 
مقاومت سازماندهی و به ليبی اعزام كرد تا در كنار انقابيون ليبی 
به جهاد عليه استعمارگران ايتاليايی بپردازند. شيخ انعقاد »قرارداد 
سايكس پيكو« و واقع شدن س��وريه تحت قيموميت فرانسوی ها 
را يك حركت اس��تعماری معرفی و مردم را به جهاد با فرانسوی ها 
فراخواند. يك دادگاه نظامی فرانسوی در سوريه عزالدين قس�ام را 
غيابا محاكمه و به اعدام محكوم كرد اما او با مهاجرت از سوريه، در 
حيفا در فلسطين سكنی گزيد. دوران اقامت شيخ قس�ام در حيفا را 
می توان پربارترين سال های حيات او خواند. در اين سال ها، هسته 
اوليه مبارزات مسلحانه عليه صهيونيسم شكل گرفت. قسام در شهر 
حيف�ا در مسجد استقال به عنوان امام جماعت مستقر شد و حركت 
خود را در ابعاد جديدی آغاز كرد. از سال1921 كه شيخ قس�ام در 
فلسطين ساكن شد تا سال 1925 بيشتر تاش های ضدانگليسی 
و ضدصهيونيستی او جنبه تبليغی و ارشادی داش��ت. او با تأكيد 
بر خطر حضور انگليس و صهيونيس��م، مقدمات تشكيل جنبش 
مقاومت را فراهم كرد. عزالدين قس���ام طی اين س��ال ها تعدادی 
از نيروهای مخل��ص را در قالب يك تش��كيات عقيدتی - نظامی 
مخفی س��ازماندهی كرد. از س��ال 1925 فعاليت های شيخ، وارد 
مرحله جديدی شد و جنبه عملی تری به خود گرفت. در اين سال ها 
تشكيات مخفی او، گسترش يافت و تا سال 1935 كه او  به شهادت 

رسيد، به يك جريان قوی و تأثيرگذار تبديل شد. 
عزالدين قسام برای مشروعيت بخشيدن هر چه بيشتر به جنبش 
مقاومت از قاضی بدرالدين ناجی حس��ينی )قاضی شرع دمشق( 
فتوايی گرفت كه در آن قاضی بدرالدين جهاد عليه صهيونيست ها 
را جايز ش��مرده بود. اين امر سبب شد كه ش��يخ حركت خود را با 

مشروعيت بيشتری ادامه دهد. تش��كيات شيخ قس�ام كه در آن 
زمان به »سازمان جهاد« مشهور بود، برنامه ای برای تصرف شهر حيفا 
تدارك ديده بود. در آن شرايط حادثه ای منجر به قتل يك گروهبان 
صهيونيست شد و نيروهای انگليس��ی در واكنش به اين مساله به 
محل اختفای او و تعدادی از همرزمانش حمله كردند. شيخ قس�ام 
در پاسخ درخواست نيروهای انگليسی برای تسليم خود گفت: »ما 
هرگز تسليم نخواهيم شد. اين جهاد در راه خداست.« سپس رو به 
همرزمانش كرده افزود: »ای برادران، چون شهيدان بميريد.« در آن 
واقعه شيخ عزالدين قسام پس از شش ساعت مقاومت به همراه دو 
نفر از همرزمانش به شهادت رسيد و 15 نفر از نيروهای مهاجم نيز 
كشته شدند. شهادت و انديشه انقابی شيخ عزالدين قسام، او را به 
يك قهرمان اسطوره ای تبديل كرد. امروز در جهان عرب از او به عنوان 
يكی از چهره های شاخص و محبوب مقاومت فلسطين ياد می شود و 
به عنوان كسی كه نخستين گلوله را به سمت صهيونيسم نشانه رفت، 
از او تجليل می شود. عزالدين قس�ام تعاليم انقابی جهاد، مقاومت و 
تشكيات انقابی را برای مبارزه با ظلم و سيطره كفار در چارچوب 
اسام در تئوری و عمل احيا كرد. شيخ قس�ام نخستين شخصيت 
از جنبش بيداری اسامی است كه مقاومت مسلحانه عليه استعمار 
غرب و صهيونيسم را بنيانگذاری و رهبری كرد. گردان های عزالدين 
قسام شاخه نظامی جنبش حماس به نام اين رهبر شهيد انقاب، 

نام گذاری شده اند.

آخوند خراسانی، مرجع انقالبی مشروطيت
كشته ش��دن ناصرالدين ش��اه در سال 1275 س��قوط حكومت 
ديكتات��وری قاجار را تس��ريع ك��رد. جنبش مش��روطه در زمان 
مظفرالدين شاه به پيروزی رسيد و ملت ايران سلطنت مطلقه را به 
سلطنت مشروطه تبديل كردند. آخوند مامحمد خراسانی، شيخ 

آيت اهلل  ميرزا محمدحسين نائينی
مشهور به عالمه نائينى و ميرزاى نائينى، 
در سال 1239 ه.ش در شهر نائين از توابع 

اصفهان به دنيا آمد. او از مهم ترين روحانيون 
حامى نهضت مشروطه در ايران بود و در 

جريان جنگ جهاني اول از جمله روحانيونى 
بود كه عليه انگليس اعالم جهاد كرد.

1315-1239 ه.ش

عزالدين قسام
در سال 1261 ه.ش در الذقيه سوريه 

در يک خانواده روحانى متولد شد. در 
14 سالگى به االزهر رفت و به سلک 

شاگردان شيخ محمدعب�ده )شاگرد 
سي�د جمال الدين اسدآبادى( درآمد.

1314- 1261 ه.ش

گفتمان بيداري اسالمي

 از آنجا كه شيخ قسام نخستين شخصيت از 
بيداري اسالمي است كه مقاومت مسلحانه 
عليه غرب را بنيانگذاري كرد، شاخه نظامي 

حماس به نام وي نامگذاري شده است
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آيت اهلل مال محمد كاظم خراسانی
مشهور به آخوند خراسانى، فقيه و مرجع 
تقليد درسال 1218 در مشهد  متولدشد و 

در اين شهر علوم مقدماتى را فرا گرفت. 
سال 1239  ه.ش در سبزوار از حاج مال هادي 
سبزواري فلسفه آموخت. سپس براى كسب 

علم به نجف رفت و پس از فراگيرى علوم دينى 
در نجف و سامرا به تدريس مشغول شد.

1290-1218 ه.ش



عبداهلل مازندرانی و ميرزاحسين خليلی تهرانی سه مرجع امضاكننده 
مشروطه بودند و از تلگراف هايش��ان هويداست كه تا پايان عمر به 
مشروطه وفادار ماندند. آخوند خراس��انی رهبر فكری و بسيج گر 
نهضت مش��روطه ايرانی بود. او و دو مرجع ديگر در زمان استبداد 
صغير، شاه ايران را تكفير و از س��لطنت خلع كردند. آخوند فتوا به 
حرام بودن سلطنت مطلقه داد و فتوای او بر حرمت سلطنت مطلقه و 
انديشه سياسی وی، آغاز گر فصل نوينی در گفتمان سياسی شيعه 
شد. آخوند خراسانی به عنوان يك مرجع برجسته برای نخستين 
بار استبداد قانونی 2500 س��اله ايران را غيرشرعی اعام كرد. اين 
يك حركت و انديشه انقابی بی نظير بود. تا قبل از حكومت صفويه، 
گفتمان سياسی شيعه مبتنی بر نظريه غصب بود. اين گفتمان در 
دوره صفويه به اجازه سلطنت با اذن فقيه تغيير كرد و با فتوای آخوند 
خراسانی مبنی بر حكومت مشروطه و مشروع نبودن حكومت مطلقه، 

گفتمان سياسی شيعه كاما تحول يافت و وارد عصر جديدی شد كه 
نهايتا منجر به نظريه جمهوری اسامی شد.

شاگردان سياسى مهم آخوند خراسانى عبارتند از:
محمدحسين نائينی، محمدحسين كاشف الغطاء، سيدحسن 
مدرس، سيدابوالقاسم كاشانی، سيدمحسن حكيم، سيدمحمد 
موسوی زنجانی، خالصی، سيدمحسن امين، سيدعبدالحسين 

شرف الدين عاملی.

 آيت اهلل نائينی، نظريه پرداز مشروطيت
آيت اهلل العظمی ميرزا محمدحس��ين نائينی، تئوری پرداز نظريه 
انقابی حكومت مش��روطه در عصر ظل��م و بيداد ب��ود. جنبش 
مشروطيت دومين پيروزی سياسی مسلمانان عليه استبداد داخلی 
در دوره معاصر بود. آي��ت اهلل نائينی در دوره انقاب مش��روطيت 

نزديك ترين مشاور آيت اهلل آخوند خراسانی )1255 - 1329 ه.ق - 
مشهد( رهبر فكری نهضت بود. او در دفاع از نظريه مشروطيت كتاب 
»تنبيه االمه و تنزيه المله« را تأليف كرد و آخوند خراسانی مرجع 
عصر و استاد ايشان و آيت اهلل مازندرانی بر آن تقريظ نوشتند. اين 
كتاب ايدئولوژی نهضت مشروطيت ايرانی - ن�ه انگليسی - است و 
در حال حاضر نيز يكی از كتب معتبر در انديشه سياسی مسلمانان 
معاصر به شمار می رود. در اين كتاب، نائينی، حاكميت اسام را با 
دليل و برهان قاطع اثبات كرده و خصايص حكومت های استبدادی 
را برشمرده اس��ت. وی زندگی تحت سلطه اس��تبداد را مساوی با 

بردگی می خواند.
شهيد مطهری در باب انديشه انقابی نائينی در كتاب »نهضت های 
صد ساله اسامی اخير« می نويس��د: »انصاف اين است كه تفسير 
دقيق از توحيد عملی، اجتماعی و سياسی اسام را هيچ كس به خوبی 
عامه بزرگ و مجتهد سترگ مرحوم ميرزا محمدحسين نائينی 
قدس سره توأم با استدالل ها و استشهادهای متقن از قرآن كريم و 
نهج الباغه در كتاب ذيقيمت »تنبيه االمه و تنزيه المله« بيان نكرده 
است. آنچه امثال كواكبی می خواهند، مرحوم نائينی به خوبی در آن 
كتاب از نظر مدارك اسامی به اثبات رسانده است ولی افسوس كه 
جو عوام زده محيط ما كاری كرد كه آن مرحوم پس از نشر آن كتاب 

به يك باره مهر سكوت بر لب زد و دم فرو بست.«

عالمه محمد اقبال الهوری
او از پيروان برجسته سي�دجمال الدين اسدآبادی - منادی وحدت 
اسامی و مبارزه با غرب و بازگشت به اسام اصيل - است. اقبال در 
دوران جنگ جهانی اول در جنبش اسامي خليفه عليه استعمار 
بريتانيا عضويت داشت. وی از همكاران موالنا محمدعلي و محمدعلی 

جناح بود. اقبال از پيش نويس قانون اساسی كه محمدعلی جناح برای 
احقاق حقوق مسلمانان نوشته بود، حمايت كرد.

اقبال در سال 1930 به عنوان رئيس اتحاديه مسلمانان در اهلل آباد 
و سپس در سال 1932 در الهور انتخاب شد. وی جهان اسام را يك 
پيكره به هم پيوسته می دانست كه اقوام، قبايل و نژادهای موجود 
در آن با رش��ته دين به هم پيوند خورده اند و اداره چنين جامعه ای 
با رژيم استبدادی - كه با فطرت انسانی ناس��ازگار است - ممكن 
نيست. چنين جامعه ای را با حكومت مردم ساالرانه )دموكراتيك( 
هم نمی توان اداره كرد زيرا حكومت های مردم ساالر با عقل، اسام و 
معنويت در تضادند. بهترين حكومت برای اداره امت اسام، حكومتی 
است كه در آن قرآن قانون حكومت، كعبه كانون معنويت و ولی اهلل 
رهبر آن باشد. او نائل شدن به اين هدف عالی را در گروي تغيير ذهنی 

و درونی مسلمانان می دانست.
اقبال معتقد بود مسلمانان در مواجهه با فرهنگ و تمدن غرب، 
هويت اسامی خود را از دس��ت داده اند. راهكار او برای بازيابی اين 
هويت گمشده، بازگشت به ايمان، فرهنگ و معنويت اسامی بود. 
اين نگرش اقبال به »فلس��فه خودی« معروف است؛ فلسفه ای كه 
بازگشت به خود اس��امی را مايه بازگشت مجد و عظمت گذشته 
مسلمانان می داند. »احيای فكر دينی در اسام« عنوان مهم ترين 

كتاب اوست.

 ابوالعال مودودی
مودودي بعد از انتشار مطالبي با عنوان »جهاد در اسام« ، ماهنامه اي 
تحت عنوان »ترجمان القرآن« منتشر كرد كه به ترجمه و تفسير 
قرآن اختصاص داش��ت و تا پايان زندگی او  در سال 1979 انتشار 

آن ادامه داشت.

محمد اقبال الهوری
 شاعر، نويسنده، متفكر، نظريه پرداز 

سياسى - مذهبى و از رهبران فكرى - 
فرهنگى مسلمانان شبه قاره هند به 

شمار مى رود. وى در فراهم آوردن زمينه 
استقالل پاكستان، نقش مؤثرى داشت.

1317- 1256 ه.ش

جنبش مشروطيت را می توان دومين 
پيروزی سياسی مسلمانان عليه استبداد 

داخلی در دوران معاصر دانست

گفتمان بيداري اسالمي
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سي�د قطب
بزرگ ترين متفكر جنبش اخوان المسلمين مصر 

بود. وى پس از شهادت حسن البنا نقش مهمي 
در تداوم جنبش اخوان المسلمين ايفا كرد. 

او در مقابله با دو روش سوسياليسم و ليبرال 
دموكراسى، نظريه »سيستم جامع اسالمى« را براى 

عدالت اجتماعى و تعالى اخالقى تئوريزه كرد.

1345-1258 ه.ش

دكتر علی شريعتی
در سال 1312 در روستاى كاهک در كوير مزينان 
در نزديكى سبزوار زاده شد. شريعتى تحصيالت 
دانشگاهى خود را در مشهد گذراند و تحصيالت 

عالى خود را در مقطع دكترى در سال 1341 در 
فرانسه به پايان رساند. وى در 29 خرداد 13۵6 

در حالى كه سه هفته از سفرش به انگلستان 
مى گذشت به شكل مشكوكى درگذشت.

1356-1312 ه.ش



مودودی به دعوت اقبال الهوری از حي��درآباد به الهور مهاجرت 
كرد. وی تا 1320 ه.ش / 1941 م به فعاليت های علمی اش��تغال 
داشت اما در اين سال با تأسيس »حزب جماعت اسامی« كه با الهام 
از انديشه های حسن البنا و جنبش اخوان المسلمين صورت گرفت، 
وارد فعاليت های سياسی شد. مودودی هدف از تأسيس اين حزب 
را تاش برای تشكيل دولت اسامی اعام كرد. وی برای تبيين و 
تشريح اين هدف، قريب صد كتاب و مقاله به رشته تحرير درآورد و 
در تاش برای تحقق آن، بارها به دستور مقامات دولتی كه مخالف 

انديشه و عمل سياسی او بودند، بازداشت شد.
مودودی پس از تقسيم هند به پاكستان رفت و برای تشكيل دولت 
اسامی تاشی خستگی ناپذير كرد. خواست اصلی »حزب جماعت 
اسامی« تشكيل حكومت اسامی و اجرای احكام اسام در كشور 
پاكستان بود. مودودی در سطح جهانی به عنوان يك مصلح، متفكر 
و مبارز سياسی برجسته اسامی شناخته شده است. نظريه سياسی 

مودودی بر سه اصل استوار بود:
1- حاكميت تنها از آن خداوند است. بر اين اساس، هيچ كس حق 

اعمال قدرت بر ديگران ندارد.
2- فقط خداوند حق دارد قانون وضع كند از اين رو هيچ كس - حتی 

پيامبران)ع( - حق وضع خودسرانه قانون را ندارند.
3- دولت اس��امی صرفاً برای اج��رای قوانينی برپا می ش��ود كه 
خداوند وضع كرده و تا زمانی مطاع است كه به اجرای قوانين الهی 

می پردازد.
4- دولت اسامی يك دولت جهانی است و وظيفه جهانی دارد.

وظايف دولت اسالمى از ديدگاه مودودى:
   جلوگيری از استثمار افراد
   پاسداری از آزادی انسان ها

   حمايت از مردم در مقابل بيگانگان
   تكامل و توسعه عدالت اجتماعی

   امر به معروف و نهی از منكر
   برقراری نظام اجتماعی اسامی

   ريشه كن كردن پليدی ها و تشويق فضيلت ها
مودودی معتقد بود دولت اسامی برای تحقق اهداف مزبور بايد 
به وسيله كسانی اداره ش��ود كه به قوانين الهی ايمان دارند و به آن 
عمل می كنند. رهبر دولت اسامی كسی است كه از اعتماد كامل 
عموم مسلمانان برخوردار است و در اداره كشور با ديگران مشورت 
می كند. البته او نبايد برای احراز اين مقام خود را نامزد كند بلكه مردم 
با حمايت از فردی كه شايستگی تصدی مقام رهبری را دارد، او را 
به رهبری انتخاب می كنند. به باور او، هر كس برای احراز مقامی با 
مسووليت سنگين، مثل رهبری تاش كند، كم صاحيت ترين فرد 
برای احراز اين مقام است. انديشه سياسی مودودی انقابی بود و فاقد 
جنبه های محافظه كارانه و عافيت طلبانه بود. او بر اسام به مثابه تنها 
راه عزت مسلمين، تاكيد شديد داشت. انديشه مودودی در سراسر 
جهان اسام، نفوذ كرد. در ادبيات سياسی غرب، ابوالعا مودودی، 
سي�د قطب و امام خمينی)ره( به عنوان »انديشمندان بنيادگرايی 

اسام سياسی« ناميده می شوند.

 نهضت های اس�تق�الل طلبانه ض�داس�تعماری ش�م�ال 
آفريق�ا

پ��س از جن��گ جهان��ی دوم، نهضت ه��ای اس��تقال طلبانه و 
ض�داس��تعماری ش��مال آفريقا تحت تعاليم انديشه های انقابی 
اس��امی اوج گرفت و در دهه 60 ميادی اش��غالگران فرانسوی 
و ايتاليايی را از كش��ورهای خود بي��رون راندن��د. مهم ترين قيام 

ضداستعماری، نهضت استقال الجزاير عليه فرانسه بود كه سرانجام 
در سال 1962 با ش��هادت بيش از يك ميليون مسلمان الجزايری 

منجر به پايان اشغال اين كشور شد.
رهبری قيام و حركت اسامی دوره قبل از استقال الجزاير را عموما 
عالمان مذهبی برعهده داشتند. اميرعبدالقادر، اولين رهبر حركت 
اسامی الجزاير در مصاف با استعمار فرانسه به شمار می رود. وی بارها 
فرانسويان را شكست داد. در پی اين شكست ها، طی پيمانی حكومت 
غرب الجزاير را به عبدالقادر واگذار كردند اما بعدها با كمك برخی از 

رؤسای قبايل، عبدالقادر را شكست دادند.
پس از اميرعبدالقادر، شيخ عبدالحميد بن باديس، عالِم دينی و بعد 
از او شيخ البشير االبراهيمی با تشكيل »جمعيه.. العلماء المسلمين« 
رهبری قيام ضداستعماری الجزاير را برعهده گرفتند. اين جمعيت 
با ائتاف با »جبهه آزادي بخش ملی« در جنگ هشت س��اله عليه 
فرانسه نقش برجسته ای ايفا كرد. هدف اوليه جنبش ضداستعماری 
ملت الجزاير، كسب استقال از طريق مبارزه مسلحانه و جهاد عليه 
استعمار فرانسه و هدف بعدی حركت اس��امی پس از استقال، 
اجرای احكام اسامی بود. اما با حاكميت ملی گراها بر حيات سياسی 
الجزاير، دست يابی به هدف اخير غيرممكن شد. اين امر به در نظر 
گرفتن هدف نوينی در حركت اسامی اين كشور انجاميد؛ هدفی كه 
خواستار دگرگونی سريع در همه ابعاد جامعه و تأسيس حكومت 
اس��امی از طريق جهاد يا مبارزه انتخاباتی بود. نهضت استقال 
الجزاير تأثير مهمی در شكل گيری مبارزه عملی عليه استعمار غربی 

در جهان اسام داشت.

سيد قطب ، مهم ترين متفكر اسالمی مصر
مهم ترين كتب او در زمينه عدالت اجتماعی در اسام »نشانه های 

آيت اهلل سي�د محمدباقر صدر 
متفكر و نابغه نوانديش اسالمى، 

تحصيالت علوم اسالمى را قبل از 
20 سالگى به اتمام رساند و پس از فوت 
آيت اهلل العظمى سيد محسن حكيم در 

36 سالگي به مقام مرجعيت شيعيان 
عراق رسيد. ايشان از 24 سالگى به 

فعاليت هاى سياسى ضددولتى پرداخت.

آيت اهلل سيد محمود طالقانی
در خانواده اى اهل علم و انقالبى در روستاى 

گليرد طالقان از توابع استان تهران متولد 
شد و در سال 1317 از آيت اهلل عبدالكريم 

حائرى يزدى اجازه نامه اجتهاد دريافت كرد.

1358-1289 ه.ش 1358- 1313 ه.ش

نهضت استقالل الجزاير كه در سال 1962 
منجر به استقالل اين كشور شد عموما تحت 
رهبري عالمان مذهبي هدايت مي شد
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ابوالع�ال مودودی
درحي��درآباد هندوستان متولد شد 
و در سال 1306 ه.ش  نخستين اثر مهم  

خود را با عنوان »جهاد در اسالم« در 
شماره هاى متوالى يک روزنامه  نوشت. 

1358-1282 ه.ش



راه«، »ما چه می گوييم« و »آينده در قلمروي اس��ام« اس��ت. او 
تمدن جديد غرب را »جاهليت جديد« ناميد و ماترياليسم اخاقی، 
مادی گرايی نوين فلس��فی و اجتماعی، تضاد طبقاتی، اس��تعمار 
و اس��تبداد را مهم ترين بايا و مش��كات جه��ان معاصر و جامعه 
مسلمين معرفی كرد. يكی از ابتكارات سي�دقطب استفاده از واژه 
»جاهليت« در مورد جوامع دوران مدرن بود. اين اصطاح به طور 
سنتی به گمراهی بش��ريت پيش از ظهور اس��ام اطاق می شد. 
از نظر س��ي�دقطب، كنار گذاشتن قوانين اس��امی و ارزش های 
مذهبی، جهان اسام را همچون دوران پيش از اسام به گمراهی 
كشانده بود. سي�دقطب با اطاق واژه جاهليت، تمام حكومت های 
غيراسامی در جوامع مسلمان و غيرمسلمان را نامشروع اعام كرد. 
او بر مبنای تفسيرهای قرآنی از جاهليت، نتيجه  گرفت مسلمانانی 
كه در اين گونه جوامع زندگی می كنند، شرعا موظفند با دولت حاكم 
مبارزه كنند. سي�دقطب با نظريه مشروعيت جهاد و تشويق به انقاب 
اسامی در مقابل همه حكومت های موجود قرار گرفت. وی خواهان 
تشكيل دولت اسامی بود و بر مبنای قرآن كريم، مردم را به اطاعت 
از اولی االمر فرا می خواند. البته از نظر او اطاعت به معنای اطاعت از 
هر كه بر منصب رهبری تكيه می زند، نيست و اطاعت از حاكم به 
دليل حاكم بودنش ضروری نيست بلكه اطاعت از حاكمی ضروری 
است كه از قوانين اس��امی پيروی كند. حاكم اسامی چنانچه از 
قانون الهی عدول كند، شايسته اطاعت نيست و دستوراتش نبايد 
اجرا شود. انديشه انقابی سي�دقطب گام مهمی در توسعه انديشه 
انقابی مسلمين در برابر سوسياليسم، كاپيتاليسم و ناسيوناليسم 
عربی و به خصوص پان عربيسم بود. س��ي�دقطب به خاطر كاربرد 
سيستماتيك تعاليم اس��امی در حل مسائل اجتماعی - سياسی 
جاری، نظير غربی شدن، مدرنيزاس��يون و اصاحات سياسی در 
جوامع مسلمان، شهرت و مقبوليت عام يافت. نق��دهای او بر فرهنگ 
و تمدن غربی بسيار كوبنده است. تعاليم او در سراسر جهان اسام 
نفوذ كرد و در ايران نيز كه خود قطب مهم توليد انديشه انقابی است، 
مورد استقبال اسام گرايان و چهره های شاخص آن نظير آيت اهلل 

خامنه ای واقع شد و در رشد انقاب اسامی ايران تأثيرگذار بود.

  آيت اهلل س�يد محمدباقر ص�در، متفكر و نابغ�ه نوانديش 
اسالمی

دو كتاب مهم شهيد آيت اهلل ص�در در حوزه انديشه انقابی اسامی 
»فلس��فه ما« و »اقتصاد ما« نقش مهمی در هويت بخشی، تكامل 
و بسط عصری انديشه سياسی - اجتماعی مسلمين داشته است. 
آيت اهلل ص�در در اين دو كتاب به دقت و عميقانه تمايز و ارجحيت 

انديشه فلسفی - اقتصادی اسام را در مقابل ماترياليسم و ايده آليسم 
از يك سو و كاپيتاليسم و سوسياليسم از سوی ديگر تبيين كرده است. 
در واقع اين دو كتاب چارچوب انديشه عصری فلسفی و اقتصادی 

دوره ظهور انقاب اسامی ايران بود.
آيت اهلل صدر، اهتمام ويژه ای به مسائل و مشكات امت اسامی 
داش��ت. ايش��ان نه فقط به حل مش��كات ملت مس��لمان عراق 
می پرداخت بلكه در رس��يدگی به مش��كات همه مسلمانان در 
كشورهای اسامی و غيراسامی اهتمام می ورزيد و به ويژه به ملت 
ايران توجه خاص داشت و از سال 1342 تا لحظه شهادت، مسائل 
ايران را پيگيری می كرد. آيت اهلل ص�در در 27 سالگی وقتی شاه رژيم 
صهيونيستي را به رسميت ش��ناخت، ضمن اعتراض به اين عمل 

ضداسامی و ضدفلسطينی، شاه را به شدت محكوم كرد.
هنگامی كه در سال 1399 ه.ق سادات سرسپردگی خود را با سفر 
به بيت المقدس اش��غالی و امضای قرارداد كمپ ديويد اثبات كرد، 
شهيد آيت اهلل ص�در با ارسال تلگرافی، اين عمل را محكوم كرد و او را 
از عذاب خداوند برحذر داشت و تأكيد كرد: »ملل مسلمان، نوميدی 
و سرسپردگی را نمی شناسند. اين امت تا بازگشت نخستين قبله 

مسلمانان به آغوش خود از پای نخواهند نشست.«

در قيام ملت مسلمان افغانستان عليه تجاوز شوروی سابق، شهيد 
صدر كه غم ب��زرگ اين ملت را مي ش��ناخت، اعاميه ای مبنی بر 
محكوميت تجاوز به حريم اسام و آزادی يك ملت و خوار و سبك 
شمردن ارزش های انسانی انتشار داد و تأكيد كرد اين تجاوز، عقيده و 

ايمان ملت افغان را به دين حنيف اسام پايدارتر خواهد كرد.
آيت  اهلل ص�در در 23 بهمن 1357 با ارسال پيامی به امام خمينی)ره( 
پيروزی انقاب اس��امی ايران را تبريك گفت و در پيام ديگری به 
ملت ايران ضمن ستايش از قهرمانی ها و فداكاری های آنها به ملت 
ايران توصيه كرد همچنان به تبعيت از امام خمينی)ره( ادامه دهند. 
در س��ال 1358 آيت اهلل صدر رساله »االس��ام يقود الحياه..« را به 
عنوان مقدمه ای بر قانون اساسی نوشت. شهيد صدر انقاب اسامی 
ايران را طليعه ظهور مجدد اسام و مقدمه برپايی حكومت جهانی 
اسام و رهبری انقاب را رهبری صددرصد اسامی و واجب االطاعه 
می دانس��ت.آيت اهلل ص�در پس از اثبات عقانی ضرورت تشكيل 
حكومت، مختصات آن را بر اساس قرآن و روايات با اجتهاد تبيين 
كرد. وي معتقد بود وجود دولت در زندگی اجتماعی، يك ضرورت 
است زيرا دولت متكفل اداره جامعه است و در حل و فصل مشكات 
اجتماعی به عنوان داور به شمار می آيد. به باور ايشان، تشكيل دولت 
اوال تنها روش به كارگيری امكانات جهان اسام جهت نيل به جايگاه 
طبيعی و ويژه مس��لمانان در تمدن بشری است. ثانيا نجات بخش 
مس��لمانان از انواع تفرقه و وابستگی است. ثالثا يك وظيفه شرعی 
است. از منظر شهيد ص�در دولت اسامی در سياست داخلی مسؤول 
اجرای احكام اسامی، تأمين كننده عدالت اجتماعی و مروج فرهنگ 
اسامی است و در سياس��ت خارجی مجری تبليغ جهانی اسام، 

طرفدار حق و عدالت و ياری رسان مستضعفان است.
آيت اهلل صدر حكومت اسامی را يك حكومت مشروطه می دانست 
زيرا بر ش��ريعت و قانون الهی، ن�ه بر هوا و هوس مبتنی اس��ت. به 
عبارت ديگر حق حاكميت مطلق بر انسان و جهان متعلق به خداوند 
است. انسان به اين دليل كه خليفه خداست بر سرنوشت خويش 
حاكم است و رهبر واجد شرايط، مسير امت را در تحقق بخشيدن 
به جانش��ينی خدا هدايت می كند. نظارت و هدايت رهبر براساس 
قوانينی است كه خداوند برای امت وضع كرده است. به اعتقاد ايشان 
حكومت آرمانی در عصر غيبت، حكومت اسامی است كه بر دو پايه 

واليت فقيه و شورا استوار است.

 آيت اهلل سيد محمود طالقانی، ابوذر زمان و مالك اشتر انقالب 
اسالمی ايران

اساس انديش��ه انقابی آيت اهلل طالقانی ضرورت مبارزه با طاغوت 

زمان و ديكتاتوری، اصل شورا به عنوان مبنای حكومت دينی، عدالت 
اجتماعی به مثابه قانون اصلی نظريه اجتماعی اسام، ضرورت مبارزه 
با استعمار آمريكا، مبارزه با صهيونيس��م، تاش برای آزادی كامل 
فلسطين و حمايت از مبارزه مسلحانه عليه حكومت های خودكامه 
بود.  از منظر آيت اهلل طالقانی، آزادی يك امر فطری و خلل ناپذير است 
اما به مرور زمان و با توجه به گسترش جوامع، انسان ها مجبور شده اند 
بخشی از آزادی فطری خود را محدود كنند و هرچه جامعه از جهت 

تقسيم و تخصص و شئون ديگر بيشتر توسعه 
ياب��د، آزادی طبيعی و فط��ری از هر جهت 
محدودتر مي شود. انديش��ه آزادی خواهی 
آي��ت اهلل طالقانی در تقابل بنيادي��ن با انواع 
استبداد است. از سوی ديگر در انديشه ايشان، 
مبارزه با استبداد در تمامی ابعاد آن به خصوص 
مبارزه با استبداد سياس��ی و استبداد دينی 
جايگاهی ويژه دارد. ايشان از همان سال های 
آغازين فعاليت های سياسی خود در نوشته ها 
و س��خنرانی ها، توجهی خاص به اس��تبداد 
دينی و سياسی داشت. برجسته ترين آرای 
آي��ت اهلل طالقانی درباره اس��تبداد دينی در 
مقدمه و حواش��ی ايش��ان بر كتاب »تنبيه 
االمه و تنزي��ه المله« آي��ت اهلل نائينی آمده 
است. ايشان در س��ال 1334 به منظور ارائه 
يك فلسفه اجتماعی معقول و قابل دفاع از 
اس��ام، كتاب مذكور را با مقدمه و تلخيص 
منتشر كرد. ايش��ان در اين مقدمه آشكارا از 
هدف خود پرده برمی دارد و آن را تاشی برای 
جلوگيری از خودكامگی خودسران می خواند: 
»بعضی ها مطالب و سخنانی از دين ياد گرفته 
و ظاهر خود را آن طور كه جالب و برای عوام 
ساده باشد، می آرايند، مردمی را كه از اصول و 

مبانی دين بی خبرند، می فريبند و به نام غمخواری دين و نگه داری 
آيين، ظل الشيطان را بر سر عموم می گسترانند و با اين روش مردم 

را مطيع خود مي كنند.«
مفهوم شورا از ديگر اصول انديشه های انقابی آيت اهلل طالقانی 
است. پس از پيروزی انقاب اسامی ايران، ايشان نخستين فردی 
بود كه از ضرورت وجود شوراها در اداره حكومت سخن گفت و آن 
را به عنوان يك اصل حياتی مطرح ك��رد؛ اصلی كه بايد به صورت 
قانونی درآيد و اداره امور كش��ور بر پايه آن اس��توار باشد. آيت اهلل 

 آيت اهلل صدر، اهتمام ويژه ای به مسائل و مشکالت امت 
اسالمی داشت. ايشان نه فقط به حل مشکالت ملت مسلمان 

عراق می پرداخت بلکه در رسيدگی به مشکالت همه مسلمانان 
در كشورهای اسالمی و غيراسالمی اهتمام می ورزيد

اس�اس انديش�ه انقالبی آيت اهلل طالقانی 
ض�رورت مب�ارزه ب�ا طاغ�وت زم�ان و 
ديكتاتوری، اصل ش�ورا به عن�وان مبنای 
حكومت دين�ی، عدالت اجتماع�ی به مثابه 
قان�ون اصل�ی نظري�ه اجتماعی اس�الم، 
ضرورت مبارزه با اس�تعمار آمريكا، مبارزه 
با صهيونيس�م، تالش ب�رای آزادی كامل 
فلسطين و حمايت از مبارزه مسلحانه عليه 
حكومت های خودكامه بود.  از منظر آيت اهلل 
طالقانی، آزادی يك امر فطری و خلل ناپذير 
است اما به مرور زمان و با توجه به گسترش 
جوامع، انسان ها مجبور شده اند بخشی از 
آزادی فطری خود را مح�دود كنند و هرچه 
جامعه از جهت تقسيم و تخصص و شئون 
ديگر بيشتر توس�عه يابد، آزادی طبيعی و 

فطری از هر جهت محدودتر مي شود.
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طالقانی تنها راه مقابله با خودكامگی را تشكيل شوراهای مردمی 
صرف نظر از ويژگی های مذهبی، نژادی و زبانی می دانست و شديدا 
با انحصارطلبی از س��وی يك دس��ته يا گروه خاص برای اعمال، 
حاكميت مخالف��ت می كرد: »هيچ ح��زب و جمعيتی حق ندارد 
برای خودش سهم بزرگ تری در نظر بگيرد و از اين جهت حكومت 
را در انحصار خود درآورد.« آيت اهلل طالقانی تداوم بخش برجسته و 
خاق انديشه های سي�دجمال الدين اسدآبادی، شيخ محمدعبده، 
كواكبی، آيت اهلل نائينی، س��ي�دقطب و طنطاوی بود. كتاب های 
»پرتوی از ق��رآن« و »مالكيت در اس��ام« از ديرزم��ان ملجاي 
فكری نوانديشان دينی بوده است. آيت اهلل 
طالقانی از چهره های بارز »نهضت بازگشت 
به قرآن« و »مب��ارزه با تحريف��ات دينی« 
و »انديش��ه انقابی اس��ام عصری« است. 
آيت اهلل طالقانی از س��وی امام)ره( به عنوان 
ابوذر و مالك اش��تر انقاب اسامی ناميده 
 شد. در پی درگذشت آيت اهلل طالقانی، امام 
خمينی)ره( در پيام تسليت خود، ايشان را به 
نحو بی نظيری ستودند: »آقای طالقانی يك 
عمر در جهاد، روشنگری و ارشاد گذراند. او 
شخصيتی بود كه از حبسی به حبس ديگر 
و از رنجی به رنج ديگ��ر در رفت وآمد بود و 
هيچ گاه در جهاد بزرگ خود سستی و سردی 
نداشت. او برای اسام به منزله حضرت ابوذر 
بود. زبان گويای او چون شمشير مالك اشتر 

بود، برنده بود و كوبن�ده.«

دكتر عل�ي ش�ريعتی )1312 - 1356، 
كاهك سبزوار( ايدئولوگ انقالب اسالمی ايران

دكتر شريعتی از متفكران شاخص انديشه انقابی مسلمانان است. او 
تعاليم اسامی را با رويكرد جامعه شناسی به صورت يك ايدئولوژی 
عصری مترقی تبيين كرد؛ به نحوی كه پاسخگوی مشكات انسان 
امروز باشد. شريعتی چهره شاخص نهضت بازگشت به قرآن و فلسفه 
خودی اس��ت. او به عنوان يك ايدئولوگ سعی  كرد منابع فرهنگی 
مسلمانان را از خرافات تصفيه كند و ابزارهايی امروزی درخور يك 
مبارزه انقابی در چارچوب تعاليم اس��امی به مسلمين ارائه دهد. 
شريعتی از معدود متفكرينی است كه موفق شد مفاهيمي جديد 
انقابی و مترقی از تعاليم اس��ام ارائه كند. در واقع او توانمندترين 

سنت و توسعه اجتماعی سرگردان بودند و نمی دانستند كدام يك را 
برگزينند. شريعتی به جوانان نشان داد كه هيچ تناقضی بين اسام 
و توسعه اجتماعی وجود ندارد. او معتقد بود همه خوبی ها و فضايل 
اخاقی، معنوی، اجتماعی و انقابی در اهل بيت)ع( جمع شده است. 
انديشه های انقابی شريعتی را می توان در كتاب های »بازگشت به 
خويشتن«، »خودسازی انقابی«، »فاطمه فاطمه است«، »قاسطين، 
مارقين، ناكثين«، »شهادت«، »حسين وارث آدم«، »امت و امامت« 
و »شيعه يك حزب تمام« يافت. او از معتقدين به امام خمينی)ره( و 
با آيت اهلل خامنه ای دوست و مأنوس بود. انديشه های شريعتی چراغ 
راه جوانان پرشور ايرانی برای ايجاد انقاب اسامی بود. انديشه های 

انقابی او در سراسر جهان اس��ام گسترش يافت و تأثير مهمی در 
جنبش بيداری اسامی از فلسطين و مصر تا افغانستان داشت.

امام خمينی)ره( ، ايدئولوگ نظريه جمهوری اسالمی
انديش��ه انقابی امام خمينی)ره( به عنوان نخس��تين ولی فقيه و 
رهبر سياسی مبسوط الي�د در جهان اسام در عصر غيبت حائز 
اهميت فراوان اس��ت. امام خمينی)ره( نهضت اسامی ايران را از 
جهت تئوريك ب��ا احيای تئوری حكومت اس��امی آغاز كردند. 
ايشان حكومت سلطنتی را نامشروع اعام كردند و هر حكومت 
ديگری غير از حكومت براساس تعاليم اسامی را مردود شمردند 

امام)ره( نظريه خالفت، مشروطه سلطنتی و واليت فقيه 
را به نظريه جمهوری اسالمی ارتقا دادند و همين مورد 
يکی از تفاوت های اساسی نهضت اسالمی امام خمينی)ره( 
با ديگر نهضت های اسالمی سده  اخير است   

آيت اهلل العظمي سّيد روح اهلل  خمينی 
مشهور به امام خمينى فقيه و مرجع تقليد شيعه 

سال 1281در خمين ديده به جهان گشود. او از 
معدود علمايى بود كه به صورت آشكار به اقدامات 

رضاشاه اعتراض مى كرد، پس از مرگ  آيت اهلل 
بروجردى او به عنوان مهمترين  فقيه شيعيان 

به مبارزه با محمدرضا پهلوى پرداخت. وى 
نظام جمهورى اسالمى ايران را بنيان گذارد. 

آيت اهلل العظمي سي�دعلی خامنه ای
ميراث دار نهضت سي�دجمال و از چهره هاى 

ممتاز دوره مبارزه با رژيم ستمشاهى، 
سومين رئيس جمهور ايران و رهبر انقالب 
اسالمى ايران از خرداد سال 1368 هستند.

1318 ه.ش 1368- 1281 ه.ش

مفهوم ساز عصری جهان اسام است. شريعتی مفاهيم تقيه، تقليد، 
انتظار، امامت، جهاد، شهادت، قاسطين، مارقين و ناكثين را با رويكرد 
جامعه شناسی بازسازی عصری و مفهومی كرد. دعوت شريعتی به 
عرفان، برابری و آزادی بود. وی همچون س��لف صالح خود س��ي�د 

جمال الدين اسدآبادی خواستار مبارزه با استعمار و استبداد بود.
ش��ريعتی معتقد بود: »اس��ام ايدئولوژی تام و تمامی است كه 
تعيين كننده نظام سياسی، اجتماعی، شيوه زندگی و تمامی ابعاد 
زندگی بشر است.« او از دو نوع اسام ياد می كرد: »اسام به عنوان 
ايدئولوژی و اسام به عنوان فرهنگ. اسام به عنوان ايدئولوژی؛ يعنی 
دينی كه مسائل اعتقادی آن ساحی است برای ترقی نوع انسان، رشد 
اخاقی، فكری و اجتماعی انسان. اين نوع اسام ابوذرها را می سازد، 
مجاهد و روشنفكر می سازد و يك اس��ام كاربردی است. اسام به 
عنوان فرهنگ نيز مجموعه ای از علوم، معارف و دانش هايی ازقبيل 

فلسفه، كام، عرفان، اصول فقه و... كه متخصص پرور است.«
شريعتی تشيع را يك مكتب انقابی كامل می دانست كه پاسخگوی 
همه ابعاد اجتماعی، سياس��ی، اقتصادی و معنوی جامعه است و با 
وجود تشيع هيچ نيازی به تأس��ی جستن به ايسم های غربی نظير 
ماركسيسم، اگزيستانسياليسم و ليبرال دموكراسی نيست. او »شورا« 
و »امامت« را بهترين مدل دموكراسی انقاب می دانست و »آزادی« 
و »عدالت« را دو شاخص اصلی حكومت دينی بر اساس قرآن، سنت 
مصطفوی و علوی معرفی می كرد.  وی رويكردی نقادانه نسبت به 
تحريفات مذهبی داشت و به  طور خاص تشيع صفوی را مظهر سنت 
مسخ شده می خواند و آن را توأم با اس��ارت  پذيری، خرافه، تقليد و 
جبرگرايی معرفی می كرد. شريعتی از مدرنيته غربی انتقاد می كرد و 
معتقد بود راه رشد و توسعه ملت های شرقی از راهی كه غرب پيموده 
متفاوت  است. تا قبل از گسترش انديشه های شريعتی، جوانان بين 

گفتمان بيداري اسالمي

ش�ريعتی معتق�د ب�ود: 
ايدئول�وژی  »اس�الم 
ت�ام و تمام�ی اس�ت كه 
تعيين كننده نظام سياسی، 

اجتماعی، شيوه زندگی و تمامی ابعاد زندگی 
بشر است.« او از دو نوع اسالم ياد می كرد: 
»اس�الم به عنوان ايدئولوژی و اس�الم به 
عنوان فرهنگ. اسالم به عنوان ايدئولوژی؛ 
يعنی دينی كه مسائل اعتقادی آن سالحی 
است برای ترقی نوع انسان، رشد اخالقی، 
فكری و اجتماعی انس�ان. اين نوع اسالم 
ابوذره�ا را می س�ازد، مجاهد و روش�نفكر 
می سازد و يك اسالم كاربردی است. اسالم 
به عنوان فرهنگ ني�ز مجموعه ای از علوم، 
معارف و دانش هايی ازقبيل فلس�فه، كالم، 
عرفان، اصول فقه و... ك�ه متخصص پرور 
است.« شريعتی تشيع را يك مكتب انقالبی 
كامل می دانس�ت كه پاسخگوی همه ابعاد 
اجتماع�ی، سياس�ی، اقتص�ادی و معنوی 
جامعه اس�ت و با وجود تش�يع هيچ نيازی 
به تأسی جستن به ايس�م های غربی نظير 
ماركسيسم، اگزيستانسياليس�م و ليبرال 

دموكراسی نيست. 
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و خواهان س��رنگونی حكومت شاهنش��اهی 2500 ساله شدند. 
امام)ره( نظريه خافت، مشروطه سلطنتی و واليت فقيه را به نظريه 
جمهوری اس��امی ارتقا دادند و همين مورد يكی از تفاوت های 
اساس��ی نهضت اس��امی امام خمينی)ره( با ديگ��ر نهضت های 
اسامی سده  اخير است. س��رنگونی حكومت سلطنتی ايران به 
رهبری يك مرجع دينی و تأسيس جمهوری اسامی، مهم ترين 
پيروزی جنبش بيداری اسامی در دوران معاصر است. بذری كه 
سي�دجمال الدين پاش��يد، در 22 بهمن 1357در ايران به ثمر 
نشست. مهم ترين دس��تاورد نظری امام خمينی)ره( و ياران ايشان 
تصويب قانون اساسی جمهوری اسامی است. برای نخستين بار 
نظريه چگونگی اداره جامعه اسامی با توجه به مقتضيات زمان و 
مكان عصر تجدد به صورت كاربردی مدون شد و به تصويب نخبگان 
و برگزيدگان ملت و آحاد مردم ايران رسيد. قانون اساسی جمهوری 
اسامی جمع بين تعاليم اسامی و تجربه مديريتی و خرد جمعی 
بشريت از رنسانس به بعد اس��ت. محتوای قانون اساسی بر اساس 
اسام و فرم آن بر اس��اس خرد جمعی بشر در دوره تجدد است. از 
اين رو اصل شورا كه جوهره مشاركت ملت در تصميم گيری است، 
به صورت اصول تفكيك قوا و تأس��يس قوه مجري��ه، قوه قضائيه، 
مجلس شورای اسامی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، شورای 
تشخيص مصلحت نظام، شورای عالی امنيت ملی و شوراهای شهر 

در قانون اساسی تجلی يافت.
امام خمينی)ره( در عمل نيز پس از پيروزی انقاب اسامی به منظور 
اجرايی كردن انديشه جمهوری اس��امی، مجاهدت بسيار كردند. 

امام)ره( همزمان در مقابل بلوك شرق و غرب 
ايستادند و جبهه مقاومت امت اسامی در 
جهان اسام در برابر استبداد و زياده خواهی 

شوروی، غرب و صهيونيسم را بنا نهادند.
انقاب اس��امی اي��ران به رهب��ری امام 
خمينی)ره( معادالت فكری و سياس��ی امت 
اس��امی و جهان  را تغيير داد. تحت تأثير 
پيروزی انقاب اس��امی، عصر جديدی به 
عنوان عصر گفتمان انقاب اسامی، اسام 
سياسی و حكومت دينی در روابط بين الملل 
و انديشه سياسی - انقابی جهان آغاز شد. 
صحيفه نور مهم ترين منبع دس��ت يابی به 
انديشه های انقابی امام خمينی)ره( پيرامون 
مسائل امت اسامی و استكبار جهانی در دوره 

تأسيس جمهوری اسامی است.

آيت اهلل العظمي خامنه ای ،رهبر معظم انقالب اسالمی
ايشان از چهره های شاخص مكتب امام خمينی)ره( و عاقه مند به 
انديش��ه های اقبال الهوری و سي�دقطب هستند. ممتازترين وجه 
انديشه انقابی ايشان، رهبری امت اسامی در مقابله با زياده خواهی 

استكبار جهانی به سركردگی آمريكاست.

 برخی از خطوط اصلی انديشه انقالبی آيت اهلل خامنه ای
   تهاجم ناتو فرهنگ�ى: ايشان از ديرباز بر مساله ريشه ای تهاجم 
فرهنگی غرب برای نابودی هويت اسامی و جايگزين كردن ارزش ها، 
منش ها و مدل های اقتصادی - سياسی - فرهنگی غرب با اسام ناب 
هشدار داده، خواستار مبارزه جدی با تهاجم فرهنگی غرب و حفظ 
هويت اصيل اسامی ش��ده اند؛ كاری كه دشمن از لحاظ فرهنگی 
می كند، يك »تهاجم فرهنگی« بلكه بايد گفت يك »ش��بيخون 
فرهنگی« يك »غارت فرهنگی« و يك »قتل عام فرهنگی« است. 
امروز دشمن اين كار را با ما می كند. امروز دشمن بيشترين همت خود 

را روی تهاجم فرهنگی گذاشته است.
يك جبهه بندی عظيم فرهنگی كه با سياست، صنعت، پول و انواع و 

اقسام پشتوانه ها همراه است مثل سيلی به راه افتاده تا با ما بجنگد. 
   فلسفه خودى:ايشان بر جهات فلسفی و سياسی فلسفه خودی 
تأكيد دارند. از ديدگاه ايشان، جامعه اسامی از طريق بازيابی هويت 
خويش بايد به اسام به عنوان حبل المتين الهی چنگ بزند؛ چراكه 
عزت و رشد مسلمانان منوط به عمل به تعاليم رهايی بخش اسام 
در ابعاد اخاقی - سياسی - اجتماعی است. مسلمانان، روشنفكران 
و انقابيون براساس فلسفه خودی از جنبه 
سياس��ی بايد مرزه��ای فكری خ��ود را با 
دشمنان اسام و نظام های غربی به وضوح 

مشخص كنند.
   ش�روط موفقي�ت جنب�ش بيدارى 
اسالمى: ايش��ان پيروزی جنبش بيداری 
اسامی حاضر را منوط به استمرار مبارزه، 
هوشياری در مقابل دسيسه های استكبار 
جهان��ی و تأكيد بر حفظ هويت اس��امِی 
جنبش بيداری و تجلی آن در قانون اساسی 
جديد اين كشورها می دانند؛ نخست تداوم 
ايس��تادگی و پرهيز شديد از سست شدن 
عزم راسخ. فرمان الهی به پيامبر اعظم)ص( 
در قرآن چنين است: »فاستقم كما امرت 
و من تاب مع��ك و التطغ��وا« و »فلذلك 

فادع و استقم كما امرت« و از زبان حضرت موسی)ع(: »و قال موسی 
لقومه استعينوا باهللهَّ و اصبروا اّن االرض هللهَّ يورثها من يشاء من عباده 
و العاقبه للمتقين.« دوم هوش��ياری در برابر حيله های مستكبران 
بين المللی و قدرت هايی كه از اين قيام ها و انقاب ها لطمه ديده اند. 
آنها بيكار نمی مانند. با همه  توان سياسی، امنيتی و مالی برای برقراری 
دوباره  نفوذ و قدرت خود در اين كشورها به ميدان می آيند. ابزار آنها 
تطميع، تهديد و فريب است. تجربه  نشان داده كه در ميان خواص، 
كسانی هستند كه اين ابزارها در آنها كارگر می شود و ترس و طمع و 
غفلت، آنها را دانسته يا ندانسته به خدمت دشمن درمی  آورد. چشم 
بيدار جوانان و روشنفكران و عالمان دينی بايد به دقت مراقبت كند.  
مهم ترين خطر، دخالت و تأثيرگذاری جبهه  كفر و استكبار در ساخت 
نظام جديد سياسی در اين كشورهاست. آنها همه  كوشش خود را به 
كار خواهند برد تا نظام های جديد، هويت اسامی و مردمی نيابند. 
همه  دلسوزان در اين كش��ورها و همه  آنهايی كه به عزت و كرامت 
و پيشرفت كشور خود دل بس��ته  اند، بايد تاش كنند تا اساميت 
و مردمی بودن نظام نوين به تمام و كمال تأمين ش��ود. نقش قانون 
اساس��ی ها در اين ميان برجس��ته اس��ت. اتحاد ملی و به رسميت 
شناختن دگرسانی های مذهبی، قبيله ای و نژادی شرط پيروزی های 

آينده است.«
   بلوك بين المللى اس�المى: حض��رت آي��ت اهلل خامنه ای در 
چارچوب نظريه وحدت اسامی خواستار برپايی بلوك اسامی برای 
تجميع توانايی های علمی، فنی، مالی و نظامی جهان اس��ام برای 
س��رافرازی امت اس��امی و توازن قوا با آمريكا و بلوك قدرت غرب 
هستند. ايشان معتقدند امت اسامی بايد قدرت جهانی شود تا بتواند 
در مقابل غرب ايس��تادگی كند و اين امر صرفا از طريق همگرايی و 
همكاری كشورهای اسامی با يكديگر ممكن است: »ملت های شجاع 
به  پاخاسته، بيدار و مبارز بدانند نجات آنان از ظلم و كيد آمريكا و ديگر 
مستكبران غربی، تنها و تنها در آن است كه تعادل قوا در جهان به نفع 
آنان برقرار شود. مسلمانان برای اينكه بتوانند مسائل خود را به صورت 
جدي با جهانخواران حل كنند بايد خود را به مرز قدرت بزرگ جهانی 
برسانند و اين جز با همكاری، همدلی و اتحاد كشورهای  اسامی به 
دس��ت نخواهد آمد... مردان و زنان مؤمن در سراسر جهان اسام و 
به ويژه در مصر، تونس و ليبی بايد از اي��ن فرصت )جنبش بيداری 
اسامی و ضعيف شدن غرب( برای تشكيل قدرت بين الملل اسامی 
بيشترين بهره را ببرند.  خواص و پيشروان نهضت ها به خدای بزرگ 
توكل و به وعده  نصرت او اعتماد كنند و صفحه  تازه  گشوده تاريخ امت 
اسامی را با افتخارات ماندگار خود كه مايه  رضای  الهی و زمينه  ساز 

نصرت اوست، مزين سازند.«

در  خامن�ه ای  آي�ت اهلل 
چارچ�وب نظري�ه وح�دت 
اس�المی خواس�تار برپايی 
بلوک اس�المی برای تجميع 
توانايی های علمی، فنی، مالی 
و نظامی جهان اس�الم برای 
س�رافرازی امت اس�المی و 
توازن ق�وا با آمري�كا و بلوک 

قدرت غرب هستند

گفتمان بيداري اسالمي



   نقش ملت در حكومت: در انديش��ه انقابی آيت اهلل خامنه ای، 
مردم پايه مشروعيت حكومت دينی هستند: »در قانون اساسی 
توزيع قدرت به نح��و منطقی و صحيح وج��ود دارد و همه  مراكز 
قدرت مستقيم يا غيرمس��تقيم با آراي مردم ارتباط دارند. مردم 
تعيين كننده و تصميم  گيرنده هس��تند. اگر م��ردم حكومتی را 
نخواهند، اين حكومت در واقع پايه  مشروعيت خود را از دست داده 
است. نظر ما درباره  مردم اين است.« از ديدگاه ايشان، دولتی كه 
مقبول مردم نباشد، مشروع نيست: »دشمنی آنها با نظام جمهوری 
اسامی و دولتمردان اين نظام به  خاطر اين است كه اينها ايستاده اند 
و حاضر نيستند برای به  دست آوردن دل دشمنان بيگانه به ملت 
خودشان پشت كنند. مشروعيت اين دولتمردان به همين است. 
هر دولتی كه در ايران اسامی به مردم خود 
تكيه نداشته باش��د، مشروع نيست.« البته 
روشن است كه در اس��ام مردم يك ركن 
مشروعيت اند. نظام سياسی اسام عاوه بر 
رأی و خواست مردم، بر دانش اسامی، تقوا 
و عدالت نيز استوار است. برخاف نظر برخی 
كه تنها واجد بودن ش��رايط الهی را مبنای 
مشروعيت می دانند و قائل به نقش مردم در 
مشروعيت حكومت دينی نيستند، ايشان 
معتقدند: »امروز در جمهوری اسامی همه  
مقاماتی كه به نح��وی در كار مردم دخالت 
دارند، مس��تقيم يا غيرمس��تقيم منتخب 
خود مردم اند، حتی رهبری؛ يعنی در نظام 
اسامی دارا بودن معيارها كافی نيست بلكه 
انتخاب مردم هم ش��رط الزم است و بدون 

انتخاب مردم امكان ندارد.«

 اصول و مبانی سياست خارجی
قاعده نفی سبيل »و لن يجعل اهلل للكافرين علی المومنين سبيا« 
)141، نس��اء(، عزت »وهلل الع��زه و للرس��ول و للمؤمنين و لكن 
المنافقين اليعلمون«، مصلحت و حكمت، حمايت از منافع ملی 
ايران و امت اسامی و استقال و تماميت ارضی ايران، اصول ثابت 

انديشه انقابی ايشان در سياست خارجی است.
   اس�تكب�ار جهان�ى و نظ�ام بين الملل: از ديدگاه سياس��ی 
ايشان، آمريكا سركرده اس��تكبار جهانی است و سياست های 
تهاجمی استياجويانه دارد اما دوره هژمونی غرب در خاورميانه 
رو به پايان است: »دولت های مستكبر و در رأس آنها آمريكا كه 

در طول ده ها س��ال با ترفندهای سياسی و امنيتی، دولت های 
منطقه را سر به فرمان خود ساخته و به پندار خود جاده  بی  مانعی 
برای س��يطره  روزافزون اقتصادی، فرهنگی و سياس��ی در اين 
بخش حس��اس جهان پديد آورده بودند، اكنون نخستين آماج 
بيزاری و نفرت ملت های اين منطقه اند. بايد اطمينان داشت كه 
نظام های برآمده از اين انقاب ها هرگز به معادله  خفت بار پيشين 
تن نخواهند داد و جغرافيای سياسی اين منطقه به دست ملت ها 
و در جه��ت عزت و اس��تقال كامل آنان رق��م خواهد خورد.« 
»امروز امپرياليسم جهانی به سركردگی آمريكا نزد افكار عمومی 
جهانيان رسوا شده و با وجود هياهوی بسيار، ضعيف تر از گذشته 
شده اند. لشكركشی های آغاز قرن بيست و يكم به خاورميانه و 
آسيای مركزی با شكست روبه رو شده و نيروهای مهاجم ناچار 

به ترك ذليانه اين مناطق اند.«
   جهان اس�الم و امت اسالمى: ايشان تاش واس��ع دارند كه به 
مهم ترين مسائل جهان اسام بپردازند و با تبيين فضاهای جديد، 
افق های جديد را معرفی كنند. در رابطه با شرايط فعلی جهان اسام، 
ايشان معتقدند فرصت جديدی برای سرافرازی جهان اسام فراهم 
شده است: » حوادثی در دنيای اسام پديد آمده است كه می تواند 
سرنوشت امت اسامی را دگرگون س��اخته، آينده ای درخشان و 
سرشار از عزت و پيشرفت مادی و معنوی را نويد دهد. در مصر، تونس 
و ليبی طاغوت های ديكتاتور، فاسد و وابسته از سرير قدرت سرنگون 
شده اند و در برخی از كشورهای ديگر، امواج پرخروش قيام مردمی 
كاخ های زر و زور را به ويرانی و نابودی تهديد می كند. اين صفحه  تازه 
گشوده از تاريخ امت ما حقايقی را آشكار می سازد كه همه از آيات 
بينات الهی است و به ما درس های حيات بخش می دهد. اين حقايق 
بايد در همه  محاسبات ملت های مسلمان به كار گرفته شود. اكنون 
از دل ملت هايی كه ده ها سال در سيطره  سياسی بيگانگان بوده اند، 
نسل جوانی  سر برآورده است كه با اعتماد به نفس تحسين برانگيزی 
به استقبال خطر رفته و به رويارويی با قدرت های مسلط برخاسته و 

به دگرگون  سازی وضعيت، همت گماشته است.«
   مساله فلسطين و امت اس�المى: در هندسه انديشه انقابی 
آيت اهلل خامنه ای، فلسطين مسأله اصلی بشريت و جهان اسام 
اس��ت. ايش��ان راه رهايی فلس��طين از چنگال صهيونيست ها 
را اتحاد اس��امی و مقاومت همه جانبه می دانن��د: »برای ما در 
جمهوری اسامی مساله  فلسطين يك مساله  تاكتيكی نيست، 
يك استراتژی سياسی هم نيست؛ مساله  عقيده است، مساله  دل 
است، مساله  ايمان است، مساله  غزه و مس��اله  فلسطين مساله  
ماست، مساله  اسامی ماست، مساله  همه  مسلمين است، وظيفه  

   با وجود تسلط و تالش حاكمان سکوالر براي 
دين زدايي در كشورهاي منطقه،  اسالم با نفوذ 
در دل ها ي مردم به  حركت هاي اجتماعات 
اعتراضي طراوت و حيات بخشيده است

ماس��ت.« از ديدگاه ايشان راه آزادی فلس��طين، مبارزه است و 
كس��انی كه فكر می كنند با ترك مبارزه و گفت وگو با دش��من 
صهيونيستی راه به جايی می برند يا جاهلند يا خائن: »راه قدس، 
راه فلسطين، راه نجات مساله  فلسطين و حل مساله  فلسطين جز 
راه مبارزه نيست. آن كسی كه اين راه را قبول ندارد چه دانسته 
و چه ندانسته، دارد به مساله  فلسطين ضربه می زند. اگر دانسته 
باشد، اسمش خيانت است و اگر ندانسته باشد، اسمش جهل و 
غفلت است. علی  ايحال ضربه است به مس��اله  فلسطين. ضربه 
می زنند به مساله  فلسطين. فلس��طين هيچ راهی جز مقاومت 
ندارد. اين را بايد بگويند، بايد بخواهند. دولت های اسامی هم 
بايد همين را تكرار كنند.« از ديدگاه ايشان بسياری از دول عربی 

به وظايف خود در قبال آزادی فلسطين عمل نكرده اند.
   جنبش بيدارى اس�المى: »با وجود تس��لط و تاش حاكمان 
س��كوالر و تاش های پيدا و پنهان آنها ب��رای دين  زدايی در اين 
كشورها، اسام با نفوذ و حضوری نمايان و پرشكوه هدايتگر دل ها و 
زبان ها گشته و چون چشمه ای جوشان در گفتار و كردار توده های 
ميليونی به اجتماعات و رفتارهای آنان طراوت و حيات بخشيده 
اس��ت. مؤذنه ها، مصاها و تكبيرها و ش��عارهای اسامی نشانه  
آشكاری از اين حقيقت و انتخابات اخير تونس، برهان قاطعی بر اين 
مدعاست. بی گمان انتخابات آزاد در هر كشور اسامی ديگر هم 

نتيجه ای جز آنچه در تونس پيش آمد، نخواهد داشت.«

گفتمان بيداري اسالمي

انديش�ه  هندس�ه  در 
انقالبی آيت اهلل خامنه ای، 
فلس�طين مس�أله اصلی 
بش�ريت و جهان اسالم 

است. ايشان راه رهايی فلسطين از چنگال 
صهيونيست ها را اتحاد اسالمی و مقاومت 
همه جانبه می دانند: »ب�رای ما در جمهوری 
اسالمی مساله  فلسطين يك مساله  تاكتيكی 
نيست، يك استراتژی سياسی هم نيست؛ 
مساله  عقيده است، مساله  دل است، مساله  
ايمان است، مساله  غزه و مساله  فلسطين 
مساله  ماس�ت، مس�اله  اس�المی ماست، 
مساله  همه  مسلمين است، وظيفه  ماست.« 
از ديدگاه ايشان راه آزادی فلسطين، مبارزه 
اس�ت و كس�انی كه فكر می كنن�د با ترک 
مبارزه و گفت وگو با دشمن صهيونيستی راه 

به جايی می برند يا جاهلند يا خائن.

س��ي�دجمال الدين اس��دآبادی حدود 170 س��ال 
قبل ب��ا مجاهدت ه��ای خود با كاش��تن ب��ذر جنبش 
بيداری اسامی در جامعه اس��تبدادزده و استعمارزده 
مسلمانان، طريق نوينی برای بازگشت عزت و عظمت 
اسامی در دوره معاصر بنيان نهاد.  اين مسير طوالنی 
را متفكران برجس��ته ای از كش��ورهای مختلف جهان 
اسام با انديشه های انقابی خود هدايت كرده، تكامل 
بخش��يدند. جنبش تنباكو در ايران عليه انگلس��تان، 
جنبش مشروطيت ايران، جنبش عزالدين قسام، مبارزات 
قهرمانانه و خونين ملت الجزاير عليه فرانسويان و جنبش 
حماس و حزب اهلل لبنان عليه اشغالگران صهيونيست از 
نقاط برجسته انديشه انقابی در ساحت عمل اجتماعی 
است.  در س���ده معاصر نيز جنبش بيداری اسامی و 
انديشه انقابی در قالب انقاب اسامی ايران به رهبری 
امام خمينی)ره( به ثمر نشست و اين طريق انقابی، امروز 
توسط حضرت آيت اهلل خامنه ای،  رهبر معظم انقاب 

اسامي تغذيه فكری و رهبری می شود.

فرجام سخن
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شاخص عمده در حركت مردمى اين كشورها 
س��ه چيز اس��ت: يكى اس��المى بودن، يكى 
ض��د آمري��كا و صهيونيس��ت ب��ودن و يكى 
مردمى بودن. اي��ن ش��اخص در همه ى اين 
كشورها مشترك اس��ت. ملت مصر كه يك 
ملت شاخص در دنياى عرب و دنياى اسالم 
اس��ت، ملتى اس��ت كه اين نهض��ت را به راه 
انداخته است، اين انقالب را در كشور خودش 
به وجود آورده اس��ت، هم اسالمى است، هم 
مردمى اس��ت، هم صريحاً ضد آمريكا و ضد 
صهيونيس��تى اس��ت. بقيه ى كش��ورها هم 

همين جور.

 بيانات رهبر معظم انقالب در بيست و دومين 
سالگرد ارتحال امام خمينى)ره(  1390/03/14
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   چرا كشورهاي اروپايي، آمريكا و  برخي كشورهاي 
عربي براي حركت هاي مردمي در مصر، تونس، ليبي 
و ديگر كشورها، نام بهار عربي را انتخاب كردند، در 
حالى كه در مي�ان خود م�ردم از آن به عنوان بيدارى اس�المى ياد 

مى شود؟
ما نمي توانيم و حق نداريم به اين حركت ها و انقاب ها، نام و ماهيت 
بدهيم. ما بايد حافظ حقيقت و ماهيت اين حركت باشيم. چنان كه 
در مورد انقاب هايي كه در كشورهاي عربي شاهد آن هستيم، همه 
عناصر تش��كيل دهنده حركت از اسام نش��أت گرفته و نشانه های 
ارتباط محكم اين حركت با اس��ام را به روشنی می توان در تك تك 

خواسته های مردم مشاهده كرد؛ مثا وقتي مردم نام عمر مختار در 
ليبي، حسن البنا در مصر، عزالدين القس��ام و نام ديگر شهداها را در 
تظاهراتشان ذكر مي كنند، اين نشان از عمق رابطه  اين حركت با اسام 
دارد چون آن افراد، همه ش��خصيت هاي اسامي بوده اند يا وقتي در 
تظاهرات  پاكاردهايي را در دست می گيرند كه روی آنها نوشته شده 
»ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل« اين نشانه اسام است يا وقتي روزهاي 
جمعه را براي حركتش��ان انتخاب مي كنند و از مسجد و بعد از نماز، 
حركت خود را شروع می كنند، همه اين عناصر نه تنها داللت دارد كه 
اين حركت ها و انقاب ها با اسام ارتباط محكم و تنگاتنگي دارند بلكه 
اين عناصر نشان مي دهند كه ريشه اين انقاب ها به اسام برمي گردد 

ماهيت انقالب ها، اسالمی است
گفت وگو با ابراهيم جعفری، نخست وزير سابق عراق

اما اينجا نكته خيلي مهمي وجود دارد كه بايد به آن توجه كنيم. وقتي 
ما مي گوييم اين تظاهرات و حركت ها و انقاب ها در كشورهاي مختلف 
ريشه در اسام دارد، اين به معني اين نيست كه غيرمسلمانان از اين 
بيداري نقشی ندارند و اين بيداري مخصوص مسلمانان است؛ چراكه 
ش��ركت كنندگان در اين حركت ها طيفی از مسلمانان و ملی گراها، 
مس��يحيان و... را تش��كيل می دهند ولی از آنجا كه اكثريت مردم، 
مسلمانان هستند، اقليت ماهيت را تغيير نداده و اين عين دموكراسي 
است. دموكراسي نشانه رأي اكثريت است. با اينكه اقليت در آن شريك 
هستند، در اين انقاب ها بيشتر مردم شعارهاي اسامي سر دادند و 
الگوهايشان را الگوهای اسامی انتخاب كردند. پس كسی نبايد اين 
ماهيت اسامی حركت مردم را دزديده و آن را منحرف كند. وقتي ما 
مي گوييم كه اين انقاب ها ماهيت اسامي دارند به رأي مردم در مورد 
ماهيت حركتشان احترام مي گذاريم. چون فقط كساني كه به خيابان ها 
آمدند و شعار دادند، حق دارند ماهيت انقاب را تعيين كنند و ما صرفا 

بايد صادقانه از حقيقت اين انقاب ها صحبت كنيم.
   انقالب اسالمي ايران و انديشه هاي امام خميني)ره( چه تأثيرى در 

انقالب ها و بيداري اسالمي در منطقه دارد؟
حتما تأثير زيادی دارد چون بيداري اس��امي را نمی ش��ود تكه تكه 
و منحصر به كش��ور خاصی كرد. بيداري يك روش منطقي، روشن، 
اخاقی و فراگير اس��ت. انقاب ايران به رهبري ام��ام خميني)ره( در 
سال 1979 ميادي به همه جهان منتقل شد. همه جهان ديد كه در 
اين انقاب مردم از اسلحه استفاده نكردند و حركت ملت ايران كاما 
مسالمت آميز بود. مردم از گل و شعارهای اسامی استفاده كردند و 
پيروز ش��دند و اين موضوع امروز در انقاب ها و حركت هاي منطقه، 
اثر گذاش��ته و ملت هاي مصر، تونس، ليبي و... از اين تجربه استفاده 
می كنند. از آنجا كه مردم مصر با م��ردم ليبي، تونس، بحرين و يمن 
تفاوت چنداني ندارند و رژيم های ديكتات��وري آنها نيز با هم تفاوت 
چنداني نداشته اند بنابراين هر ملت از تجربه ملت هاي ديگر استفاده 
مي كند و به اعتقاد من، انقاب ايران در اين مسير، الگوي خوب و تجربه 

موفقي براي همه ملت هاست.
   چه تهديدات و خطراتى در مسير بيداري اسالمي در منطقه وجود دارد؟

تهديدها را نمی توان به دخالت خارجي ها خاصه كرد. خارجي ها و ناتو 
اگر بتوانند راه نفوذ به درون اين انقاب ها را پيدا كنند، اين امر تهديدي 
جدي براي بيداري اس��امي به حس��اب مي آيد اما آنها نمي توانند 
مس��ير حركت ها را منحرف كنند چون اراده مردم هميش��ه باالتر و 
قوي تر از اراده آنهاست و آنها اين موضوع را خوب مي دانند. چنان كه 
در مصر، ليبي، يمن، بحرين و تون��س، مردم اعام كردند كه ما ديگر 
ديكتاتوري، استبداد، استكبار و اشغالگري را قبول نمي كنيم و در مقابل 

ديكتاتورهای داخلي با وجود ارتش، نظاميان و شبكه هاي تبليغاتي، 
ايستادگی و آنها را ساقط كردند. پس با اين وجود تاش های خارجی با 
حمله و دخالت نظامی نمی تواند موفق شود زيرا براي اين ملت ها بيرون 
كردن خارجي ها بسيار آسان تر از سرنگون كردن ديكتاتورهاست و ما 
نگران نيستيم چون مي دانيم دست خدا با ملت است و لطف خدا شامل 
حال ما خواهد شد. اما همان طور كه گفتم، مخاطرات اوضاع كنونی به 
دخالت خارجی محدود نمی شود و برخی از مخاطرات ديگر را می توان 

اين گونه بيان كرد؛
- دامن زدن به اختافات فرقه ای، مذهبي، قومي، نژادي و قبيله اي و 

اختاف و تفرقه بين مسووالن و رهبران انقاب
- نبود هدف مش��خص برای حركت های مردمی؛ چراكه در چنين 
صورتی ممكن است سودجويان، مردم را فريب داده و مسير انقاب 

را منحرف كنند.
- ناآگاهي از اين تهديدات خودش تهديد جدي به حساب مي آيد.

- حمله و كودتاي نظاميان و بقاياي رژيم قبلي و انجام انقاب معكوس
با وجود چنين مخاطراتی مي بينيم مردم به خدا اتكا كرده اند 
و آگاهي كامل و هدف هاي مش��خص دارند و تصميم گرفته اند 
به هدفشان برس��ند و آماده هستند در اين مس��ير جان خود و 
فرزندانشان را براي رسيدن به آرمان خود فدا كنند. ما ديديم كه 
آنها با استعفا و كنار كشيدن سران رژيم و نظام قانع نشده و تصميم 
دارند رژيم های مستبد را به طور كامل تغيير دهند؛ طوري كه هيچ 

اثري از رژيم قبلي باقي نماند و رژيم نوين به وجود آورند.
   بيداري اسالمي چه تأثيري در جايگاه استراتژيک جهان اسالم 

خواهد گذاشت؟
اين بيداري تغييرات بزرگي در منطقه ايجاد كرد كه برای ديدن 
آنها نياز به ميكروس��كوپ نيست. س��يل  حركت مردم توانست 
رژيم هاي منطقه مانند زين العابدين بن عل��ي در تونس، قذافي 
در ليبي و مبارك در مصر را با خود ببرد. انتفاضه ها و انقاب هاي 
مردمی، خاورميانه را از تاريكي ديكتاتوري به نور خورشيد و نور 
آزادي و دموكراسی منتقل خواهد كرد و اكنون زمان، زمان مردم 
است و حكومت و قدرت در دست مردم خواهد بود. در حالی كه آن 
زمان قدرت دست ديكتاتور مادام العمری بود كه قبل از مرگش آن 
را برای پسرش به ارث می گذاشت. همه حركت ها و تظاهراتی كه 
امروز شاهد آن هستيم، در حوزه فكر و انديشه و فرهنگ در زمينه 
اجتماعي، سياسي، اقتصادي در مسير، سناريو و هدف شباهت 
دارند و شباهت آنها ريشه در انديشه و باورهای اسامی دارد و به 
نظر مي رسد كه بيداري اسامي دوباره فكر و انديشه اسامی را 

اعتا خواهد بخشيد.

تحولی كه در خاورميانه و شمال آفريقا با حركت مردم تونس و سقوط زين العابدين بن علی آغاز شد، صحنه سياسی منطقه را وارد مرحله 
جديدی كرد. برای بررسی ماهيت اين حركت، پيامدهای آن، چالش ها و فرصت های پيش رو، در حاشيه نشست كميته مركزی مجمع بيداری 
اسالمی به سراغ ابراهيم جعفری، نخست وزير سابق عراق رفتيم تا به واكاوی بخشی از سؤاالت، پيرامون اين تحول كه از آن به عنوان بيداری 

اسالمی ياد می شود، بپردازيم. در ادامه متن اين گفت وگو را می خوانيد.
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موج سوم بيداری
گفت وگو با دكتر محمدباقر خرمشاد

يكی از مؤثرترين روش ها 
برای شناخت ماهيت و تهيه و تنظيم: رضا بختياريان

ريشه پديده ها بررسی شاخص ها و ويژگی های خاص آن 
پديده است. بررسی اين شاخص ها و ويژگی ها كمك می كند 
به شناختی درست و دركی بهتر نسبت به آن پديده و تمايزها 
و تشابهات آن با ديگر پديده ها دست يابيم. در همين ارتباط و 
برای شناخت بهتر ابعاد مختلف تحوالت اخير در منطقه، 
گفت وگويي با دكتر محمدباقر خرمشاد از استادان دانشگاه و 
رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اس��المی انجام داديم تا 
ضمن واكاوی و ش��ناخت اين تحوالت، به بررسی اقدام ها و 
برنامه های سازمان تحت نظارت ايشان در قبال موج بيداری 

اسالمی بپردازيم. در ادامه متن اين گفت وگو را می خوانيد.

ماهيت بيداري اسالمي

   ماهيت و ريش�ه تح�والت اخي�ر را در چه 
مي دانيد؟

در جامعه شناسي سياسي براي تبيين تحوالتي 
از جنس تحوالتي كه در جهان اس��ام و جهان عرب در جريان 
است، از معيارها و ش��اخص هايي بهره مي گيريم. در اينجا براي 
بررس��ي علمي اين تحوالت به ناچ��ار بايد از روش اس��تقرايي 
استفاده كنيم. بر اساس روش استقرايي، وجه مشتركي را كه در 
اين تحوالت در مورد آن اجم��اع وجود دارد، مبنا قرار مي دهيم 
و براساس تحليل اين وجه مشترك، با استفاده از شاخص هاي 
تعيين شده ماهيت تحوالت موردنظر را بررسي مي كنيم.  فارغ 
از عناوي��ن متفاوتي كه به تحوالت اخير داده مي ش��ود، مفهوم 
مشتركي كه در مورد آن اجماع وجود دارد، اطاق مفهوم انقاب به 
اين تحوالت است. اگر چنين عنوان مشتركي را در مورد تحوالت 
اخير بپذيريم، اين مساله ما را به سمت سه دسته از مطالب سوق 
مي دهد كه بر اساس آنها، مي توان ماهيت اين تحوالت را تبيين 
كرد. اولين نكته اين است كه ما به تحوالتي انقاب مي گوييم كه 
سه خصوصيت سخت افزاري و سه خصوصيت نرم افزاري را داشته 

باشند.مولفه هاي سخت افزاری انقاب عبارتند از: 
1- انقاب ها پديده هايي هستند كه در آنها پيش و بيش از هر چيز 
حضور مردم در عرصه سياست به صورت بسيج توده اي آشكار است؛ 
يعني به عبارتي وقتي از انقاب صحبت مي كنيم، اولين تصويري كه 
به ذهن مي آيد، تصوير توده هاي مردمي در خيابان ها در مقام اعتراض 

و نفي وضع موجود و بالطبع جست وجوي وضع مطلوب است.
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2- اين مردم توسط عده اي هدايت مي شوند كه آنها را رهبر يا رهبران 
انقاب مي ناميم.

3- مردم توس��ط رهبران با زبان يا نظام معناي��ي و فكري ترغيب 
مي شوند، در صحنه حاضر ش��وند و با وجود همه مسائل، دست به 
ريسك و خطر بزنند و تا كشتن و كشته شدن پيش بروند كه ما از 
آن به عنوان ايدئولوژي نام مي بريم. از اين طريق، خرق عادتي روي 
مي دهد؛ چراكه به صورت عادي مردم به اين شكل در سياست وارد 

نمي شوند.
عاوه بر اين، انقاب ها سه مؤلفه نرم افزاري هم دارند.

1- در جس��ت وجوي تغيير و تحول هس��تند. ب��ه خصوص اينكه 
انقاب هاي بزرگ دنبال تحوالت عميق و بنيادين هستند.

2- تقاضا براي تغيير و تحول بنيادين، موجب مقاومت و واكنش رژيم 
مستقر و در نتيجه منجر به خشونت مي شود.

3- اين انقاب ها دفعي و آني اتفاق مي افتن��د. به عبارتي، انقاب 
حركتي توفنده است كه بر شرايط موجود مي شورد و منجر به تغيير 

آن مي شود و جامعه را به سمت وضعيتي جديد مي برد.
نكته دوم، اينكه انقاب ها س��كه دورو هستند؛ يعني نفي وضع 

موجود و همزمان جست وجوي وضع مطلوب.

نكته سوم، وقتي از انقاب هاي عربي صحبت مي كنيم، اينها تنها 
انقاب هايي نيستند كه در جهان اتفاق افتاده اند و ما در طول تاريخ، 
انبوهي از انقاب ها را حداقل از سه، چهار قرن پيش شاهد بوده ايم. 
امروز كه در قرن بيست و يكم ايس��تاده ايم و به اين انقاب ها نگاه 
مي كنيم، مي توانيم چهار تيپ از انقاب ها را دسته بندي كنيم و با 

مقايسه اين دسته بندي ها به سراغ شاخص هاي انقاب ها برويم.
تقسيمات چهارگانه انقاب ها را به شكل ذيل مي توان بيان كرد:

1- انقاب هاي كاس��يك مانند انقاب انگليس، آمريكا، فرانسه 
كه نوعا انقاب هاي ليبرال هستند و شايد تولد انقاب ها به مفهوم 
انقابي كه در آن توده هاي مردم با ايدئولوژي، رهبري، خشونت و... 

با همين انقاب هاي كاسيك شكل مي گيرد.
دسته دوم انقاب ها از نوع انقاب هاي چين كه سلسله جنبان آن از 
انقاب سال 1917 روسيه شروع مي شود. بعد خصوصا با انقاب چين 
و با انقاب كوبا تداوم پيدا مي كند و يك مدل خاصي را مي گيرد اين 
انقاب ها يك اونگارد دارد و با انواعي چون ماركسيست، لنينيسم، 
مائويسم، كاسترويسم و... مدل های مختلفی به خود می گيرد و اين 
مدل ها به تدريج كه از انقاب روسيه دور مي شويم به انقاب هايي 
تبديل مي شود كه از حاشيه شروع مي شود و به تدريج به متن مي آيد 

و پايتخت را تصرف مي كند.
مدل سوم: مدل انقاب اسامي است كه در شكل به انقاب هاي 
كاسيك شباهت دارد اما در محتوا و جوهره با انقاب هاي كاسيك 
كه نوعا ليبرال هستند، متفاوت است. مدل انقاب اسامي برخاف 
انقاب هاي پيش از خود چه نوع چپ، چه نوع كاس��يك، داراي 
ماهيت و ايدئولوژي ديني است؛ چراكه انقاب هاي چپ و كاسيك 
يا دين گريز هستند يا دين س��تيز اما در انقاب هاي اسامي دين 

جوهره انقاب است.
مدل چهارم: مدل چهارم مدلي است كه از آن به عنوان انقاب ياد 
مي شود. هرچند در مورد اطاق انقاب به آن، مناقشه وجود دارد. 
اين انقاب ها كه به عنوان انقاب رنگي معروف هستند، برخاف 
انقاب هاي دسته دوم، انقاب هاي راست جديد هستند.معموال در 
گذشته اين چپ ها بودند كه هميشه دنبال انقاب بودند. خصوصا در 
فضاي جهان دوقطبي كه چپ ها مي خواستند با انقاب اردوگاه چپ 
را گسترش دهند. اماراست ها به رهبري آمريكا دنبال خنثي كردن و 
جلوگيري از انقاب بودند. در واقع به نوعي ضدانقاب بودند اما بعد از 
فروپاشي شوروي، برعكس مي شود و راست ها دنبال انقاب هستند 
تا از طريق انقاب، كشورهاي فروپاشيده را وارد اردوگاه راست كنند 

و آخرين مقاومت هاي چپ را با انقاب درهم بشكنند.
هرچند بعضي به جاي واژه revolution به اين مدل از انقاب 
نام refolution مي دهند كه تركيبي از انقاب و اصاح است. به 
همين خاطر نيز بعضي از آن به عنوان كودتا ياد مي كنند چون انقاب 
به وسيله بخشي از حاكميت هدايت مي شود. اين بخش از حاكميت 
از طريق هدايت طبقه متوس��ط به باالي جامعه ك��ه عمدتا داراي 
تمايات غربي هستند و غرب نيز از آنها حمايت مي كند، تغييري در 
درون حاكميت به وجود مي آورند و حركت آنها تحول بنياديني به 

معناي انقاب را به دنبال نخواهد داشت.
حال با توجه به نكاتي كه اش��اره كرديم، اگ��ر بخواهيم ماهيت 
انقاب هاي عربي كنوني را بررس��ي كنيم، بايد عنوان كرد كه اين 
انقاب ها از ش��ش ويژگي اول كه عنوان كرديم، چه��ار ويژگي را 
تقريبا به صورت كامل دارند؛ يعني پديده هايي هستند كه در آنها 
نقش توده هاي مردم آشكار اس��ت. خشونت در آنها ديده مي شود. 
در جست وجوي تغيير و تحول هستند )البته دامنه تغيير و تحول 
به شرايط انقاب بستگي دارد(. توفنده آغاز شده اند و با شدت ادامه 
دارند اما دو ويژگي ديگر انقاب ها در آنه��ا وجود ندارد يا كم ديده 
مي شود. 1- رهبري يا رهبران مشخص 2- ايدئولوژي؛ كه هر كدام از 
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اين دو مي تواند دليل نبود ديگري باشد.
 باوجود نبود اين دو ويژگي كه ممكن است عده اي آنها را انقاب 
ندانند اما با توج��ه به اجماع بر انقاب بودن آنه��ا و دارا بودن ديگر 
ويژگي ها به آنها انقاب گفته مي شود. فقدان ايدئولوژي و رهبري 
ما را به بحث دوم منتقل مي كند كه بر اس��اس اي��ن مبحث، اين 
انقاب ها، انقاب هايي هستند كه قطعا وضع موجود را نفي مي كنند 
اما اينكه وضع مطلوبشان چيست، مورد اختاف و انشقاق است و 
همين جاست كه موجب نامگذاري هاي پراكنده مي شود. به عبارتي 
گروه هاي سياسي مختلف يا افراد وابس��ته به تفكرات مختلف، به 
اعتبار آينده روي حال نامگذاري مي كنند. به عبارتي آرزو، آمال و 
وضع مطلوب مورد نظر خود را در اين حركت ها جست وجو مي كنند؛ 
مثا ما انقاب تونس را بيداري اسامي مي دانيم در حالي كه غرب 
آن را انقاب دموكراتيك يا جنبش بدنه مي داند. اين انقاب در خود 

تونس نيز دو اسم دارد؛ عده اي آن را ثوره كرامه مي نامند كه ميل به 
جست وجوي كرامت خودشان در فرهنگ اسام دارد و عده ديگري 
آن را ثوره الياسمين يا انقاب گل ياس مي نامند كه انسان را به ياد 
انقاب گل رز مي اندازد. اما اين انقاب ها با داشتن اين ويژگي ها، از 

چهار تيپ انقابي كه نام برديم، به كدام شبيه تر است.
 بايد عنوان كرد براي تبيين ماهيت انقاب ها حدود ده شاخص 
داريم كه برآيند اين ده شاخص، ماهيت انقاب را تعيين مي كند. 

بعضی از اين شاخص ها عبارتند از:
1- رهبري 2- ايدئولوژي 3- شعارهاي انقاب 4- نقاط تاريخي، 
مكاني انقاب ها 5- نقطه عزيمت و حركت مردم 6- س��مبل هاي 

انقابي 7- ادبيات انقاب و... .
مجموعه اينها را كه بررس��ي كنيم، مي بينيم اين شاخص ها در 
انقاب هاي عربي به انقاب اس��امي نزديك اس��ت؛ چراكه نقطه 

عزيمت اين انقاب ه��ا روزهاي جمعه و بعد از نماز جمعه اس��ت. 
هرچند عده اي تاش مي كنند بيان كنند چون جاي ديگري نبوده 
از اينجا شروع شده است. به هر حال آنچه مهم است اين است كه از 
اينجا شروع شده است و اگر انقاب از جاي ديگري مانند كارخانه ها 

و... شروع مي شد، ماهيت انقاب متفاوت مي شد.
سمبل هاي اين انقاب ها چيست؟ س��مبل ها عبارتند از شعار 
اهلل اكبر )چون عمدتا بعد از نماز جمعه ش��روع مي شوند(، قرآن و 
استفاده از سمبل هاي مذهبي و ديني به صورت انبوه، نوع آدم هايي 
كه در تظاهرات هستند، جلوه غالبش و نه همه شان آدم هاي متدين 
و مبادي به آداب اسامي و ديني هستند. ادبياتي كه به كار گرفته 
مي ش��ود، برآيند هويت ديني اس��امي اين جوامع است. در كل 
مي بينيم مجموعه اين ش��اخص ها ماهيتي به انقاب مي دهد كه 
به انقاب اسامي نزديك مي شود. به خصوص اگر دو نكته را به اين 

ش��اخص ها اضافه كنيم؛ يكي اينكه اين پديده ای بنام بيداری در 
جهان اسام شكل گرفته از س��يد جمال اسدآبادي به عنوان سيد 
جمال كه دنبال يك س��ري اهداف با يك ادبي��ات خاص به عنوان 
يك فرد شروع ش��ده و بعد در كل جهان اسام تكثير شده است و 
تبديل شده به حسن البنا، مودودي، حضرت امام، كواكبي، صدرها، 
سنوسي ها و... . و ادبيات اينها اين قدر نزديك است كه همه آنها را 
در يك حوزه قرار مي دهد كه در ابتدا به آنها جنبش هاي اسامي و 
رنسانس اسامي مي گفتند و بعدها به تجدد اسامي معروف شد تا 
اينكه به ايستگاه انقاب اسامي رسيد. در زمان انقاب اسامي، اين 
تفكر در بخش هاي و مناطق زيادی از جهان اسام گسترش يافته 
چنانكه در كشورهاي عربي زير پرچم اخوان المسلمين، در شبه قاره 
زير پرچم جماعت اسامي، در ايران و كشورهاي همرنگ ايران چه 

زبانی و چه فرهنگي زير پرچم انقاب اسامی.
پس آنچه را س��يدجمال به عنوان بيداري اس��امي و پيشرفت 
جامعه مسلمانان و راه چاره عقب ماندگي از طريق اسام جست وجو 
مي كرد، در ايران به صورت انقاب اتفاق مي افتد. انقاب اس��امي 
از درون تفكر اس��امي، هم مدلي براي انقاب پديد مي آورد و هم 
مدلي براي حكومت. مدلی كه امروز در قالب بيداری اسامی در كل 
منطقه گسترش يافته و از آن به عنوان موج سوم بيداری اسامی ياد 
می شود. پديده ديگري كه اين دو مجموعه را تكميل مي كند، اين 
است كه از ده سال قبل، متخصصان منطقه به خصوص غربي ها به 
اين نتيجه رسيدند كه منطقه جهان اسام؛ يعني خاورميانه و شمال 
آفريقا به يك بن بست رسيده است. غربي ها اين بن بست را بر اساس 
مجموعه آمار يونسكو و س��ازمان ملل بيان مي كردند كه بر اساس 
اين آمار، فقر، سطح فساد مالي، فساد سياسي، سطح بي سوادي و... 
بيش از جاهاي ديگر است. مجموعه اينها حاكی از اين بود كه وضع 
موجود ديگر قابل تحمل نيست. جالب اينكه تمام حكام اين مناطق 
در ائتاف با غرب بودند. پس غرب به اين نتيجه رسيد كه براي تأمين 
منافع خود در آين��ده بايد تحولي اتفاق بيفتد ك��ه اين تحول را به 
صورت طرحي كه جورج بوش پسر به صورت خاورميانه بزرگ مطرح 
كرد، مي بينيم. اين خاورميانه جديد عبارت بود از وضعيت مهندسي 
سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جهان اسام و جهان عرب، 
جهت تأمين منافع غرب در شرايط جديد. در اين شرايط، غرب به 

اين نتيجه رسيده بود كه مردم دو كاال را جست وجو مي كنند.
1- در جهان جهاني شده كه همه جا صحبت از مشاركت مردم 
در سرنوشت خودشان اس��ت، با حمايت غرب نظام هاي منطقه از 
بسته ترين نظام هاي سياسي جهان محسوب مي شوند. به عبارتي از 
باال نظام سياسي بسته و حاضر به پذيرش مشاركت مردم نيست و 

ماهيت بيداري اسالمي

 دكتر محمد باقر خرمشاد معتقد است بر 
اساس روش تحليل استقرايي، ماهيت 
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از پايين توده هاي نهادهاي مدني، گروه هاي اجتماعي، فرهنگي و... 
دنبال مشاركت در سرنوشت سياسي خود هستند، پس مشاركت در 

سرنوشت سياسی يكي از كاالهاي جست وجو شده است.
2- كاالي دوم همان چيزي است كه غرب از آن به عنوان اسام 
سياسي ياد مي كند. به عبارتي جست وجوي خروج از وضع موجود با 
تكيه بر اسام سياسي است و اگرچه سال ها تاش شده بود تفكرات 
نزديك به غرب ليبرالي و نزديك به شرق در اين منطقه گسترش 
يابد اما هيچ كدام موفق نشده و نهايتا وضع نامطلوب امروز را رقم 
زدند؛ وضع نامطلوبي كه امروز عرب ها برای حدود 60 سال توسط 
يك نظام حمايت شده به وس��يله غرب به نام رژيم صهيونيستي 
تحقير شده اند. تنها گروه هايي كه با تيكه بر داشته هاي تاريخي و 
فرهنگي خود اين تحقير را رد مي كردند و در 
مقابل آن ايستادگي مي كردند، داراي تفكر 
اسامي بودند. در نتيجه، منطقه، دموكراسي 
و مردم ساالري به مفهوم مشاركت مي خواهد 
و چنان كه ديديم به عنوان يكي از نشانه هاي 
مش��اركت، هر جا انتخابات برگزار مي شود، 
اسام گرايان پيروز مي شوند كه مي توان به 
پيروزي حماس در انتخابات يا پيروزي حزب 

عدالت در تركيه اشاره كرد.
همين موضوع باعث شد رژيم هاي منطقه 
نسبت به مشاركت مردم به دولت هاي غربي 
هشدار دهند و ادامه حمايت غرب از مشاركت 
مردم را به معناي پايان خود و در نتيجه پايان 
منافع غرب عنوان كنند؛ چراكه رفتن آنها به 
معناي آمدن اسام سياسي در منطقه است. 
به همين خاطر، غرب به فكر خريد زمان افتاد 
تا بتواند انقاب ها را چند مرحل��ه اي كند تا در مرحله بعدي بتواند 
اين سيل انقاب را كنترل كند و بتواند حزب سازي و جريان سازي 
كند تا اين احزاب بتوانند ماهيت حركت را به سمتي سوق دهند كه 
وضع مطلوب را در مدل غربي جست وجو كنند كه البته اين خود با 
دو مشكل روبه رو بود يكي اينكه غرب خود تا دقيقه 90 حامي تمامي 
اين رژيم هاي سياسي بود 2- غرب هنوز هم حامي رژيم صهيونيستي 
است كه جهت گيري بس��ياري از اين حركت ها، جهت گيري ضد 
اين رژيم اس��ت. غرب عاوه بر اينكه مي خواهد زمان بخرد، تاش 
مي كند با ترويج اسام هراسي، اسام سياسي هراسي، اسام گرايي 
هراسي، شيعه هراسي، ايران هراس��ي بتواند اين گروه ها را تضعيف 
كند تا گروه هاي وابسته به خود را در موقعيت برتري قرار دهد اما با 

وجود اين تاش ها می بينيم در تونس اسام گرايان 60 درصد آرا را 
به دست مي آورند و امروز در ديگر كشورها مانند مصر و اردن بحث 

از اسام سياسي است.
درست اس��ت كه اين انقاب ها ايدئولوژي و رهبري نداشتند و 
نفي وضع موجود در آنها بر جست وجوي وضع مطلوب غلبه داشت 
اما آنچه از پايه اول حركتش��ان در انتخابات می ت��وان ديد همان 
وضع مطلوبي است كه در درون فرهنگ و تمدن اسامي پيگيري 
مي كنند. چنان كه امروز بخواهيم اين وضع مطلوب را ترسيم كنيم، 
مي توان رفت و در خيابان ه��ا و ميدان التحرير نظرس��نجي كرد 
و از مردم پرس��يد كه دنبال چه هس��تند؟ و مي توان سه نوع نظام 
ليبراليسم، سوسياليسم و نظامي مبتني بر دين و آداب و ارزش هاي 
ديني را مشخص كرد. قطعا س��ومي را انتخاب مي كنند. هرچند 
ممكن است از كشوري به كشوري، اين نوع نظام ديني متفاوت باشد 
ولي اين تفاوتي ندارد چون اين خود تبديل به انواع مردم س��االري 
ديني اسامي مي شود. پس مي بينيم به روش استقرايي ماهيت اين 

انقاب ها، يك ماهيت اسامي است.
   تأثير انقالب اسالمي بر اين انقالب ها چگونه است؟

الهام گيري اين انقاب ها از انقاب اسامي را مي توان به دو شكل 
بررسي كرد. در نظريه هاي بازتاب انقاب هاي بزرگ، يكي از نظريه ها 
براي فهم بازتاب انقاب استفاده مي ش��ود، نظريه پخش است. در 
نظريه پخش كه انواع مختلف سرايتي از باال به پايين و... را دارد، در 
جاهاي اين انقاب ها به صورت مستقيم پخش مي شود و در جاهاي 
ديگر يك كانون ثانويه پيدا مي كنن��د و از طريق اين كانون ثانويه، 
دوباره انتش��ار پيدا مي كنند؛ مثا انقاب روسيه در يك جا كانون 
ثانويه اش انق��اب چين و كوبا بود. در مورد انقاب اس��امي ايران 
نيز يك سري خصوصيات دارد كه فارغ از اينكه خود ايران بخواهد 
يا نخواهد، وقتي اين خصوصيات را ببينن��د، از آن به عنوان بازتاب 
انقاب ياد مي كنند. از الهام گيري مستقيم مي توان به انتخاب مسجد 
به عنوان كانون انقاب در ايران اش��اره كرد. در همه اين انقاب ها 
مي بينيم نمازهاي جمعه، مبدأ حركت انقاب اس��ت. اگر انقاب 
اسامي باعث گسترش نوع خاصي از پوشش و ظاهر در ميان مردم و 

جوانان شد، عين همين را در تمام انقاب هاي اخير مي بينيد. 
همچنين در انقاب اس��امي، برخاف انقاب هاي كاس��يك 
كه بخواهند به زندان ها حمله كنند )چنان كه در انقاب فرانس��ه 
به زندان باس��تيل حمله ش��د( يا مانند انقاب هاي چپ بخواهند 
براي فتح پايتخت، جنگ مسلحانه راه بيندازند يا مانند انقاب هاي 
رنگي بخواهند پارلمان تصرف كنند، مي بينيم ديكتاتورها در اين 
انقاب ها به يك كانوني كه كانون غربي است، فرار مي كنند. مانند 

آنچه در مورد انقاب ايران اتفاق افتاد و شاه فرار كرد. در بحث كانوني 
نيز بايد اشاره كرد كه انقاب ايران حداقل يك كانون ثانويه جدي 
در لبنان پيدا كرد و اين مدل در شكل جديدش در لبنان بازآفريني و 

الهام بخش انتخابات منطقه شد.
مدل مقاومت در لبنان مدل مقاومتي اس��ت كه در ايران شكل 
گرفت؛ يعني مقاومت ايران تظاهراتي بود؛ يعني مردم ايران دست به 
اسلحه نمي بردند، كشته مي دادند، بيشتر مي شدند و سيل جمعيت 
شاه را برد. چنان كه در فش��ار تظاهرات، بن علي و مبارك مي روند. 
مساله اي كه در س��وريه وجود ندارد تا غرب از آن براي رفتن بشار 

اسد استفاده كند.
نوع مقاومتي ديگري از انقاب ايران در زمان جنگ شكل گرفت 
كه از آن به عنوان مقاومت بسيج ياد مي شود. مقاومت بسيج يعني 
توده هاي مردمي از اقشار و اصناف مختلف، يك دوره آموزشي نظام 
مي بينند تا زماني كه الزم ش��د، به يك نيروي نظامي كه مبارزه و 
مقاومت مي كند، تبديل شوند. بعد از پايان جنگ هم به سر شغل 
اصلي خود برمي گردند. حزب اهلل در لبنان عينا همين كار را مي كند 
و بسيج سازمان يافته اي از نيروهاي مردمي شكل داده است و اين 
در جنگ هاي 33 روزه به خوبي خود را نشان مي دهد و براي اولين 

بار جهان عرب تحقير شده توسط رژيم صهيونيستي، در مقابل رژيم 
صهيونيستی ايستادگی می كند.

ديگر كسي شك ندارد مدل حزب اهلل، مدل انقاب اسامي ايران 
است و بعد مدل حزب اهلل مي شود مدل حماس و مدل اخوان و امروز 

تبديل شده به مدل فراگير اخوان در مصر، اردن، تونس و... .
نياز نيست رهبران آنها بيايند بگويند مدل ما انقاب اسامي ايران 
است. نشانه هاي انقاب اسامي را به روشني مي توان در تمام اين 
انقاب ها ديد. همين موضوع باعث شد بعضي دچار اشتباه در تحليل 
شوند و آن را نشانه دخالت ايران بدانند. در حالي كه اين صدور معنا 
و مفهوم و گفتمان انقاب است كه خود اين مردم آن را پذيرفته اند. 
حتي من مي گويم صدور نيست، بازتاب است؛ چراكه در صدور يك 
اراده اي است اما در انقاب هاي بزرگ مانند انقاب اسامي بازتاب 
است و اين الهام بخشي از يك سو به سال هاي اوليه انقاب و از سوی 
ديگر  به مقاومت انقاب اسامي در سال هاي بعد و امروز برمي گردد. 
انقاب اسامي، انقابي است كه با وجود 32 سال مانده و مقاومت 
كرده اس��ت و اين مقاومت مقابل دو چيز بوده اس��ت. يكي فش��ار 
طاقت فرساي غرب كه اين را همگان به خصوص جهان اسامي به 
روشني مشاهده كرده اس��ت و حتي از آن رنج برده است و ديگري 

استفاده از نمادهاي اسالمي به ويژه قرآن 
كريم يکي از ويژگي هاي انقالب هاي 
اخير منطقه است كه ماهيت اسالمي  
اين انقالب ها را نشان مي دهد

ماهيت بيداري اسالمي

الهام گيري اين انقالب ها 
از انق�الب اس�المي را 
مي ت�وان ب�ه دو ش�كل 
بررسي كرد. در نظريه هاي 

بازتاب انقالب هاي بزرگ، يكي از نظريه هايي 
كه براي فهم بازتاب انقالب استفاده مي شود، 
نظريه پخش است. در نظريه پخش كه انواع 
مختلف س�رايتي از باال به پايين و... را دارد، 
در جاهاي اين انقالب ها به صورت مستقيم 
پخش مي شود و در جاهاي ديگر يك كانون 
ثانويه پيدا مي كنن�د و از طري�ق اين كانون 
ثانويه، دوب�اره انتش�ار پيدا مي كنن�د؛ مثال 
انقالب روس�يه در يك جا كانون ثانويه اش 
انق�الب چي�ن و كوبا ب�ود. در م�ورد انقالب 
اس�المي ايران نيز يك س�ري خصوصيات 
دارد كه فارغ از اينكه خ�ود ايران بخواهد يا 
نخواهد، وقتي اين خصوصيات را ببينند، از آن 

به عنوان بازتاب انقالب ياد مي كنند.
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مقاومت در مقابل رژيم صهيونيس��تي است. ضمن اينكه توانسته 
مقاومت كند بلكه پيش��رفت در بخش هاي مه��م مختلف علمي، 
اقتصادي و... نيز داشته اس��ت و تحت تأثير بحران هاي اقتصادي 
غرب و شرقي نيز قرار نگرفته و همچنين به قالب مردم ساالري خود 
وفادار مانده است. اگرچه غرب بارها تاش كرده دموكراسي ايران 
را متوقف كند و به بلوغ نرسد و اين مقاومت، پيشرفت، وفاداري به 
مردم ساالري و اسام )دو كااليي است كه در جهان اسام به شدت 

جست وجو مي شود(، موجب الهام بخشي و بازتاب شد.
   نقش و تحليل مقام معظم رهبري از بيداري اس�المي را چگونه 

ارزيابي مي كنيد؟
يقينا در جهان امروز از برجس��ته ترين رهبران تفكر اس��امي 
و بيداري اس��امي و نهضت اس��امي مقام معظم رهبري است و 
بسياري معتقدند ايش��ان با فاصله زيادي نس��بت به بقيه رهبران 
دو پله باالتر و دو گام جلوتر به عنوان پرچم دار اين تفكر محسوب 
مي شود و چنان كه ديديم در جريان نشست بيداري، ايشان مانيفست 
بيداري اسامي كه عصاره تجربيات شخصي خودشان در تجربيات 
انقاب اسامي بود را تقديم كرد به رهبران نهضت بيداري اسامي 
از كشورهاي مختلف كه به شدت مورد استقبال و توجه اين رهبران 
و جهان اسام قرار گرفت و بسياري رهبري ايشان را در حركت اخير 

در جهان اسام پذيرفته اند.
يعني در زماني كه غرب تاش مي كرد نظام مطلوب خودش را در 
منطقه، تبليغ كند و با اسام هراسي، غلبه خود را در منطقه گسترش 
دهد، مقام معظ��م رهبري با اين رهبري به احياي تفكر اس��امي 
مي پردازد. كافي است اهميت نقش ايشان را خداي نكرده در فقدان 

نقش ايشان تصور كرد؛ يعني اگر ايشان نبودند چه مي شد؟
ايشان با مقاومت ش��ان براي احياي بيداري اسامي، بي شك از 

مؤثرترين شخصيت هاي كنوني جهان اسام هستند. 
   تقابل غرب و بيداري اسالمي را چگونه مي بينيد؟

اين تقابل را مي توان در عرصه نظر و در عرصه عمل و واقعيت موجود 
مي توان بحث كرد. اين تقابل را در تمام كشورهاي منطقه كه انقاب 
شده مي بينيم. در تمام اين كشورها نوعي قطب بندي شكل گرفته 
و اين را به صورت دو قطب مي بينيم. ي��ك طرف قطب طرفداران 
سكوالر كه مبتني بر ليبراليسم غربي است و قطب ديگر مبتني بر 
تفكر اسامي سيد جمال و امام و مقام رهبري است. تفكر اسامی 
براساس جست وجو در درون گفتمان اس��امي است و اين اسام 
صرفا به مثابه دين نيست بلكه به مثابه فرهنگ، ايدئولوژي و تمدن 
اس��ت. اين تفكر را مي توان در تمام كشورها از تونس، مصر تا يمن 
و.. مشاهده كرد. نكته اي كه اينجا قابل توجه است كه مزيت تفكر 

اسامي به تفكر غربي بيشتر و چشمگيرتر است. چنان كه در همه اين 
جوامع، تفكر اسامي اپوزيسيون نظام سياسي مستقر بوده است و 
غرب حامي و موتلف نظام هاي حاكم بوده است. در همه اين كشورها 
كه تقريبا بيشترشان بعد از جنگ جهاني دوم مستقل شدند، هم تفكر 
ليبراليستي و هم تفكر سوسياليستي امتحان خودشان را پس دادند و 
نتوانستند آمال، آرزوها و وعده هاي نسل استقال را برآورده كنند. در 
نتيجه به عنوان آلترناتيو در جست وجوي تفكر اسامي هستند. نكته 
سوم اين است كه تفكر اسامي با محوريت انقاب اسامي شعاري 
داشت كه تا مدت ها تصور مي شد يك شعار سياسي است و آن هم 
شعار نه شرقي، نه غربي است اما اين شعار نه يك شعار سياسي بلكه 
ش��عاري تفكري و ايدئولوژيكي است؛ يعني تفكر شرقي مبتني بر 
سوسياليسم و ماركسيس��م و نه تفكر غربي مبتني بر كاپيتاليسم 
و سكوالر و چنان كه مي بينيم شرق فرو مي پاشد و الگوي شوروي 
دچار شكست مي شود و تفكر چپ رو به افول مي گذارد و امروز نيز 
در خال بحران هاي منطقه، كاپيتاليسم دچار بحران جدي است 
كه مي توان آن را به صورت بحران مالي اقتصادي مش��اهده كرد و 
شايد اگر اين انقاب ها چند سال پيش تر از اين كه غرب دچار بحران 
نبود، اتفاق مي افتاد، شايد با دست پرتر مي توانست خود را به عنوان 
الترناتيو مطرح كند اما امروز با توجه به اين شرايط در وضعيتي نيست 
كه حتي روشنفكران طرفدار غرب، بخواهند نظام مطلوب خود را در 

آنجا جست وجو كنند
   با تفسيري كه شما از بيداري اسالمي ارائه داده ايد، همه حاوي 
فرصت هاي زيادي هم براي كش�ورهاي منطقه و هم براي انقالب 
اسالمي ايران اس�ت. اين فرصت ها را چگونه تعريف مي كنيد؟ و 
به عنوان مديريت س�ازمان فرهنگ و ارتباطات اس�المي از اين 
فرصت ها چقدر استفاده كرديد؟ و چه برنامه هايي براي استفاده 
از اين فرصت ها داريد؟ آنچه در حال اتفاق افتادن اس�ت، در حال 
شكل دادن به مقطع تاريخي بسيار مهمي است. به قول مقام معظم 

رهبري در يک پيج تاريخي هستيم؟
واقعا همين طور است. يك نقطه عطف است كه قبل و بعدش خيلي 
متفاوت اس��ت. در اين چرخش تاريخي مي توان گفت يك مصاف 
عظيم در حال روي دادن اس��ت، مصافي كه برنده خيلي مي برد و 
بازنده خيلي مي بازد چون شرايط سيال و رقبا قدر هستند. چالش ها 
و تنش ها هم زياد است و ش��رايط به گونه اي است كه فرصت ها و 
تهديدها توأم و درهم تنيده شده هستند. به عبارتي در هر تهديد، 
فرصتي و بالعكس در هر فرصت، تهديدي نهفته اس��ت و شرايط 
محدود در طول تاريخ چنين وضعيتي را شاهد بوده ايم. براي انقاب 
اسامي ايران فرصتي بزرگ است. به خاطر اينكه در حال تكثير و 

گسترش است و حادثه اي كه همه بعد از انقاب اسامي منتظر آن 
بودند، بعد از 30 سال امروز اتفاق افتاده است؛ چراكه همه منتظر 

بازتاب ان به صورت زنجيره اي در ديگر مناطق بودند.
آن زمان همه فكر مي كردند كشور بعدي عراق است و بعد جاهاي 
ديگر. شايد همين موضوعي بود كه منجر به جنگ تحميلي عراق 
عليه ايران شد. همين مساله را مي توان در حمايت غرب از عراق در 
طول جنگ، مشاهده كرد؛ چنان كه وقتي از ميتران مي پرسند چرا 
از عراق در جنگ حمايت كرديد، جواب مي دهد ما يا بايد در مرزهاي 
فرانسه با جمهوري اس��امي ايران درگير مي شديم يا در مرزهاي 

خودش و ما ترجيح داديم در مرزهاي خودش درگير شويم.
پس مي بينيم وضعيت كنوني فرصتي براي ايران به وجود آورده و 
تعبيري كه ما داريم، اين است كه االن زمان خوابيدن نيست و اكنون 
كه زمان بيداري اسامي است، براي ما بايد زمان بيداري مضاعف 
باشد و االن كه فصل بهره برداري است، بايد استفاده شود؛ چراكه اين 

فرصت محدود است و اين نيازمند فعاليت و مديريت فضاست.
چنان كه مي بينيم ديگر گروه ها مانند وهابيت و... فعال هستند. 
پس از آنجا كه فرصت هاي زيادي براي ما دارند پس رقبا حساس 
شده و تاش مي كنند از اين فضا عليه ما استفاده كنند قبل از اينكه 

وضعيت كنوني به استقرار همفكران ما در اين كشور بينجامد.
سازمان فرهنگ و ارتباطات هم اين وضعيت را به عنوان يك فرصت 
مي نگرد و تاش مي كند نتيجه زحمات گذشته نظام و سازمان را 
كار و فعاليت فرهنگي بوده، ارائه كند. در حد ظرفيت هاي سازمان 
كه كاما رسمي و قانوني است، بخش هاي مختلف سازمان تاش 
كردند در خدمت اين پديده باشند و برنامه هاي مختلفي را در اين 

فضا داشته اند.
   مصاديقي را براي برنامه ها معرفي مي كنيد؟

مثا س��ازمان اولين همايش هاي بي��داري اس��امي در داخل را 
سازماندهي كرد؛ چراكه سازمان جزو اولين جاهايي بود كه بيداري 

اسامي را پذيرفت و مبناي عمل خود قرار داد.
سازمان اولين همايش ها را در بهمن و اسفند سال 89 در دانشگاه 
تهران و عامه و... برگزار كرد و همچنين اولين همايش بين المللي 
بيداري اسامي نيز به گونه اي به وسيله سازمان در سالگرد رحلت 

امام)ره( در خرداد با حضور مهمانان خارجي برگزار شد.
 برگزاري همايش ها به عنوان حج و بيداري اسامي در كشورهاي 

مختلف
 انتشار ويژه نامه هايي در مجات سازمان به زبان هاي مختلف در 

مورد بيداري اسامي
 انتشار كتاب هايي در حوزه بيداري اسامي

ماهيت بيداري اسالمي
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انتخاب روز جمعه و نماز جمعه 
به عنوان آغاز حركت مردم در 

تحوالت اخير، ماهيت اسالمي اين 
حركت ها را به خوبي نشان مي دهد

تنفس در فضای 
عزت و کرامت

التيامي براي غرور 
جريحه دار شده ملت ها

س��خن از بي��داری 
دكتر حسين اميرعبداللهيان

معاون عربي و آفريقايي وزارت  امور خارجه
اسالمی، سخن از يك 
مفهوم نامشخص  و 
مبهم و قابل تأويل و تفس��ير نيس��ت؛ س��خن از يك واقعيت مشهود و 
محسوس است كه فضا را انباشته و قيام ها و انقالب های بزرگی  را 
پديد آورده و مهره های خطرناكی از جبهه دشمن را ساقط كرده و از 
صحنه بيرون رانده اس��ت.نياز مردم برای بازگشت به دامن اسالم، 
فساد حاكم بر ديكتاتورها، جريحه دار شدن غرور ملی و سركوب 
مردم آزاديخواه از مهم ترين عوامل خيزش مردمی در خاورميانه 
بوده اس��ت. در عين حال هيچ كس نمی تواند نقش رش��د فكری، 
انديشه تحليلگر قشر عظيم جوانان، نخبگان، افكار عمومی مبتنی 
بر بيداری اسالمی را در اين خيزش ها انكار كند. به بيانی ديگر، يك 
نكته مهم اين جنبش ها اين است كه هسته و محور فكری جوانان را 
حق جويی، استكبارستيزی، استبدادزدايی و گرايش هاي اسالمی 

تشكيل می دهد.

ماهيت بيداري اسالمي
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امروز همگان شاهدند كه شعارهای مردم منطقه، 
دينی است و نقطه شروع تظاهرات، مساجد و به ويژه 
نمازهای جمعه است. در جهان عرب احساس مثبت 
و اميدواركننده ای ايجاد ش��ده و اين باور به وج��ود آمده كه پس از 
سال ها، امكان »تغيير مثبت« و »تنفس در فضای بيداری اسامی« 
فراهم آمده، لذا حضور مستمر، پويا و فزاينده زنان، جوانان و عامه مردم 
در كنار مبارزان و نخبگان اين جوامع، نمود و بروز ويژه ای يافته است. 
مقاومت مردم تا مرز شهادت، ويژگی مهم و مبتنی بر ارزش های الهام 
گرفته از اسام راستين است.جنبش های مردم مسلمان منطقه، ناشی 
از بيداری اس��امی است كه ما ش��اهد به بار نشس��تن آرمان ملل 
مستضعف و مظلوم و سقوط برخی ديكتاتورهايی هستيم كه در طول 
چند دهه با تحقير و خدشه دار كردن كرامت انسانی ملت هايشان، با 

سرسپردگی تمام، به سلطه استكبار جهانی خدمت می كردند.
تحوالت اخير منطقه خليج فارس، خاورميانه و شمال آفريقا در واقع 
برآيند همان مطالبات و خواسته های آرمانی است كه در انديشه ها 
و بيانات امام راحل قدس اهلل س��ره نيز مطرح شده است. استقال 
كشورهای منطقه و اتخاذ تصميماتی به دور از سياست های آمريكا 

و اينكه مردم منطقه به آزادی و كرامت انس��انی نائل آيند، ازجمله 
آرمان های بنيانگذار انقاب اسامی بوده كه از عوامل اصلي هوشيار 

ساختن ملت هاي منطقه به شمار می رود )روحش شاد(
مقاومت در برابر استكبار در جريان جنگ تحميلی، تحقير آمريكا 
در ماجراي هس��ته اي و درهم شكس��تن تحريم هاي غرب، قدرت 
شگفت انگيز نظام اسامي را به تصوير كشيد و ملت هاي منطقه به 
نيروي عظيم اسام پي بردند. در اصل، بيداري اسامي از عقبه اي 
30 ساله برخوردار است. انقاب اسامي به اسام و مسلمانان حياتي 
تازه بخشيد، بر ناتواني ماركسيسم، ليبراليسم و ناسيوناليسم در اداره 
و هدايت مسلمانان مهر تأييد زد و اسام را به عنوان تنها راه حل براي 
زندگي سياسي مسلمين مطرح ساخت. شيخ عبدالعزيز عوده، روحاني 
برجسته فلسطين گفته است: »انقاب خميني رحمه اهلل، مهم ترين 
و جدي ترين تاش در بيدارسازي اسامي... ملت هاي مسلمان بود. 
بنابراين موجوديت و هستي سياسي جنبش هاي سياسي اسامي به 

انقاب اسامي وابسته است.«
مردم گرايي انقاب اس��امي، عامل مهمي در گس��ترش انقاب و 
پذيرش آن از سوي ملت هاي مسلمان بوده است. رهبر انقاب سال 
1357 بر اين باور بود كه بايد به ملت ها به��ا داد نه به دولت ها. امام 
خمينی)ره( معتقد بود: »معناي صدور انقاب ما، اين است كه همه 
ملت ها بيدار شوند و همه دولت ها بيدار ش��وند و خودشان را از اين 
گرفتاري هايي كه دارند... نجات بدهند.« انقاب اس��امی همواره 
منادی دفاع از حق مستضعفان و مظلومان عالم و سرخم نكردن در 
برابر زورگويی ستمگران جهان و استكبار جهانی بوده است. شعارها 
و اعمال ملت های به پاخاس��ته مانند تس��خير النه های جاسوسی 
كش��ورهای مس��تكبر در مصر و ليب��ی، خود 
گويای موافقت و تأثيرپذيری از حركت ملت 
مسلمان ايران است.نهادينه شدن تدريجی 
بيداری اسامی سبب آزادی جنوب لبنان و 
شكل گيری انتفاضه های اول و دوم فلسطين 
بود كه در نتيج��ه تعميق اين بي��داری، پيروزی 
حزب اهلل لبنان در نبرد 33 روزه و مقاومت حماسی 
مردم غزه در نبرد 22 روزه و در مصافی نابرابر رقم خورد 
و اينك برخی كشورهای اسامی شاهد موج  ديگر بيداری 
اسامی هستند. نقش و جايگاه ايران اسامی در بيداری اسامی 
چنان پررنگ و كليدی است كه حتی تحليلگران  غربی نيز هرازگاهی 
به آن اذعان داشته اند. نگرانی غرب از اين حركت ها به دليل احتمال 
تكرار پيروزی انقابی از نوع ايرانی آن در كشورهای عربی است. اين 
تأثيرپذيری نيز صرفا از حدوث و وقوع انقاب اس��امی نبوده بلكه 

اين تأثير پذيری از پايداری و ايستادگی انقاب اسامی روی اهداف، 
آرمان ها و اصول اعامی بوده است. پايبندی و استواری مردم ايران 
اسامی تحت رهبری ولی فقيه بر آرمان ها و اصول انقاب اسامی 
برای مردم مس��لمان دنيا به صورت الگويی درآمد. حركت بيداری 
اسامی با آسيب ها و چالش هايی نيز روبه روست. آن دسته از آسيب ها 
كه در درون ريشه دارد و از ضعف های داخلی نشأت می گيرد، از قبيل 
اينكه احساس شود با سقوط حاكم  وابسته و فاسد و ديكتاتور، كار 
تمام شده. لذا راحتی خيال ناشی از احساس پيروزی و به دنبال آن كم 
شدن انگيزه ها و سست شدن عزم ها مستولی گردد. همچنين احساس 
ترس از آمريكا و ديگر قدرت های مداخله گر، اعتماد به دشمن و در دام 
لبخندها و وعده ها و حمايت های آنها افتادن، مغرور شدن و دشمن را 
غافل دانستن و ايجاد اختاف و به جان هم انداختن انقابيون از اين 
دسته اند. دسته دوم خطرهای ناشی از برنامه ريزی و طراحی خارجی 
اس��ت. روی كار آوردن عناصر غربگرا، به حاشيه راندن جريان های 
اصيل در انقاب، خسته و نوميد كردن مردم و مردد و پشيمان كردن 
مبارزان نيز از اين دسته اند كه غرب در پی طراحی و اجرای آنهاست 
و بايستی آحاد مردم، به ويژه انقابيون و جوانان مواظب اين آفت ها 

باشند و برای مقابله با آن ها مراقبت دائمی داشته باشند.
و اما چگون��ه می توان اين حرك��ت ميمون را به س��ر منزل مقصود 
رساند. بر اساس تجربه انقاب اسامی ايران كه توانسته در مواجهه با 
آسيب های داخلی و توطئه های خارجی موفق عمل كند با توكل به 
خداوند و اعتماد و حسن ظن به وعده های مؤكد نصرت الهی در قرآن و 
به كارگيری خرد و عزم و شجاعت، مي توان بر همه اين موانع فائق آمد 
و پيروزمندانه از آنها عبور كرد. البته حضور دائمی در صحنه، بازخوانی 
دائمی اصول انقاب، پرهي��ز از اختافات مذهب��ی، قومی، نژادی، 
قبيله ای، مرزی و... از نمونه هاي اقدامات نجات بخش در اين خصوص 
اس��ت و همان گونه كه مقام معظم رهبری فرموده اند: تقوا با همان 
معنی  بلند و گسترده اش، اولين توصيه است و سپس سرپيچيدن از 
فرمانبری كافران و منافقان و پيروی از وحی الهی و سرانجام توكل و 
اعتماد به خداوند. استكبار جهاني از آغاز حركت های بيداری كوشيده 
تا با ش��كل دهي مجموعه اي از اقدامات سركوبگرانه وجنگ رواني و 
تبليغاتي، مانع از شكل گيري بيداري اسامي شود.  نگرانی استكبار از 
الگوپذيری اين حركت ها از انقاب اسامی ايران، آنها را برآن داشت 
تا در برخی كشورها با راه اندازي جنگ عربي - ايراني و شيعه - سني، 
مسير بيداري اسامي را منحرف كنند. آمريكايي ها كوشيده اند به گونه 
اي وانمود كنند كه مديريت تحوالت منطقه را در دست گرفته اند و 
برخي هم اين سخنان را تكرار و آن را اصل تحليل های خود قرا داده اند. 
آنها از اين حركت ها دستپاچه شده و همين دستپاچگي، استيصال و 

رفتارهاي غيرعقاني آمريكا به تنهايي براي اثبات خودجوش بودن 
حركت مردم منطقه كافي است. آمريكايي ها با طوالني كردن فرآيند 
پيروزي ملت ها، با تأخير مواجه سازند و قيام ملت ها را منحرف كنند. 
آمريكا از دخالت ناتو در ليبی و دخالت نظامی عربس��تان در يمن، 
بحرين و... كه مخالف تمامی قوانين و عرف های بين المللی و انسانی 
است، برای نيل به اهداف ش��وم و تأمين منافع خود بهره برد. رهبر 
معظم انقاب، حضرت آيت اهلل خامنه ای از ابتدای اين حركت ها در 
پاييز سال 89 مواضع بسيار مهمی گرفته و به تشريح اين حركت ها 
پرداختند كه در اين مقاله تنها به بخشی از ديدگاه های معظم له در 
ارائه تعريفی دقيق از بيداری اسامی بسنده می كنيم. ايشان معتقد 

اس��ت حركت های بيداری اسامی، تحولی 
اس��ت كه  بر دوش توده مردم است و آنهايند 
كه جسم و جان خود را به ميدان می آورند و با 
مجاهدت و فداكاری دشمن را از صحنه بيرون 
مي رانند. در حركت مردمی ممكن است كار 
انقاب با تأخير انجام گيرد ولی از سطحی گری 
و ناپايداری به دور است. در چنين انقاب هايی، 
اصول و ارزش ها و هدف ها، نه در مانيفست های 
پيش ساخته گروه ها و حزب ها بلكه در ذهن 
و دل و خواس��ت آحاد مردِم حاضر در صحنه 
نگاشته و در قالب ش��عارها و رفتارهای آنان 
اع��ام و تثبيت مي شود. برافراش��تن پرچم 
اس��ام كه عقيده عميق و دلبستگی ديرين 
مردم اس��ت و برخورداری از امني��ت روانی، 
عدالت، پيشرفت و ش��كوفايی ای كه جز در 
سايه شريعت اسامی به دست نخواهد آمد. 
مردمی بودن اين انقاب ها مهم ترين عنصر 

در تشكيل هويت آنهاست. ملت های انقاب كرده و آزاد شده، يكی 
از مهم ترين خواسته هايشان حضور و نقش قاطع مردم و آرايشان در 
مديريت كشور است و چون مؤمن به اسامند، پس مطلوب آنان »نظام 
مردم ساالر اسامی« است. امروز شاهد اين تأثيرپذيری در ميان مردم 
كشورهای غربی و سست شدن پايه های نظام سرمايه داری در اين گونه 
جوامع هستيم؛ به طوری كه مردم اين كشورها اذعان دارند پس از 
تأثيرپذيری از حركت كشورهای مسلمان، نسبت به پاسخگو نبودن 
نظام سياسی و اقتصادی مبتنی بر سرمايه داری غرب و ناعادالنه بودن 
راهكارهای انديشه های كاپيتاليس��تی دست به اعتراض عليه گروه 
حاكمان يك درصدی زده اند و خواستار گرفتن حق 99 درصد مردم 

از يك درصد طبقه  حاكم در سيستم سرمايه داری هستند.

انق�الب  رهب�ر معظ�م 
حض�����رت آي�ت اهلل 
خامنه ای از ابت�دای اين 
حركت ها در پاييز س�ال 
89 مواضع بسيار مهمی گرفته و به تشريح 
اين حركت ها پرداختند.ايشان معتقد است 
حركت های بيداری اسالمی، تحولی است 
كه  بر دوش توده مردم است و آنهايند كه 
جسم و جان خود را به ميدان می آورند و با 
مجاهدت و فداكاری، دش�من را از صحنه 
بيرون مي رانن�د. در حركت مردمی ممكن 
است كار انقالب با تأخير انجام گيرد ولی 
از سطحی گری و ناپايداری به دور است.

مردمی ب�ودن اي�ن انقالب ه�ا مهم ترين 
عنصر در تشكيل هويت آنهاست. ملت های 
انقالب كرده و آزاد شده، يكی از مهم ترين 
خواسته هايشان حضور و نقش قاطع مردم 
و آرايشان در مديريت كشور است و چون 
مؤمن به اسالمند، پس مطلوب آنان »نظام 

مردم ساالر اسالمی« است.

ماهيت بيداري اسالمي
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ماهيت بيداري اسالمي

بيداري نيازمند 
رهبري قوي

گفت وگو با رامين مهمان پرست

در صبح ي��ك روز باراني پايي��زي به ديدن رامين مهمان پرس��ت، 
س��خنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اس��المي ايران رفتيم 
تا به بررس��ي ماهيت بي��داري اس��المي درخاورميانه،  چگونگي 
آغاز و تعميق آن، ريش��ه ها و پيامدهاي آن براي كشورها و دول 
منطقه و متحدان فرامنطقه اي آنها و راهبردها و چالش هاي آن 
براي هر يك از دو طرف بپردازيم. مهمان پرس��ت با وجود مشغله 
كاري، فرصت خوبي را در اختيار ما قرار داد و با صبر و حوصله به 
پرسش هاي ما پاسخ گفت. آنچه در ادامه مي خوانيد، ماحصل اين 

گفت وگوي نسبتا طوالني است.



اگرچه در تحوالت اخير گروه ها با 
گرايشات متفاوت به خيابان ها آمدند 

ولي وجه غالب موجود در حركت هاي 
مردم، وجه اسالمي آن است

  ماهيت و ريشه تحوالت اخير در منطقه و بيدارى 
اسالمى را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

تحوالت منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به دنبال 
چند دهه حكومت افرادی كه با فاصله از مردم و به اتكای قدرت های 
خارجی به حكومت خود ادامه می دادند، اتفاق افتاد. شايد می شد 
پيش بينی كرد كه اين حكومت ها تداوم نخواهند داش��ت و مردم 
با توجه به تغييراتی كه در پيش��رفت های علمی به ويژه در عرصه 
فناوری ارتباطات به وجود آمده، وضعيت داخلی كشور خودشان را 
با ديگر كشورها مقايسه می كنند و ادامه يافتن چنين روش هايی را 
تحمل نخواهند كرد ولی اينكه حركت مردم در اين سطح گسترده 
و با اين عمق اتفاق بيفتد، مشخص است كه كشورهای مختلف را 
دچار غافلگيری كرد و آمريكايی ها و كشورهای غربی نيز به هيچ وجه 

انتظار چنين حركتی را در اين سطح نداشتند.
غربي ها ش��ايد در خيلی از اين كشورها س��ناريوهايی را برای 
جايگزينی حاكمان فعلی در نظر داشتند و فكر می كردند با يكسری 
جابه جايی ها و روي كار آوردن افرادی كه چهره مقبول تری دارند، 
مي توانند سياست های قبلی را با چهره های جديد ادامه دهند ولي 
چيزی كه اتفاق افتاد، فراتر از اين تغييرات و اصاحات ظاهری بود.

بخش مهم بيداری مردم تحت تأثير مقاومت در مقابل فشارهايی 
بود كه بعد از وقوع انقاب اسامی در كشورمان اتفاق افتاد. نگرانی اي 
كه آمريكايی ها از ابتدا داشتند اين بود كه پيام انقاب ما به گوش 
مردم منطقه برسد و به همين دليل مشكات زيادی برای كشور ما 
ايجاد كردند و سعی كردند حركت مردم ما در داخل كشور محدود 
شود و نظام به نظام پيشرفته ای تبديل نشود تا الگو قرار گيرد ولی 
نهايتا با مقاومت مردم و پيشرفت  هايی كه كشورمان با وجود همه 
فشارها، تهديدات و محدوديت ها به آن دست يافت، اين انگيزه و 
اميد در دل مردم منطقه به وجود آمد كه هر كشور و ملتی می تواند 
به سمت استقال خود حركت كند و ريشه های وابستگی به غرب را 

قطع كرده و به پيشرفت و استقال دست يابد.
قطعا بيداری اسامی در منطقه، تحت تأثير انقاب اسامی ايران 
بوده اس��ت ولی با توجه به ويژگی ها و خصوصيات هر كشور اين 
تأثير به صورت متفاوتي نمود يافت. معترضان در بعضی از كشورها 
انگيزه های سياسی داشتند، در برخی، انگيزه های اجتماعی و در 
برخی از كشورها مردم به خاطر حاكمان وابسته، احساس حقارت 

می كردند.
ولی نكته مهم اين بود كه در همه كش��ورها، بيداری اتفاق افتاد 

و مردم متوجه ش��دند بايد در اداره كش��ور و سرنوشت خودشان، 
مشاركت جدی داشته باش��ند. اينكه می گوييم بيداری اسامی 
به دليل اين اس��ت كه ريشه اين حركت و ريش��ه اعتقادات مردم 
منطقه را اسامی می دانيم. باز هم تأكيد می كنيم كه اين به معنای 
اين نيست كه همه مردمی كه در كش��ورهای مختلف به حركت 
درآمدند، مس��لمانان بودند. در كش��وری مثل مصر، قبطی ها كه 
مسيحی هستند هم حضور داشتند و در برخی كشورها گروه هايي 
از مردم با گرايش هاي ملی به صحنه آمدند اما وجه غالب موجود در 
حركت های مردمی در كشورهای مختلف منطقه، وجه اسامی آن 
است. همان طور كه در تونس مشاهده می كنيم، زمانی كه انتخابات 
صورت گرفت، باز گرايش هاي اسامی بيشترين رأی را به دست 
 آورد كه اين نشانگر آن است كه بيشتر مردم گرايش به اعتقادات 
اسامی دارند و بيداری آنها با اين گرايش ها و توجه به ارزش های 
اسامی توأم شده و در مجموع حركتی را به وجود آورده كه نويد 

تشكيل حكومت های مردمی در منطقه ما بوده است.
هر چقدر اين كشورها با مشاركت مردمی به سمت استقال پيش 
بروند، نشانگر قطع وابستگی ها به غرب خواهد بود و اين می تواند 
حركتي مثبت و همسوي انقاب اس��امی ايران باشد. اين مساله 
مورد استقبال كشور ماست و به هيچ وجه با وجود ادعايی كه مقامات 
آمريكايی و كشورهای غربی دارند، موجب نگرانی ما نخواهد بود. 
كسانی بايد نگران باش��ند كه حركت های مردمی در منطقه را در 
جهت خاف منافع خود می دانند و احساس می كنند موج حركت 
مردم، نشانگر نفرت و انزجار آنها از سياست هايی است كه در دفاع و 

حفظ حاكمان و ديكتاتورهای منطقه داشتند.
ما آينده بسيار روشنی را برای تحوالت منطقه ارزيابی می كنيم 
و خودمان را همراه م��ردم منطقه خواهيم دي��د و اميدواريم اين 
حركت ها و مطالبات مردم در جهت خواست مشروع خودشان بتواند 

به نتيجه نهايی برسد.
 تاثيررهنمودهاى مقام معظم رهبرى در موج بيدارى اسالمى  را 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
مشكلی كه االن در كشورهای مختلف منطقه وجود دارد، اين است 
كه مردم به حركت درآمده اند و اعتقادات اسامی وجه غالب است 
ولی يك ضعف بزرگ وجود دارد و آن نبود يك رهبری قدرتمند در 
هدايت مردم است؛ چيزی كه با وقوع انقاب اسامی در كشور ما به 
صورت بسيار شاخصی نمايان بود و باعث پيروزی انقاب شد و مردم 
را در همه بخش ها به صحنه آورد، حاكم كرد و انسجامی بين آنها 
به وجود آورد و همين باعث شد كه انقاب ما نقاط ضربه پذيری اش 
به حداقل برسد و در مقابل فشارها مقاومت كند؛ چيزي كه ما در 

كشورهای مختلف منطقه كمتر شاهد آن هستيم.
بنابراين نقش مقام معظم رهبری، پيام ها و رهنمودهای ايشان 
برای هدايت مردم و انتقال تجربياتی كه در انقاب اسامی داشتيم، 
می تواند بسيار تأثيرگذار باشد. همان طور كه از نوع استقبال مردم 
منطقه درك می كنيم و زمانی كه به شكل های مختلف، مطالب 
خودشان را به اطاع ما می رسانند، متوجه می شويم كه فرمايشات 
و بيانات مقام معظم رهبری را بسيار دلسوزانه، صادقانه و در جهت 
منافع خود تلقی می كنند و به همين جهت معتقديم اين فرمايشات 
می تواند به مردم كمك كند تا مسير درست را دنبال و به خواسته های 

مشروع خود برسند.
 آيا بخشى از اينها قابل بيان است؟

نمونه هايی از آن را می توانيد در مصر مشاهده 
كنيد. زمانی كه م��ردم مصر به صحنه آمده 
بودند، آمريكايی ها به شدت مشغول حمايت 
از حس��نی مبارك و نظام حاكم آن كش��ور 
بودند و سعی می كردند با ترفندهای مختلف، 
مردم را دچار چنددستگی كنند، در همان 
زمان پي��ام مقام معظم رهب��ری خطاب به 
مردم مصر، بسيار روحيه بخش و الهام بخش 
بود به طوری كه در فاصله بسيار كوتاهی از 
فرمايشات ايشان، اين مطالب به شكل بلوتوث 
در ميدان التحرير بين مردم پخش می شد. 
استقبال از اينكه يك رهبر روحانی در كشور 
ما در حمايت از مردم مطالبی را عرضه كرد كه 
خالی از هر نوع غرض يا رويكردهای سياسی 
متفاوت بود با آن چيزی كه شايد قبل از اين 
از سوی برخی كشورها وجود داشت، توانست 
در قلوب مردم منطقه و در قلب مردم مصر به 

عنوان يك نور اميد تأثير خود را بگذارد.
االن هم كه مشاهده می كنيد تا حدودی مردم توانستند بخش 
اول نظام سابق را كنار بزنند و در مسيری هستند كه بتوانند نهادهای 
مردمی را تشكيل دهند. رفت وآمدهايی كه بين اقشار مختلف مردم 
مصر و مردم ما صورت می گيرد، نشانگر محبت و عاقه  آنها و ياد 
كردن از فرمايشات مقام معظم رهبری به عنوان رهنمودهايی است 

كه به آنها كمك كرد تا مسير خود را محكم تر دنبال كنند.
 ش�ما به تأثيرپذيرى اين تحوالت از انقالب اس�المى اشاره 
كرديد. در حال حاضر با توجه به موقعيت و وزن كنونى جمهورى 
اس�المى ايران در منطقه، اي�ن موقعيت چقدر ب�ر اين تحوالت 

قطع�ا بي�داری اس�المی 
در منطق�ه، تح�ت تأثير 
انق�الب اس�المی ايران 
بوده است ولی با توجه به 
ويژگی ها و خصوصيات هر كشور، اين تأثير 
به صورت متفاوتي نمود يافت. مشكلی كه 
االن در كش�ورهای مختل�ف منطق�ه وجود 
دارد، اين است كه مردم به حركت درآمده اند 
و اعتقادات اسالمی وجه غالب است ولی يك 
ضعف بزرگ وجود دارد و آن نبود يك رهبری 
قدرتمند در هدايت مردم است؛ چيزی كه با 
وقوع انقالب اسالمی در كشور ما به صورت 
بسيار شاخصی نمايان بود و باعث پيروزی 
انقالب ش�د و مردم را در هم�ه بخش ها به 
صحنه آورد، حاكم كرد و انسجامی بين آنها 
به وجود آورد و همين باعث ش�د كه انقالب 
ما نقاط ضربه پذيری اش به حداقل برس�د 
بنابراين نقش مقام معظم رهبری، پيام ها 
و رهنمودهای ايش�ان ب�رای هدايت مردم 
و انتق�ال تجربياتی كه در انقالب اس�المی 

داشتيم، می تواند بسيار تأثيرگذار باشد.

ماهيت بيداري اسالمي
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ماهيت بيداري اسالمي

تأثيرگذار بوده است؟
تمام تاش  آمريكايی ها و كشورهای غربی اين بود كه كشور ما به 
يك الگو تبديل نشود. برای همين منظور خيلی تاش می كردند كه 
به مردم منطقه اين مفهوم را منتقل كنند كه اگر كسی در اين مسير 
قدم بردارد، با مشكات جدی روبه رو می شود و در انزوای كامل قرار 
می گيرد. فش��ارهای اقتصادی، تحريم ها، عقب ماندگی از مسائل 
علمی، تكنولوژی و تصويری كه به دليل اين تبليغات و جنگ های 
روانی در ذهن خيلی از مردم دنيا به وج��ود آمده بود كه ايران را با 
وضعيت كشوری به عنوان مثال افغانستان يا كشور جنگ زده ای 
كه مردم دائما در هراس هس��تند و از همه فعاليت  های اقتصادی 
و اجتماعی عقب مانده اند و كشوری كه به لحاظ علمی پيشرفتی 
نداشته، مقايس��ه مي كردند و تمام تاشش��ان اين بود كه چنين 

چهره  ای از كشور ما ترسيم كنند.
در حالی كه هر فردی از هر كشوری زمانی كه با واقعيات كشور ما 
آشنا  شود يا پا به سرزمين ما بگذارد، كاما غافلگير می شود و متوجه 
می شود كشور ما با وجود همه فشارها، اين تهديدات را به فرصت 
تبديل كرده و در علوم مختلف و پيچيده روز دنيا جزو ده كشور برتر 

است و آموخته چگونه از استقالش دفاع كرده و پيشرفت كند.
اين به سادگی قابل درك است كه ايران از قطع وابستگی اش به 
غرب به عنوان فرصتی برای رشد و جهش خود استفاده كرده و نفوذ 
انقاب اسامی در كشورهای اطراف، افزايش يافته و مردم نسبت به 
كشور ما و راهی كه مردم ما رفتند، عاقه مند شده اند و اين به خودی 
خود، وزن و جايگاه جمهوری اسامی را ارتقا بخشيده و ايران را به 

جايگاه رفيع و مقتدری در منطقه رسانده است.
مردم كشورهای مختلف، حكومت خودشان را با جمهوری اسامی 
ايران مقايسه مي كردند پي مي بردند حاكمان وابسته ای دارند كه 
در مقابل جنايات رژيم صهيونيس��تی سكوت مي كنند يا حتي از 
اين رژيم حمايت می كنند و حاضر نيستند در مقابل اين جنايات، 
مقاومت كرده و آن را محكوم كنند و وقتی كه می ديدند مقامات 
كشورشان اجازه اظهارنظر يا تبيين سياست خارجی را به وسيله 
خودشان و مردم شان ندارند و بايد هر آن چيزی را كه به آنها ديكته 
می شود، دنبال كنند، احساس حقارت مي كردند. به خصوص برخی 
از اين كشورها مثل مصر كه س��ابقه تمدن طوالنی دارد، وضعيت 
خودشان را با ملت ما مقايسه می كردند كه مردم ايران به راحتی در 
صحنه های مختلف حضور دارند، نقطه نظراتشان را مطرح می كنند 
و بدون ترس از قدرت های مختلف بر مسير درست و حق، پافشاری 
می كنند. حتما اين مقايسه ها باعث می شد كه انگيزه هايی در مردم 
به وجود بياورد و همين طور مقايسه وضعيت اقتصادی خودشان 

با وضعيت اقتصادی مردم ما، مقايسه بين موقعيت اقشار مختلف 
به ويژه بانوان و نوع حضورش��ان در صحنه های مختلف سياسی و 
اجتماعی و اينكه به خانم ها اجازه رشد در اين كشورها داده نمی شد 
و در برخی از كشورهای منطقه، پايين ترين سطح حضور زنان را 
ش��اهديم كه از كمترين حقوق اجتماعی برخوردارند، همه اينها 
به مردم كشورهای منطقه، انگيزه می دهد تا حركت خودشان را 

جدی تر دنبال كنند.
 هر تحولى كه رخ مى دهد با آسيب ها و مخاطراتى روبه رو خواهد 
شد. به نظر شما اين تحوالت به ويژه در تونس، مصر و ليبى با چه 

مخاطراتى روبه روست؟
خيلی از اين موارد را مقام معظم رهبری در توصيه هايشان عنوان 
كردند. شايد مهم ترين نكته اين است كه اين انقاب را از دست آنها 

خارج نكنند؛ يعنی انقاب به دست نامحرمان نيفتد.

 چه كار بايد بكنند؟
مهم ترين مساله ای كه مردم كشورهای منطقه بايد دنبال كنند، 
اين اس��ت كه بايد به اصولی پايبند باش��ند. اگر اين اصول، ريشه 
در اعتقاداتشان داشته باش��د، آنها را محكم تر می كند. اگر بحث 
منافع ملی با اين ارزش های الهی گره بخورد، حتما آنها را استوارتر 
خواهد كرد. بايد مردم وحدتشان را حفظ كنند و نبايد به يك سری 
اصاحات ظاهری قانع باشند چون غرب در تاش است تا می تواند يا 
حركت مردم را متوقف كند يا آنها را در مرحله اوليه نگه دارد و اجازه 

تغييرات ريشه ای در نظام های حاكم را ندهد.
كش��ورهای غربی از اين می ترس��ند كه مردم به صورت اصولی 
با پايه گذاری نهادهای مردمی و چارچوب هايی كه كش��ور آنها را 
در تصميم گيری های مختلف حفظ كند كه اي��ن چارچوب ها از 
ريشه های اعتقادی آنها نشأت بگيرد، بتواند يك حركت بلندمدت 

مردمی را در اين كش��ورها تضمين كند. آن چيزی كه دش��منان 
ملت ها را نگران می كند، حتما به نفع مردم است و بايد در كشورهای 
مختلف، تاش كنند ت��ا نهادهای مختل��ف را پايه گذاری كنند و 
قانون اساسی خود را بازنگری كنند و از ابتدا با توجه به منافع كشور 
خودش��ان و با توجه به ريشه های اعتقادی ش��ان قانون اساسی را 
تدوين كنند و چارچوب های حضور مردم بايد به گونه ای باش��د 
كه مشاركت آنها در صحنه های سياسی و اجتماعی تضمين شود. 
اجازه ورود نيروهای بيگانه و وابسته كردن دوباره مردم اين كشورها 
به قدرتمندان، زورگويان و كشورهای فرامنطقه ای داده نشود. بايد 
دقت كنند چون غرب ممكن است با چهره های مختلفی وارد شود، 
با شعارهای مختلفی كه اين شعارها می  توانند ظاهر زيبايی داشته 

باشند ولی به عنوان ابزار از آنها استفاده مي شود.
االن كشورهای غربی و آمريكايی ها به شدت به دنبال سازمان های 
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مردم نهاد، NGOهای مختلف، شعارهای زيبايی تحت عنوان دفاع 
از حقوق بشر و دموكراسی كه فقط ظاهر زيبايی دارند، هستند و 
در باطن شاهديم غربی ها بودجه های زيادی را صرف می كنند برای 
اينكه افرادی را با طرز تفكر خود تربيت كنند، به صحنه بياورند و با 
كمك تبليغات و ابزارهای تبليغاتی وسيعی كه در اختيار دارند، اينها 
را چهره يا الگو كنند تا در انتخابات بعدی مردم به سمت آنها گرايش 
پيدا كنند. مردم بايد شاخص داشته باشند تا ببينند هر فردی كه 
مطرح می شود با شاخص های آنها چقدر تطبيق دارد، چقدر پايبند 
به اصول و ارزش های اعتقادی آن كشور و پايبند به استقال و دفاع 
از منافع ملی كشورشان است و در لحظات بحرانی اصول و ارزش های 
خودشان را حفظ می كند يا منافع كشورها و قدرت های بزرگ را به 
منافع ملی خود ترجيح می دهد. اگر مردم با هوش��ياری برخورد 

كنند، می توانند توطئه دشمنانشان را دفع كنند.
 آيا س�ازوكاري وجود دارد كه انتقال تجربيات ايران در زمينه 
مقابله با مخاطرات و تهديداتى كه هست، در اختيار اين كشورها 

قرار گيرد؟
نكته ای كه برخی از كشورهای غربی و دوستان آنها سعی می كردند 
در جهت ايران هراسی به كشورهای منطقه القا كنند، اين بود كه 
مثا ما به دنبال اين هستيم كه دقيقا الگوهای خود را تحميل كنيم. 
در صورتی كه از همان ابتدا مقام معظم رهبری اشاره كردند و ديگر 
مقامات هم اعام كردند كه ما به دنبال پياده كردن الگويی شبيه 
كشور خودمان در كشورهای ديگر نيستيم. ما حاضريم تجربيات 
خود را به آنها منتقل كنيم و به آنها بگوييم با چه فتنه ها و توطئه هايی 

روبه رو می شوند و راه مقابله با آنها چيست.
به همين خاطر ارتباط بين بخش های مختلف مردم كش��ورها 
با مردم ما می تواند به اين انتقال تجربي��ات كمك كند. وقتی كه 
نمايندگان جوانان اين كش��ورها، نمايندگان��ی از خانم ها كه در 
صحنه های مختلف حضور دارند و نمايندگانی از بخش های مربوط 
به فرهنگ و هنر و هنرمندان يا نمايندگان سياسی اين كشورها وارد 
كشورمان مي شوند، در صحبت ها و تبادل نظری كه با مردم كشور ما 
دارند، در اين بحث ها می توانند به تجربيات ارزشمندی كه در كشور 

ما وجود دارد، دسترسي پيدا كنند.
ما آمادگي داريم به هر شكلي كه خودشان بخواهند اين تجربيات 
را در اختيار آنها قرار دهيم ولی فكر می كنيم اين زمينه ها بايد به مرور 
به وجود بيايند و با عاقه و استقبال آنها، اين تجربيات منتقل شود.

از طرف ما همه گونه آمادگی برای همكاری، كمك به آنها و حتی 
انتقال تجربيات در زمينه پيشرفت های اقتصادی و تكنولوژيكی و 

كمك در جهت رشد و توسعه آنها وجود دارد.

معتقديم هر آن چيزی كه توسط مردم ما بعد از استقال كشور 
به دست آمده، می تواند در خدمت كشورهای دوست و ملت هايی 
باشد كه می خواهند پيشرفت كنند و اين دستاوردها را می توانيم در 

اختيار آنها قرار دهيم.
 چرا كشورهاي غربي و برخي كش�ورهاي منطقه روي سوريه 

تمركز كرده و مي خواهند اوضاع آنجا را بحراني نشان دهند؟
ورود نيروهای آمريكايی و كش��ورهای غربی به موضوع س��وريه، 
ورودی سياسی است. قبل از اينكه حركتی در داخل سوريه صورت 
بگيرد، آنها تصميم داش��تند كه بر س��وريه متمركز شوند. اگر در 
تبليغاتشان عنوان می كنند كه مثا به خاطر دفاع از حقوق مردم به 
سوريه توجه می كنند، مردم و افكار عمومی اين قضيه را نمی پذيرند 
و می گويند اگر شما واقعا دنبال مطالبات مردمی بوديد، چرا در مصر 
تا لحظات آخر از ديكتاتور اين كشور حمايت می كرديد؟ چرا سران 
اين كشورها قبل از بركناری، بزرگ ترين دوستان و متحدان شما 
بودند؟ چرا االن در يمن و بحرين اقدام جدی انجام نمی دهيد؟ مردم 

اين ادعا را نمی پذيرند.
زمانی كه به سياس��ت خارجی آمريكا نگاه می كنيم، مي بينيم 
آقای اوباما بعد از اينكه با موج بيداری اسامی روبه رو شد و احساس 
كرد كه سياست های گذش��ته آمريكا جواب نمی دهد و حمايت 
از ديكتاتورها باي��د جای خود را به روش ه��ای جديدی بدهد، در 
سخنرانی خود در وزارت خارجه آمريكا اظهار داشت كه عصر نوينی 
را در عرصه سياست خارجی آمريكا در منطقه شاهد خواهيم بود 

و دو اولويت را ذكر كرد، اولويت اول تأمين 
امنيت دولت يهود و بعد منافع ملی آمريكا.

حفظ امنيت رژيم صهيونيس��تی يكی 
از اولويت ه��ای جدی سياس��ت خارجی 
آنهاس��ت. وضعيت مصر ب��ا حركت مردم 
تغيير كرد - هم��ان مصری ك��ه در زمان 
حسنی مبارك به بزرگ ترين متحد رژيم 
صهيونيستي تبديل شده بود و بيشترين 
تاش را برای محاص��ره مردم غزه به عمل 
می آورد - حاال مردمش شعار اخراج سفير 
رژيم صهيونيستي را مطرح مي كنند و پرچم 
اين رژيم را به آتش مي كشند. آمريكايی ها 
احس��اس كردند كه حلقه محاصره رژيم 
صهيونيستی تنگ شده و مصر كه برای آنها 
نقش حياتی داشت، االن ديگر در كنارشان 
نيس��ت، پس بايد اين حلق��ه محاصره را 

می شكستند. بهترين نقطه  ای كه می توانستند بر آن فشار بياورند، 
سوريه بود. آنها فكر می كردند اگر بتوانند بر سوريه متمركز شوند 
و نظام اين كشور را تضعيف كنند، خود به خود می توانند در خط 
ارتباطی كه يك س��وي آن لبنان و بحث مقاومت وجود دارد و در 
سمت ديگر آن، مصر و كشورهای ديگر كه اعام آمادگی كردند در 
مقابل جنايات رژيم صهيونيستی بايستند، شكاف ايجاد كنند و به 

همين خاطر با طراحی وارد سوريه شدند.
ممكن است بخشی از مردم نيز نارضايتی ها و مطالباتی داشته 
باشند كه بايد به آنها رسيدگي بشود. ما عنوان كرده ايم كه مطالبات 
مردم بايد به شكل درست و مس��المت آميز آن بيان شود و دولت 
به آنها توجه كند. ما به عنوان اصول ثابت سياس��ت خارجی خود 
معتقديم بايد به مطالبات مردمی توجه كرد البته اين مطالبات بايد 

به صورت مسالمت آميز بيان شود.
البته بسته به اينكه كسانی كه اين مطالبات را دارند چه بخشی 
از جامعه را تشكيل می دهند. اگر اكثريت يك جامعه باشند بايد به 
همه مطالباتشان توجه شود چون اگر اين مطالبات برآورده نشود 
معلوم است كه شرايطی در اوضاع اجتماعی و اقتصادی آنجا پيش 

آمده و اين جامعه به نقطه مطلوبی هدايت نخواهد شد.
زماني هم ممكن است در كشوری بخش��ی از مردم كه اكثريت 
نيستند، مطالباتی داشته باشند و مطالبات خود را مسالمت آميز 
بيان كنند، حتما دولت ها بايد به اين مطالبات توجه كنند و در حد 

امكانات آنها را برآورده سازند.
اما در سوريه حركتی كه اعتراض مردم 
را بيان می كرد، از جاي��ی در منطقه درعا 
در نزديكی مرز اردن ش��روع شد كه يك 
جريان سياسی آن را هدايت می كرد چون 
اصا دليلی نداشت وقتی كه در آن منطقه 
مردم مطالباتی داشته باشند، شعارهای 
سياس��ی عليه حزب اهلل لبنان س��ر داده 
شود، معلوم بود نوع اعتراض در اينجا شكل 

هدايت شده ای دارد.
با اين حال تا وقتی خود مردم در صحنه 
باشند، باز حركت مردمی می تواند باشد 
و باي��د آن را در چارچوب خ��ود ديد ولی 
مش��اهده می كنيم گروه هايی به صورت 
س��ازماندهی ش��ده و مس��لح وارد اي��ن 
حركت ها شدند و درگيری های مسلحانه 
بي��ن دو طرف پي��ش آمد. م��ا زماني كه 

  پيام مقام معظم رهبری خطاب به مردم مصر، بسيار 
روحيه بخش و الهام بخش بود به طوری كه در فاصله 

بسيار كوتاهی از فرمايشات ايشان، اين مطالب به شکل 
بلوتوث در ميدان التحرير بين مردم پخش می شد 

از هم�ان ابت�دا مق�ام معظم 
رهبری اش�اره كردند و ديگر 
مقام�ات ه�م اع�الم كردند 
كه ما به دنب�ال پي�اده كردن 
الگويی شبيه كشور خودمان 
در كش�ورهای ديگر نيستيم. 
م�ا حاضريم تجربي�ات خود 
را ب�ه آنها منتق�ل كني�م و به 
آنها بگويي�م با چ�ه فتنه ها و 
توطئه هايی روبه رو می شوند 

و راه مقابله با آنها چيست
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دولت ها بخواهند در مقابل حركت مس��المت آميز مردم، برخورد 
خشونت آميز داشته باشند و از اسلحه استفاده كنند، از آنها حمايت 
نمی كنيم ولی در مقابل آن، انتظ��ار نداريم كه مردم به جاي بيان 
مطالبات خود از گروه هاي مسلح  سازماندهی شده كمك بگيرند، در 
سوريه اين اتفاق افتاد. گروه های 50 تا 60 نفره از نيروهای پليس و 
امنيت سوريه كشته  شدند. در يك حركت مردمی كه نبايد نيروهای 
پليس كشته شوند. شايد حدود 1200 نفر از نيروهای پليس سوريه 
در اين درگيری ها كشته شدند. نوع حمايتی كه غربی ها می كردند 
و تمركزی كه بر سوريه قرار دادند، بحث هايی كه در زمينه تحريم 
و قطعنامه درباره س��وريه انجام می دهند در حالتی كه انگار اصا 
هيچ اتفاقی در يمن و بحرين نيفتاده، برای افكار عمومی عامت 
سؤال ايجاد كرد كه چرا سوريه اين قدر برای آنها مهم شده و همه 
نيروهايشان را در اين زمينه متمركز كرده اند. ما چند اصل داريم كه 
در مورد سوريه نيز به اين اصول اعتقاد داريم. اولين اصل اين است 
كه اگر مطالبات مردم به صورت مسالمت آميز بيان می شود، نبايد 
برخورد خشونت آميز صورت گيرد. دوم اينكه اگر مردم می خواهند 
حركت خودش��ان را به درس��تی دنبال كنند، نبايد اجازه دهند 
گروه هايی در بين آنها نفوذ كرده و دست به اعمال خشونت آميز و 
كشتار بزنند. بايد نسبت به آنها با ترديد جدی نگاه كنند و بدانند 
جرياني وجود دارد كه می خواهد حركت مردمی را منحرف كند. 
نكته سوم اينكه بايد حتما فضای مناسب و محيط مطلوبی را ايجاد 

كرد تا مردم بتوانند خواس��ته های خود را 
به اطاع دولت برسانند و دولت حتما بايد 
حركت های اصاحی را در جهت خواست 
مردم انجام دهد. اين شرايط بايد برای اين 
گفت وگو و مطرح كردن خواسته ها و انجام 
اصاحات ايجاد شود. كشورهای خارجی 
هم به هيچ وجه نبايد مداخله كنند. مداخله 
كش��ورهای خارجی در وضعي��ت داخلی 
يك كش��ور، می  تواند مس��اله را پيچيده و 
بحرانی كند و مش��كات را عميق تر سازد. 
زمانی كه كش��ورهای ديگر در امور داخلي 
بحرين دخالت می كنند و نيروهای نظامی 
و امنيتی خ��ود را وارد می كنند، مس��اله 
به هيچ وجه حل نمی شود و مقبوليتي هم 
ايجاد نمی كند بلكه زخم های جديدی در 
بدنه جامعه ايجاد می كند كه به اين زودی 
بهبود نخواهد يافت و هيچ كس نمی تواند 

نقش كشورهای مداخله گر را توجيه كند. به خصوص اگر كشورهای 
فرامنطقه ای تهديد به ورود نظامی و عمليات نظامی كنند، اين را 
برخاف منافع مردم منطقه می دانيم و فكر می كنيم كشورهای 
فرامنطقه ای به دنبال ايجاد بی ثباتی و ناامنی در منطقه هستند كه 
به اين بهانه دومرتبه حضور يابند. آمريكايی ها االن ناراحتند كه در 
عراق جايگاهی برای ماندن ندارند. دولت و مردم عراق آنها را برای 
خروج قبل از پايان سال 2011 موظف كردند. در افغانستان مشاهده  
می كنند مردم به هيچ وجه طالب حضور نيروهای نظامی آمريكايی و 
متحدان آنها نيستند. آخرين حركت را در بحث لويی جرگه مشاهده 
كرديد كه نمايندگان مردم با امضای قراردادهای بلندمدت برای 
حضور نيروهای نظامی آمريكايی مخالفت می كنند. با موج بيداری 
اسامی در منطقه، نيروهای آمريكايی مجبور به خروج هستند. آنها 
فكر می كنند اگر بحران ايجاد شود و بی ثباتی و ناامنی به وجود بيايد، 
با آن بهانه می توانند دخالت كنند و بعد پايگاه های خودشان را داشته 

باشند. ما با دخالت كشورهای فرامنطقه ای مخالفيم.
 رفتار برخى از كشورهاى منطقه مثل قطر، تركيه و عربستان در 

قبال تحوالت منطقه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
برخی از كش��ورها در منطقه ما راه حل هايی به ذهنشان می رسد. 
برای اينك��ه وضعيتی كه در كش��ورهای مختلف ب��ه وجود آمده 
را با اي��ن راه حل ها به نقطه مطلوبی برس��انند. ما با ديد و س��ليقه 
آنها موافق نيس��تيم. فكر می كني��م اگر در كش��ورهای مختلف، 
مردم خواس��ته  هايی دارند يا تحت عنوان 
مطالبات مردمی گرو ه هايی وارد می شوند 
و س��عی در بی ثباتی و ناامن��ی دارند بايد 
بدون دخالت نيروهای خارجی فضايی را 
درست كرد كه مشخص شود چه بخشی 
از مردم هس��تند و مطالبات مردمی دارند 
و چه بخش��ی با اهداف ويژه وارد شده اند. 
متأسفانه بخشی از اقداماتی كه كشورهايی 
كه نام برديد در منطق��ه دنبال می كنند، 
همخوانی ندارد و توازنی در رفتارهايشان 
نيست. اگر قرار اس��ت كشورهای منطقه 
ما مثا راجع به سوريه عكس العمل نشان 
دهند، اين انتظ��ار در افكار عمومی وجود 
دارد كه در قبال بحرين و يمن نيز چنين 
كنند. در هر كش��وری كه اتفاق��ی افتاده، 
بايد عكس العمل درستی داشت. اگر فكر 
می كنند دخالت و تهديدات نظامی عليه 

يك كشور می تواند كمكی به حل مساله كند، اگر دو روز ديگر اين 
اتفاق راجع به كشورهای خودشان افتاد، بايد همين موضع را داشته 
باشند. آنها بايد بدانند توطئه بزرگتری توسط آمريكا و متحدان آن 
در منطقه طراحی شده كه اين توطئه هدف نهايی اش جدا كردن 
كش��ورهای منطقه از هم و ايجاد اختاف بين آنهاست. وقتی كه 
كشورهای منطقه نسبت به هم همبس��تگی نداشته باشند و بين 
آنها كينه و اختاف و دشمنی به وجود آيد، فضا برای تحرك رژيم 
صهيونيس��تی فراهم می ش��ود. يعنی تمام اين تاش ها برای اين 
است كه راه فراری برای وضعيت بدی كه رژيم صهيونيستی با آن 
روبه روست، پيدا كنند. توصيه ما به مقامات كشورهای منطقه، اين 
است كه با درايت و هوشمندی با اين توطئه ها برخورد كنند. اتهام و 
ادعای بی پايه و اساس مبنی بر طراحی ترور سفير عربستان توسط 
ايران، ادعايی غيرقابل دفاع و غيرقابل توجيه است. چطور برخی از 
كشورهای منطقه متوجه نمی شوند كه اين طراحی برای يك فتنه 
بزرگتر است؟ می خواهند بين ما اختاف ايجاد كند و ما را به عنوان 
تهديد اصلی منطقه، معرفی كنند تا به اي��ن صورت تهديد اصلی 
منطقه كه رژيم صهيونيستی است، فراموش شود. اميدواريم مقامات 

كشورهای منطقه اين هوش��مندی را داشته 
باشند و اس��ير توطئه ها و بازی های سياسی 
آمريكا، متحدان و حاميان رژيم صهيونيستی 
نباشند. فكر می كنيم اين كشورها در بعضی از 
اقداماتی كه تا به حال انجام دادند و در رويكرد 
سياسی شان، اش��تباهاتي داش��تند و اين 

اشتباهات باعث پيچيده تر شدن وضعيت 
سياسی منطقه شده و اگر اين مسير را 
ادامه دهند، منافع كشورهای منطقه به 

خطر مي افتد.
 مقام معظم رهبرى همواره نگاه خاصى به 
وزارت امور خارجه داشته اند. فكر مى كنيد 

دس�تگاه ديپلماس�ى در زمينه خصوصي 
تحوالت منطقه چقدر به منويات ايش�ان 

نزديک شده است؟
دس��تگاه سياس��ت خارج��ی، مج��ری 

سياست  خارجی كشور است. درست است 
كه دستگاه سياست خارجی به عنوان بخش 
كارشناسی، نقطه نظرات را بيان مي كند و در 
پروسه تصميم سازی مش��اركت دارد ولی در 

نهايت مجموعه دس��تگاه هايی ك��ه وظايفی را 

برعهده دارند، در ش��ورای عالی امنيت مل��ی، نقطه نظرات خود 
را بيان مي كنند و سياس��ت های كان كش��ور طراحی می شود 
و اين سياس��ت ها بايد حتما به تأييد مقام معظم رهبری برسد.

وقتی سياس��تی تدوين و چارچوب هايی مشخص شد، دستگاه 
سياست خارجی مجری اين سياست ها خواهد بود. فكر می كنم 
تاش زيادی صورت گرفته كه خواسته های مقام معظم رهبری و 
مصوبات شورای عالی امنيت ملی توسط دستگاه سياست خارجی 
دنبال شود. منتها بخشی از اين اقدامات می تواند به راحتی بيان و 
خبری شود ولی برخی ديگر از اين اقدامات را بنا بر مصالح و منافع 
ملی كش��ور، نمی توان در آن مقطع زمانی عنوان كرد ولی مردم 
عزيز ما بايد بدانند دستگاه سياست خارجی خودش را خدمتگزار 
كشور می داند و برای حفظ منافع، دستاوردها و ارزش های كشور، 
تمام تاش خود را انجام می دهد. اميدواريم با توجه به وضعيتی 
كه در منطقه رخ داده و تحوالتی كه اتف��اق افتاده، طوری عمل 
كنيم كه رضايت مقام معظم رهبری و دس��تگاه های مختلف و 

مردم را فراهم كنيم.

ت�الش زيادی ص�ورت گرفته 
كه خواس�ته های مقام معظم 
رهب�ری و مصوب�ات ش�ورای 
عالی امنيت ملی توسط دستگاه 
سياس�ت خارجی دنبال شود. 
منتها بخش�ی از اين اقدامات 
می تواند به راحتی بيان و خبری 
ش�ود ولی برخی ديگ�ر از اين 
اقدامات را بنا بر مصالح و منافع 
ملی كش�ور، نمی ت�وان در آن 

مقطع زمانی عنوان كرد
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ماهيت بيداري اسالمي

به رغم اهميت مسائل اقتصادي 
و رفاه مادي اصالت حركت هاي 

اخير، اسالمي است 

بيداري اس��امي پديده اي اس��ت كه به واس��طه 
گس��تردگي و پيوس��تگي بي��ن مجموع��ه اي از 
كشورهاي مسلمان، به عنوان يك واقعيت جهاني 
پذيرفته شده است. بسياري از تحليلگران سياسي در نظام سلطه به 

واقعيت و مختصات اين حركت پرداخته اند اما نه براي تفهيم و قبول 
آن بلكه براي مقابله با آن. آنها اين پدي��ده را به عنوان يك واقعيت 
پذيرفته اند و از آن به جنبش يا بيداري مبتني بر اسام ياد مي كنند. 
در مقابل، بسياري تحليلي داشته اند كه ناشي از محدودنگري ها يا 

عامل حرکت اسالم است نه اقتصاد 
بررسي نقش مولفه هاي اقتصادي در بيداري اسالمي

عدم اشراف اطاعاتي آنها بوده است. به اين صورت كه اين جريان را 
جرياني دست ساخته آمريكا، دستگاه ها و سرويس هاي اطاعاتي شان 
مي دانند. اين ن��وع تحليل ها كه مبتني بر بي اطاعي اس��ت، گام 
برداشتن در مسير استبداد است؛ مسيري كه هدفش منحرف كردن 

اين انقاب ها از اسام خواهي است.
مي گويند بيداري اسامي مطالبه اي زودگذر و حركتي مقطعي 
اس��ت. براي لغو اس��اميت، خاس��تگاه هاي اجتماعي، سياسي، 
اقتصادي و... را جايگزين مي كنند. در اين بين، يكي از برجسته ترين 
خواستگاه ها، قلمروي اقتصاد است كه مساله روز جهان نيز به شمار 
مي آيد. نابرابري هاي انساني و سلطه جهاني در حوزه اقتصاد، امروز 

در بيشتر نقاط جهان به چشم مي خورد.
در غرب، جنب��ش وال اس��تريت را داريم كه م��ردم و نخبه ها با 
شعارهاي كوتاه، پيام  خود كه نابرابري؛ مخصوصا نابرابري اقتصادي 
است، فرياد مي زنند. به دليل تأثيرگذاري بسيار بحث اقتصاد ممكن 
است خيلي ها به اشتباه بپندارند كه شروع، محور و ماهيت حركت 
در جهان اسام نيز اقتصاد بوده است. بعضي ها با مطالعات تجربي 
شرايط تاريخي در شروع دوران جنگ سرد )دهه 1950( و شاهد 
مثال قرار دادن انقاب هاي مردم در آمريكاي التين و همچنين با 
زيربنا قرار دادن نگاه ماركسيسم، اقتصاد را در تحوالت و تغييرات، 
عنصر اصلي مي دانند. مباحث اقتصادي، مهم هستند اما در بيداري 
به وجودآمده در منطق��ه، اينكه اقتصاد جوه��ره حركت، تحول و 
تغيير تلقي  شود، يا خام خيالي است يا غفلت تعمدي براي مقابله 
با اساميت. براي نمونه در اين راستا شاهديم كه در كشور تونس، 
شرايط اقتصادي مناس��ب بود. در ليبي تاش براي رفاه اقتصادي 
انجام مي شد و حتي در كش��ورهاي مسلمان ديگر مثل عربستان 
يا بحرين، نارضايتي ها اكثرا از سوي كساني است كه از سطح رفاه 
بااليي برخوردارند. درآمد سرانه اين كشورها باالتر از آمريكاست و 
در اوج رفاه نسبي، شاهد اعتراض هاي مردم منطقه بيداري اسامي 
هستيم. در عربستان براي پاس��خگويي به اعتراضات مردم، حاكم 
عربستان با نگاه مادي سعي در ساكت كردن مردم دارد. او وعده چند 

ميلياردي براي ارتقاي سطح رفاه مطرح مي كند.
در مصر كه مردم نسبت به ديگر كشورها در فشار اقتصادي بودند، 
باز هم مهم ترين نارضايتي شان اين است كه غرور و عزت ملي شان 
خدشه دار شده؛ اين خود جزو آرمان هايي است كه در اسام به عنوان 
كرامت انساني بر آن تاكيد شده است. فرمايش مقام معظم رهبري 
مبني بر اينكه مسائل اقتصادي در جنبش ها مطرح نبوده، داللت بر 
دو جريان دارد؛ يك جريان، بيروني است كه با  مطرح كردن مطالبات 
اقتصادي سعي بر محور قرار دادن اقتصاد دارند و  اصاحات را هم در 

يك سري آزادي هاي اجتماعي كم خطر و متعاقبا وعده هاي اقتصادي 
مي خواهند به وجود آورند و جريان ديگر نگراني از افرادي است كه با 
تحليل هاي ناقص و مبتني بر جهالت خود يا غفلت، اظهارنظرهايي 
مي كنند و اگر اي��ن افراد در مقام تصميم گيري، سياس��ت گذاري 
يا اجرا باشند، اين مس��اله مي تواند خطرناك باشد چون اصالت در 
اين حركات، اسام است كه  ملت ها به راحتي جان خود را از دست 
مي دهند و خود را فداي اسام مي كنند. در صورتي كه رفاه مادي با 
وجود داشتن، معني پيدا مي كند و كسي كه از جان خود مي گذرد، 
ماديات برايش مهم نبوده و اين دو در تناقض محتوايي با هم هستند. 
بايد اين را پذيرفت كه نامايمات اقتصادي، نارضايتي ايجاد مي كند 
ولي بستر جريان بيداري اسامي، شهادت طلبانه است و معترضان 

شعارها و آرمان هاي اسامي را مطرح مي كنند.
اما بايد اين نكته را هم متذكر شويم كه بيداري اسامي به شدت 
تحت نظاره گري دنياي سلطه است و آنها در فكرند كه چگونه اين 
بيداري را به انحراف بكشانند؛ هم از نظر محتوا و فرايند، هم از نظر 
ش��كل. از نظر محتوايي تغيير جنبه اس��امي به جنبه هاي مادي 
تفرقه اندازي و اختافات مذهبي در بيداري اس��امي را تس��ريع 
خواهد كرد. اما ملت هاي منطقه بايد همانند انقاب اسامي ايران 
عمل كنند كه توانست با اصالت اسام، بسياري از موانع را برطرف 
كند و در عرصه هاي مختلف به مقابله با انحرافات و توطئه هاي دنياي 
سلطه بپردازد البته براي مقابله با اين انحرافات و توطئه ها، عده اي 
الگوبرداري اقتصادي از ايران را پيشنهاد مي كنند. توجه كنيد در 
اقتصاد، بانك مي شود ساختار و ظرف، طرح بانكداري اساي مي شود 
مظروف. ما از اول انقاب بانكداري اسامي را مطرح كرديم و بعد آن 
را در ظرفي ريختيم كه ساختارش غربي بود بنابراين در اين ورطه 
توفيق نداشتيم. عده اي كه مفهوم ساختار و مظروف را خوب درك 
نكردند، اين وضعيت نظام بانكي را ناشي از ضعف اسام مي دانند و 
اين طور مي انديشند كه تعاليم اسام براي بانكداري نافذ و عملياتي 
نيست. در حالي كه اين طور نيست بلكه آن طرح مطهر و مقدس را 
در يك ظرف نامناسب ريخته ايم. در كل، ما بيش از حوزه اقتصاد، 
در هدف گذاري، سياست و چشم اندازها حرف براي گفتن و كاركرد 
براي الگو شدن داريم. بسياري از مسائل اقتصادي ما قابل دفاع نيست 
و نكته مهم اينجاس��ت كه نبايد آن را به حساب اسام بگذاريم. در 
فضاي ايجادشده، عاقه داشتيم بگوييم الگوي مطلوبي از اقتصاد 
اسامي هستيم اما به جرأت مي توانيم بگوييم عناصر و نكات كليدي 
كه بايد در يك الگو باشد را داريم؛ عناصري مثل كاهش وابستگي 
با خوداتكايي و خودكفايي. از اين رو در قلمروهايي كه تهديد وجود 

داشته، تاش كرده ايم با خودكفايي تهديد را كاهش دهيم.

نويسنده  در نوشتار پيش رو به بررسي مؤلفه هاي اقتصادي در جريان بيداري اسالمي مي پردازد. 
دكتر محمد خوش چهره

استاد دانشگاه
او معتقد است در بيداري به وجودآمده در منطقه، اينكه اقتصاد را جوهره حركت ها بدانيم يا 
خام خيالي است يا غفلت تعمدي براي مقابله با اسالميت.  از نظر محتوايي، تغيير جنبه اسالمي 

به جنبه هاي مادي و اقتصادي، تفرقه اندازي و اختالفات مذهبي در بيداري اسالمي را تسريع خواهد كرد.
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مختصات بيداري اسالمي

امروز دنياى اس��الم در يك مقطع تاريخى قرار 
دارد. ما اي��ن مقطع را بايد بشناس��يم، ما از اين 
مقطع نبايد غفلت كنيم. در اين 30 سال گذشته 
- بعد از پيروزى انقالب اسالمى در ايران - هرگز 
چنين وضعى در دنياى اسالم پيش نيامده است. 
اينكه مي گوييم يك مقطع است، معنايش اين 
نيس��ت كه در طول اين 30 س��ال دنياى اسالم 
آرام بوده، س��اكت بوده، بى تفاوت بوده؛ نه. من 
اعتقادم اين است و واقعيت قطعاً همين است؛ در 
طول سال هاى متمادى، حركت بزرگان، حركت 
مصلحان، خون ف��داكاران، تعليمات اصحاب 
فكر و در نهايت، انقالب اسالمى ايران، در دنياى 
اسالم تأثير گذاشته است؛ دل ها را منقلب كرده، 
جهت ها را نشان داده و به تدريج انگيزه ها متراكم 
ش��ده و در يك فرصتى حاال اين انگيزه ها دارد 
بروز مي كند. اين مقطع، مقطع مهمى است؛ هم 
مي تواند به حل مشكالت دنياى اسالم منتهى 
شود  و هم اگر اين مقطع را درست نشناسيم و از 
آن بهره ى صحيح را نبريم، ممكن است مشكالت 

ديگرى را براى ما خلق كند.

 بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار شركت كنندگان 
دركنفرانس وحدت اسالمى 1389/12/01



نقل مي كرد كه در همين اتاق، آقاي گورباچف به من گفت: »اين رود 
راين را مي بينيد، اگر آب اين رود برگشت، كمونيسم يا شرايط قبلي 
هم به شوروي سابق برمي گردد.« حال اگر عين اين حرف را در نظر 
بگيريم، امكان ندارد كه ديگر امثال بن علي، حسني مبارك يا قذافي به 
تونس، مصر يا ليبي برگردند؛ به داليل مختلف. ولي پيش بيني اينكه 
در آينده چه اتفاقي مي افتد، آسان نيست چون عوامل مختلف بر اين 
امر تأثيرگذار است؛ چه عوامل منفي چه عوامل مثبت، چه عوامل 
سازنده و چه عوامل مخرب.كنشگرهاي متفاوت و مختلف الجهت و 
به لحاظ منافع، متضاد يكديگر در محيط منطقه در حال كار هستند و 
نتيجه و برآيند كار، به ميزان تاثيرگذاري كنشگرها و كنش هاي آنها، 

بستگي دارد، حال اين كنش ها ايجابي است يا سلبي.
مطلب سوم اين است كه اسالم گرايي در منطقه اي كه اين انقالب ها 

در آن رخ داده و در ديگر نقاط جهان اسالم، اجتناب ناپذير است.
چهارم آنكه بستگي به شرايط هر كشور و منطقه اي دارد كه چه نوع 
اسالم گرايي با چه نوع گرايش هايي پيش خواهد آمد. نكته پنجم آنكه 
آنچه پيش مي آيد، لزوما امر ثابتي نيست، اين تحول و غليان در اين 
كشورهاي انقالب كرده تا زماني كه به ثبات برسد، مدتي طول مي كشد 

و پيش بيني اينكه چه زماني به ثبات قطعي مي رسد، آسان نيست.
ششم آنكه ممكن است اين سوال پيش آيد كه چطور با قاطعيت 
مي گوييد اسالم گرايي؟ براي اينكه بقيه نحله هاي فكري چه راست و 

چه چپ، هم در كشورهاي اسالمي شكست خورده اند هم در دنيا.
  يعني حتي مدل هاي موفق غربي؟

بله، كعبه چپ گرايان در مسكو بود و امروز خود مسكو هم از آن دست 
برداشته است. بالفاصله بعد از مسكو، سيستم چيني بود كه با وقوع 
تحول اساسي در آن، از كل ماركسيسم و مائوئيسم دهه هاي 60 و 70 
چيزي كه باقي مانده، تمركز سياسي در حكومت است؛ يعني سيستم 
سياسي تك حزبي متمركز در حزب كمونيستي است كه در همه چيز 
جز سيستم تك حزبي، تجديد نظر كرده است؛ يعني آنچه در چين 
هست، يك نوع كنفسيوسيسم به روز شده و متناسب با قرن بيست 
و يكم است. سيستم چين چگونه بوده است؟ براي اينكه ديگران به 
اين كشور حمله نكنند، ديواري به طول 5 هزار كيلومتر به ارتفاع هفت 
متر به عرض شش متر كشيدند. خود زبان چيني يك ديوار فرهنگي 
است. نه ديگران مي توانند از اين فرهنگ چيني به آساني رد شوند و 
چيني شوند و نه چيني ها تمايلي دارند، فرهنگ غيرچيني را قبول 
كنند. ديوار چين، نماد شكل مخصوص چين است كه نه تمايل دارند 
سيستم فكري چيني را به جايي ديگر صادر كنند و نه اجازه مي دهند 
سيستم هاي ديگري وارد شوند. تاريخ چين اين طور شكل گرفته 
اس��ت.در مورد مدل هاي غربي نيز بايد گفت وضعيت غرب، درهم 

ريخته اس��ت. به تعبيري آن جزميتي كه در مورد حقانيت ليبرال 
دموكراسي بود، ترك برداشته است. آقاي فوكوياما كه بعد از فروپاشي 
شوروي در اوايل دهه 90، پايان تاريخ را نوشت، حاال كتاب خودش را 
نقض كرده؛ يعني ليبرال دموكراسي پايان تاريخ نيست، همان طوري 
كه كمونيست ها از شكل نهايي تاريخ بش��ر كه كمون نهايي است، 
دست برداشته اند. آنهايي كه در كشورهاي اسالمي از اينها تبعيت 
مي كردند هم به دليل اينكه مركزيت آنها از اعتبار افتاده و هم اينكه 
تجربيات خودشان در داخل كشورهاي اسالمي با شكست مواجه 
شده، بايد راه جديدي جست وجو كنند. اين راه جديد كه در دنيا وجود 
ندارد يا چپ بود يا راست؛ يا ليبرال دموكراسي بود يا سوسياليسم كه 
هر دو شكست خورد. تقليد از آنها هم در كشورهاي اسالمي و جهان 
سوم شكست خورده. راهي كه مي ماند و راه موجود، تفكر اسالمي 
است. ما راه ديگري را نمي شناسيم. اصال در كل جهان سوم، تفكر 
مستقلي جز تفكر اسالمي وجود ندارد كه قابل جهاني شدن باشد. 
هندوئيسم هست كه مخصوص هند است. مكتب كنفسيوس هست 
كه مخصوص چين است و نمي توانيد آن را به آفريقا ببريد چون آنجا 
خريداري ندارد. هندوئيسم در آفريقا جايي ندارد. خود هندي ها هم 
اصرار ندارند كه فرهنگ هندي در آنجا رواج پيدا كند. اما اسالم داعيه 
جهاني دارد، صرف نظر از اينكه هر شخصي متعلق به چه نژادي است، 

اسالم همه جا قابل پياده شدن است و پياده هم شده است.
  منظورتان اين است كه آنها به خاطر اينكه شكست خوردند، به 

اسالم رو آوردند؟
اين قسمت سلبي قضيه است و مكمل هم دارد. قسمت ايجابي اين 
است كه دست كم يك كشور وجود دارد مثل ايران كه همين اسالم را 
تجربه كرده و 33 سال از انقالبش گذشته و جمع بندي اش موفق بوده، 
دشمنان هرچه مي خواهند بگويند، ممكن است دشمنان در ارزيابي 
منفي شان افراط  كنند كه مي كنند. ممكن است گفته شود كه دوستان 
هم در ارزيابي مثبت شان اغراق مي كنند ولي واقعيت مطلب اين است 
كه انقالبي در اينجا بر اساس اسالم شكل گرفته، اولين دليل موفقيتش 
اين اس��ت كه با وجود همه تالش هايي كه عليه اش مي شود، سرپا 
مانده است. دوم اينكه درجا نزده و پيش رفته است. دليل پيشرفتش 
آمارهاست. تمام توليدات جمهوري اسالمي طي اين سال ها، همه رو 

به افزايش بوده، بيش از آنچه در ايران سابقه داشته.
  در واقع نس�بت كارآمدي نظام با الگو ش�دن ايران را مستقيم 

مي بينيد.
بله، ما چرتكه مي اندازيم. يك دو سه چهار حساب مي كنيم. هنگام 
انقالب، ما 36 ميليون نفر بوديم، االن جمعيت ما بيش از دو برابر شده، 
براي اينكه معلوم باشد كه كشور پيشرفته اي هست يا نه، اينها را به 

طلیعه اقتدار جهان  اسالم
فراگیری امواج بیداری اسالمی درگفت وگو با دكتر علي اكبر واليتي

فرصت گفت وگو با مشاور امور بين الملل مقام معظم رهبري و دبيركل مجمع جهاني بيداري اسالمي در آخرين 
روز آماده سازي نشريه و در دفتر ايشان در بيمارستان مسيح دانشوري، فراهم شد. دكتر علي اكبر واليتي در تهیه و تنظیم: ناصر اسدی

اين گفت وگوي كوتاه با بيان اينكه در پيش بيني هاي ديپلماتيك، معموال حرف قطعي كمتر بيان مي شود، از يك امر قطعي سخن گفت و آن اينكه 
وضعيت تغيير كرده و منطقه قطعا به دوران قبل از خود باز نمي گردد. وي با اشاره به اهميت انقالب اسالمی ايران به عنوان الگويي موفق و كارآمد 

براي انقالب هاي اخير، معتقد است بدون ترديد جهان اسالم در آينده يكي از چند قطب موجود در دنيا خواهد شد.

مختصات بيداري اسالمي

  در ابتداي بحث، مناسب است تحليل كلي شما را 
از اتفاقي كه در منطقه در حال رخ دادن است، جويا 
شويم. با توجه به وضعيت جديد پيش آمده، آيا بايد 

بازتعريف جديدي از اين منطقه داشته باشيم؟
وضعيت در منطقه تغيير كرده و اين تغيير ادامه خواهد يافت؛ يعني 

سير تكاملي آن ادامه خواهد يافت و قطعا به وضعيت قبلي برنمي گردد؛ 
اين يك حرف قطعي است. معموال در پيش بيني هاي ديپلماتيك، 
كمتر حرف قطعي مي زنند. خاطره اي را دراين باره مطرح مي كنم. با 
آقاي هلموت كهل، صدراعظم آلمان در دفتر ايشان كه مشرف به رود 
راين بود، نشسته بوديم و او از آقاي گورباچف كه آن موقع سر كار بود، 
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مختصات بيداري اسالمي

عدد درمي آوريم. مي گويند مثال يك موقعي محمد قطب، نويسنده 
مصري كه در عربستان است، گفت تمدن غرب تمدني كيلوواتي 
است چون مي گويند آن كشوري پيشرفته تر است كه مصرف سرانه 
برقش بيشتر باشد. كتاب او تحت عنوان جاهليت قرن بيستم است. 
االن هم جاهليت است منتهي او جاهليت قرن بيستم را نوشته. حاال 
هم كيلوواتي است. حاال هم عدد است ديگر. اگر بخواهيم پيشرفت را 
با معيارهاي غربي ارزيابي كنيم؛ مثال در آستانه انقالب، توليد فوالد 
زير يك ميليون تن بود، حاال اين رقم شايد به باالي 14 ميليون تن 
رسيده. توليد برق در حد 7000 مگاوات بود. االن به حدود 60هزار 
مگاوات رسيده. در حالي كه جمعيت دو برابر شده. تعداد دانشجوها 
زير 200 هزار نفر بود، االن به 4 ميليون نفر رسيده. به لحاظ كيفيت، 
فناوري اي كه امروز ما به خصوص در حوزه هايي مثل فناوري دفاعي 
كار كرده ايم، مي بينيد جزو 10 – 15 كشور اول دنيا هستيم. ايران 
به لحاظ تكنولوژي قبل از انقالب، اصال به حساب نمي آمد. به لحاظ 
علمي هم آنچه از مقاالت ما در ISI و... ثبت شده، اصال با قبل از انقالب 
قابل مقايسه نيست و بعد هم در مقابل همه ايستاده، در مقابل همه 
كساني كه قصد تعرض به ايران دارند يا به ايران طمع دارند، ايستاده.

شما هيچ كش��وري مس��تقل تر از ايران در خارج از بلوك غرب و 
قدرت هاي بزرگ پيدا نمي كنيد. در جهان سوم و كشورهاي اسالمي، 
اين استقالل ارزشمند است چون بعضي ها خلط مبحث مي كنند و 
مي گويند حاال كه ديگر دنيا، دنياي globalization است، استقالل 
چه معني مي دهد؟ گفت مثل قلعه حيوانات، همه با هم برابرند، بعضي 

برابرترند!
بدون استقالل، امكان پيشرفت نيست و 
هرجا كه پيشرفت شما با منافع قدرت هاي 
بزرگ ناسازگار باشد، جلوي آن را مي گيرند؛ 
اين فايده استقالل اس��ت. كساني كه خلط 
مبح��ث مي كنن��د، سفس��طه مي كنند و 
مي گويند استقالل چه فايده اي دارد و عصر، 
عصر همكاري هاي بين المللي است، بله عصر 
همكاري هاي بين المللي است ولي با حفظ 

اختيارات و منافع ملي هر كشور.
ببينيد 27 – 26 كش��ور با ه��م اتحاديه 
اروپا را درست كرده اند. از اين ميان، يونان و 
پرتغال، اس��پانيا و ايتاليا امروز دچار مشكل 
شده اند و مي خواستند تصميمي بگيرند كه 
از كيسه كشورهاي پيشرفته تر اروپا؛ يعني 
انگليس، آلمان و فرانس��ه، به نوعي جبران 

عقب ماندگي هاي اقتصادي آن چند كشور ش��ود كه انگليس اين 
تصميم را وتو كرد و گفت ما منافع انگليس را در رابطه با منافع 25-26 
كشور ديگر حراج نمي كنيم. ضمن اينكه طالب وحدت در اروپا هستند 
اما منافع ملي شان حرف اول را مي زند. ما مي دانيم همين تفكر در 
فرانسه و آلمان هم هست. آمريكايي ها با بقيه كشورها جمع شدند و 
سازمان ملل متحد را بعد از جنگ دوم جهاني درست كردند. ولي آنجا 
كه منافع آمريكا اقتضا مي كند و در تعارض با منافع بقيه ملت هاست، 
آمريكايي ها منافع خودشان را دنبال مي كنند؛ نمونه اش يونسكو است. 
زماني آقاي امبو اهل سنگال، مديركل يونسكو شد چون مقداري ميل 
به استقالل و طرفداري از كشورهاي جهان سوم داشت، مي گفتند آدم 
چپ رويي است. به خاطر اينكه در چند مصاحبه كه يونسكو داشت، 
موافق نظر آمريكايي ها نبود، آمريكايي ها از يونسكو آمدند بيرون و 

هنوز هم بيرون از يونسكو هستند. 
 پس عصر همكاري هاي بين  المللي است، بحث دهكده جهاني مك 
لوهان را مطرح مي كنند، به شرطي كه كدخدايش آمريكايي ها باشند 

و بقيه به نوعي از آنها تبعيت كنند.
  پس اس�تقالل ايران بازتاب بيروني و اثربخش خودش را داشته 

است؟
اگر استقالل ايران نبود، اين پيشرفت ها نبود.

  با اين اوصاف بايد شاهد قطب بندي هاي جديد يا دسته بندي هاي 
جديد در عرصه بين المللي باشيم؟

سيستم قبلي پس از جنگ دوم جهاني كه به نوعي با نظام دوقطبي 
هماهنگ بود و در سال 45 در يالتا شكل گرفته بود، در سال 89-90 
به هم ريخت. از آن زمان تا به حال، سيستم 
بين المللي در حال غليان و شكل گرفتن 
است و هنوز شكل نهايي خودش را نگرفته. 
تا مي آيد شكل نهايي به خودش بگيرد، 
عامل ديگري دخالت مي كند. زماني آقاي 
بوش پدر در يك سخنراني در سال 91 در 
جمع گروهي از نيروي دريايي آمريكا گفته 
بود كه آمريكا تنها ابرقدرت باقيمانده است 
كه تامين امنيت جهان برعهده آنهاست؛ 
يعني م��ا رئي��س دنيا هس��تيم؛ دنياي 
تك قطبي.چيني ها و ديگ��ران آمدند و 
گفتند نه دنيا تك قطبي نيست، يك قطب 
چين است، يك قطب اتحاديه اروپاست، 
يك قطب روسيه و يك قطب آمريكاست. 
حاال كه بيداري اس��المي شكل گرفته، 

بدون ترديد در آينده، جهان اسالم يك قطب از چند قطب موجود در 
دنيا خواهد شد و دنياي آينده، دنياي چندقطبي است كه دولت ها و 
ملت ها در آن جز در سايه تعامل نمي توانند با هم زندگي كنند و حتما 

جهان اسالم يكي از قطب هاي قدرتمند دنياست.
  رسيدن به جهان اسالم منسجم و متحد به حتم، الزاماتي داشته و 

با مخاطراتي هم روبه رو است...
آسان نيست. ضمن اينكه آنهايي هم كه با هم متحد هستند، در همه 
جزئيات مسائل با يكديگر هم نظر نيستند؛ مثال جايي مي رسد كه 
حتي آلمان و فرانس��ه با هم تضاد منافع پيدا مي كنند، گروه هفت 
كشور صنعتي با هم تضاد منافع پيدا مي كنند. هفت كشور با روسيه 
شدند 1+7 يا هشت، در عين حال سپر موشكي عليه روسيه درست 
مي كنند و روس��يه هم مي آيد به نوعي پيمان هاي سالت را كه در 
گذشته ميراث شوروي بود، به هم مي زند و مي گويد شما مي آييد 
سپر موشكي را در چك و تركيه عليه روسيه درست مي كنيد -و اين 
در صحبت هاي اخير آقاي مدودف بود كه- ما هم كار خودمان را در 
توسعه صنايع موشكي تعرضي مي كنيم. پس اگر مجموعه اي يك 
قطب را تشكيل مي دهند مثل اتحاديه اروپا، معني اش اين نيست 
كه در درون خودشان اختالف ندارند. پس مي شود روي مشتركاتي 
تكيه كرد و جهان اسالم به آن سمت پيش برود و ما داريم طليعه اين 
را مي بينيم. يك نمونه و قرينه خيلي روشن و ملموس آن، مجمع 
جهاني بيداري اسالمي است كه در ايران تشكيل شد. يكي از افراد 
شاخص از اهل تسنن و از پيشكس��وتان مبارزه در جهان عرب در 
جلسه اي خصوصي به من گفت اين كاري كه شما در اينجا كرديد كار 
باارزشي است. افرادي كه از كشورهاي مختلف به اينجا آمدند و كنار 
هم نشستند، در كشور خودشان حاضر نيستند كنار هم بنشينند. اما 

اينها به اعتبار شما، اينجا كنار هم نشستند.
  در واقع اين اعتبار ايران بود.

بله، اين اعتبار ايران بود. پس مي شود كشور قدرتمندي مثل ايران كه 
ظرفيت الزم را دارد چنين محوريتي داشته باشد چون جاهاي ديگر 
هم اين را قبول دارند و ايران مي تواند محور نزديكي كشورهاي اسالمي 
به يكديگر بشود؛ نمي گوييم اتحاد بلكه نزديك تر شدن به هم چنين 
ظرفيتي وجود دارد و همه هم قبول دارند و مالحظه هم كرديد كه 
چگونه بازتاب هاي اين اجالس در جهان اسالم بيش از ميزاني بود كه 

انتظار آن مي رفت و بيش از آن مثبت بود.
  اين با نظريه ام القرا كه درباره جايگاه ايران پيش از اين مطرح شده 

بود، ارتباط پيدا مي كند؟
ما نمي خواهيم كاري كنيم كه در حقيقت يك خودبزرگ بيني تعبير 
شود بلكه واقعيت ملموس اين است كه كشور ديگري در دنيا وجود 

ندارد و اين يكي ديگر از خواص استقالل است كه كشوری اوال يك 
چنين استقاللي داشته باشد و ثانيا يك چنين اقتداري داشته باشد و 
بتواند مجموعه كساني كه حول محورهاي مشترك اسالمي، اشخاص 
صاحب نظر و صاحب فكر را دور هم جمع بكند؛ بدون اينكه بخواهد 
چيزي به آنها تحميل كند و در عين حال در مقابل مخالفان اسالم 
بايستد. بقيه به هر علت، محذوراتي دارند كه اين كار را نتوانستند انجام 
دهند. همين حاال هم هر كشور اسالمي  اگر بخواهد مي تواند مشابه 
چنين دعوتي را بكند و مبارزان مسلمان را از جدي ترين و به تعبيري 
از راديكال ترين تا محافظه كارترين شان را دعوت كند، اما هر كدام 

محذورات خودشان را دارند و ايران چنين محذوراتي ندارد.
  با توجه به تحوالت روي داده در كشور آذربايجان، نظر شما درباره 
سرايت امواج بيداري اسالمي به اين كشور چيست؟ پرسش ديگر 
معطوف به ايجاد مانع در جريان بيداري اس�المي توسط برخي از 

كشورهاي منطقه است. ارزيابي شما در اين زمينه چيست؟
هيچ كشور اسالمي نيست كه امواج بيداري اسالمي به آنجا نرسد. 
آذربايجان هم مستثنا نيست. درباره كشورهايي هم كه مانع تراشي 
مي كنند، بايد گفت كه امواج بيداري اسالمي بسيار قوي تر از اين 
است كه اين موانع بتوانند جلوي آنها را بگيرد. البته اين بدين معنا 
نيست كه بين كشورهاي اسالمي مخاصمه روي بدهد. هر كشور 
اسالمي كه درك درستي از بيداري اسالمي داشته باشد، مي تواند 
با بقيه كشورها تعامل كند. بيداري اسالمي بيش از آنكه در تعارض 
با منافع ديگر كشورهاي اسالمي باشد، در تعارض با منافع مخالفان 

اسالم در دنياي ديگري كه خارج از اسالم است، مي باشد.

ب�دون ترديد در آين�ده، جهان 
اسالم يك قطب از چند قطب 
موج�ود در دنی�ا خواهد ش�د و 
دنیاي آينده، دنیاي چندقطبي 
است كه دوست ها و ملت ها در 
آن جز در سايه تعامل نمي توانند 
با هم زندگي كنند و حتما جهان 
اس�الم يك�ي از قطب ه�اي 

قدرتمند دنیاست.



 استدالل و ادعاي اين نوشتار آن است كه تحوالت فراگير جهان عرب، چندعاملي و چند متغيره 
دكتر جالل دهقاني فیروز آبادي

استاد دانشگاه عالمه طباطبايي
است؛ به طوري كه عوامل متنوع و متعدد سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي 
موجب موج تحوالت ش��گرف در جهان عرب ش��ده اس��ت. اما برايند اين عوام��ل و نيروهاي 
تعيين كننده به صورتي است كه در هيئت و هيبت بيداري اسالمي و اسالم خواهي تجلي و تبلور مي يابد. آنچه حائز اهميت است، چگونگي 
هماهنگي و هم افزايي اين عوامل و عناصر در چارچوب يك نظام معنايي و گفتمان متمايز و مستقل، پيرامون يك دال متعالي و گره كانوني 
است. مدعاي اين مقال آن است كه اين دال متعالي، اسالم بوده كه بيداري اسالمي را برانگيخته و برپا داشته است؛ انگيزه اي كه خود از بحران 

پروژه مدرنيته و ورشكستگي دولت مدرن در اين كشورها نشأت گرفته است.

مردم ساالري اسالمي هدف غايي بیداري
بحران مدرنیته و ورشكستگي دولت مدرن در جهان عرب

در م��ورد تحوالتي كه جهان ع��رب از جنوب 
خليج فارس تا شمال آفريقا را فرا گرفته است، 
ديدگاه هاي مختلف و حت��ي متعارضي وجود 
دارد. به گونه اي كه هر يك از اين ديدگاه ها تفس��ير و خوانش 
متفاوتي از اين واقعيت واحد ارائه مي دهند چون هر يك از اين 
رويكرده��ا علل و عوامل خاص��ي را مورد توج��ه و تاكيد قرار 
مي دهند. رويكرد نخست، آزادي خواهي و استبدادستيزي را 
عامل اين تح��والت انقالب��ي مي داند. رويكرد ديگ��ر، عوامل 
اقتصادي به ويژه فقر و فس��اد دامنگير اين ملت ها را به عنوان 
عامل تعيين كننده برجسته مي سازد. رهيافت سوم نيز علل و 
عوام��ل فرهنگ��ي و ايدئولوژي��ك را مهم ترين عام��ل تلقي 

مي كند.
كش��ورهاي اس��المي و عرب��ي خاورميانه ني��ز مانند ديگر 
ملت هاي جهان س��وم ديروز و در حال توس��عه امروز با ورود 
مدرنيت��ه غربي به سرزمين هايش��ان با معم��ا و تناقض نماي 
س��نت و تجدد مواجه ش��دند يا بايد گفتمان تج��دد را درك 
كرده و س��نت را ترك مي كردند يا اينكه دودس��تي به سنت 

مي چسبيدند و از خير تجدد مي گذشتند. البته راه حل ديگر نيز 
درآميختن سنت و تجدد و درانداختن طرح نوي بومي بود كه 
هرگز به بار ننشست. آنچه در عمل در كشاكش تنازع و تقابل 
سنت و تجدد، تحقق يافت، تالش و تقال براي محقق ساختن و 
پياده كردن مدل ها و الگوهاي شرقي و غربي برخاسته از تجدد 
اروپايي بود. به گونه اي كه ارزش ها و الگوهاي خودي و بومي 
طرد و ترك شدند تا مدرنيته كام دل برآرد. اما شواهد و قرائن 
به خوبي نشان مي دهد كه در جهان عرب، كشتي مدرنيته به 
گل نشسته و دولت مدرن ورشكسته است؛ فرايند و فرجامي 

كه بسياري از اصحاب انديشه در غرب نيز به آن اذعان دارند.
پروژه مدرنيته و پروسه مدرنيزاسيون كه از غرب فرهنگي و 
نه لزوما جغرافيايي، آغاز شد بر چهار پايه عقل خودبنياد، علم 
تجربي، فناوري و عقالنيت ديوانساالر ابزاري استوار بود. اين 
ارابه چهار اسبه قرار بود، مستقل و مس��تغني از دين و وحي، 
چهارنعل بشريت را به س��وي تمدن و توسعه رهنمون كرده و 
او را به بهش��ت برين ببرد. ديري نگذشت كه بسياري در خود 
مغرب زمي��ن نيز به اين جمع بندي رس��يدند ك��ه اين گاري، 
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تنها گزينه باقيمانده الگوي بومي اس��ت كه بي ترديد ماهيتي 
اس��المي دارد. اين الگوي بديل بومي و اسالمي نيز در فرآيند 

بازگشت به خويشتن تعقيب و تأمين مي شود.
بر اين اس��اس، آنچه در جهان عرب در حال وقوع اس��ت را 
مي توان به درستي بيداري اسالمي ناميد زيرا انگيزه و انگيخته 
يا علت فاعلي و غايي تحوالت جهان ع��رب، ماهيت و هويت 
اس��المي دارد كه ملت هاي به پا خاس��ته ع��رب مبناي نفي و 
اثبات هاي خود را اسالم قرار داده اند. به گونه اي كه از يك سو 
آنان آنچه غيراسالمي است را نفي و طرد مي كنند و در سوي 
ديگر آنان درصدد اثب��ات هويت و ارزش هاي اس��المي خود 
هس��تند كه در رأس آن نوعي مردم س��االري بومي مبتني بر 

شريعت اسالمي قرار دارد. 
اين امر بدان معناس��ت كه هدف غايي بيداري اس��المي در 
خاورميانه عربي، مردم س��االري اسالمي اس��ت؛ واقعيتي كه 
انتخابات برگزارش��ده در مصر و تونس، آن را آش��كار ساخته 
است. پيروزي احزاب اسالمي و اسالم گرايان در اين دو كشور 
و سخنان اوليه رهبران شوراي انتقالي در ليبي، گواه صادقي بر 
اين مدعاست.واقعيت ديگر در صحنه سياسي خاورميانه پس از 
تحوالت انقالبي يك سال گذشته در كشورهاي عربي، آن است 
كه رقابتي تنگاتنگ بين گفتمان هاي مختلف اسالم گرايي در 
جريان اس��ت. به طوري كه در اين تنازع گفتماني، هر يك از 
اين گفتمان ها تالش مي كند تا به منزلت هژمونيك برس��د و 
الگوي خود را غالب گرداند. اين گفتمان هاي اسالمي عبارتند 
از گفتمان انقالب اسالمي ايران، گفتمان اسالم گرايي تركيه 
و گفتمان اسالم سلفي. عملكرد وهابيت در عربستان سعودي، 
در دوران حاكميت آل سعود و طالبان در افغانستان ثابت كرده 
كه هر دو شاخه محافظه كار و راديكال اسالم سلفي جايگاهي 
در آينده خاورميانه اسالمي ندارند. با اين حال عربستان سخت 
تالش و تقال مي كند تا با كمك آمريكا الگوي موردنظر خود را 

در خاورميانه حاكم كند.
روند تحوالت خاورميانه به خوبي نش��ان مي دهد كه رقابت 
اصلي و واقعي بين گفتمان انقالب اس��المي ايران و گفتمان 
اسالم گرايي تركيه و الگوهاي اسياسي نشأت گرفته از اين دو 
است. از اين رو، غرب و محافظه كاران عرب كه گزير و گريزي از 
اسالم خواهي و مردم ساالري اسالمي در خاورميانه نمي بينند، 
درصددند تا ب��ا تبليغ و تف��وق الگوي تركيه از ش��كل گيري 
نظام هاي اس��المي انقالبي جلوگيري كنند. از طرف ديگر از 
آنجا كه بيداري اسالمي معلول مستقيم و غيرمستقيم انقالب 

اس��المي ايران بوده اس��ت، الگوي سياسي برخاس��ته از آن 
مي تواند الهام بخش ملت هاي انقالبي عرب باش��د؛ تحولي كه 
موقعيت غرب و متحدان محافظه كار عرب آن در خاورميانه را 

به شدت تضعيف مي كند.
فش��ارهاي سياس��ي – اقتصادي همه جانبه غرب به كمك 
رژيم هاي محافظه كاري بر جمهوري اسالمي ايران در ماه هاي 
اخير را در اين چارچوب مي توان تلقي و تحليل كرد. غرب به 
رهبري آمريكا و با حمايت عربستان و ديگر رژيم هاي وابسته 
عربي تالش مي كنند تا بازي باخت - باخ��ت خاورميانه را به 
بازي برد – برد به نفع خود تغيير دهند چون در طول يك سال 

گذش��ته، آمريكا براي كنترل و مديريت 
انقالب هاي عربي و بيداري اس��المي در 
خاورميانه مجبور شد تا تمام نيروي خود 
را معطوف ب��ه اين تحوالت كن��د ولي از 
يك س��و برخالف انتظار و مي��ل آمريكا، 
تح��والت انقالبي جهان عرب به س��مت 
اس��الم خواهي حركت كرد و اين كش��ور 
كنترل خود را بر آنها از دست داد. از ديگر 
سو جمهوري اسالمي ايران در طول اين 
مدت به ش��دت به فعاليت هاي صلح آميز 
هسته اي خود ادامه داد. برآيند حوادث آن 
بود كه آمريكا در هر دو جبهه بازنده شد.

اعم��ال فش��ارهاي آمري��كا، غ��رب و 
محافظه كاران عرب بر ايران به زعم آنان 
اين بازي باخت – باخ��ت را به بازي برد 
– برد به نفع آن��ان تغيير مي دهد چون از 
يك طرف، جمهوري اسالمي ايران را به 

موضع تدافعي و انفعالي مي كشاند كه مجبور مي شود از خود 
دفاع كند؛ تحولي كه ايران را از نقش آفريني و تأثيرگذاري بر 
تحوالت انقالبي در جهان عرب بازمي دارد. از طرف ديگر، اين 
فش��ارها و تحريم ها جمهوري اس��المي را تضعيف و ناكارآمد 
مي كند. ناكارآمدي جمهوري اس��المي نيز الهام بخش��ي آن 
براي ملت ه��اي انقالبي ع��رب را بي اثر و خنثي مي س��ازد. از 
اين رو مي توان نتيج��ه گرفت كه گفتمان انقالب اس��المي و 
الگوي حكومتي نش��أت گرفته از آن، از قدرت الهام بخشي در 
خاورميانه برخوردار است كه گفتمان رقيب و قائالن، حامالن 
و حاميان آن تالش وافري مبذول داشته اند تا از آن جلوگيري 

كنند.

روند تحوالت خاورمیانه 
به خوبي نش�ان مي دهد 
كه رقابت اصلي و واقعي 
بی�ن گفتم�ان انق�الب 
اسالمي ايران و گفتمان اسالم گرايي تركیه 
و الگوهاي اسیاس�ي نش�أت گرفته از اين 
دو اس�ت. از اين رو، غرب و محافظه كاران 
عرب كه گزي�ر و گريزي از اس�الم خواهي 
و مردم س�االري اس�المي در خاورمیان�ه 
نمي بینن�د، درصددند ت�ا با تبلی�غ و تفوق 
الگ�وي تركی�ه از ش�كل گیري نظام ه�اي 
اس�المي انقالبي جلوگیري كنن�د. از طرف 
ديگ�ر از آنجا كه بی�داري اس�المي معلول 
مس�تقیم و غیرمس�تقیم انقالب اس�المي 
ايران بوده است، الگوي سیاسي برخاسته 
از آن مي تواند الهام بخش ملت هاي انقالبي 
عرب باش�د؛ تحول�ي كه موقعی�ت غرب و 
متحدان محافظه كار عرب آن در خاورمیانه 

را به شدت تضعیف مي كند.

  نشانه هاي دموكراسي اي كه آمريكا نويد 
آن را به ملت هاي مختلف منطقه مي داد را 

امروز مي توان در عراق، ليبي و ... به صورت 
تسليحات نظامي كه جان مردم را مي گيرد، ديد
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انسان را به جاي بهشت به س��وي جهنم مي برد؛ جهنمي كه 
بارقه هايي از آن در هيروش��يما، ناكازاكي، آلمان، س��يبري، 
ويتنام، افغانس��تان و عراق نمايان ش��د. با اين حال، مدرنيته 
و مدرنيزاسيون دست كم در غرب، توس��عه و پيشرفت مادي 
را در پي داش��ته اما در جوامع عربي، مدرنيته اين دس��تاورد 
حداقلي را نيز در بر نداشته و كامال عقيم بوده است. به گونه اي 
كه اين نازايي را مي توان در ناكامي دولت مدرن سكوالر و در 
جهان عرب به ويژه كش��ورهاي دس��تخوش تحوالت انقالبي 

مشاهده كرد.
پروژه مدرنيته و فرايند مدرنيزاسيون در جهان عرب، همانند 
جهان توسعه يافته بايد به ش��كل گيري دولت مدرن سكوالر 
مي انجاميد كه توسعه سياسي، اقتصادي، امنيت و حاكميت را 
براي ملت ها به ارمغان آورد. به بيان ديگر، از دولت توسعه يافته 
مبتني بر ناسيوناليس��م و سكوالريس��م، انتظ��ار مي رفت تا 
مردم س��االري و آزادي، رفاه و عدالت اقتصادي، اس��تقالل و 
حاكميت، امنيت و آرامش را براي مردم تأمين كند ولي نگاه 
سطحي به اوضاع و احوال كشورهاي عربي دچار انقالب هاي 
مردمي، آشكارا نشان مي دهد كه دولت مدرن در آنها هيچ كدام 

از اين اهداف را محقق نساخته و كامال ورشكسته است.
ش��اخص ها و نش��انه هاي نازايي مدرنيت��ه و ناكامي دولت 
مدرن در جهان عرب را در اين موارد مي ت��وان ديد. انحطاط 
و فروپاشي سياسي، اقتدارگرايي و خودكامگي سياسي؛ نظام 
سياسي پدرس��االر و حكومت هاي ش��خصي و موروثي؛ فساد 
سياسي؛ فس��اد و فقر اقتصادي با بي عدالتي و تبعيض مفرط 
و فراگير؛ تحقير ملي و از دس��ت رفتن عزت ملي؛ وابس��تگي 
سياس��ي - اقتص��ادي و از بين رفت��ن اس��تقالل و حاكميت 
ملي، ناامني داخلي و خارجي و مخدوش ش��دن وحدت ملي 
و تماميت ارضي و س��رانجام اضمحالل هوي��ت ملي، بومي به 
معناي هويت عربي و اس��المي. از اين رو ملت هاي عرب كامال 
از پروژه مدرنيته و دولت سكوالر مدرن وارداتي، سرخورده و 
مأيوس ش��ده و در پي گزينه و بديلي اند ك��ه بتواند در تأمين 
آنچه اين دو در تحقق آن درمانده اند، توانمند و توانا باش��د. با 
توجه به س��ابقه و تجربه ناموفق الگوهاي سياسي – اقتصادي 
مبتني بر ليبراليسم، ماركسيسم، سوسياليسم، ناسيوناليسم 
و پان عربيس��م در برآوردن اهداف چهارگانه توسعه سياسي، 
توسعه اقتصادي، حاكميت ملي و امنيت ملي در جهان عرب، 
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بیداري اسالمي يا پروژه آمريكايي
تحوالت خاورمیانه، ريشه ها، بازيگران و پیامدها

 تحوالت جاري خاورميانه از عميق ترين تحوالت اين منطقه درچند دهه گذشته و مهم ترين 
رضا امیري مقدم

كارشناس ارشد مسائل خاورميانه
تحول دهه اول قرن بيست و يكم است. از ويژگي هاي مهم اين تحول، غافلگيري همه بازيگران 
قضيه بود، به طوري كه اين غافلگيري در درجه اول متوجه به وجودآورندگان آن بود. براي 
بازيگران منطقه اي و بين المللي نيز اين تحول غافلگيركننده بود، شاهد اين مدعا هم اين است كه اگر همه موسسات مطالعاتي و مراكز امنيتي 
و سياسي دنيا مورد بررسي قرار گيرند، نمي توان گزارشي پيدا كرد كه پيش بيني كرده باشد، ممكن است در كشور تونس، تحولي حتي از نوع 
هيجان اجتماعي در شرف وقوع باشد. بيشتر اين كشورها از چنان احساس امنيتي برخوردار بودند كه با تغيير قانون اساسي درصدد وراثتي 
كردن حكومت در خانواده خود بودند. از اين رو، اين تحول با اين ويژگي ها از ابعاد گوناگون، قابل بحث و بررسي است. در اين گزارش، تالش 
خواهد شد به چند بعد اساسي از ابعاد آن ازجمله »ريشه هاي اين بحران«، »بيداري اسالمي يا پروژه آمريكايي«، »نقش بازيگران منطقه اي و 

بين المللي و راهبردهاي هر يك از آنها« و »موقعيت و امنيت رژيم صهيونيستي« به اجمال اشاره شود.

ريشه هاي بحران
 1- ضديت با غرب و به ويژه آمريكا

از س��ال 1971 ميالدي كه انگلس��تان از منطقه 
خاورميانه خارج و اياالت متحده آمريكا جايگزين او شد، سياست 
اين قدرت اس��تكباري در تضاد با منافع ملت هاي اين منطقه قرار 
گرفت. حمايت آمريكا از حكام مس��تبد، جانبداري غيرمنطقي از 
رژيم صهيونيس��تي و غارت منابع مادي اين منطقه، بخشي از اين 
سياست هاست كه تحوالت امروز خاورميانه ناشي از آنهاست، ذيال به 

نمونه اي از آنها اشاره مي شود.
آمريكا قبل و بعد از ورود به منطقه، همواره در رويارويي جهان عرب و 
اسالم با رژيم صهيونيستي از اين رژيم حمايت كرده است. حمايت هاي 
همه جانبه آمريكا و جهان غرب از رژيم صهيونيستي، خشم ملت هاي 
اين منطقه را برانگيخت اما چون فرصت و مجالي به آنها داده نمي شد 
تا خشم خود را بروز دهند، به عقده هاي متراكمي تبديل شد كه انتظار 
آن مي رفت روزي سر برآورد، توده هاي عرب بيش از 60 سال است كه 
شاهد سركوب بيرحمانه فلسطيني ها، آواره شدن بيش از 5 ميليون 
نفر فلسطيني و انواع و اقسام جرم و جنايت عليه اين ملت هستند اما 
به دليل وجود حكومت هاي وابسته در كشورهايشان خود حتي اجازه 

ابراز احساسات با همنوعان خود به آنها داده نمي شد و در نتيجه غرور 
ملي شان منكوب مي شد و اگر در مجامع بين المللي نيز قرار بود در حد 
يك قطعنامه خشك و خالي جنايت هاي رژيم صهيونيستي غاصب 
در حق ملت مظلوم فلسطين محكوم شود، اياالت متحده با وتوي آن 
نمك بر زخم توده هاي عرب مي پاشيد و نتيجه اينكه مردم دنياي عرب 
و اسالم، آمريكا را مسبب و عامل اصلي اين همه جنايت در حق خود 
و هم كيشان خود مي دانند. اين مردم راه نجات را پايان دادن به سلطه 
آمريكا در منطقه دانسته و لذا در هر مناسبتي خشم خود را عليه اين 
كشور آشكار مي كردند. اين خشم در دو جهت منطقي و غيرمنطقي 
ظهور يافت؛ در جهت منطقي نظير آنچه در ايران، لبنان و سوريه و 
گوشه و كنار جهان اسالم اتفاق افتاد و در جهت تند، غيرمنطقي و 
راديكالي آن، نظير آنچه القاعده در جاي جاي جهان عليه منافع آمريكا 
به انجام رساند كه نقطه عطف آن را خود غربي ها واقعه 11 سپتامبر 
سال2000 مي دانند. نكته اصلي و اساسي اين است كه اين رويكرد 
تحت تأثير موج بيداري اسالمي و آگاه شدن ملت ها به حقوق و وظايف 

خود در مقابل مستكبران به وقوع پيوسته است.
 2- استبداد داخلي و مشكالت اقتصادي

 از ريشه هاي اصلي نارضايتي مردم منطقه خاورميانه، استبداد داخلي 

به رغم تالش براي آمريكايي نشان دادن 
تحوالت اخير، يكي از آرمان هاي اصلي مردم 

نفي حضور آمريكا و غرب در منطقه است
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مبارزان و مردم مظلوم فلس��طين را تروريست معرفي مي كنند و با 
انحصاري معرفي كردن مساله فلس��طين به دنياي عرب، هرگونه 
كمك كشورهاي ديگر به فلسطين را دخالت در امور داخلي دنياي 
عرب قلمداد مي كند. در اين ميان، نقش رژيم حاكم بر مصر پررنگ تر 
است. اين رژيم كه با امضاي قرارداد كمپ ديويد راه عادي سازي روابط 
با رژيم صهيونيستي را هموار كرد و در تحوالت بعدي با تبديل ارتش 
و پليس مصر به نگهبانان رژيم صهيونيستي، خشم و لعن توده  هاي 
جهان اسالم و اعراب و ملت مصر را به جان خريد و در سال 2008 با 
بستن گذرگاه رفح به روي مردم مظلوم غزه، عمال هم پيماني خود با 
رژيم صهيونيستي را علني و آشكار كرد. مردم عرب از اين همه شكست 
و وادادگي حكام خود احساس تحقير ملي كرده و در انتظار رهبراني 
هستند كه بتوانند بر اين تحقير تاريخي، خط بطالن بكشند لذا اين 

موضوع از ديگر ريشه هاي اين تحول عظيم است.

 بیداري اسالمي يا پروژه آمريكايي
از بدو وقوع اين تحول، اين س��وال به صورت جدي مطرح شده كه 
اين تحول ناش��ي از بيداري اس��المي در منطقه خاورميانه است يا 
پروژه اي آمريكايي جهت انحراف احساسات و خواست مردم خواهان 
تغيير است. بي شك نظام جمهوري اسالمي و هواداران منطقه اي 
اين نظام، معتقدند كه اين خيزش ناش��ي از بيداري اسالمي مردم 
است ولي در مقابل، آمريكا و غرب تالش دارند وانمود كنند كه اين 
خيزش با برنامه ريزي آنها صورت پذيرفته است. براي پاسخ مستدل 

و منطقي به اين سوال، شايد رجوع به رفتار و 
گفتمان هر يك از دو طرف دعوي و تشريح 
واقعيات صحنه تا حدودي رافع اين مناقشه و 

روشن كننده اذهان عمومي باشد.

 گفتمان جمهوري اسالمي ايران
از بعد از پيروزي انقالب اس��المي در ايران، 
گفتمان رس��مي جمهوري اسالمي، نفي 
حض��ور آمريكا و غ��رب در منطق��ه، انكار 
موجودي��ت رژي��م صهيونيس��تي، دفاع 
همه جانبه از آرمان هاي ملت فلس��طين و 
به چالش كشيدن حكام مستبد منطقه به 
دليل وابس��تگي به غرب و استبداد داخلي 
بوده است. اين گفتمان چنان روشن و بارز 
مطرح شده كه بارها مورد اعتراض كشورهاي 
منطقه قرار گرفته و آمريكا و غرب با همين 

بهانه بر ميزان حضور خود در منطقه و ايجاد وابستگي در اين كشورها 
افزوده اند. حجم مقاالت رسمي و غيررسمي مؤسسات مطالعات غرب 
در اين زمينه، مواضع رسمي سران غرب در ادوار گوناگون، مواضع و 
اقدامات كشورهاي مرتجع منطقه در قبال جمهوري اسالمي ايران 
كه نمونه هاي آن را در حمايت اين كشورها در جنگ تحميلي از رژيم 
صدام و مساله هسته اي ايران به وضوح مي توان ديد، قابل انكار نيست. 
از س��وي ديگر گرايش مردم اين منطقه به سياست هاي جمهوري 
اسالمي كه جبهه غرب و ارتجاع منطقه جهت رويارويي با آن به حربه 
ايران هراسي و شيعه هراسي توسل جسته اند، مؤيد اين نظر است. آيا 
كسي مي تواند منكر فشار هم زمان غرب و ارتجاع منطقه بر گروه هاي 
فلسطيني و به ويژه حماس جهت دوري از جمهوري اسالمي ايران 
شود؟ بنابراين ما معتقديم اين گفتمان با آنچه امروز، منطقه شاهد 
آن است تطابق كامل دارد لذا بديهي خواهد بود كه جمهوري اسالمي 
ايران به دليل پيروزي گفتمان سي و چند ساله اش در منطقه، مدعي 
شود كه از يك سو اين تحول ناش��ي از بيداري اسالمي و ثانيا نشأت 

گرفته از انقالب اسالمي ايران است.
 اعالم خطر هاي مكرر غرب و ارتجاع عرب از رشد اسالم گرايي در 
منطقه، شكست هاي پياپي رژيم صهيونيستي از گروه هاي اسالم گرا 
در لبنان )سال هاي 2000 و 2006( و فلسطين در سال هاي 2004 
و 2008، شكس��ت مكرر طرح و برنامه هاي غ��رب و ارتجاع عرب 
در خصوص فلس��طين و در رويارويي با گروه هاي اسالمي منطقه، 
لشكركشي آمريكا به خاورميانه و به ويژه عراق و افغانستان با بهانه 
مبارزه با راديكاليسم اسالمي و شكست او 
درهر دو كشور از اس��الم گرايان و پيروزي 
اس��الم گرايان در مقاطع مختلف در مصر 
)اخوان المس��لمين در انتخابات پارلماني 
ماقبل آخر اين كشور كه با كمترين گشايش 
توانس��تند بيش از 80 كرس��ي پارلمان را 
تصاحب كنند(، عراق )از سال 2003 به بعد 
با وجود حمايت آمريكا، كشورهاي عرب و 
تركيه از جريانات الئيك، همواره شيعيان 
مذهبي در اين كشور اكثريت آرا و پارلمان 
را در اختيار داش��ته اند(، بحري��ن )با اعالم 
اصالحات ناق��ص در اين كش��ور و با وجود 
اينكه سازوكار انتخابات به گونه اي است كه 
شيعيان اين كشور نتوانند به اندازه و حجم 
جمعيت خود كرسي پارلماني به دست آورند 
اما شيعيان مذهبي به رهبري گروه وفاق ملي 

با وجود ادعاهاي حاكمان عرب در خصوص 
حل مساله فلسطين، شاهديم كه به تدريج آنها 

از در سازش با رژيم صهيونيستي درآمدند

در اين كشورهاست. اين كشورها كه از دو نوع نظام حكومتي جمهوري 
و پادشاهي برخوردارند، از نظر محتوايي تفاوت چنداني با هم ندارند. 
البته اين استبداد نيز ريشه در سياست هاي غرب و به ويژه آمريكا دارد 
زيرا آمريكا و غرب براي تسلط بر انرژي و آبراه هاي خاورميانه، همواره از 
رژيم  هاي خودكامه و مستبد اين منطقه حمايت كرده اند، اين رژيم ها 
نيز به جاي توجه به خواست مردم، قدرت و ثروت را در بين خانواده 
حاكم و تعداد محدودي از اعوان و انصار خود متمركز كرده اند، اين 
نظام ها با بزرگ جلوه دادن خطر اسالم گرايان درصدد بودند به آمريكا و 
رژيم صهيونيستي تفهيم كنند كه هرگونه تغييري در ساختار سياسي 
كشورهايشان به نفع اسالم گرايان و عليه منافع راهبردي غرب در 
منطقه خواهد بود و لذا هرگونه مخالفت مردم را با تكيه بر قدرت غرب، 
سركوب كرده و در نتيجه امروز خشم مردم متوجه اين حكام و حاميان 
غربي آنها شده است. امري كه به وضوح در مطالبات و شعارهاي مردم 
در همه كشورها قابل مشاهده است. در بعد داخلي نيز حكام مستبد، 
فضاي سياسي و امنيتي كشور را كامال دچار انسداد كرده و با تغيير 
بندهايي از قانون اساسي، تمهيداتي را به كار گرفتند كه در انتخابات 
بعدي فرزندانشان بتوانند به رياست جمهوري كشور برگزيده شوند، 
چنين فضايي احزاب سياسي و نس��ل جوان تحصيلكرده را به اين 

جمع بندي رساند كه هيچ چش��م انداز سياسي و اقتصادي روشني 
پيش روي آنها وجود ندارد تا جايي كه در مصر البرادعي اعالم كرد 
با اين قوانين، ديگر فرصت ورود به عرصه رقابت انتخاباتي را نخواهد 
داشت. همين اقدام ها كافي بود تا جوانان كشورهاي مزبور براي احقاق 

حقوق خود به پا خيزند.
نتيجه آنكه مردم و جواناني كه از نظام حاكم بر كش��ور خود جز 
وابس��تگي، تحقير ملي، فقر، بيكاري، تبعيض، بي عدالتي، شكاف 
طبقاتي، استبداد و سركوب و در يك كالم بي كفايتي نديده بودند، 
براي تعيين سرنوشت خود دست به قيام زدند تا به عمر حكومت هاي 

مستبد و وابسته، پايان دهند.

 3- سازش حكام عرب با رژيم صهيونيستي
 از زمان اشغال فلسطين، حكام كشورهاي عربي با ادعاهاي گزاف، 
رفع اش��غال را وظيفه خود و اتحاديه عرب قلمداد ك��رده و بيش از 
60 سال اس��ت كه مردم نه تنها ش��اهد اقدام موثري از سوي حكام 
اين كش��ورها در اين زمينه نبوده اند بلكه رفته رفته به عادي سازي 
روابط با رژيم صهيونيس��تي روي آورده و به جاي حمايت از مردم 
فلسطين و گروه هاي مقاومت، هم صدا با غرب و رژيم صهيونيستي، 
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از آنجا  كه در  همه اين كشورها 
اس�الم گرايان منسجم ترين 
تش�كل هاي حزبي را در اختیار 
دارند و  همچنین اينكه مردم با 
تظاهرات و حض�ور در مجامع 
عمومي با ش�عار هاي اسالمي 
نش�ان داده ان�د ك�ه خواه�ان 
اسالمند بنابراين بیراه نخواهد 
بود ك�ه اين خی�زش را ب�ا اين 

داليل بیداري اسالمي نامید



راهبرد، شعار مدرنيزه كردن كشورهاي منطقه را جايگزين آن كردند و 
قصد داشتند با يك سري رفرم هاي اقتصادي و اجتماعي، مشكل را رفع 
و رجوع كنند. با روي كار آمدن اوباما در آمريكا، اين كشور رويكردي 
بينابين راهبردهاي »دمكراتيزه كردن منطقه« و »مدرنيزه كردن« را 
در دستور كار قرار داد. بي شك مصر يكي از مهم ترين كشورهايي بود 
كه در برنامه تغيير تدريجي آمريكا قرار داشت زيرا اين كشور از نظر فقر 
و فالكت در درجه بااليي قرار داشت؛ يك كشور آفريقايي و پرجمعيت 
كه در همسايگي رژيم صهيونيستي قرار داشت و با وجود هم پيماني 
با اين رژيم، هرگونه تغيير انفجارآميز در آن، همواره به عنوان كابوسي 
ذهن آمريكا، غرب و رژيم صهيونيستي را به خود مشغول مي ساخت. 
لذا در انديشه آمريكا، مصر بايد تغيير كنترل شده و منظمي را طي 
مي كرد كه منافع غرب و امنيت رژيم صهيونيستي را در منطقه با خطر 
مواجه نسازد و لذا آمريكا به صورت حساب شده، تماس و ارتباطاتي با 
جامعه و گروه هاي مصري برقرار كرد كه در برخي موارد واكنش منفي 
رژيم مبارك را نيز در پي داشت و البته تكيه آمريكا بر ايجاد گروه هاي 
جديد و فاقد ايدئولوژي بود كه بتواند با كمك آنها خطر اسالم گرايان را 
كمتر كند. اين رويكرد باافت وخيزهايي در كل  خاورميانه ادامه يافت 
اما هنوز آمريكا در آغاز نقشه راه خود بود كه منطقه با انقالب در تونس 

و مصر دچار تحول اساسي شد.
آمريكا و غرب براي حل مشكل فلسطين، راهبرد تشكيل دو دولت 
را در دستور كار قرار دادند. آمريكا براي ترميم و تصحيح وجهه خود 
بايد در فلسطين اقداماتي انجام مي داد لذا با تحت قشار قراردادن رژيم 
صهيونيستي، حكام عرب و راضي كردن فلسطيني ها تالش كرد با 
تشكيل دولت مستقل فلسطيني از يك سو به مردم عرب منطقه اميد 
ببخشد و خود را در افكار عمومي مردم تطهير كند و از طرف ديگر، 
امنيت رژيم صهيونيستي را با به رسميت شناختن دولت صهيونيستي 
توسط فلسطينيان و كشورهاي عرب تأمين كند؛ مساله اي كه هم در 
دوره بوش و هم در دوره اوباما در رأس سياست خاورميانه اي اياالت 
متحده آمريكا قرار داشت ولي هيچ گاه با موفقيت مواجه نبود. آنچه 
بيان شد راهبرد آمريكا در منطقه بوده اس��ت. اين راهبرد در مراكز 
رسمي و مطالعاتي غرب تئوريزه شده و قابل انكار نيست. حال چگونه 
ادعا مي شود كه اين تحول، پروژه اي آمريكايي است؟ نتيجه آنكه با 
مقايس��ه دو گفتمان و رفتار در جبهه مخالف هم مي توان ادعا كرد 
كه آنچه امروز در خاورميانه جاري اس��ت، بيداري مسلمانان است 
كه جهت گيري اساسي آن عليه سياست هاي غرب و آمريكاست و 
ما معتقديم كه در دنياي كنوني، فقط گفتمان جمهوري اسالمي 

كه با شيخ عيسي قاسم، روحاني برجسته شيعي و به قول حكومت 
بحرين نماينده مقام معظم رهبري در چند دور انتخابات حدود نيمي 
از كرسي هاي پارلمان را در اختيار گرفتند( يا در فلسطين نيز با وجود 
تروريست معرفي كردن گروه اسالمي و انقالبي حماس توسط غرب و 
اذناب منطقه اي آنها، اين گروه توانست در سال 2005 اكثريت پارلمان 
و در نتيجه دولت خودگردان فلس��طين را در اختيار گيرد. بديهي 
است كه در هر كشور اسالمي و عربي كه زمينه انتخابات آزاد يا حتي 

نيمه آزاد فراهم شود، پيروزي قاطع از آن اسالم گرايان است.
 با اينكه اين تحول ابتدا در شمال آفريقا آغاز شد ولي به ديگر مناطق 
اين قاره كه ساكنان آن مس��لمان نيستند، سرايت نكرد بلكه ديگر 
كشورهاي عربي در خاورميانه و قاره آسيا را دربر گرفت لذا منطقي 
است كه اين تحول شگرف را در جايي كه اكثريت مطلق ساكنان آن 
مسلمان هستند، بيداري اسالمي ناميد و اين سوال مطرح است كه اگر 
اين تحول بيداري اسالمي نيست، پس چرا به ديگر مناطق قاره آفريقا 
كه به مراتب فقيرتر از خاورميانه عربي هستند، سرايت نكرد؟ و آيا غير 
از اين است كه اين تحول ريشه در اسالم خواهي مردم اين منطقه دارد.  
در همه كشورهايي كه اين تحول در آنها آغاز شده، گروه هاي اسالمي 
نقش برجسته داشته اند؛ در تونس حركت النهضه به رهبري راشد 
الغنوشي، در مصر گروه اخوان المسلمين و ديگر گروه هاي سلفي، در 
بحرين گروه اسالمي - شيعي و واليت مدار وفاق اسالمي، در يمن با 
توجه به بافت عمومي اسالمي اين كشور گروه هاي اسالم گرايي چون 
جريان الحوثي و حزب الحق در آن نقش اساس��ي دارند و حتي در 
سوريه نيز گروه هاي تندرو، تكفيري و اخوان المسلمين از گروه هاي 
اصلي هستند كه با نظام سوريه از در مقابله درآمده اند. عالوه بر نقش 
آنها در اين تحول در همه اين كشورها اسالم گرايان منسجم ترين و 
قوي ترين تشكل هاي سياسي و حزبي را در اختيار دارند بنابراين بيراه 

نخواهد بود كه اين خيزش را با اين داليل بيداري اسالمي ناميد.
 

 گفتمان آمريكا و رفتار اين كشور
منطقه خاورميانه با بهره مندي از منابع انرژي و آبراه هاي بين المللي از 
ويژگي هاي منحصر به فردي برخوردار است كه در طول تاريخ مورد 
طمع استعمارگران بوده است، تاريخ نشان مي دهد همه ابرقدرت ها 
زماني ابرقدرت شده اند كه بر اين منطقه تسلط داشته اند. آمريكايي ها 
نيز از اين قاعده مس��تثنا نبوده اند و همواره تالش داشته اند در اين 
منطقه، حضور جدي داشته باشند و به همين دليل طي پنج دهه 
گذشته، سياست هايي براي تداوم حضور خود اعمال كرده اند كه مورد 
مخالفت قاطبه مردم اين منطقه، قرار گرفته است. آمريكايي ها از دوره 
رياست جمهوري كلينتون دريافتند كه مردم منطقه خاورميانه از آنها 

نفرت دارند و اگر بخواهند به حضور خود در اين منطقه ادامه دهند، بايد 
چهره خود را ترميم كنند. آنها با كمك دستگاه هاي اطالعاتي و مراكز 
مطالعاتي خود، علت نارضايتي مردم را در استبداد حكام دست نشانده 
منطقه، حمايت همه جانبه غرب از رژيم صهيونيستي و فقر اقتصادي 
و شكاف طبقاتي يافتند ولي خوي استكباري آنها اجازه نمي داد كه به 
واقعيت منطقه تن دهند و مي خواستند با سلسله اصالحاتي روبنايي، 
مردم را فريب داده و خود را در منطقه بازتعريف كنند. به همين منظور 
اقداماتي را انجام دادند. آنها براي درمان استبداد حكام دست نشانده، 
سياس��ت خاورميانه بزرگ و دمكراتيزه كردن كشورهاي منطقه و 
تغيير در ساختار حاكميت اين كشورها را تئوريزه كرده و در دستور 
كار قرار دادند، آمريكايي ها اميدوار بودند با روي كار آوردن گروه هاي 
غرب گرا و تكنوكرات، ساختار حاكميت را به نفع خود تغيير دهند 
اما در همان ابتداي به كارگيري اين سياست به دليل پيروزي پياپي 
اسالم گرايان در مصر، فلسطين، عراق و بحرين، ناكارآمدي اين رويكرد 
برايشان آشكار شد. اين سياست به دليل تبعات آن، مورد مخالفت 
البي صهيونيسم، اعراب و دوستان منطقه اي آمريكا قرار گرفت و آنها 
دريافتند اگر منطقه به دست اسالم گرايان بيفتد، حضور نامشروع 
آمريكا و غرب در منطقه پايان خواهد يافت لذا ناچار با رها كردن اين 

مختصات بيداري اسالمي

مردم نارضايتي خود را از اوضاع اقتصادي، 
افزايش بيكاري، شكاف طبقاتي و 
بي عدالتي،  با برپايی چادرهايی در ميادين 
شهرهای مختلف يمن نشان دادند
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به داخل كشور خود به شدت نگران هس��تند. از اين رو عربستان از 
گسترش اين تحول، اس��تقبال نمي كند و به همين دليل مقامات 
سعودي تا لحظه آخر از مبارك و بن علي حمايت كردند. از سوي ديگر 
به دليل بي اعتباري آمريكا در منطقه، سعودي ها اين نگراني را دارند 
كه با فرو ريختن نظام حاكم بر منطقه، ايدئولوژي اسالم سياسي كه 
جمهوري اسالمي ايران داعيه دار آن است، بر منطقه حاكم شود و نفوذ 
جمهوري اسالمي ايران در خاورميانه بيش از گذشته افزايش يابد لذا 
اين كشور از يك سو با هماهنگي با آمريكا در كشورهايي مانند سوريه 
و يمن به صورت مشترك عمل مي كند و از طرف ديگر با اتخاذ رويكرد 
تهاجمي، خود رأسا مي خواهد جلوي نفوذ ايران را در منطقه سد كند. 
حمله اين كشور به بحرين و سركوب شيعيان مظلوم اين كشور در اين 
راستا قابل ارزيابي است. هدف اساسي سعودي در اين تحول، حفظ 
خود و جلوگيري از توسعه نفوذ جمهوري اسالمي ايران است لذا ديده 
مي شود كه در بحرين با كمك به پادشاه اين كشور، مردم بي دفاع را 
سركوب مي كند ولي در سوريه به گروه هاي مسلح در جهت براندازي 
نظام كمك مي رساند تا محور مقاومت و نقطه قوت جمهوري اسالمي 
ايران را به ضع��ف تبديل كند و در يمن نيز نقش��ي چندگانه بازي 
مي كند. در اين راستا با كشورهايي نظير امارات، كويت، اردن، مغرب و 

تا حدودي قطر نيز هماهنگي دارد.

تركیه
اين كش��ور بعد از روي كار آمدن حزب عدالت و توس��عه برخالف 
الئيك هاي تركيه رويكرد خود مبني بر پيوستن به اتحاديه اروپا را كنار 
نهاده و رويكرد اسالم گرايي به سبك امپراتوري عثماني در خاورميانه، 
قفقاز و آسياي ميانه را جايگزين آن كرده است، شايد هدف ترك ها 
اين باشد كه با تقويت موقعيت خود در جهان اسالم، غرب و اروپا را 
وادار كنند تا خود از تركيه درخواست كنند كه به اتحاديه اروپا ملحق 
شود. بنابراين مالحظه مي شود كه اين كشور با وجود حفظ رابطه 
خود با رژيم صهيونيستي به مناسبت هاي مختلف انتقاد هاي تند و 
تيزي از اين رژيم به عمل مي آورد تا جايي كه در جريان حمله رژيم 
صهيونيستي به كشتي آزادي و افزايش تنش در روابط اين كشور با 
رژيم صهيونيستي، اوباما اروپا را به دليل دست رد زدن به سينه تركيه، 
عامل اين واگرايي معرفي و به شدت مورد انتقاد قرار داد. با تحوالت 
جديد خاورميانه، تركي��ه موقعيت را جهت تعقي��ب راهبرد خود 
مناسب تر از گذشته ديده و فعاالنه در تحوالت، نقش ايفا مي كند زيرا 
از يك طرف احساس مي كند در همه اين كشورها اخوان المسلمين 
و اسالم معتدل به سبك تركيه امكان پيروزي و موفقيت دارند و لذا 
بايد در جهت احياي امپراتوري عثماني و مطرح كردن خود به عنوان 

رهبر جهان اسالم گام بردارد و از طرف ديگر معتقد است كه آمريكا 
تمايل دارد اين نوع از اسالم را در مقابل اسالم سياسي و انقالبي ايران 
در منطقه ترويج كند. نقطه قوت تركيه اين است كه اوال اقتصاد اين 
كشور رو به شكوفايي است و در دوره اسالم گرايان رونق بيشتري يافته 
و ثانيا اين كشور از نظر دموكراسي در حد قابل قبولي قرار دارد و حزب 
حاكم در چند دوره انتخابات آزاد بيشترين كرسي هاي پارلمان را به 
دست آورده و بر اساس آن، دولت تشكيل داده و ثالثا اين نوع اسالم 

مطلوب غرب و آمريكاست و لذا نه تنها به آن 
فشاري وارد نمي كنند بلكه آن را ترويج كرده و 
مي خواهند با كمك آن از رشد اسالم ضدغرب 
جلوگيري كنند. از اين روس��ت كه تركيه در 
قبال تحول همه كشورها با درجات متفاوتي 
جانب مردم را گرفت��ه و از اين جهت بر ديگر 

بازيگران برتري دارد.

جمهوري اسالمي ايران
جمهوري اس��المي ايران از اي��ن تحوالت با 
عنوان بيداري اسالمي ياد مي كند و از همان 
ابتدا رويكرد حمايت از مردم در مقابل دولت ها 
را در دس��تور كار قرار داده است. جمهوري 
اسالمي ايران معتقد است كه اگر اين تحول به 
نتيجه برسد، موقعيت غرب و به ويژه آمريكا و 
رژيم صهيونيستي در منطقه به خطر مي افتد 
و لذا تالش مي كند با آگاهي دادن به ملت ها 
مانع انح��راف و انفعال اين تحوالت ش��ود و 
برخالف گذشته كه مبناي خود را بر توسعه 
روابط با كشورهاي منطقه به عنوان واقعيتي 
گريزناپذير قرار داده بود تا به وسيله آن، ارتباط 
خود با ملت ها را برقرار كند و از اين طريق به 
مقابله با اس��تعمارگران بپردازد، هم اكنون 

تعامل با كشورها را بر اساس توجه به خواست ملت ها تنظيم مي كند. 
اين رويكرد جمهوري اس��المي ايران در قبال كش��ورهاي تونس، 
مصر، ليبي، يمن و بحرين كامال مصداق عيني داشته اما در سوريه 
به داليلي كه ذيال به آن اشاره مي شود، با ديگر كشورها تفاوت پيدا 
كرده است. ايران معتقد اس��ت كه اصلي ترين مساله جهان اسالم 
فلسطين است و هرگونه تعامل با كشورها، نهضت ها و جريانات بايد 
با نحوه برخورد آنها با اين شاخص، سنجيده شود. در حالي كه بيشتر 
كشورهاي عرب به مرور زمان راه سازش با رژيم صهيونيستي را در 

تحوالت اخیر خاورمیانه 
پیام�د  ه�ر  از  بی�ش 
ديگ�ري موقعی�ت رژيم 
صهیونیس�تي را در معرض خطر قرار داده 
است. فروپاش�ي نظام مبارك، لغو يا ادامه 
قرارداد ننگین كم�پ ديوي�د را در هاله اي 
از ابه�ام فرو ب�رده اس�ت و رويك�رد ضد 
صهیونیستي مردم مصر، امنیت اين رژيم را 
سخت در معرض خطر قرار داده است، قطع 
مكرر لوله گاز مصر به رژيم صهیونیس�تي، 
تظاه�رات در مقاب�ل نمايندگي اي�ن رژيم 
در قاهره، انجام عملی�ات از مرز مصر علیه 
اين رژيم، فراخواني سفیر مصر از تل آويو و 
درخواست مردم مصر مبني بر اخراج سفیر 
رژيم صهیونیس�تي از قاهره، نش�انه هايي 
از آينده نامطلوب براي رواب�ط اين رژيم با 
دولت آينده مصر است. از ديگر نگراني هاي 
اي�ن رژيم، آين�ده اين كشورهاس�ت كه با 
وجود همه تالش هاي آمريكا معلوم نیست 
به دست اسالم گرايان انقالبي خواهد افتاد 
يا اس�الم گرايان اعتدالي و اهل س�ازش و 
مماش�ات. به همین منظور باره�ا مقامات 
اين رژيم اظهار داشته اند كه ما از برقراري 
دموكراسي در منطقه حمايت مي كنیم ولي 
هیچ تضمین�ي وجود ندارد كه ب�ه جاي اين 
رژيم ها، نظام هايي نظیر جمهوري اسالمي 

ايران بر سر كار نیايد.

مسلمانان را به اتخاذ چنين رويكردي تشويق كرده است. از اين رو 
بجاست كه خود را در اين تحول مهم سهيم بداند. شايد مهم ترين 
استدالل كساني كه عقيده به پروژه بودن اين حركت دارند، اين است 
كه نسل جوان فيس بوكي در خلق اين حماسه نقش اساسي داشته اند 
و چون اين ابزار غربي و آمريكايي است، پس اصل كار نيز با مديريت 
غرب و آمريكا صورت گرفته است. واضح است كه اين ادعا بيش از اندازه 
سست و بي اساس است زيرا اينترنت و فضاي مجازي، ابزاري است كه 
مي تواند مورد استفاده دشمنان و مخالفان مخترعان آن هم قرار گيرد 

كمااينكه از اين فضا بارها عليه غرب استفاده شده است.
 موقعیت و امنیت رژيم صهیونیستي

تحوالت اخير خاورميانه بيش از هر پيام��د ديگري موقعيت رژيم 
صهيونيستي را در معرض خطر قرار داده است. فروپاشي نظام مبارك، 
لغو يا ادامه قرارداد ننگين كمپ ديويد را در هاله اي از ابهام فرو برده 
است و رويكرد ضد صهيونيستي مردم مصر، امنيت اين رژيم را سخت 
در معرض خطر قرار داده اس��ت، قطع مكرر لول��ه گاز مصر به رژيم 
صهيونيستي، تظاهرات در مقابل نمايندگي اين رژيم در قاهره، انجام 
عمليات از مرز مصر عليه اين رژيم، فراخواني سفير مصر از تل آويو و 
درخواس��ت مردم مصر مبني بر 
اخراج سفير رژيم صهيونيستي 
از قاه��ره، نش��انه هايي از آينده 
نامطلوب براي روابط اين رژيم 
با دولت آينده مصر اس��ت. از 
ديگر نگراني هاي اين رژيم، 
آينده اين كشورهاست 

كه با وجود همه تالش هاي آمريكا معلوم نيست به دست اسالم گرايان 
انقالبي خواهد افتاد يا اسالم گرايان اعتدالي و اهل سازش و مماشات. 
به همين منظور بارها مقامات اين رژيم اظهار داشته اند كه ما از برقراري 
دموكراسي در منطقه حمايت مي كنيم ولي هيچ تضميني وجود 
ندارد كه به جاي اين رژيم ها، نظام هايي نظير جمهوري اس��المي 
ايران بر سر كار نيايد. با اينكه آمريكا تالش دارد از طريق تركيه و قطر 
با اخوان المسلمين در مصر و ديگر كشورها رابطه برقرار كند ولي براي 
رژيم صهيونيستي كه تاكنون با ابزار هاي گوناگون نتوانسته حماس 
اخواني را مهار كند، قدرت يابي اخوان به عنوان برادر و هم پيمان ذاتي 
حماس در تمام كشورهاي منطقه، خطري جدي تلقي مي شود كه 
اين رژيم نمي تواند خود را نسبت به آن به تجاهل بزند و لذا در اولين 
سال بيداري اسالمي در »روز نكبت« مردم با تجمع در كنار مرزهاي 
اين رژيم در مصر، كرانه غربي، غزه، لبنان، سوريه و اردن، زنگ خطر را 
براي اين رژيم به صدا درآوردند. از ديگر نگراني هاي اين رژيم، فشاري 
است كه ممكن است در آينده از سوي غرب و كشورهاي منطقه مبني 

بر تشكيل دولت مستقل فلسطيني به اين كشور وارد شود. 

  بازيگران داخلي، منطقه اي و بین المللي و راهبردهاي آنان
بديهي است كه بازيگران منطقه اي و بين المللي بخواهند با دخالت 
در در اين تحول نظير همه تحوالت ديگر، حداكثر منافع را به دست 
آورند. به دليل منافع محور بودن رويكرد بازيگران معموال با استاندارد 
دوگانه با اين پديده برخورد مي كنند. به اين معني كه در يك كشور از 
مردم حمايت مي كنند ولي در كشور ديگر به جاي حمايت از مردم از 
حكومت ها حمايت به عمل مي آورند. به هر حال بازيگران اين تحول 

عبارتند از:
 بازيگران داخلي: حكومت ها و مردم، احزاب و گروه ها بازيگران داخلي 
اين تحول هستند كه هر يك تالش دارند با به كارگيري تمامي ابزارها و 
امكانات، پيروزي خود را محقق سازند.  بازيگران منطقه اي: عربستان 
سعودي و برخي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، تركيه، 
جمهوري اسالمي ايران و طرفداران س��نتي اش در منطقه و رژيم 
صهيونيستي مهم ترين بازيگران منطقه اي اين موضوع هستند كه 
تالش خواهد شد به صورت اختصار به رئوس فعاليت هاي هر 

يك از اين بازيگران اشاره شود.

عربستان سعودي
سعودي بازيگري اس��ت كه با حساسيت زياد، اين 
تحوالت را پيگيري مي كند. اين كش��ور با مشكالت 
ساختاري داخلي مواجه است لذا حكام آن از سرايت اين تحوالت 
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با ش��رق را دارند و از بنيه اقتصادي ضعيفي نيز برخوردارند، س��ر و 
سامان داده و براي اين كار از امكانات كشورهاي ثروتمند پادشاهي 
خليج فارس نيز بهره برداري كند. به همين منظور با عربستان سعودي 
كه حتي در مقايسه با كشورهاي به ظاهر جمهوري خاورميانه كه 
نوعي از انتخابات در آنها وجود دارد، تفاوت اساسي دارد، هم پيمان 
مي شود تا مسائل در كشورهاي سوريه، ليبي و يمن را سر و سامان 
بخشد ولي هم زمان در مقابل سركوب مردم بحرين توسط حكام اين 
كشور، راه مماشات طي كرده و حتي اردن و مغرب را تشويق مي كنند 
كه به جمع كشورهاي حوزه خليج فارس بپيوندند.  آمريكا همچنين 
براي حفظ امنيت رژيم صهيونيستي، تضعيف مقاومت در منطقه را 
در دستور كار خود قرار داده است. براي اين كار، سوريه را به عنوان 
محور اساسي مقاومت، مورد هجمه همه جانبه داخلي، منطقه اي 
و بين المللي قرار داده است. در فلسطين با به كارگيري كشورهايي 
نظير قطر و تركيه و اخوان المسلمين مصر كه رابطه خوبي با گروه هاي 
مقاومت و ازجمله حماس دارند، گفت وگوي حماس و فتح را در دستور 
كار قرار داده تا بلكه حماس را ب��ه دوري گزيدن از رويكرد انقالبي و 

مقاومتي تشويق كند.
 رويكرد ديگر آمريكا ترويج نوعي از اسالم در منطقه است كه براي 
بقاي حضور او در منطقه خطرآفرين نباشد. به همين منظور به تركيه 
به عنوان سمبل اين الگو در خاورميانه، نقش داده است تا جريان هاي 

اسالمي در اين كشورها به سوي اين كشور متمايل شوند و خود نيز 
مستقيما ارتباط با جريان هاي اسالمي منطقه ازجمله النهضه در 
تونس، اخوان المسلمين در مصر و... را در دستور كار قرار داده و لذا 
ديده مي شود كه راشد الغنوسي اسالم تركيه را به عنوان الگوي خود 
معرفي مي كند يا اين كش��ور به مركز سازماندهي مخالفان سوريه 
تبديل مي شود. بديهي اس��ت كه آمريكا در اجراي اين راهبردها با 
موانعي روبه روست كه مهم ترين آنها تنفر عمومي مردم منطقه از اين 
كشور و كمبود منابع مالي و اقتصادي است و اين امر فرصت را براي 
جريان انقالبي منطقه فراهم مي كند كه از بازتعريف مجدد آمريكا در 
منطقه جلوگيري كند و البته آمريكا مي خواهد كمبود منابع مالي خود 
را با دالر هاي سعودي، امارات و قطر جبران كند و از نظر نرم افزاري نيز 
روي اسالم گرايان اعتدالي تركيه و حركت اخوان المسلمين متمركز 

شده است. 
نكته مهم اين اس��ت كه اگر آمريكا در اين مرحل��ه بتواند خود را 
بازتعريف كند، براي چند دهه آينده مج��ددا زمام اين منطقه را به 
دس��ت خواهد گرفت و نمي توان به حركت انقالب��ي مردم اميدي 
داشت ولي برعكس اگر جريان انقالبي كه در رأس آن نظام جمهوري 
اس��المي ايران قرار دارد، بتواند مانع انحراف و انفعال بيداري مردم 
شود، آينده روشن و نويدبخش��ي براي منطقه و جهان اسالم قابل 

تصور خواهد بود.

پيش گرفته اند. كشور س��وريه در مقابل اين رژيم مقاومت كرده و 
عالوه بر نقش مثبت خود همواره مامن و پشتيبان گروه هاي مقاومت 
فلسطيني و لبناني بوده و هم اكنون كه در پرتوي اين بيداري، اميد 
به احقاق حقوق ملت فلسطين فراهم شده، دشمنان ملت فلسطين 
مي خواهند با درهم شكستن اين كشور، محور مقاومت را تضعيف 
كنند. همكاري و همگرايي آمريكا، اروپا، رژيم صهيونيستي، تركيه، 
سعودي، قطر و ديگر كش��ورهاي ريز و درشت عرب عليه سوريه و 
شروع تحوالت اين كشور با حمله مسلحانه گروه هاي سازمان يافته و 
ارسال سالح و پول به اين كشور و سازماندهي شبكه هاي ماهواره اي 
براي بزرگ جلوه دادن تحوالت اين كشور، نشان از توطئه اي است كه 
مي خواهند در پرتوي تحوالت خاورميانه از يك طرف محور مقاومت 
و نفوذ ايران در منطقه را تضعيف كنند و از طرف ديگر امنيت رژيم 
صهيونيستي را تأمين كنند. اين كشورها فشار به سوريه را با دو هدف 
تسليم بشار اس��د به دوري گزيدن از مقاومت و جمهوري اسالمي 
ايران يا فروپاشي اين كشور با كمك به گروه هاي مسلح و برانداز يا 
وادار كردن اين كشور به اصالحات مورد نظر آنها كه نتيجه آن نيز 
فروپاشي به شكل ديگر است، ادامه داده و طراحي آنها اين بود كه در 
ماه مبارك رمضان به يكي از نتايج فوق نائل شوند. در اين جهت، وزير 
خارجه تركيه با سفر به جمهوري اسالمي ايران تالش كرد وانمود 
كند كه اگر بشار اسد اصالحات را ش��روع نكند، مردم در نمازهاي 
تراويح، بساط حكومتش را جمع خواهند كرد و در پايان ماه مبارك 
رمضان موقعي كه احساس كردند سوريه توانسته اوضاع را كنترل 
كند، قطر پا پيش گذاشت و سوريه را تهديد كرد كه اگر راه اصالحات 
را در پيش نگيرد، از اتحاديه عرب اخراج خواهد شد و مسير تصويب 
قطعنامه هاي شوراي امنيت س��ازمان ملل طي خواهد شد. لذا از 
ابتداي شروع مخالفت ها در سوريه، همواره تالش بازيگران ضدسوري 
اين بوده كه مناطقي از اين كشور را از كنترل دولت خارج كرده و به 
پايگاه گروه هاي برانداز تبديل كنند و نظير آنچه در ليبي اتفاق افتاد 
را در سوريه رقم بزنند اما دولت سوريه تاكنون توانسته بارها آنها را 
ناكام بگذارد. با اين توصيف، جمهوري اسالمي ايران معتقد است 
كه اوال اصالحات، مطالبه و خواست بخشي از مردم اين كشور است 
كه بايد به آن پاسخ مناسب داده شود و نظام سوريه براي مديريت 
بحران بايد سياست حكيمانه اي اتخاذ كند كه مردم كمترين آسيب 
را متحمل شوند. ثانيا طرفداران دولت سوريه در مقايسه با مخالفان 
آن در اكثريت قرار دارند و ثالثا بزرگ نمايي تحوالت اين كشور توسط 
رسانه هاي ماهواره اي نشان دهنده توطئه اي طراحي شده است و رابعا 
اصالحات در اين كشور بايد توسط بشار اسد و از سر اقتدار انجام گيرد 
و در نهايت آنكه كشور سوريه همچنان به عنوان محوري اساسي در 

محور مقاومت حفظ شود. از اين رو جهت گيري جمهوري اسالمي 
ايران در تضاد با رويكرد ديگر بازيگران قرار دارد اما دش��منان نيز 
ساكت ننشسته و تالش مي كنند كه اين مساله را به چالشي اساسي 
براي نظام جمهوري اسالمي تبديل كنند. آنها با متهم كردن ايران 
به حمايت از نظام سوريه در جهت سركوب مردم دو هدف اساسي 
را پيگيري مي كنند اول آنكه مي خواهند محور مقاومت را تضعيف 
كرده و به نفوذ جمهوري اسالمي ايران در منطقه پايان دهند. دوم 
آنكه با اين اتهام، راهبرد جمهوري اسالمي ايران در قبال تحوالت 

خاورميانه را از كارايي بيندازند.

اياالت متحده آمريكا
اين كشور كه از تحوالت خاورميانه غافلگير شده و ادامه اين روند را 
در تضاد با منافع خود مي بيند در تالش است كه با بازتعريف خود در 
منطقه، امور منطقه را مديريت كند. راهبرد هاي آمريكا در اين دوره 
از تحوالت خاورميانه عبارتند از حفظ جايگاه خود در منطقه، حفظ 
امنيت رژيم صهيونيستي يا جلوگيري از به خطر افتادن آن، روي كار 
آوردن نسل جديدي از رهبران عرب كه در عين متقاعد كردن مردم به 
انجام تغيير، براي ارتباط با غرب و داشتن ارتباط با رژيم صهيونيستي 
انگيزه داشته باشند، ترويج اسالم معتدل و جلوگيري از رشد اسالم 
انقالبي در خاورميانه و جلوگيري از نفوذ جمهوري اسالمي ايران در 
منطقه. براي تحقق اين راهبردها سياست هاي اجرايي و عملياتي 

آمريكا به شرح  زير است:
 سعي آمريكا اين است كه با استفاده از ضعف ساختاري اين كشورها، 
انقالب مردم را دچار انفعال يا انحراف كند. همه اين كشورها دچار 
ضعف در زيرساخت هاي اقتصادي هستند. از آنجا كه به دليل اين 
ضعف در كوتاه مدت امكان پاسخ گويي به مطالبه مردم در اين بخش 
وجود ندارد و رهبران جديد در اين كشورها نيز نياز دارند به امور زندگي 
و معيشتي مردم سر و سامان بخشند، آنها با منوط كردن كمك در اين 
بخش ها به ايجاد پيوند هاي ارتباطي مستحكم با خود تالش مي كنند، 

رهبران جديد را به همكاري با خود وادار كنند.
 حفظ ساختارهاي گذشته با تغيير اشخاصي در رأس نظام ها از ديگر 
سياست هاي اجرايي و كالن آمريكا در منطقه است. به همين دليل 
در جريان تحول مصر، بعد از آنكه پي بردند مبارك قابل حفظ شدن 
نيست، ارتش مصر را از مداخله در امور منع كرده و تاكنون توانسته اند 

از طريق ارتش، جلوي انفجار در مصر را بگيرند.
 آمريكا براي تسهيل مديريت منطقه، كشورهاي در معرض تغيير 
را به دو دسته نظام هاي جمهوري و پادشاهي تقسيم كرده است. در 
مرحله اول مي خواهد به امور كشورهاي جمهوري كه سابقه ارتباط 
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آمريكا كه از تحوالت خاورميانه غافلگير 
شده و ادامه اين روند را در تضاد با منافع خود 
مي بيند در تالش است كه با بازتعريف خود 
در منطقه، امور منطقه را مديريت كند
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همسويي جريان بيداري اسالمي با مساله 
مقاومت را مي توان در حمله جوانان 

مصري به سفارت رژيم صهيونيستي و 
آتش زدن پرچم اين رژيم مشاهده كرد

نخس��تين ش��اخص در اثبات بيداري اس��المي، 
شعارهاي مشترك مردمان كشورهاي دستخوش 
تحول حول محور اهلل اكبر و ال اله اال اهلل است. افزون 
بر اين، برپايي نماز جمعه عالمت ديگري در تبيين اين واقعيت است 

كه اين گروه از كشورها بيداري اسالمي را تجربه مي كنند.
دومين ش��اخص، پيروزي اس��الم گرايان در انتخاباتي است كه 
تاكنون در تونس و مصر برگزار شده است. با وجود تبليغات سنگين 
رسانه هاي غربي و برخي رسانه هاي عربي براي بزرگ جلوه دادن 
جايگاه احزاب و گروه هاي ليبرال در عمل، اين احزاب اس��الم گرا 
بودند كه پيروز قاطع انتخابات در تونس و مصر شدند. پيشتازي حزب 
اسالمي تونس، النهضه و جمعيت اخوان المسلمين با عنوان حزب 
آزادي و عدالت در مصر، بهترين سند در تاييد بيداري اسالمي در اين 
دو كشور است. اگر آراي سلفي ها در انتخابات مصر را هم لحاظ كنيم، 

در آن صورت كفه اسالم گرايان سنگين تر مي شود.
س��ومين ش��اخص، تاكيد رهبران و احزاب پيروز در كشورهاي 
تونس، مصر و ليبي بر ضرورت وحدت اس��المي و همگرايي ملل 
مسلمان در برابر قدرت هاي س��لطه گر و رژيم صهيونيستي است 
كه با توجه به تجربه تاريخي مشترك از يك سو و جايگاه قدس نزد 
دولت ها و ملت هاي مسلمان از سوي ديگر، ترديدي نيست كه چنين 
شاخصي مؤيد بهار عربي نيست بلكه مؤيد بيداري اسالمي است كه 
ريشه هاي آن به افكار و انديشه هاي س��يد جمال الدين اسدآبادي 
بازمي گردد. افكار سيد جمال در آن مقطع حول محور اتحاد اسالمي 
در برابر اس��تعمار انگليس مي چرخيد و بعدها ب��ا پيروزي انقالب 
اسالمي در ايران، جنبه ضداستكباري و ضدصهيونيستي آن تقويت 
شد. چنان كه عالوه بر دعوت ايران از مسلمانان جهان براي حمايت از 
مردم مظلوم فلسطين، شاهد شكل گيري مقاومت اسالمي در لبنان 
و فلسطين هستيم. اوج گيري مقاومت و ايستادگي آنها در نبردهاي 
33 روزه لبن��ان و 22 روزه غزه از عوامل مؤثر در بيداري اس��المي 
اخير هس��تند كه عالئم آن را جهانيان در حمله جوانان مصري به 
سفارت رژيم صهيونيستي در قاهره و به زير كشيدن پرچم اين رژيم 
شاهد بودند. چهارمين شاخص در تاييد بيداري اسالمي، اعترافات 
رسانه هاي غربي به اين واقعيت است. چنان كه روزنامه گاردين چاپ 
انگليس و هفته نامه تايم به صراحت نوشتند با پيروزي اسالم گرايان 
در تونس و مصر، ديگر نمي توان اين جنبش ها را بهار عربي ناميد بلكه 

اين قيام هاي مردمي به درستي بيداري اسالمي هستند.
پنجمين شاخص، تاكيد احزاب و شخصيت هاي انقالبي در مصر، 
تونس و ليبي بر ضرورت اجراي احكام اسالمي و تدوين قانون اساسي 
حول آموزه هاي دين مبين اسالم است كه اين موضوع به خوبي از 

سخنراني مصطفي عبدالجليل، رئيس شوراي انتقالي ليبي پس از 
مرگ قذافي و جش��ن آزادي ليبي به ويژه سجده شكر وي و تاكيد 
بر شريعت اسالمي، قابل فهم است. ششمين شاخص به پيگيري 
مطالبات از سوي مردم كش��ورهاي معترض بازمي گردد. در ابتدا 
چنين تصور مي شد كه با بركناري ديكتاتورها در تونس، مصر و ليبي 
يا برخي وعده هاي عبداهلل صالح در يمن و آل خليفه در بحرين، موج 
اعتراضات و مطالبات مردمان اين كشورها فروكش خواهد كرد اما 
شروع دور دوم اعتراضات به ويژه در مصر كه طي آن مردم خواستار 
كناره گيري شوراي نظاميان شدند، نش��ان داد بيداري اسالمي با 
محافظه كاري بهار عربي، مرزبندي كامال مشخصي دارد. به عبارتي، 

معترضان با تأسي جستن از آموزه هاي اسالم 
ناب، حاضر به سازش��كاري دنيوي نشدند و 
به همين علت در مصر، ليبي، يمن و بحرين 
همچنان شاهد استمرار اعتراضات مردمي 

هستيم.
ش��اخص بعدي ب��ه ناكامي س��ازوكارهاي 
عربي در مديريت بحران هاي حادث ش��ده 
برمي گردد. اگر اين رويدادها به راستي بهار 
عربي بودند، پس در آن صورت، اتحاديه عرب 
و شوراي همكاري خليج فارس، توان مديريت 
يا مهار آنها را داش��تند اما ادام��ه اعتراضات 
مردمي و ناديده گرفتن نسخه هاي پيچيده 
ش��ده اتحاديه ع��رب و ش��وراي همكاري 
خليج فارس، نش��ان مي ده��د انقالبيون با 
فرمول هاي اسالمي پيش مي روند و اعتقادي 
به سازوكارهاي عربي ندارند و نهايتا حضور 
700 انديشمند و متفكر جهان اسالمي در 

نخستين نشست بين المللي بيداري اسالمي در تهران است كه اين 
حضور فعاالنه نشان داد اگرچه در تونس، مصر و ليبي، دقيقا نسخه 
جمهوري اسالمي ايران پياده نش��ده اما بدون شك آنها از انقالب 
اس��المي ايران الهام گرفته اند و چنان كه بازتاب منشوري انقالب 
اسالمي در سطح منطقه و جهان را به عنوان يك فرضيه بپذيريم، 
در آن صورت مي توان به ضرس قاطع گفت امواج بيداري اسالمي 
كنوني ادامه همان موجي اس��ت كه از انقالب اسالمي ايران الهام 
گرفته و نكته آخر، در صورتي كه قيام هاي يك سال اخير واقعا بهار 
عربي بود، خيلي زود بايد به خزان تبديل مي شد اما ادامه اين تالطم، 
مبين بيداري اسالمي عميقي است كه تا به اهداف خود نرسد، آرام 

نخواهد نشست.

اگ�ر اي�ن رويداده�ا ب�ه 
راستي بهار عربي بودند، 
پ�س در آن ص�ورت، 
اتحاديه عرب و ش�وراي 
همكاري خلیج ف�ارس، ت�وان مديريت يا 
مهار آنها را داش�تند اما ادام�ه اعتراضات 
مردمي و ناديده گرفتن نسخه هاي پیچیده 
ش�ده اتحاديه ع�رب و ش�وراي همكاري 
خلیج ف�ارس، نش�ان مي ده�د انقالبیون 
با فرمول ه�اي اس�المي پی�ش مي روند و 
اعتقادي به س�ازوكارهاي عربي ندارند. به 
ضرس قاطع مي ت�وان گفت امواج بیداري 
اسالمي كنوني ادامه همان موجي است كه 
از انقالب اسالمي ايران الهام گرفته و نكته 
آخر، در صورتي كه قیام هاي يك سال اخیر 
واقعا بهار عربي بود، خیلي زود بايد به خزان 
تبديل مي ش�د اما ادامه اي�ن تالطم، مبین 
بیداري اسالمي عمیقي است كه تا به اهداف 

خود نرسد، آرام نخواهد نشست.

مختصات بيداري اسالمي

تفاوت بیداري اسالمي با بهار عربي
چرا قیام هاي اخیر به خزان تبديل نشد؟

از مقطعي كه كليد بيداري اسالمي در تونس زده شد و بالفاصله مصر، ليبي، يمن، بحرين و 
مراد عنادي

كارشناس مسائل بين الملل
تا حدودي اردن و عربستان را دربر گرفت، حدود يك سال مي گذرد. در اين فاصله رسانه ها و 
مقامات غربي و برخي رسانه ها و مقامات كشورهاي عربي و اسالمي سعي كرده اند از عنوان 
بهار عربي در توصيف اين رويدادهاي زنجيره اي استفاده كنند. اين در حالي است كه با توجه به شاخص هاي اعتراضات مردمي در اين 
كشورها به نظر مي رسد عبارت بيداري اس��المي، عبارتي نزديك تر در انعكاس رخدادهاي حادث شده باشد. بر اين اساس، مي توان اين 

سوال را مطرح ساخت كه چرا رويدادهاي تونس، مصر، ليبي، يمن و بحرين را بايد بيداري اسالمي ناميد و نه بهار عربي؟
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در خيزش هاي اسالمي در منطقه مردم 
نقش آفرينان اصلي هستند كه فراتر از 

معامالت و محاسبات سياسي عمل مي كنند

محمدحسين صفارهرندی كه به عنوان سردبير يكی از تأثير گذارترين رسانه های كشور قريب به 10 سال از نزديك تمام اتفاقات سياسی 
كشور را رصد می كرد، اكنون بعد از يك دوره چهارساله حضور در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسالمی در كسوت مشاور فرهنگی فرمانده 
كل سپاه پاسداران انقالب اسالمی به تبيين و تحليل وقايع سياسی داخلی و بين المللی می پردازد. وی در گفت وگويی كه در ادامه خواهيد 

خواند، به تشريح اصول و فروع خيزش های مردمی منطقه و بيداری اسالمی پرداخته است.

دوران ماقبل و مابعد بیداری اسالمی در گفت و گو با صفار هرندي

گذر ازپیچ حساس تاريخي

  براي هر تحول و تغييري مي توان يك نقطه آغاز 
متصور شد. به عنوان اولين سوال، نقطه آغازين 
تحوالت منطقه و بيداری اسالمی را چگونه ارزيابي 

مي كنيد و در چه مي بينيد؟ 
آنچه در نگاه نخست در مورد بيداری اسالمی و تحوالت خاورميانه 
برجسته تر از هر چيز ديگری به نظر می آيد، تحقق اين حقيقت بود 
كه امام خمينی)ره( فرمودند: »ما رابطه با دولت ها را می خواهيم چه 
كنيم؟ رابطه اصلی ما با ملت هاست!« اين سخن اگرچه پاسخی بود 
به موج سنگينی كه از سوی غرب و آمريكا عليه ما در قالب تحريم 
و محاصره و قطع رابطه و... به راه افتاده بود و برخی افراد را هراسان 
كرده بود كه در مقابل اين مساله ما دچار مشكل خواهيم شد ولی به 
مرور حقايق ديگری را روشن كرد كه نه تنها آن نگرانی ها را مرتفع 
كرد بلكه خبر از حقيقت انقالب اسالمی می داد كه اين حقيقت، 
جايگاه خود را در دل های مردم منطقه و جهان اس��الم به دست 
می آورد. اما به نظر می رسد آنچه ما در ماه های اخير تحت عنوان يك 
خيزش و بيداری و نهضتی در كالبد جهان اسالم و خاورميانه شاهد 
بوديم، همان پاسخی باشد به توهمی كه در ابتدای انقالب عده اي 
دچار آن شدند و در اصالت كالم امام)ره( در مورد رابطه با ملت ها به 
جای رابطه با دولت ها شبهه كردند. آن زمان استدالل مخالفان كالم 
امام)ره( اين بود كه در دنيا برای برقراری ارتباطات بين المللی طرف 
مقابل شما دولت ها هستند و اين سخن كه ما رابطه خودمان را با 
ملت ها تحكيم می كنيم، نشأت گرفته از نوعی بی اطالعی نسبت به 
روابط بين الملل است. البته نه اينكه به امام)ره( جسارت كنند بلكه 

از باب دلسوزی می گفتند خوب اس��ت امام)ره( در مسائل سياسی 
بين المللی كمتر اظهارنظر كنند تا به نوعی وهن شخصيت ايشان 
نش��ود. با نگاه به حوادث و اتفاقاتی كه اين روزها در شمال آفريقا 
و خاورميانه به وجود آمد، بی اختيار كالم ام��ام)ره( را به ياد آوردم و 
احساس كردم آنچه اين مرد روشن ضمير حكيم در پيشانی حوادث 
آينده زودتر از زمان خود مشاهده می كرد، نشأت گرفته از يك تحليل 
كامال درست و متكی به ديدگاه الهی بود. به نظر مي رسد امروز بيش 
از هر زمان ديگري نقش مردم در صحنه و تأثيرآنها در حوادث عالم 
برجسته شده و شايد تاريخ جديد جهان از همين نقطه ورق بخورد 
و به تعبيری كه مقام معظم رهبری داشتند، ما در يك پيچ حساس 
تاريخی واقع شده ايم. شايد در آينده تاريخ را به دو دوره تقسيم كنند: 
دوره ماقبل بيداری و دوره ما بعد آن و مسائلی كه بعد از دوره بيداری 

در جهان خواهد گذشت با شمايل متفاوتی رخ نشان دهد.
  طبيعتا بيداری اسالمی كه ش�ما نقطه آغاز آن را رابطه ملت ها 
با حقيقت انقالب اسالمي دانستيد، اصول و فروعی دارد. اصول 

بيداری اسالمی را چه چيزهايی می دانيد؟
يكی از محكمات و اصول اين موضوع، برجسته بودن نقش مردم در آن 
است. اين امر فراتر از معادالت و محاسبات سياسی كه نقش آفرينان 
اصلی آن دولت ها و تش��كل های سياس��ی و احزاب هستند، عمل 
می كند. ما در خيزش هاي اسالمي، شاهد حضور توده ای و پرحجم 
مردم هستيم كه به آس��انی می توانند خواسته های خود را به تمام 
كسانی كه در برابر آنها صف آرايی كرده اند - قدرت های مستبد محلی 
و حاميان اين مستبدان در سطح جهانی - تحميل كنند. يكی ديگر 

مختصات بيداري اسالمي
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  اين جهانی شدن همان چيزی نيست كه غرب ما را به همراهی 
با آن دعوت می كرد؟ 

خير، غرب ما را به جهانی س��ازی دعوت می كرد و مي خواست كه 
ما هم به قافله گرايش داران به حاكميت سكوالريس��م در جهان 
بپيونديم. آنها می گفتند سرنوشت محتوم و آينده جهان چيزی 
جز آينده سكوالريسم نيست. با اين حال ما در مقابل اين جريان 
ايس��تادگي كرديم و اعتقاد داش��تيم حقيقتی در پشت انديشه 
خداگرايانه ما نهفته اس��ت كه هنوز براي نمايان شدنش احتياج 
به زمان است و وقتی آثار اين انديشه آشكار شود، دل های مشتاق 
بسياری با طبيعت فطري شان به سمت اين مدل خواهند آمد. امروز 
شاهديم كه اين گرايش در بخش وس��يعی از جهان و به خصوص 
در جهان اس��الم آغاز شده اس��ت. جهان خارج از اسالم هم بدون 
تأثير گرفتن از اين موضوع نبوده و نخواهند بود. كمااينكه به طور 
طبيعی می بينيم كس��انی كه در اعتراض به جريان سرمايه داری 
منحط حاكم در وال استريت به خيابان ها می آيند و جنبش مردمی 
ضدسرمايه داری را به راه می اندازند، به اندازه نمادهايی كه استفاده 

می كنند، متأثر از ميدان التحرير قاهره هستند. 
  اين موارد از اصول جريان و خيزش بيداری اسالمی است. اما اين 

خيزش، فروعی هم دارد. به آنها هم اشاره می كنيد؟ 
به عنوان فرع اگر بخواهم به نكاتی اش��اره كنم، نيازهای متراكم 
معيشتی، بس��ياری از مس��ائل منطقه ای، اختالفاتی كه ممكن 
است بين جريانات داخلی يك كشور در اثر نوع مديريت مسائل 
اجتماعی و فرهنگی وجود داشته باشد، بدون شك در اوج گرفتن 
اين جنبش بي��داری بی تأثير نبوده اس��ت. در كن��ار اين نكات، 
سرخوردگی هايی كه در اثر حاكميت جريانات مستبد و خودخواه 
در برخی از كشورها به مردم دست داده، قطعا در رسيدن مردم به 
اين نقطه بی تأثير نبوده است. در كنار اين موضوع بايد اشاره كرد 
به لكه دار شدن شأن و عزت عمومی يك ملت كه احساس می كند 
از قافله پيشرفتی كه استحقاق آن را دارد، عقب مانده است و به 
دليل بی كفايتي كسانی كه بر او حكومت می كرده اند، آن طور كه 
بايد و شايد نتوانسته جلو برود و به خود حق می دهد كه خودش را 

با كشوری مثل ايران مقايسه كند.
  به عنوان آخرين سوال، شما چه آينده و چشم اندازی را براي اين 
موضوع پيش بينی می كنيد؟ اين خيزش های مردمی منجر به چه 
نوع حكومت هايی می شوند و ارتباط آنها با همان الگوی جمهوری 

اسالمی كه اشاره كرديد، چگونه خواهد بود؟
به ط��ور قطع ما نمی توانيم پيش��گويی كنيم چراكه پيش��گويی 
نظر به نگاه خرافی از عوالم بيرون و الهام��ات اين چنينی دارد. اما 

پيش بينی ای می تواني��م بكنيم كه مبتنی بر حقاي��ق و واقعيات 
پيش روس��ت. وقتی اينها در كنار هم چيده ش��ود، می توان يك 
ارزيابی منطقی از آينده داد. ببينيد اي��ن خيزش ها از تونس آغاز 
شد اما همه كارشناسان اعتقاد داش��تند تونس فاصله بسياری با 
خواسته های اعتقادی، دينی و انقالبی دارد و مشكل عمده مردم اين 
كشور، معيشتی است. حتی آن فرد جوان بوعزيز نام كه خودكشی 
كرد و خودكشی او پرچمی به عنوان علم مبارزه با جريان حاكم شد، 
از روی مشكالت اقتصادی دست به خودكش��ی زد. با اين حال به 
گمان بنده، وقتی در ضعيف ترين حلقه اين جريان بيداری اسالمی 

كه تونس بود راي گيري انجام ش��د، حزب 
النهضه كه مشخصه اصلی و واقعی اش اين 
اس��ت كه اعتقاد به حاكم كردن احكام اهلل 
دارد، سر كار آمده است؛ اگرچه همزيستی ای 
هم با دموكراسی به عنوان حاكميت مردم بر 
سرنوشت خود دارد و آن را پذيرفته است. به 
تعبير مقام معظم رهبري بايد بگوييم آنها هم 

معتقد به مردم ساالری دينی هستند.  
  در ديگر كشورهای منطقه چطور؟

اين وضعي��ت در بحرين به ط��ور قطع از 
مصر هم باالتر و برجس��ته تر اس��ت. در 
عربستان هم كه مردم با شعله های خشم 
فروخ��ورده نظاره گر اتفاقات هس��تند و 
هرازچندگاهی چشمه هايی از اين خشم 
عموم��ی را به نماي��ش می گذارن��د، اگر 
حركت بزرگ خودشان را آغاز كنند، باز 
ه��م خواهيم ديد كه در س��رزمين وحی 
هم آرزو و اس��تعداد حاكميت دين خدا 
به صورت واقعی اش از همه اين كشورها 

باالتر است. بنده با اطالع از محيط داخلی كشورها خدمت شما 
عرض می كنم ك��ه در يمن همين طور اس��ت، در مراكش هم 
چنين است. لذا چش��م انداز اين بيداری اسالمی جز يك قدم 
بزرگ نزديك تر شدن به جامعه آرمانی كه ما حكومت صالحان 
را در آن انتظار می كش��يم و حكومت حض��رت صاحب االمر 
چيزی نخواهد بود.  امي��دوارم رفتارها و كارهايی كه دولت ما 
و دستگاه های رس��می ما در قبال اين بيداری اسالمی انجام 
می دهند، تناسب درستی با واقعيات اين صحنه داشته باشد و 
مبادا كه بر اثر فهم نادرست و ارزيابی غلط، اين ستاره بخت را 

خودمان ناديده بگيريم.

در عربستان هم مردم با شعله های خشم فروخورده 
نظاره گر اتفاقات هستند و هرازچندگاهی چشمه هايی 

از اين خشم عمومی را به نمايش می گذارند

يك�ی از اص�ول بی�داري اس�المي را بايد 
ريش�ه  داش�تن در فرهنگ و تاريخ منطقه 
اسالمی و عربی دانس�ت. در اين كشورها 
در طول ده ها س�ال گذش�ته، نس�خه های 
متفاوتی پی�ش روی جريانات سیاس�ی و 
اداره كنندگان كش�ورها بوده و در دست به 
دست شدن دولت ها بین احزاب متمايل به 
شرق )بلوك سوسیالیستی( و غرب چیزی 
مورد غفلت واقع شده بود و آن تاريخ بومی 
اين سرزمین ها و عاليق مردم  بود كه دوره 

بزرگی از تاريخ را با آن گذرانده بودند

از اين محكمات و اصول بيداری اسالمی را می توان ريشه  داشتن در 
فرهنگ و تاريخ منطقه اسالمی و عربی دانست. در اين كشورها در 
طول ده ها سال گذشته، نسخه های متفاوتی پيش روی جريانات 
سياسی و اداره كنندگان كش��ورها بوده و در دست به دست شدن 
دولت ها بين احزاب متمايل به شرق )بلوك سوسياليستی( و غرب 
چيزی مورد غفلت واقع شده بود و آن تاريخ بومی اين سرزمين ها 
و عالئق مردم  بود كه دوره بزرگی از تاري��خ را با آن گذرانده بودند؛ 
اين همان چيزی است كه از آن به فرهنگ عمومی يك ملت تعبير 
می شود. همان طور كه رهبر معظم انقالب فرمودند، در حوادث اخير، 
بازگشت به خويش��تن خويش در ميان اين ملت ها يكی از اصول و 
محكمات است كه به هويت يابی و شخصيت يابی آنها در ذيل بيداری 
اسالمی منجر می شود. در حقيقت اين ملت ها با بازيابی شخصيت 
دينی - اعتق��ادی خود و فرهنگ اخالقی سرزمينش��ان، پاس��خ 
منفی ای را به همه دست های دراز شده از انديشه های وارداتی غربی 
به سمتشان می دهند و نسخه جديدی را تجربه می كنند كه تعلق به 
زيست بوم آنها دارد. از ديگر محكمات و عامل سوم، تأثيرپذيری از يك 
الگوی موفق است. الگوی موفقی كه به عنوان يك جريان تجربه شده 
پيش روی مردم اين منطقه قرار داشت، الگوی انقالب اسالمی است؛ 
الگوی به صحنه آمدن اسالم سياس��ی در قالب انقالب اسالمی و 
تأسيس يك نظام مبتنی بر شريعت. مردم منطقه كه 30 سال پيش، 

اخبار مربوط به انقالب اسالمی را می شنيدند، شايد با ناباوری نسبت 
به پيروزی به آن نگاه می كردند اما امروز باور می كنند كه اين الگو 
به قدری پايدار است كه می تواند در برابر امواج حادثه مقاومت كند 
و اين مقاومت منجر به نتيجه ای در همه ابعاد شود. به عنوان نمونه 
اگر ايستادگی ما فقط در مواضع سياسی و نظامی بود، ممكن بود 
اين شبهه مطرح شود كه ما در كشورداری ناكام خواهيم ماند يا در 
عرصه علم و انديشه راه به جايی نمي بريم ولی وقتی پيشرفت های ما 
در حوزه علمی و تكنولوژی هم مترادف با همه پيشرفت های ما در 
حوزه های انقالبی و سياسی است، به نظر می رسد حقيقتی در اين 
حركت نهفته است.  مردم منطقه با اين ديدگاه حق دارند به اين مدل 
دل ببندند. اگرچه ممكن است كه از لحاظ سليقه با ما تفاوت هايی 
داشته باشند و ما هم نبايد انتظار داشته باشيم دقيقا عين آن چيزی 
كه ما در كش��ورمان پياده می كنيم، آنها هم در كشورش��ان پياده 
كنند. با اين حال حقيقت در اين است كه آنها در شريطی كه همه 
نسخه های الئيسيته و سكوالر و ايدئولوژی های معمول از جنس 
20 س��ال پيش جهان را تجربه كرده و در آنها رستگاری نديده اند، 
حق دارند مدلی كه ايران بعد از انقالب شكوهمند ارائه داده است را 
انتخاب كنند. به نظر من در اين مورد بايد اشاره كرد كه ما بيش از هر 
زمان ديگر به سمت جهانی شدن پيش می رويم؛ اين از اصول بيداري 

اسالمي براي كشور ماست.

مختصات بيداري اسالمي
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بازتاب انقالب اسالمي

يكى از چيزهايى كه بالشك در اين حوادث مؤثر بود، 
الگوسازى و گفتمان سازى انقالب اسالمى بود. انقالب 
اسالمى براى مس��لمان ها الگو ش��د؛ اوالً با پيدايش 
خود، بعد با تش��كيل موفق نظام جمهورى اس��المى 
كه توانس��ت يك نظامى را با يك قانون اساسِى كامل 
ارائه كند و آن را به كرسى بنش��اند و تحقق ببخشد و 
بعد مان��دگارى اين نظام در طول32 س��ال كه نتوانند 
به او ضرب��ه بزنند و بع��د اس��تحكام و تقويت هرچه 
بيش��تر اين نظام - كه نظام جمهورى اسالمى امروز 
از لحاظ عمق و ريش��ه، قابل مقايس��ه ى با ده س��ال 
پيش، بيست سال پيش و 30 سال پيش نيست - و بعد 
پيشرفت هاى گوناگون در اين نظام كه پيشرفت علمى، 
پيشرفت فناورى و صنعتى، پيشرفت هاى اجتماعى 
گوناگون، پخته شدن افكار، پديد آمدن افكار نو، حركت 
عظيم علمى در كش��ور و فعاليت هاى گوناگون است. 
عمران هايى كه در اين كشور ش��ده است، در مواردى 
كشور را به درجه ى چند كش��ور معدود دنيا درآورده 
است. اينها همه حوادثى است كه اتفاق افتاده است. 
اينها براى ملت هاى مسلمان چيزهاى محسوسى 
است؛ اينها را مى بينند، مشاهده مي كنند. اين انقالب 
آمد، نظام درس��ت كرد، اين نظام باقى ماند، روزبه روز 
قوى تر شد، روزبه روز هم پيشرفته تر شد؛ اين مي شود 
الگو. اين الگوسازى يك گفتمانى را به وجود مى آورد 
كه آن، گفتمان هويت اس��المى و عزت اسالمى است. 
امروز در بين ملت هاى دنيا، احساس هويت اسالمى، 
قابل مقايسه ى با 30 سال قبل نيست؛ احساس عزت 
اسالمى و مطالبه ى اين عزت، امروز قابل مقايسه ى 

با گذشته نيست. اين، اتفاق افتاده است.

بيانات مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي 
مجلس خبرگان رهبري 1390/06/17

طرح: بهرام غروي
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مسلمان نيز رحم نكردند و آن را زير چكمه هاي خود لگدمال كردند.  
آنها مدام القا مي كردند با حكومت اسالمي  نمي شود كشور را اداره 
كرد. در چنين فضايي امام خميني)ره( ب��ا تكيه بر خدا و توده ملت 
شروع به روشنگري كرد. مردم به خيابان ها آمدند و با دست خالي 

انقالب شكوهمند اسالمي را به پيروزي رساندند.
توفيقات جمهوري اسالمي ايران در راه مبارزه با سلطه، نور اميدي 
به دل هاي ملت هاي مس��لمان منطقه تاباند. اين واقعيت ها باعث 
شد كه مردم در كشورهاي اسالمي با الگو گرفتن از انقالب اسالمي 
ايران دست به خيزش عظيم بزدند. در باب الگو گرفتن از ايران بايد 
اضافه كنم كه مردم منطقه همچون انقالب چه گوارا، سازمان مخفي 
زيرزميني نداشتند، از جنگل به شهر حمله نمي كردند و دست به 
ترور نزدند. توده مردم با الگو گرفتن از ايران به خيابان ها آمدند كه 

اين قيام يادآور بهمن 57 براي ما بود.

وقتي ملت هاي منطقه سرنوش��ت جمهوري اس��المي ايران را 
مي بينند كه طي ساليان دراز  با دست خالي در مقابل ابرقدرت هاي 
شرق و غرب ايستادگي كرده و به پيروزي رسيده، چرا از الگوي ايران 

اسالمي استفاده نكنند؟
مقام معظم رهبري درك درس��ت از اس��الم ناب را به ملت هاي 
منطقه هديه دادند. اگر به سخنان مقام معظم رهبري در نماز جمعه 
تهران قبل از سقوط حسني مبارك دقت كنيم، به نمونه واضحي از 

اين فرهنگ ناب دست خواهيم يافت.
اين سخنان در حالي ايراد مي شد كه مبارك هنوز بر سر قدرت 
بود و م��ردم در ميدان التحرير قاهره نشس��ته بودن��د و هم زمان 

گوش مي كردند. توجه كنيم چه اتفاقي در 
جهان اس��الم افتاده كه رهبري فارغ از قيد 
و بندهاي روابط سياسي مي آيد و حرف دل 
ملتي را به يك ملت ديگر انتقال مي دهد؛ اين 
همان فرهنگ نابي است كه رهبر انقالب به 

ملت هاي منطقه هديه كرده است.
به واس��طه اين فرهنگ، ابرقدرت ها تمام 
اركان تس��لط خود بر جوام��ع منطقه را در 
تزلزل مي بينند . بي جهت نيست كه سراغ هر 
تحليلگر يا سياستمدار غربي مي رويد، فقط 
اميدوار است كه از پس انقالب هاي منطقه، 
سكوالرها به قدرت برسند؛ يعني كابوس اين 
فرهنگ ناب اسالمي آنها را به تكاپو انداخته 
كه نكند نمونه ديگري مانند انقالب اسالمي 

در منطقه به وجود بيايد.
آنها در اين راستا، فعاليت هاي گسترده اي 
هم انجام دادن��د. به عن��وان نمونه تصميم 

گرفتند ايران را محل ناامني قرار دهند و عليه آن قطعنامه حقوق 
بشر صادر كنند تا از الگو شدن آن جلوگيري كنند. فرانسه در دوره 
استعمار و بعد از آن، افكار خود را در تونس كه نزديك ترين كشور 
مسلمان به اروپاست، به گونه اي تبليغ كرد كه امروز باورش نمي شود 
با وجود احزاب ديگر، مردم، حزب اسالم گرا را انتخاب كنند. در ليبي 
و مصر هم چنين اوضاعي است. تأثير فرهنگ ناب اسالمي در مقابل 
تمام اين هجمه ها را ببينيد. تأثيرهاي اين فرهنگ حتي فراتر هم 
رفته است. مردم آمريكا در خيابان وال اس��تريت چادر مي زنند و 
مي گويند ما از مردم مصر و تظاهراتشان در التحرير الگو گرفته ايم. 
استكبار براي بقاي خود چاره اي ندارد جز اينكه چهره صادركننده 

اين الگو و فرهنگ ناب را مخدوش جلوه دهد.

مقام معظم رهبري درك 
درست از اس�الم ناب را 
به ملت هاي منطقه هديه 
دادند. اگر به سخنان مقام 
معظم رهبري در نماز جمع�ه تهران قبل از 
سقوط حس�ني مبارك دقت كنیم، به نمونه 
واضحي از اين فرهنگ ناب دست خواهیم 
يافت.اين س�خنان در حالي ايراد مي ش�د 
كه مبارك هنوز بر س�ر قدرت ب�ود و مردم 
در می�دان التحرير قاهره نشس�ته بودند و 
هم زمان گوش مي كردن�د. توجه كنیم چه 
اتفاقي در جهان اس�الم افت�اده كه رهبري 
فارغ از قید و بندهاي روابط سیاسي مي آيد 
و حرف دل ملتي را به يك ملت ديگر انتقال 
مي دهد؛ اين همان فرهنگ نابي اس�ت كه 
رهبر انقالب به ملت هاي منطقه هديه كرده 
است. به واس�طه اين فرهنگ، ابرقدرت ها 
تمام اركان تس�لط خود بر جوامع منطقه را 

در تزلزل مي بینند.

درك درست از اسالم ناب
هديه رهبر انقالب به ملت هاي منطقه

در حاشيه همايش ادوار بسيج دانشجويي، فرصتي دست داد تا با دكتر غالمعلی حداد عادل، رئيس كميسيون 
فرهنگي مجلس شوراي اسالمي، گفت وگويی هرچند كوتاه درباره تحوالت اخير خاورميانه داشته باشيم. دكتر غالمعلی حداد عادل

وي در تحليل بيداري شكل گرفته در كشورهاي اسالمي عنوان كرد بزرگترين هديه اي كه رهبر معظم انقالب اسالمي در خطبه هاي نماز جمعه 
به اين كشورها دادند، درك درست از اسالم ناب است. ماحصل اين گفت وگو در ادامه تقديم مي شود.

فضايي كه غرب طي دوره تسلط و استعمار خود 
براي مس��لمانان به وجود آورده ب��ود، راهي براي 
انقالب و دگرگوني باز نمي گذاشت. به عنوان نمونه، 

قبل از انقالب، براي مبارزه هم براي ايران، معيار تعيين مي كردند، 
معتقد بودند مبارزه مانند فيزيك، علم است و براي آموختن آن، بايد 
به منابع غربي مراجعه كرد. در اين بين آنها حتي به فرهنگ مردم 

بازتاب انقالب اسالمي



بازسازي
تمدن اسالمي

نقش و جايگاه انقالب اسالمی ايران 
در تقويت و گسترش بیداري اسالمي

دكتر محمدرضا دهشیری
عضو هيات علمي دانشكده روابط بين الملل

انقالب اس��المی ايران با هدف نش��ر و گس��������ترش 
انديشه های اسالمی، استقالل سياسی و آزادی، تكامل 
روحی و اخالقی انس��ان معاصر، تحقق كامل حكومت 
و جامعه دينی ظهور كرد و سياست فرهنگی برگرفته 
از جهان بينی و انسان شناسی اسالمی بر اساس احترام 
به كرامت انسانی، سرشت معنوی بشر، خيرخواهی، 
كمال جويی، آرمان طلبی، استقالل گرايی، آزادی خواهی، 
عزت نفس و قدرت ايمان را محور فعاليت های خود قرار 
داد. اين انقالب در روند تكاملی خود منشأ تأثيرگذاری 
قابل توجه در منطقه خاورميانه و ديگر مناطق جهان 
شد. انقالب اسالمي ايران موجب شكل گيري موج جديد 
بيداري اسالمي در جهان اسالم براي احياي هويت بومي 
و اسالمی مسلمانان شد كه تحوالت معاصر در منطقه 
ملهم از اين حركت فكري و فرهنگي انقالب اس��المي و 
نقش و تأثير منطقه ای و جهانی آن بوده كه در ادامه به 

تشريح آن پرداخته مي شود.

بازتاب انقالب اسالمي

95 دي ماه 1390    همشهري ديپلماتیك همشهري ديپلماتیك    دي ماه 1390 94



به احيای ارزش ه��ای دينی مبادرت ورزد و با تبيين س��ازگاری 
اسالم و دموكراسی، هويت اس��المی را به مسلمانان بازگرداند و 
عزت و اعتماد به نفس را در ميان آنان ايجاد كند. انقالب اسالمی 
توانست با تقويت انگيزه عامالن تهييج حركت های مردمی، عالوه 
بر ايجاد خيزش و بيداری اسالمی منجر به پيدايش جنبش های 
عظيم اجتماعی شود. اين انقالب توانست با احيای تفكر دينی در 
جهان معاصر و تجديد حيات اس��الم و بازگرداندن آن به صحنه 
سياس��ت بين المللی، نش��ان دادن خصيصه جهانی و سياسی 
اسالم، تجديد حيات مذهبی در بيشتر كشورهای جهان اسالم 
در قال��ب جنبش های جديد اجتماعی و دينی، تش��ويق حضور 
مجدد دين در زندگی مدرن و احيای معنادار دين و حيات دينی 
در زندگی روزمره، دين را به عنوان عامل ثبات و پايداری در عين 
حركت آفرينی معرفی كند. اين مهم موجب شد كه اهميت قدرت 
اعتقادی برای ارتقای نقش آفرينی مس��لمانان، مضاعف ش��ود، 
اسالم گرايی از نقش محوری در مبارزات آزادی خواهان مسلمان 
برخوردار شود، اسالم در مبارزات انقالبی، تمركز و محوريت يابد 
و به عن��وان بزرگ ترين عامل احياكنن��ده روح و تضمين كننده 
سعادت انسان ها معرفی شود. سرانجام با تأثيرگذاری معنوی بر 
نهضت های اسالمی و مردمی، موجبات گسترش بيداری اسالمی 
را در سراسر جهان اس��الم فراهم آورد. هم اينك در خيزش های 
ملت های مس��لمان در مصر، تونس، بحرين، يم��ن و ليبي، آثار 
عوامل نيروبخش انقالب اس��المی و الهام گيری از نحوه بس��يج 
توده های مردمی، به خيابان آمدن زنان، نقش آفرينی جوانان و آغاز 
حركت هاي انقالبي از مساجد و تكايا و اوج گيري طنين اهلل اكبر 
پس از برگزاري نمازهاي جمعه و جماعات به خوبی مشهود است.

    احيای هويت جهان اسالم
 انقالب اسالمی ايران نشان داد كه دين می تواند عنصری تأثيرگذار 
بر نظام تصميم گيری جهانی قلمداد شود و جهان اسالم با تكيه بر 
باورها و هنجارهای بومی از توان و قدرتمندی الزم برای شكل دهی 
به ساختارهای اجتماعی و سياسی برخوردار است. انقالب اسالمی، 
اين خودباوری را به ملت های مس��لمان اعطا كرد كه می توان با 
شناخت دقيق از فرهنگ اس��المی و بازتعريف آرمان هايی چون 
استقالل، آزادی، عزت و عدالت و با تكيه بر الگوی تفكر، آگاهی، 
تصميم گيری و اطالع رسانی، باب خالقيت اسالمی را گشود. اين 
انقالب با اثبات توانايی دين برای حكومتداری و احيای نقش دين 
به عنوان عنصری تأثيرگذار بر تحوالت جهانی، توانست به زنده 
كردن هويت اسالمی بر اساس پيوند دين و سياست مبادرت كند. 

احياي هويت تمدن اس��المی و نقش آفرينی انديشه اسالمی در 
عرصه هنجارسازی و گفتمان سازی، حكايت از آن دارد كه انقالب 
اسالمی توانسته نقش دين را در نظام تصميم گيری منطقه ای و 
بين المللی به منصه ظهور رساند. اين مهم مديون بازسازی تمدنی 
در پرتوي انقالب اسالمی است كه بر شاخص هايی ازقبيل پيوند 
ديانت و سياست، نفی قش��ری گری و ظاهرگرايی، نفی فساد و 
فحشا، اقامه و بس��ط عدالت اجتماعی، حمايت از مستضعفان و 
مبارزه با ظل��م و جور، حق گرايی و برق��راری حكومت حق، نفی 

گرايش های اومانيستی و مادی گرايانه، نفی 
انگيزه ها و تعصبات قومی و نژادی، تكيه بر 
قدرت معنوی، تقويت خودباوری، شناخت 
و آگاهی مس��لمانان از ظرفيت های بومی، 
تبيين جهانش��مولی و فراگيری اسالم در 
ابعاد زندگی فردی، اجتماعی و سياس��ی 
مسلمانان، فراهم آوردن زمينه های عملی 
وحدت و همبستگی جهان اسالم و پرهيز 
از دامن زدن به اختالف��ات مذهبی، ايجاد 
زمينه های وحدت انديشه ای و عملی بين 
پيروان فرقه ها و مذاهب مختلف اسالمی، 
تأكيد بر نقاط اشتراك شيعه و سنی برای 
وسعت بخشيدن به دامنه وحدت سياسی، 
اقتصادی و فرهنگی جهان اس��الم، تأكيد 
بر نقش س��ازنده دين در سياست و اثبات 
توانايی آن براي در دست گرفتن حكومت، 
نماياندن اهميت انگيزش��ی اس��الم برای 
حركت بخشی به مبارزات انقالبی ملت های 
مس��لمان، محوريت بخش��يدن به روحيه 
اس��المی و انگيزه و هدف اس��الم خواهی، 
اثبات باور قدرت دين و انگيزه های مذهبی 
در مبارزه و انقالب، احيای جنبش بازگشت 

به خويشتن در جهان اسالم، احيای اسالم در صحنه زندگی بشری 
و جوامع انسانی و تبيين جايگاه اسالم در نظريه پردازی و تعريف 

گفتمان غالب در ميان نخبگان مسلمان، استوار است.

    محوريت ثبات منطقه ای
 انقالب اسالمی ايران با ايفای نقش س��ازنده در زمينه بازتوليد 
منافع مشترك منطقه ای، مبارزه با تروريسم، توسعه همكاری های 
اقتصادی، سياسی و فرهنگی در روند ثبات منطقه ای بر اساس 

بازتاب انقالب اسالمي

نقش منطقه ای انقالب اس�المی در فرايند 
بیداري اسالمي

در زمره تأثيرات منطقه اي انقالب اسالمی ايران 
می توان به مواردی ازجمله بازس��ازی تمدن اس��المی، ارتقای 
بيداری اسالمی، احيای هويت جهان اسالم و جهانی كردن مبارزه 
با صهيونيسم اشاره كرد كه در زير به تجزيه و تحليل اين جنبه ها 

پرداخته می شود.

    بازسازی تمدن اسالمی
 انقالب اسالمی ايران با اعطای خودباوری فرهنگی به ملت های 
مسلمان و بهره گيری از فناوري هاي مدرن ارتباطی برای انتقال 
پيام نوانديشی دينی در جهان اسالم، توانست رويكرد تمدنی خود 
را به منصه ظهور رساند. همچنين از رهگذر احيای ارزش هايی 
چون عدالت محوری و عدالت گستری، توسعه و تعالی همه جانبه 
و درون زا، توس��عه عدالت مح��ور، كرامت انس��انی و آزادی های 
مشروع، صلح طلبی، عزت نفس، استقالل گرايی، توسعه اخالق 
و دين مداری، هنجارسازی، ش��كوفايی و بالندگی مجدد تمدن 
اسالمی توانس��ت بلوك ايدئولوژيك واحدی را تشكيل دهد كه 
غرب را مجبور به دست كشيدن از ادعای جهانشمولی خود سازد.

افزون بر اين، انقالب اسالمی تقويت بنيادهای تمدن اسالمی را 
از رهگذر اهتمام به چهار سطح تحليل در اين تمدن، مدنظر قرار 
داد: نخست در سطح تحليل فردی، رفتار مسالمت آميز و نيكوی 
هر فرد با ديگران بر اساس راست گويی، رأفت، وفاداری، احسان 
و اخالق شايسته را ارج نهاد. دوم، در سطح تحليل اجتماعی، بر 
تعامل جوامع مسلمان بر اساس همكاری فرهنگی و بازرگانی و 
تحكيم روابط دوستی، مودت و اخوت تأكيد كرد. سوم، در سطح 
تحليل سياس��ی، بر ضرورت تعامل دولت ها با ملت ها و اهتمام 
رهبران سياسی به خواست های ملت های مسلمان پای فشرد و 
چهارم، در سطح تحليل فرهنگی، بر تبادل انديشه ای ميان تمدن 

اسالمی و ديگر تمدن ها تأكيد ورزيد.
بر اين اساس، انقالب اس��المی ايران با تكيه بر ترويج فرهنگ 
و تفكر استقاللی، توانست نوعی خودباوری فرهنگی و استقالل 
انديش��ه ای را برای مس��لمانان به ارمغان آورد و ب��ا از بين بردن 
خودباختگی در حوزه فكر و انديشه، به بازسازی تمدن اسالمی 
بپردازد تا بدين ترتيب كش��ورهای اس��المی در عين اهتمام به 
ايجاد هويت مستقل، به تقويت توان تعاملی و تبادلی جهان اسالم 
مبادرت ورزند و ضمن تكيه بر ارزش های بومی و معنوی، دگرگونی 
سازنده در بينش و نگرش مس��لمانان، تكيه بر فرهنگ خودی 

و باورهای دينی و عقيدتی، به اس��تقالل تفك��ر نخبگان فكری، 
فرهنگی و انديشه ای و ارتقای فعاليت های فرهنگی برای افزايش 

آگاهی و شناخت و معرفت عمومی اهتمام كنند.
عالوه بر اين، انقالب اسالمی با تشويق بهره گيری از فناوري هاي 
جديد ارتباطی و منابع نوين اطالعاتی و رس��انه ای، توانست به 
پيام رساني بليغ بر اساس بازسازی تمدن اسالمی، تبيين اصول 
دينی و ارزشی و ارتقای آگاهی های دينی و سياسی جهان اسالم 
مبادرت ورزد و با تقويت مبانی حوزه استدالل، توليد فكر و انديشه 
و تشويق رابطه همه جانبه جوامع مسلمان با يكديگر، مشوق اصلی 
بازسازی تمدن اسالمی بر اساس مفهوم سازی و هنجارسازی بومي 
با تكيه بر ظرفيت های درونی و استفاده از الگوهای دينی و بومی 

جوامع مسلمان قلمداد شود.

    ارتقای بيداری اسالمی
 درخشش انقالب اسالمی موجب شد كه بارقه های اميد در جهان 
اسالم پديدار شوند و اميد به حاكميت آرمان های اسالمی، اصول 
و عقايد دينی مبتنی بر فطرت پاك انس��انی ازجمله حق جويی، 
اس��تقالل خواهی، عدالت طلبی، آزادی خواهی، ظلم س��تيزی، 
استكبارستيزی و حمايت از مظلوم دوچندان شود. انقالب اسالمی 
توانست با ارتقای آگاهی و بيداری گسترده در بين مردم مسلمان، 
روحيه شهامت و ش��جاعت را برای مبارزه در آنان ايجاد كند و با 
ايجاد خودباوری به توان و امكانات درونی و تشويق لزوم به دست 
آوردن شناخت فزون تر درباره تجربه تاريخی و عملی جنبش هاي 
آزادی بخش، شهامت حركت های مردمی را برای مبارزه بر اساس 
انديشه های انقالبی اسالم، فزونی بخشد. پيروزی انقالب اسالمی 
ايران موجب شد مردمی كه از عظمت قدرت خود بی اطالع بودند، 
با برداشتی نوين از اسالم راستين و ناب به حركت درآيند و درصدد 
برآيند كه با ايجاد دگرگونی سياسی، حكومتی مبتنی بر ايدئولوژی 
اسالمی را بنا نهند. پيام امام خمينی)ره( به عنوان پيامی فراگير و 
وحدت بخش در جهان اسالم توانست ضمن ايجاد روحيه اعتماد به 
نفس و خودباوری و ايستادگی و مقاومت در برابر ظلم، به مسلمانان 
عزت بخشد و نش��ان دهد كه می توان با توجه به جايگاه مباحث 
معنوی، ارزشی و اعتقادی در جوامع اسالمی و با تكيه بر روحيه 
ايثار و مبارزه در ميان امت اسالم به بسط ايدئولوژی نه شرقی و نه 

غربی و گسترش ارزش های اسالمی مبادرت ورزيد.
انقالب اس��المی به عنوان نقط��ه آغاز خيزش تفك��ر بيدارگر 
اسالمی، توانس��ت از رهگذر شكل دهی به قش��ر جديدی به نام 
نخبگان نرم افزاری به عنوان توليدگران انديش��ه و تفكر اسالمی 

ب�ه  اس�المی  انق�الب 
عنوان نقطه آغاز خیزش 
تفك�ر بیدارگر اس�المی، 
توانس�ت از رهگ�ذر ش�كل دهی به قش�ر 
جدي�دی به ن�ام نخب�گان نرم اف�زاری به 
عنوان تولیدگران انديش�ه و تفكر اسالمی 
به احیای ارزش های دينی مبادرت ورزد و با 
تبیین سازگاری اسالم و دموكراسی، هويت 
اسالمی را به مسلمانان بازگرداند و عزت و 
اعتماد به نفس را در می�ان آنان ايجاد كند. 
انقالب اسالمی توانس�ت با تقويت انگیزه 
عامالن تهییج حركت ه�ای مردمی، عالوه 
بر ايجاد خی�زش و بیداری اس�المی منجر 
به پیداي�ش جنبش های عظی�م اجتماعی 
شود. اين انقالب توانس�ت با احیای تفكر 
دين�ی در جه�ان معاص�ر و تجدي�د حیات 
اسالم و بازگرداندن آن به صحنه سیاست 
بین المللی، نش�ان دادن خصیصه جهانی و 
سیاس�ی اس�الم، تجديد حیات مذهبی در 
بیشتر كش�ورهای جهان اس�الم در قالب 
جنبش های جديد اجتماعی و دينی، تشويق 
حضور مجدد دين در زندگی مدرن و احیای 
معنادار دين و حیات دينی در زندگی روزمره، 
دين را به عنوان عامل ثب�ات و پايداری در 

عین حركت آفرينی معرفی كند.
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نوين مبادرت ورزد و نش��ان دهد كه در عصر اطالعات، توجه به 
قدرت نرم نه تنها موجب افزايش توانايی برای همكاری می شود 
بلكه موجب افزاي��ش تمايل ديگران به حركت در اين مس��ير و 
تحقق ثبات منطقه ای نيز می گردد. در واقع تعامل مؤثر و سازنده 
انقالب اس��المی با ديگر ملت های جهان، موجب شده كه وجوه 
و رويكردهای مشترك توسعه يابند، توان انقالب اسالمي ايران 
برای مقابله با چالش ها افزايش يابد و جذابيت پيام انقالب، موج 
جديدی را در ملت های بي��دار و آگاه منطقه ايج��اد كند. از اين 
رهگذر، اهتمام انقالب اسالمی به يافتن مشتركات بشری دينداران 
و افزايش آگاهی آنان در زمينه گس��ترش ارتباطات منطقه ای و 
اعتالی ارزش های مشترك اخالقی و تقويت همكاری علمی بين 
دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتی كشورهای مسلمان، تبيين انديشه 
»همبس��تگی جهانی برای صلح پايدار« به ج��ای »اتحاد برای 
جنگ«، سرعت و عمق بخشيدن به جريان توليد انديشه اسالمی 
و تاكيد بر توس��عه متوازن همراه با عدالت و معنويت، توانس��ته 
قابليت های نرم افزاری فرهنگ غنی اسالمی را برای مديريت تحول 

در عصر جهانی شدن ارتقا بخشد.

    جهانی كردن مبارزه با صهيونيسم
 پس از پيروزی انقالب اس��المی ايران، حماي��ت از حركت ها و 
نهضت های آزادی بخش به ويژه در فلس��طين از نقش و جايگاه 
ويژه ای برخوردار شد. انقالب اسالمی ايران با تبيين اينكه »اسالم 
راه حل و جهاد، وسيله اصلی است«، به مبارزات مردم فلسطين 

و انتفاضه آنان جنبه ای فراملی بخشيد و 
مبارزه با رژيم صهيونيستی را جهانی كرد. 
اعالم آخرين جمعه م��اه مبارك رمضان 
به عنوان روز جهانی قدس از س��وی امام 
خمينی)ره( شش ماه پس از پيروزی انقالب 
اسالمی، نشان از عمق توجه ايران اسالمی 
به مساله فلس��طين و اعتقاد به حمايت از 
مبارزات آنان داشت. انقالب اسالمی ايران 
توانست با ارتقای بيداری و آگاهی جهان 
اسالم به آرمان فلسطين، مظلوميت های 
مردم مبارز فلس��طين را آش��كار كند و از 
فلسطينيان بی پناه در برابر جنايات رژيم 
صهيونيس��تی، حمايت جهانی به عمل 
آورد. بدين ترتيب خ��ارج كردن مبارزات 
ضدصهيونيستی از حصارهای تنگ قومی، 

عربی، سرزمينی و ملی گرايانه و بخش��يدن جنبه ای اسالمی و 
ايدئولوژيك به آن، موجب شد كه مبارزات مردم فلسطين ابعاد 
گس��ترده تری يابد. از اين رو انقالب اسالمی ايران موجب شد كه 

جهان اسالم به مقابله با رژيم اشغالگر صهيونيست تداوم بخشد. 

 تأثیرات بین المللي انقالب اسالمي در فرايند بیداري اسالمي
نقش آفريني قدرت نرم انقالب اس��المي طی سال های اخير به 
شكلی باورنكردنی افزايش يافته است. انقالب اطالعات و جهانی 
ش��دن، جهان را دس��تخوش تغييرات بنيادين كرده و موجب 
شكل گيری جوامع و شبكه های مجازی شده كه مرزهای كشورها 
را درنورديده و همكاری های فراملی و مناسبات غيرحكومتی را 
گسترش داده است. قدرت نرم سازمان های بين المللی غيردولتی 
موجب جذب شهروندان برای ايجاد ائتالف های بين ملتی شده 
است. در اين رهگذر، اس��تفاده از كانال های چندگانه ارتباطی، 
برخورداری از سنت ها و عقايد فرهنگی در جهان چند فرهنگی 
امروز و اعتباری كه با ارزش ها و سياس��ت ها ب��ا توجه به اهميت 
گزينه ها و انتخاب ها افزايش می ياب��د، می تواند قدرت بازيگران 
استقالل طلب و سلطه ستيز را ارتقا بخشد. منابع قدرت نرم انقالب 
اسالمي توانسته از طريق غيرمس��تقيم موجبات شكل دهی به 
محيط پيرامونی به صورت نرم، آرام و پراكن��ده را فراهم آورد. از 
اين رو قدرت اطالعات و بازپروری و پردازش داده ها با توجه به حجم 

انبوه و گستردگی اطالعات از اهميت بسزايی برخوردار است.
با توجه ب��ه اهميت ش��بكه ها و رس��انه ها به عن��وان عوامل 
تسهيل كننده سياس��ت های بازيگران 
رواب��ط بين المل��ل و گس��ترش دهنده 
ديپلماسی عمومی، اتخاذ رويكرد فعال و 
مبتكرانه در فرايند جهانی شدن در دستور 
كار انقالب اسالمي ايران قرار دارد. در اين 
ميان، انقالب اسالمی ايران با تأثيرگذاری 
بر قاعده مندی ها و جريان های بين المللی 
تأكيد بر عدالت گراي��ی و نفی تبعيض، 
عادالن��ه س��اختن فضای جهان��ی و نيز 
افشای ماهيت سلطه طلبانه، غيرانسانی 
و غيراخالق��ی گفتمان غالب ب��ر روابط 
بين الملل، بر ض��رورت عرضه كاالهای 
عظيم فرهنگی و پيام های درخور توجه 
در تمدن اس��المی تأكيد ورزيده است. 
انقالب اس��المی ايران بر لزوم آگاهی از 

 احیاي هويت تمدن اس�المی و 
نقش آفرينی انديش�ه اسالمی 
و  هنجارس�ازی  عرص�ه  در 
گفتمان سازی، حكايت از آن دارد 
كه انقالب اسالمی توانسته نقش 
دي�ن را در نظ�ام تصمیم گیری 
منطقه ای و بین المللی به منصه 
ظهور رس�اند. اين مهم مديون 
بازس�ازی تمدن�ی در پرت�وي 

انقالب اسالمی است

امنيت دسته جمعی، تبيين الگوی توسعه همه جانبه و درون زا، 
بيداری اسالمی و احيای تفكر و ارزش های دينی، ايفاي جايگاه 
محوری در كمربن��د طاليی ايران - س��وريه - لبنان در منطقه، 
الهام بخشی در خاورميانه بر اس��اس الگوی مردم ساالری دينی، 
بهره گيری از قدرت اطالعاتی و رسانه ای برای تبيين پيام عدالت، 
صلح و عزت، حكمت و مصلح��ت، عضويت فع��ال و اثرگذار در 
س��ازمان های منطقه ای و فرامنطقه ای در جه��ت ارتقای نقش 
دين در عرصه تصميم گيری، تقويت راهبرد چندجانبه گرايی و 
نفی سياست های يك جانبه گرايانه آمريكا در منطقه، تالش در 
جهت اعتمادسازی منطقه ای براساس گسترش همكاری های 
فرهنگی و رسانه ای بين ملت های مسلمان، تقويت تشكل های 
غيردولتی برای همكاری با كش��ورهای اسالمی در جهت حفظ 
اصول و ارزش های اس��المی يا تقويت همكاری های نرم افزاری، 
س��رمايه گذاری در ديپلماس��ی عموم��ی و سياس��ت فرهنگي 
بين المللي، بهره گيری از قدرت نرم افزاری در مديريت افكار عمومی 
منطقه ای و بين المللی، اعتبار بخشيدن به فرايند اطالع رسانی، 
خنثی سازی جنگ روانی دشمنان در منطقه، تقويت مؤلفه های 
هويت بخش تمدنی، انتقال پيام از طريق وسايل ارتباط جمعی 
سنتی و مدرن، تصويرسازی و هنجارسازی ارزشی، تقويت جايگاه 
ايدئولوژی در نظام تصميم گيری منطقه ای و جهانی، گسترش 
همكاری های سازنده، مؤثر و چندجانبه منطقه ای و فرامنطقه ای 
بر اساس »منطقه گرايی نوين« و ارتقای سطح آگاهی و بيداری 
اسالمي ملت های منطقه، توانس��ته به اتخاذ تمهيداتی خالق و 
س��ازنده برای تبديل تهديدها به فرصت ها يا خلق فرصت های 
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و اجرای عدالت، اجرای قوانين و مقررات الهی، تكيه بر آزادی توأم 
با مسووليت انس��ان در برابر خداوند، ايجاد محيط مساعد برای 
رشد فضايل اخالقی، مبارزه با تمامي مظاهر فساد و تباهی، تأمين 
حقوق همه جانبه مستضعفان، نفی استعمار و سلطه خارجی در 
عرصه های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حمايت از 
مسلمانان، گسترش فرهنگ اسالمی و اعتقادات معنوی در سراسر 
جهان و تحكيم وحدت امت اسالمی در جهت استقرار عدالت و نفی 

سلطه قدرت های استكباری، اهتمام ورزد.
انقالب اسالمی با ايستادگی در برابر زورگويی های قدرت های 
شرق و غرب و مقابله با چپاولگران جهانی، حمايت از حركت های 
ظلم ستيز و استقالل طلبانه، تكيه بر بيداری ملت ها و نجات آنان 
از دنيای سلطه، تش��ويق ملت ها به پيروی از معنويت و فرهنگ 
انسان س��از اسالم، نش��ان دادن توان انقالبی اس��الم سياسي به 
عنوان نيروبخش ترين و باقدرت ترين عام��ل تحرك و پويايی و 
در مظان ترديد قرار دادن هنجارهای نظام بين الملل، توانس��ته 
روابط و معادالت سياسی جهان را برهم زند و موجبات تحقق و 
بروز نظم جديدی را در مناسبات بين المللی فراهم آورد. افزون بر 
اين، تكيه بر ارزش های انسانی و اسالمی نظير عفاف، فداكاری، 

اخالق، اخالص و فرهنگ استقاللی به عنوان شالوده های فكری 
و سياسی انديش��ه »نه ش��رقی و نه غربی« در انقالب اسالمی، 
دستاوردهای جهانی برای تمامي مسلمانان و مستضعفان جهان 
و تمامی انسان های آزادی خواه و استقالل طلب محسوب مي شود، 
به گونه اي كه در فرايند بيداري اسالمي، شاهد تأكيد مردم انقالبي 
بر لزوم بازگشت به اسالم اصيل و پياده كردن مباني شريعت در 
جامعه اسالمي هستيم . بدين ترتيب، انقالب اسالمی ايران در عمل 
قدرت و قطب س��ومی را در جهان ايجاد كرده است. بروز قطب و 
قدرت سوم در عرصه جهانی به دليل عدم وابستگی به قطب های 
پذيرفته شده جهانی، ناشی از اعتقادات دينی، ايمانی و اسالمی 
و حمايت و پشتيبانی گسترده مستضعفان جهان از آرمان های 
انقالب اسالمي كه توانسته نظم تحميلی مبتنی بر سرمايه داری 
و كمونيس��م را درهم ش��كند به گونه اي كه بيداري اسالمي در 
خاورميانه و شمال آفريقا و متعاقب آن، بروز بحران اجتماعي در 
جامعه آمريكا در پي بروز جنبش ضد وال استريت، حكايت از افول 
نظام لجام گسيخته س��رمايه داري و فروپاشي بنيادهاي سست 
اومانيس��تي و مادي گرايي غربي دارد كه از اهتمام به معنويت و 

خداباوري غفلت ورزيده است.

ابزارها و تكنيك های تبليغات و اهتمام به شناخت تازه از آموزه ها و 
فرهنگ های ديگر و كسب آمادگی های الزم برای رقابت در جهان 

چندفرهنگی امروز، پای می فشرد.
واقعيت آن اس��ت كه در جهانی كه همه از اطالعات، اش��باع 
شده اند، آنچه اهميت دارد اطالعات نيست بلكه توجه ماست و اين 
توجه به سمت اطالعات معتبرتر جلب می شود. در اين ميان در 
عصر اطالعات، بازيگری می تواند سردمدار دنيای سياست باشد 
كه در عرصه پيام رساني و اعتمادسازی در دنيا نقش آفرين باشد 
زيرا مشروعيت، بخش مهمی از قدرت نرم آن را تشكيل می دهد 
و جذابيت آن بر قدرت قطعی آن می افزايد. در اين ميدان، پيروز 
كسی است كه هنجارساز و دارای اعتبار باشد و بتواند با بهره گيری 
از قدرت نرم و تصويرس��ازی و ارائه وجهه ای مطلوب و مناس��ب 
به انتقال درست پيام با تكيه بر س��اختارهای غيرمادی ازجمله 
اجتماعی، هنجاری، ارزشی، نهادی و عوامل زمينه ای چون دين، 
فرهنگ، تاريخ و هويت اجتماعی مب��ادرت ورزد. در جريان موج 
سوم بيداري اسالمي كه اخيرا در منطقه شكل گرفته، بهره گيري 
جوانان از شبكه هاي اجتماعي در عين استفاده آنان از ابزارهاي 
سنتي ارتباطي چون مساجد و تكايا، نشانگر آن است كه در موج 
جديد بيداري اس��المي، فضاي مجازي و سايبري به عنوان ابزار 
جديد شكل دهي به افكار عمومي و تأثيرگذاري بر حركت هاي 
مردمي، مورد توجه جدي قرار گرفته كه البته محتواي آن برگرفته 

از آرمان هاي اصيل انقالب اسالمي است.
از اين رو شايسته است كه تأثيرات فرامرزي و بين المللی انقالب 
اس��المی در فرايند بيداري اس��المي ازجمله به چالش كشيدن 
سلطه فرهنگی غرب، گشايش جبهه ثالث در نظام بين الملل و 

پرچمداری انقالب فرهنگی جهانی مورد مداقه قرار گيرد.

    به چالش كشيدن سلطه فرهنگی غرب
انقالب اسالمی ايران با هدف متحول س��ازی نظام بين الملل از 
رهگذر ايجاد تحول و دگرگونی در افكار و اذهان و فراهم ساختن 
شرايط ذهنی برای تغيير قواعد و هنجارهای بين المللی، توانست 
با تفكرات رهايی بخش خود، نظام سلطه را به چالش بكشد و ابعاد 
اساسي انديشه استكبارستيزی، اس��تقالل طلبی و راهبرد »نه 

شرقی نه غربی« را برای جهانيان آشكار كند.
انقالب اسالمی ايران نه تنها به چالش فكری و سياسی با غرب 
مبادرت ورزيد بلكه توانس��ت با اتكا به ق��درت نرم افزاری خود و 
بازتعريف نوين از دين، معنويت و سياست، الگوی روش زندگي و 

الگوي جديد اجتماعی جانشين را نمايان كند.

انقالب اس��المی ايران با اعطای خودباوری به ملت ها مبنی بر 
توان آنان برای مقابله با سلطه گری قدرت های يكه تاز و شكستن 
قدرت دروغين آنه��ا و دعوت ملت ها به خوداتكاي��ی و پايداری 
در برابر س��لطه جويی غرب، جريان ثالثی را در نظام بين المللی 
رقم زد و ضمن مقابله با نفوذ سياس��ی و فرهنگی آنان، توانست 
مسلمانان را به عزت و كرامت خود آگاه سازد و با تكيه بر فرهنگ 
مستقل اس��المی، غرب را وادار به عقب نش��ينی در برابر قدرت 
اسالم كند. انقالب اسالمی با پيش��تازی در عرصه انديشه ورزی 
و سياست پردازی، آگاهی بخشی، اطالع رسانی و ترويج گفتمان 
و آموزه های اسالم، توانس��ت اهميت جغرافيای فرهنگی جهان 
اسالم را آشكار سازد و اسالم را به عنوان يك شيوه زندگی و تمدن 
معنوی در عصر حاكميت تمدن های مادی شرق و غرب معرفی 
كند. انقالب اسالمی به عنوان يك انقالب فكری و فرهنگی، تفكر 
و انديشه س��ومی را در جهان مطرح كرد تا از اين رهگذر انحصار 
ايدئولوژی های مادی ليبراليسم و سوسياليسم را به چالش كشد. 
انقالب اسالمی با داعيه تأس��يس نظم جهانی اسالمی، توانست 
خود را به عنوان يك نيروی سوم در معادالت جهانی عرضه كند تا 
جمهوری اسالمی به عنوان تنها تجربه واقعی مردم ساالری دينی 
در جهان كه قابل تعميم و گسترش به ساير كشورها و ملت ها اعم 

از شيعه و سني است، مطرح باشد.
در اين ميان شايس��ته اس��ت جنبش هاي جدي��د مردمي در 
خاورميانه در راس��تاي حمايت از گفتمان استكبارستيز انقالب 
اس��المي به عمليات نرم افزاری از قبيل بهره گيری از شبكه های 
ماهواره ای برای جهت دهی ب��ه افكار عمومی جامعه بين الملل و 
سازماندهی ادراك نخبگان سياسی و گروه های اجتماعی در اين 
چارچوب در راستای سوق دادن فضای اطالعاتی و اطالع رسانی 
جهاني در جهت مقابله با سياست هاي سلطه جويانه، تفرقه افكنانه 
و منفعت طلبانه آمريكا و غرب مبادرت ورزند و با گسترش جدال 
نرم افزاری و مقابله گرايی هنجاری با غرب به سازماندهی مقاومت 
و انگاره سازی تهاجمی با بهره گيري از ابزارهاي نوين رسانه ای و به 
راه اندازی جنگ نرم عليه رهبران سياسی آمريكا در راستای كاهش 

اعتماد جامعه بين الملل به سياست هاي آمريكا مبادرت ورزند. 

    گشايش جبهه ثالث در نظام بين الملل
انقالب اس��المی ايران بر اس��اس اصل »نه ش��رقی و نه غربی« 
توانسته عالوه بر شكس��تن ابهت استكبار جهانی و قطع دخالت 
بيگانگان در امور داخلی كشورهای مستضعف، پيام و راه ثالثی را 
به جهانيان و به ويژه مجاهدان اسالم گرا عرضه كند كه بر استقرار 

با توجه به بعد جهانشمولي و فرامرزي، انقالب اسالمي 
توانست الهام بخش مسلمانان در پيوند اسالميت و 
جمهوريت، ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و تقويت جريان 
مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي و نظام سلطه باشد
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است كه امكان سازواري و تالئم بين جمهوريت و اسالميت را 
در قالب نظام مردم ساالري ديني فراهم آورد.

اين رويكرد تكثرگرايانه به مدرنيته و مردم ساالري كه آن را 
روش و نه ارزش مي داند و به عنوان الگويي قابل جمع با اسالم 
سياس��ي، معرفي مي كند، بيانگر آن اس��ت كه الگوي واحد و 
تك ساحتي مدرنيسم غربي، قابليت تحميل خود را به جوامع 
مسلمان از دست داده و جهان در حال پيمودن تجربه انقالب 
اسالمي در مسير برقراري سازگاري بين سنت اسالم خواهي و 
روش هاي مدرن و مردم ساالر حكومتداري فارغ از ظلم، سلطه، 

فساد و تبعيض است.
اين جريان بيداري اسالمي توانسته با شناساندن ظرفيت هاي 
تمدن نوين اسالمي، موجبات بازآفريني نقش دين را در نظام 
بين الملل فراهم سازد و رويكردي نوين را براي مقابله با نظام 
سلطه رقم زند كه بر ارتقاي قدرت نرم افزاري، فكري و فرهنگي 

جوامع مسلمان استوار است.
رش��د گفتمان دينی در پی بازخوانی تفكر دينی از س��وی 
انقالب اس��المی بر اس��اس تلفي��ق جمهوريت و اس��الميت، 
موجبات بس��ط و گس��ترش كمی و كيفی هنجارهای دينی 
و ارتقای روند فكری جوامع مس��لمان، متناس��ب با تحوالت 
دنياي معاصر را فراهم آورده اس��ت. انقالب اسالمی با تأكيد 
بر لزوم ارتقای توس��عه و كارايی عناصر درونی و بومی جوامع 
اسالمی و ضرورت س��ازگاری و انطباق پويای آنها با تحوالت 
جهانی متناسب با متقضيات زمان توانسته ديدگاهی منطقی 
و آگاهانه درباره واقعيات اعتقادی و تحوالت اجتماعی عرضه 
كند و با تكامل بخشيدن به مبادی فكری بر اساس نگرش های 
عقالنی، بين نسل جديد و سنت های اسالمي گذشته پيوندي 

وثيق برقرار سازد.
از ديگر داليل پرچمداری انقالب اسالمی در انقالب فرهنگی 
جهانی، ترويج روحيه اس��تقالل طلبی در ميان مس��تضعفان 
بوده اس��ت. انقالب اس��المی با نفی وابس��تگی به قدرت های 
بزرگ ش��رق و غرب، تكيه بر اس��الم گرايی و معنويت باوری، 
تأكيد بر ضرورت احقاق حق ملت ها در تعيين سرنوشت خود، 
برهم زدن هنجارهای س��لطه جويانه بين الملل و خدش��ه دار 
كردن معادالت سياسی و امنيتی قدرت های بزرگ، توانسته 
جايگاه واقعی سياس��ت غيرمتعهد را بر اساس عزت اسالمی 
و افتخار جهانی باز نماياند و اس��تقالل عمل و نظر خود را در 
تصميم گيری، سياس��تگذاری و اجرای سياست بين الملل به 

منصه ظهور رساند.

با عنايت به آنچه گذشت، مشخص ش��د كه آرمان هاي 
استكبارس��تيز، استبدادس��تيز، معنويت گرايان��ه و 
عدالت خواهانه انقالب اسالمی ايران، الهام بخش بيداري 
اس��المي در خاورميانه و ش��مال آفريقا بوده است. پيام 
جذاب انقالب اس��المی توانسته راهگش��ای ملت های 
مسلمان منطقه در مسير مبارزاتي خود براي حفظ كرامت 
و احياي هويت اس��المي خود باش��د و بازسازی تمدن 
اس��المی را با تكيه بر خودباوری فرهنگی و پرچم داری 
انقالب فرهنگی جهان��ی به ارمغان آورد. اف��زون بر اين، 
انقالب اسالمي ايران به عنوان س��ردمدار مبارزه با نظام 
سلطه، توانس��ته به حركت آفريني در منطقه بر اساس 
آموزه هاي اس��الم ناب محمدي مب��ادرت ورزد. انقالب 
اسالمي با تشويق مسلمانان به بازگشت به دين و نشان 
دادن توان اس��الم در نظام سازي و س��اماندهي تحوالت 
اجتماعي، توانس��ته در فرايند بيداري اسالمي با تقويت 
روحيه كرامت، عزت، مسووليت پذيري، استقالل طلبي 
و آزادي خواهي، نوعي هويت سازي مبتني بر آموزه هاي 
اسالمي را در جوامع مسلمانان خاورميانه و شمال آفريقا 
رقم زند. ايمان و اعتقاد نقش آفرينان بيداري اسالمي به 
بازيابي هويت خود بر اساس بازگشت به اصول اساسي دين 
مبين اسالم به عنوان مكتب توانا براي نجات مسلمانان و 
رهايي آنان از استبداد داخلي و استعمار خارجي حكايت 
از تجديد حيات اسالم در تمامي وجوه و ابعاد جنبش هاي 
جديد اجتماعي در منطقه دارد و اين مهم بيانگر آن است 
كه انقالب اس��المي ايران الگوي فكري و عملي بيداري 
اسالمي در عصر حاضر به ش��مار مي آيد. زيرا كه با توجه 
به بعد جهانشمولي و فرامرزي خود، توانسته الهام بخش 
مسلمانان در پيوند اسالميت و جمهوريت و تقويت جريان 
مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي و نظام سلطه باشد و 
ضمن بازگرداندن روح جهاد و مبارزه به جوامع مسلمانان 
به آنان بنماياند كه در نظام مردم ساالري اسالمي، دين، 
اس��تقالل، آزادي و عزت مردم در فضاي سالم، مشروع و 
سازنده رقم مي خورد. امواج اين حركت ضداستبدادي و 
ضداستكباري روز به روز در حال تعميق و گسترش است.

نتیجه گیری 

انقالب اسالمی ايران توانست نوعی خودباوری 
فرهنگی و استقالل انديشه ای را برای مسلمانان به 

ارمغان آورد و به بازسازی تمدن اسالمی بپردازد

    پرچمداری انقالب فرهنگی جهانی
انقالب اسالمی ايران با تبيين انديشه تحول بر مبنای معنويت 
و اسالم و احيای دين در سطح جهان، توانسته ضمن به چالش 
كشيدن مكتب مادی گراي س��رمايه داري ليبرال و ضدارزش 
س��اختن س��لطه گری قدرت های جهانی، به دگرگون سازی 

معادالت سياسی بين الملل مبادرت ورزد.
 اين رس��تاخيز فرهنگی كه بر وحدت جهان اسالم و پی ريزی 
قطب جهانی دنيای اسالم تأكيد  مي كند، توانسته پرچمداری 
مبارزه با تهاجم فرهنگی شرق و غرب را به عهده گيرد و با ارائه 
تصوير جديد از دين به عنوان مجموعه ای جامع از اعتقادات، 
ارزش ها و هنجارهاي س��امان يافته كه قابليت شكل دهي به 
ساختارهای سياسی و اجتماعی و اقتصادی را دارد، به بازسازی 

تمدن اسالمی همت گمارد.
انقالب اس��المی ضمن اهتمام به صدور پيام انقالب، توانسته 
از قدرت نرم افزاری انديشه به عنوان بستری برای تعامل پويا 
و تبادل سازنده اس��تفاده كند و بدين ترتيب زمينه ساز تحقق 

انقالب فرهنگی جهانی شود.
انقالب اس��المی با ارائه تصويری كارآم��د از دين به عنوان 

پديده ای معنوی، ملموس و پويا و محتوی اعتقادات، عبادات، 
معامالت و اخالقيات و در تعامل با مقوله ه��ای حق، اقتدار و 
تكليف توانس��ته نقش آموزه ها و اعتقادات دينی را به عنوان 
منبع معرفتی و راهنمای زندگی فردی، اجتماعی و سياس��ی 
به منصه ظهور رس��اند و توان دين را به عن��وان پرچم معنوی 
مبارزه برای رفع استيالی بيگانگان فراروی بشريت قرار دهد و 
با شاخصه دين باوری و آرمان خواهی، دين را در مقام پديده ای 

سياسی و عنصری فرهنگی معرفی كند.
بدين ترتيب اس��ت كه حركت هاي نوين مردمي در منطقه 
خاورميانه بر اس��اس الهام گيري از آرمان هاي انقالب اسالمي 
از قبي��ل اس��تبدادزدايي، عدالتخواه��ي، معنويت طلب��ي، 
اس����الم خواهي، عزت جويي، كرامت طلب��ي، حقارت زدايي، 
اس��ت�قالل طلبي، اس��تكبارزداي�����ي و صهيونيسم ستيزي 
توانسته موج جديدي را در منطقه بيافريند و نشان دهد كه از 
دل اسالم سياسي، جريان دموكراسي خواهي و آزادي  طلبي 
برمي خيزد و در فرايند استقرار نظام مردم ساالري، جريان هاي 
اسالم گرا از طريق انتخابات و مراجعه به آراي عمومي به قدرت 
و حاكميت مي رسند و اين هم برگرفته از تجربه انقالب اسالمي 

بازتاب انقالب اسالمي
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در شرايط امروز كشورهاي منطقه، 
اراده و خواست ملت ها بر تمام جريانات 

سياسي موجود حاكم است

اگر مردم منطقه به انقالبشان وفادار بمانند، 
آن اجماع قطعی دينی و اس�المی در مقابل 
استكبار و غرب به وجود خواهد آمد. باز هم 
تاكیدم روي ملت هاس�ت ن�ه دولت ها. اگر 
مردم كشورهاي منطقه، همچنان به حضور 
در صحنه ادامه دهند، بدون ش�ك اجماع و 
اتحاد اس�المي به وجود خواهد آمد.در اين 
میان، ما به عنوان انقالب اسالمی و يك نظام 
واليی، رس�التي داريم كه باي�د به آن عمل 
كنیم. بي شك يكي از وظايف ما مي تواند اين 
باشد كه روحیه انقالبی را در مردم زنده نگه 
داريم و ارتباطمان را با كش�ورها و ملت ها، 
طوری برقرار كنیم كه آنها را در مسیر انقالب 
خود نگه داريم. مسلما اجماع اسالمي از اين 
طريق به وج�ود خواهد آمد و م�ا در صورت 
عمل به رس�الت خودم�ان می توانیم محل 
تشكیل اين اجماع باشیم ولي اگر نتوانیم به 
رسالت خودمان عمل كنیم، روحیه انقالبی 
ملت ه�اي اس�المي تضعیف خواهد ش�د و 
اين خطري است كه در كمین اتحاد جوامع 

اسالمي است.

كه بايد زمان بگذرد تا ببينيم اين دولت ها به نقطه اي كه مقام معظم 
رهبري اشاره كرده اند، خواهند رسيد يا اين اتحاد در زمان ديگري به 

وقوع خواهد پيوست.
از سوی ديگر در شرايط امروز كشورهاي منطقه، اراده و خواست 
ملت ها بر تمام جريانات سياسی موجود حاكم است؛ يعني ما فقط 
می توانيم به گرايش اسالمی ملت ها اميدوار باشيم كه از اين طريق، 
اجماع دينی و اجماع اس��المی در مقابل دنيای كفر و استكبار به 
وجود بيايد. تاريخ هم نش��ان مي دهد كه نمي توان روي دولت ها 

حساب كرد. 
به عنوان نمونه در ابتدای پيروزی انقالب اسالمی، دولت موقت 
ما زير نظر امام)ره( تشكيل شد و حكم نخست وزيری آقای بازرگان 
را خود حضرت ام��ام)ره( دادند اما روزی كه برخ��ورد ما با آمريكا به 
نقطه جدی رسيد، ديديم كه آنها با كمال وقاحت از قدرت كناره 
گرفتند و از آن دوران تا امروز، اصطكاك ايجاد كردند. بعدها از درون 
اين دولت، جريان های وابسته به استكبار كشف شد و سخنگوی 
دولت، جاسوس از آب درآمد. اين در حالی بود كه دولت موقت در 
نظام اسالمی اي تشكيل شده بود كه يك رهبر مقتدر همچون امام 
خميني)ره( در آن وجود داشت. از اين رو در مورد دولت هاي موقت 
كش��ورهاي متن بيداري اس��المي كه رهبر و نظام مشخصی هم 
ندارند، نمی توانيم ارزيابی كنيم كه رويكردشان به استكبار جهانی 
و آمريكا چطور است؟ آيا به آن اهداف از پيش تعيين شده و جايگاه 

ضداستكباری و ضدصهيونيستی خواهند رسيد يا خير.
با اين حال اگر مردم منطقه به انقالبشان وفادار بمانند، آن اجماع 
قطعی دينی و اسالمی در مقابل استكبار و غرب به وجود خواهد آمد. 
باز هم تاكيدم روي ملت هاس��ت نه دولت ها. اگر مردم كشورهاي 
منطقه، همچنان به حضور در صحنه ادامه دهند، بدون شك اجماع 

و اتحاد اسالمي به وجود خواهد آمد.
در اين ميان، ما به عنوان انقالب اسالمی و يك نظام واليی، رسالتي 
داريم كه بايد به آن عمل كنيم. بي شك يكي از وظايف ما مي تواند 
اين باشد كه روحيه انقالبی را در مردم زنده نگه داريم و ارتباطمان 
را با كشورها و ملت ها طوری برقرار كنيم كه آنها را در مسير انقالب 
خود نگه داريم. مسلما اجماع اسالمي از اين طريق به وجود خواهد 
آمد و ما در صورت عمل به رسالت خودمان می توانيم محل تشكيل 
اين اجماع باشيم ولي اگر نتوانيم به رسالت خودمان عمل كنيم، 
روحيه انقالبی ملت هاي اسالمي تضعيف خواهد شد و اين خطري 

است كه در كمين اتحاد جوامع اسالمي است.
به نظر مي رسد اين همان طرحی است كه آمريكا سعي دارد آن 
را در مورد ما اجرا كند. آمريكا به اين نتيجه رسيده كه ايران محور 

اين بيداری اسالمی است و اين كشورها به خاطر الهامی كه از ايران 
گرفته اند، دس��ت به قيام زده اند. از اين رو درصدد اس��ت تا ما را از 
رسالت خود در زنده نگه داش��تن روحيه انقالبي در مردم منطقه 
بازدارد و در نتيج��ه اين اتفاق بتواند بر كش��ورهای حوزه بيداری 

اسالمی مسلط شود و انقالب آنها را مصادره كند.
در چنين وضعيتي، مس��ووالن دس��تگاه ديپلماس��ی ما بايد 
به اين نكته توجه داش��ته باش��ند كه تش��خيص های مقطعی و 
مصلحت انديش��ی های موقت را مالك و معي��ار حركت خود قرار 

ندهند. آنچه ممكن است در اين مسير ايجاد 
مشكل كند، همين تشخيص های مقطعی 
و مصلحت انديشی های موقت است. ممكن 
اس��ت افرادی كه در حوزه بين المللی فعال 
هستند، بر اثر حضور در فضای جهانی گاهی 
دچار تشخيص شخصی ش��وند و در اثر آن، 
كم كم مشغول خودمان بشويم و از موقعيت 

خودمان در ميان كشورها دور بمانيم.
تجربه م��ا در لبنان اين بود ك��ه با ايجاد، 
برقراری و دوام ارتب��اط با حزب اهلل لبنان به 
عنوان مركزي كه الگوي جمهوري اسالمي 
ايران را پياده كرده اس��ت، توانستيم موضع 
ضدصهيونيستی و ضداستكباری لبنان را در 
عرصه مردم حفظ كنيم تا آنها روز به روز آن 

را توسعه دهند.
ما باي��د فضايي را فراهم كني��م كه مردم 
منطقه بتوانن��د جرياني مث��ل »حزب اهلل 
لبنان« را با مبانی انقالبی خودش��ان ايجاد 
كنندكه اگر چنين ش��ود می توانيم اميدوار 
باشيم كه در آينده نزديك به اتحاد كشورهاي 
اسالمي خواهيم رسيد. بدون شك ما تاكنون 
توانسته ايم با موفقيت اين جريان را مديريت 
كنيم و تا جايي پيش برويم ك��ه در مصر و 
تونس گرايش به اس��الم و شريعت در قالب 
شعارهای مردم و شعارهای دولت ايجاد شود. 
با اين حال از اين به بعد بايد گروه هايی ايجاد 

شوند كه بتوانند حركت های انقالبی را ادامه دهند. اگر ما بتوانيم 
محورهايی مثل جريان حزب اهلل لبنان را در ميان مردم اين كشورها 
ايجاد كنيم، موفق خواهيم بود و در غير اين صورت معلوم، نيست 

چه آينده ای را پيش رو خواهيم داشت.

رهبري نويد اتحاد اسالمي را داده اند 
انقالب اسالمي الگوي پیروزي مقابل استكبار

الگوی مشترك خيزش های منطقه و الگويی كه انقالب اسالمی ايران در قالب بيداری اسالمی در منطقه  آيت اهلل سید احمد علم الهدي
تسری داده، در آينده ای نه چندان دور، بيش از پيش موجب اتحاد ميان مسلمين خواهد شد؛ اين همان چيزی امام جمعه مشهد 

است كه آيت اهلل سيد احمد علم الهدی، امام جمعه محترم مشهد مقدس از آن با عنوان اجماع دينی و اجماع اسالمی ياد كرده و در اين نوشتار به 
تبيين آن می پردازد. وي در ادامه راهكارهای تحكيم اجماع دينی و اسالمی را نيز مطرح كرده است.

بازتاب انقالب اسالمي

اتحاد اس��المی را نمي توان در قال��ب دولت های 
ايجاد شده در كشورهای حوزه بيداری اسالمی به 
دليل اينكه هنوز نتيج��ه و آينده اي��ن دولت ها 
مشخص نشده است، دنبال كرد و نمی توان به طور قطعی در مورد 

آن اظهارنظر كرد اما نويد اين اتحاد را از فرمايش��ات مقام معظم 
رهبري مي توان دريافت؛ ايشان فرمودند: »قطعا يك واقعيت ناب 
دينی و اسالمی تشكيل خواهد شد كه در آن، گفتمان اسالمی در 
مقابل جريان استكباری غرب قرار خواهد گرفت.« مساله اينجاست 
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مي فرستيم. برای درك زمينه های بيداری اسالمی، الزم است 
مقدمه ای عرض كنم. يك روز به برك��ت فداكاري و ايثار زنان و 
مردان ايران زمين، رژيم پهلوي را براي هميش��ه دفن كرديم. 
انقالب ما به دليل اينكه از ابتدا بر اس��اس مباني قرآني بنا شد 
و سكاندارش يك عالم رباني بود، جهان بيني جامعي ارائه كرد. 
هدف را متعالي ديد. راهبرد ما مبارزه ت��ا رفع فتنه بود. در اين 
مبارزه، اولين گام و مانع، رژيم پهلوي بود. بعد از س��قوط رژيم 
پهلوي، بالفاصله امام)ره( هدف بعدي را اع��الم كردند. آن زمان 
افرادی در دول��ت موقت با اين نوع ديپلماس��ي حضرت امام)ره( 

مخالف بودند.
آنها می گفتند ما به سختي، تازه مزه پيروزي را چشيده ايم. االن 
ولو كه نظر امام)ره( درست باشد، زمان ارائه آن نيست.  اصال اين 

تفكر امام)ره( قابل هضم نبود. 
مگر مي ش��ود ملتي بخواهد از اس��تعمار يك ابرقدرت خارج 
شود و به ابرقدرت ديگري تكيه نكند؟ امام)ره( مبارزه با استكبار 
و استبداد را در تمامی وجوه خواستار بود و  چنين جهان بيني و 
هدفی برای نظام  طراحي كرد و بحق مردم و ملت نيز تا به امروز 
به اهداف لبيك گفته اند. م��ا آن زمان نه  تنها به مبارزه با آمريكا 
پرداختيم بلكه حمايت از برادران مجاهدمان در افغانستان كه 
مورد حمله ارتش ش��وروي قرار داشت در دستور كار انقالب ما 
بود. اين ايدئولوژی امام خمينی )ره( بود. او بعد از تشكيل بسيج 
20ميليونی در ايران از بسيج 100 ميليونی جهان اسالم رونمايی 

می كند.
ديگر جبهه ح��ق و باطل، ب��دون مرز جغرافياي��ي در مقابل 
يكديگر قرار گرفتند. جبهه باطل سردمداران و حاكمان و نظام 
سرمايه داري بودند و در جبهه حق، تمام ملت هاي مستضعف 

قرار داشتند.
امام)ره( ادبياتش را به قدری س��اده انتخاب كرده بود كه براي 
تمام ملت ها قابل فهم باش��د. به طوري كه هيچ ملتي احساس 
نكرد چون مسلمان نيست، چون مليت ايرانی ندارد، رهنمودهاي 
امام)ره( براي او نيس��ت. ام��ام)ره( حرف توده مظل��وم آن زمان را 

مي گفت. 
تمام اينها داليلی است براي اينكه بگويم ريشه بيداري اسالمي 
منطقه از انقالب اس��المي ما و تأثير رهنمودهاي رهبر فرزانه 

انقالب است.
حزب اهلل لبنان دس��تاورد همان تفكر حضرت امام)ره( اس��ت. 
مي خواهم بگويم نمي شود در تحول امروز جهان اسالم، كسي 
جز امام خميني)ره( را مبنا و محور قرار داد. 30 سال قبل امام)ره( 

فرموده اند: »ملت هاي غرب بيدار ش��وند، ملت هاي مستضعف 
بيدار شوند.« بحق بيداری اس��المی ابتكار آن روزهای امام)ره( 
بود. اصال ما انق��الب را صادر نمي كنيم. انق��الب خودش صادر 
مي شود. مردم تشنه عدالت هستند. مردم استقالل مي خواهند 
لذا از آن زمان كم كم جرقه هايي براي خيزش هاي منطقه شروع 

مي شود.
ش��ما به پيام هاي حضرت امام خميني)ره( توجه كنيد. دقيقا 

می توان هدف جهانی امام)ره( را ديد.
روزي كه عمليات خيبر ) اولي��ن عملياتی كه در خاك عراق 
انجام ش��د( را ش��روع كرديم، امام)ره( به ملت عراق پيام داد كه 

»مردم عراق ما براي نجات شما آمده ايم.« 
چقدر زيباست. ما با كشور عراق در جنگ 
هستيم ولي امام)ره( مي گويد كه براي نجات 

مردم آمده ايم و با حزب بعث در جنگيم.
آمري��كا هم ب��ا همي��ن پيام ب��ه خاك 
عراق وارد ش��د اما ملت عراق كدام پيام را 
پذيرفت؟ قطعا پيام امام خميني)ره( را. امروز 

ملت عراق با ايران است.
بنابراين  نبايد بر بي��داري امروز ملت ها، 
جز بيداري اس��المي نامي نه��اد. اگر هم 
امروز كسي بگويد كه اين بيداري، اسالمي 
نيست، آينده اشتباهش را به او ثابت خواهد 

كرد.
امروز مي بينيم كش��ورهاي مصر، يمن، 
ليبي و تونس حتي م��دل خاصي را براي 
انقالب ارائه نكرده اند. آنها از انقالب اسالمي 
ما الگوبرداري كرده اند. حتي حركت ملت 
ايران و مب��ارزه اش با طاغ��وت را در قالب 

ويدئو تحليل مي كنند كه ما چطور حركت كرديم، چطور شعار 
داديم، آنها ياد گرفتند با وجود شعار عليه سردمداران خود، عليه 

شيطان بزرگ هم شعار دهند.
 به محض اينكه يك نفر ش��هيد مي شود، متفرق نمي شوند و 
همچون انقالب ما شهيدشان را روي دس��ت مي گيرند؛ دقيقا 

همچون روزهاي بهمن سال 57.
ملت اروپا هنوز چنين مدلي را ندارند. به محض اينكه پليس 
به آنها حمله مي كند، متفرق مي شوند. آنها هنوز همچون ملت 

مسلمان، الگوي مناسبي را برای مبارزه انتخاب نكرده اند.
برای اس��المی بودن انقالب ها امروز هم داليل روشنی وجود 

م�ا در قیام ملت رش�ید و 
انقالبي مصر ديديم آنها 
بر اس�اس رهنمود مقام 
معظ�م رهب�ري حرك�ت 
كرده اند؛ اين را خ�ود آنها مي گويند. بخش 
عربي خطبه مقام معظم رهبري در نماز جمعه 
تهران در سرتاس�ر مصر تكثیر شد. اطالع 
دارم به پاس اين پیام، انديش�مندان مصر 
پاس�خ كتبي دادند. نه يك پاسخ بلكه ده ها 
پاسخ دادند. ياد گرفتند بايد جاسوسخانه 
رژيم صهیونیس�تي يا آنچه به نام سفارت 
اين رژي�م ب�وده را از سرزمین ش�ان پاك 
كنند تا انقالبش�ان ثمر ده�د. 13 آبان روز 
استكبارس�تیزي م�ا يك خواهر مس�لمان 
از اس�تادان دانش�گاه مصر به اي�ران آمده 
بود  و مقابل النه جاسوس�ي آمري�كا، ملت 
همیشه بیدار ايران را ديد. مي گفت: »با اينكه 
پايان نامه من در س�ال هاي گذشته واليت 
فقیه بوده اس�ت اما واليت فقیه را بعینه در 
ايران ديدم. مي خواهم ب�ه مصر برگردم و 

بگويم ما هنوز با ملت ايران فاصله داريم.

تحقق وعده های امام)ره( 
بیداری اسالمی ثمره مقاومت ما در جنگ تحمیلی است

آنچه ما ديده ايم به هم ريختگي و آشفتگي سردمداران كاخ سفيد است. آنها آمده بودند عراق را به عنوان پادگان  تهیه و تنظیم:ستار محمودي نسب 
نظامي، افغانستان را به عنوان پايگاه نظامي در جوار ما برقرار كنند. آمده بودند در آسياي ميانه پايگاه نظامي 
عليه اسالم به وجود آورند. مي خواستند ايران را با محاصره طوالني )هم محاصره اقتصادي، هم نظامي( از پا درآورند اما خيزش هاي منطقه نشان 
داد هر جرقه اي كه آمريكا زد تا دامن ايران را بگيرد، به آتش مهيبي تبديل شده و دامن خودشان را گرفت؛ اينها بخشي از گفته هاي سردار حسين 

همداني، فرمانده سپاه محمد رسول اهلل تهران در گفت وگو با همشهري ديپلماتيك است كه در ادامه متن آن را می خوانيد.

بازتاب انقالب اسالمي

   تحلي�ل ش�ما در م�ورد تح�والت منطقه و 
خيزش های بيداری اس�المی چيست و به طور 
خاص بفرماييد ريشه بيداری اسالمی در منطقه 

را چه می بينيد؟
بر بنيانگذار نظام جمهوري اس��المي، معم��ار كبير انقالبمان، 
ابرمرد قرن بيستم، متحولگر عصر حاضر امام خميني)ره( درود 
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هميشه بيدار ايران را ديد. مي گفت: »با اينكه پايان نامه من در 
سال هاي گذشته واليت فقيه بوده است اما واليت فقيه را بعينه 
در ايران ديدم. مي خواهم به مصر برگردم و بگويم ما هنوز با ملت 

ايران فاصله داريم.
براي رسيدن به پيروزي بايد به اين جايگاه از پذيرش واليت 
فقيه برسيم«؛ اين نقش مقام معظم رهبري ما در بيداري اسالمي 
است.  امروز هم رهنمودهاي رهبر انقالب ما و هم رفتار مردم و 

ملت ما را الگو قرار داده اند.
  به نظرتان خيزش های بيداری اس�المی منطقه ممكن است 
در آينده به عنوان چالشی برای جمهوری اسالمی ايران مطرح 

شود؟
اصال امكان ندارد بيداري اس��المي چالش��ي براي ما محسوب 
شود.ما بيداري اسالمي را توسعه انقالب اسالمي ايران و افزايش 
قدرت انقالبيون مي دانيم. اين يك فرصت طاليي است يا باالتر؛ 
يك مژده از جانب خدا براي ملت ماست كه با آن به سوي اتحاد 

جماهير اسالمي خواهيم رفت.
  تجربه موفق ما در تشكيل نهادهاي مردمی مثل بسيج و جهاد 
سازندگی را در مصادره نشدن انقالب ها توسط استعمارگران، 

چقدر مؤثر می بينيد؟
ما جلساتي با هسته های بس��يج جهان داريم كه طي آن تالش 
خواهيم كرد اولين آس��يب اين انقالب ها  كه رهبری توس��ط 
نااهالن است را گوش��زد كنيم. تجربه به ما نش��ان می دهد در 
محقق ش��دن اين مهم، حضور نهادهای مردمی مثل بس��يج، 
بس��يار مهم اس��ت. البته ما در اين مورد نگران نيس��تيم چون 
ممكن است برخي از اين انقالب ها با چالش هايي مواجه شوند 
و گرفتار بمانند و جهان استكبار پايگاهش در آنجا را جمع نكند 
اما مطمئنا همه اين حركت ها دچار انحراف نخواهند شد چون 
جبهه دشمن را مي شناسيم.  امروز نظام سرمايه داري نمي تواند 
امنيت سرمايه گذاري در منطقه را برای س��رمايه گذاران خود 
تأمين كند. هيچ سرمايه گذاري حاضر نيست با اين وضعيت در 
كشورهاي منطقه سرمايه گذاري كند. اين يعني شروع فروپاشي 
نظام س��رمايه داري. در آينده به واس��طه بيكاري حتما با فشار 
مردم به س��ردمداران كاخ س��فيد مواجه خواهيم شد. مطمئنا 
مردم عربستان در مقابل نظام سرمايه داري به جوشش خواهند 
آمد. به نظرم هر تغيير در منطقه، اگرچه مطلوب نباشد اما يك 

گام به جلوست.

دارد. رهبران گذش��ته مصر كه ت��ا ديروز در مقابل ش��يعيان 
موضع گيري داشتند، امروز حامي شيعه هستند و براي هر كس 

كه به مقدسات شيعه توهين كند، حكم اعدام صادر مي كنند.
امروز اين قدر آشكار اس��ت كه اين بيداري اسالمي است كه 
هر كس در هر گوش��ه از جهان مي تواند اين را تشخيص دهد. 

كشورهاي غيرمسلمان هم همين طورند. 
مگر اسالمی بودن بيداری چيست ؟ گاندي مي گويد: »آنچه 
من ياد گرفته ام، از حسين بن علي است.« ملت هاي غيرمسلمان 
می گوين��د: »ما از ش��ما مردم مس��لمان ياد گرفته اي��م و الگو 

برداشته ايم.« حاال ظلم نيست ما آن را بيداري اسالمي ندانيم؟
  رفتار و واكنش آمريكا در جريان بيداری اس�المی را چگونه 

ارزيابی می كنيد؟
آمريكا و هم پيمانانش چنان زخم خورده اند كه ممكن اس��ت 
برخي كشورها را دچار مش��كل كنند اما ملت هاي منطقه اگر 
همچون ملت اي��ران، ثابت قدم بايس��تند و رهبرانی كه روحيه 
ضداس��تكباري دارند و حاضرند مثل امام)ره( و رهبر ما ش��جاع 
باشند را به عنوان رهبر انتخاب و مقاومت كنند، حتما خدا فتح را 
نصيبشان خواهد كرد. آنچه ما ديده ايم به هم ريختگي و آشفتگي 

سردمداران كاخ سفيد است.
 آنها آمده بودند عراق را به عنوان پادگان نظامي افغانستان را به 
عنوان پايگاه نظامي در جوار ما برقرار كنند. آمده بودند در آسياي 
ميانه، پايگاه نظامي عليه اسالم به وجود آورند. مي خواستند ايران 
را با محاصره طوالني )هم محاصره اقتصادي و هم نظامي( از پا 
درآورند اما خيزش هاي منطقه نشان داد هر جرقه اي كه آمريكا 
زد تا دامن ايران را بگيرد، به آتش مهيبي تبديل ش��ده و دامن 

خودشان را گرفته است. بيداري اسالمي آمريكا را مي سوزاند.
به نظر م��ن تمام وعده هاي ام��ام)ره( به 
وقوع خواهد پيوس��ت. يك روز ما گرفتار 
جنگ تحميلي بوديم و اميد نداش��تيم 
حتی بتوانيم خرمشهر را آزاد كنيم. امام)ره( 
فرمودند: »شما بنا بر تكليف مي جنگيد و 
با نتيجه كاري نداريد، مقاومت كنيد اگر 

جنگ 20 سال هم طول بكشد.«
 امروز بيداري اسالمي نتيجه مقاومت 
هشت ساله ما در جنگ تحميلي و مقاومت 
20 س��اله ما در مقابل جنگ نرم اس��ت. 
خداوند به ما مژده داده است كه استكباري 
كه آمده بود عرصه مقاومت را براي شما 

تنگ كند، چنان زمينگير خواهد شد كه نمي تواند امور داخلي 
خود را سامان دهد.

امروز ما نه تنها از تمام ملت هاي مس��لمان در مواضعشان در 
تش��كيل نظام ديني حمايت مي كنيم بلك��ه از ملت هاي اروپا 
،آفريقا و آمريكا نيز حمايت مي كنيم. به خصوص ملت آمريكا كه 

زير فشار سردمداران كاخ سفيد قرار دارند.
 در مورد ملت آمريكا بايد بگويم نظام سرمايه داري تمام عزت 

و سرمايه آنها را لگدمال كرده است.
 پيام ما به ملت آمريكا بر اساس رهنمودهاي اسالم، اين است 
كه مقاومت كنيد و بدانيد پيروزي نزديك است. اگر حركتي مثل 
ملت مسلمان منطقه خاورميانه را دنبال كنيد، مطمئنا آينده 
اداره كشور شما در دست خودتان خواهد بود. بايد بدانيد فرصت 
طاليي در اختيار شماس��ت، همانند ملت ايران بايد قدر آن را 
بدانيد. يك شب راحت براي سردمداران نگذاريد و بدانيد خداوند 

به واسطه حضرت مسيح به شما وعده پيروزي داده است. 
بداني��د اگر بر اس��اس دس��تورات صريح حضرت مس��يح)ع( 
حركت كنيد، به پيروزي خواهيد رسيد. امروز ملت آمريكا جزو 
مستضعفان است و وظيفه دينی ما حمايت از آنهاست. در مقابل 
كساني كه شايد بگويند ملت ايران چرا چنين هزينه سنگيني 
را متقبل می شود، مي گويم ما طبق حكم الهي حركت مي كنيم 
و يقين مي دانيم ك��ه وعده الهي حق اس��ت و روزي به عينيت 

خواهد رسيد.
  تاثير مواضع و روش�نگری های مقام معظ�م رهبري در اين 

خصوص را چطور ارزيابی می كنيد؟
ما در قيام ملت رش��يد و انقالب��ي مصر ديديم آنها بر اس��اس 
رهنمود مقام معظ��م رهبري حرك��ت كرده اند؛ اي��ن را خود 
آنها مي گويند. بخش عربي خطبه مقام 
معظم رهبري در نم��از جمعه تهران در 
سرتاسر مصر تكثير شد. اطالع دارم به 
پاس اين پيام، انديشمندان مصر پاسخ 
كتبي دادند. نه يك پاسخ بلكه ده ها پاسخ 
دادند. ي��اد گرفتند بايد جاسوس��خانه 
رژيم صهيونيستي يا آنچه به نام سفارت 
اين رژيم بوده را از سرزمين ش��ان پاك 
كنند تا انقالبشان ثمر دهد. 13 آبان روز 
استكبارستيزي ما يك خواهر مسلمان 
از استادان دانش��گاه مصر به ايران آمده 
بود  و مقابل النه جاسوسي آمريكا، ملت 

پيام رهبر معظم انقالب به مردم مصر 
در تداوم حركت  آنها و سرنگوني رژيم 
مبارك بسيار تاثيرگذار بود

بازتاب انقالب اسالمي
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به تعبیر مقام معظم رهبری، 
م�ا ه�ر آنچ�ه در انق�الب 
اس�المی ش�اهد آن بوديم، 
اكنون بايد ش�اهد باشیم تا 
در كشورهای حوزه بیداری 

اسالمی اتفاق بیفتد



اگر در آذر سال 1357 شاهد گردهمايی سران قدرت های غربی برای 
انحراف انقالب مردم مسلمان ايران بوديم، شاهد همين تشكل ها 
و گردهمايی ها برای انحراف هدف های انقالبی مردم كش��ورهای 
عربی نيز خواهيم بود. اگر تالش كردند ت��ا از صبح پيروزی انقالب 
در قالب حركت های تجزيه طلبانه و تقويت ضدانقالب، تروريس��م 
و خشونت های س��ازمان يافته عليه ملت ايران، مقابل اين حركت 
انقالبي بايستند، رهبر انقالب هشدار داد كه چنين كارشكنی ها و 
مانع تراشی هايی در سر راه مردم كشورهای موج بيداری اسالمی از 
سوی غربی ها انجام خواهد شد و آنها برای اين اتفاق منتظر و آماده 
باشند. اكنون حضور شورای نظامی مصر و تالش جدی ای كه برای 
انحراف حركت بيداری اسالمی و مصادره انقالب مردم مصر دارند، 
بسيار شبيه حركت هايی است كه نظاميان در آخرين روزهای قبل از 
پيروزی انقالب ايران به رهبری ژنرال هايزر آمريكايی می خواستند 
انجام دهند تا به نوعی انقالب مردم مسلمان ايران را  با كودتا مصادره 
كنند.وقتی آمريكايی ها ه��زاران نفر از جوان��ان تونس را به كالس 
آموزش دموكراس��ی غربی فرامی خوانند و اصرار دارند كه اين افراد 
با اصول زندگی غربی آشنا ش��وند و ارزش های غربی را فرا بگيرند؛ 
حركت هايی از اين دس��ت را نيز می توان در قب��ل و بعد از پيروزی 
انقالب اسالمی ايران مشاهده كرد. مشخصا موج سنگين رسانه ای، 
جهت تحريف فعاليت های بيداری اسالمی را می توان از نمونه های 

صورت گرفته در ابتدای پيروزی و روزه��ای پس از پيروزی انقالب 
دانست. بحث مشترك غربی ها اين است كه دين قادر به اداره جامعه 
نيست و دين تجربه موفقی در اداره جامعه ندارد كه اين را هم در اوايل 
پيروزی انقالب مطرح می كردند، امروزه شاهد هستيم كه هم توسط 
رسانه های غربی و هم چهره هايی كه به لحاظ فكری وابسته به غرب 

هستند، حتی در ديگر كشورها بيان می شود.
مقامات تركيه با س��فر به مصر رس��ما بحث سكوالريسم را مطرح 
مي كنند و مي خواهند كه دموكراسی سكوالر جايگزين حكومت های 
استبدادی شود. اين حركتی است كه ما در ابتدای انقالب هم شاهد 
آن بوديم و چهره های خوش سابقه ملی گرا و ليبرال با وجود سابقه 
خوبی كه داش��تند و به لحاظ فردی مسلمان بودند با مطرح كردن 
سكوالريسم سعی داش��تند به نوعی انقالب را منحرف كنند. تمام 
اين موارد را می توان به عنوان مصاديقی از كلياتی دانست كه رهبر 
معظم انقالب در اجالس بيداری اسالمی در مورد آن هشدار دادند.
در اجالس بيداری اسالمی كه در مهرماه امسال برگزار شده، رهبر 
انقالب عنوان كردند كه »هر آنچه كه غربی ها به عنوان مانع در سر 
راه مردم ايران ايجاد كردند تا انقالب اسالمی را در ايران متوقف كنند 
چنين حركاتی دقيقا در پيش پای مردم مصر و تونس و يمن و ليبی 
و... ايجاد خواهد شد و آنها بايد هوشيار باشند تا بتوانند از اين موانع با 

موفقيت و سالمت عبور كنند.«

می
 اما

يار
سات

س: 
عك

بازتاب انقالب اسالمي

بیداري اسالمي راه نجات ملت ها
جهت گیري خیزش هاي منطقه با انقالب اسالمي مشترك است

 موضوع بيداری اسالمی ملت ها و تحول در رويكردهای اجتماعی و سياسی آنها، موضوعی 
دكتر محمدصادق كوشكی

استاد دانشگاه
اس��ت كه نه تنها محدود به يك س��ال اخير و به ويژه در تحوالت كش��ورهای عربی اسالمی 
نمی ش��ود بلكه از ديدگاه تئوريك در كالم بنيانگذار جمهوری اس��المی ايران و رهبر فرزانه 
انقالب به وفور و در فواصل زمانی مختلف اين سه دهه يافت می شود. اين مساله باعث شده تا ايران و تفكر انقالبی آن نه تنها به عنوان يك 
سرمشق برای تحوالت اخير خاورميانه، قلمداد شود بلكه نزد ملت ها و نخبگان كشورها به عنوان تئوريسين در اين زمينه، به حساب آيد. 
در همين رابطه دكتر محمدصادق كوشكی در يادداشت پيش رو، به تطبيق نظرات مقام معظم رهبری و امام خمينی)ره( و ديدگاه های تئوريك 

در زمينه بيداری اسالمی و تحوالت خاورميانه پرداخته است.

بهتر است در ابتدا برای تعيين چارچوب بحث، به 
يكی از عب��ارات رهبر معظ��م انق��الب در تاريخ 
69/12/22 اشاره كنم و براساس آن موضوع را ادامه 
دهم. ايش��ان در آن س��خنرانی )يعنی نزديك به 20 س��ال پيش( 
می فرمايند: »امروز ملت ها به احكام اسالمی نياز دارند. امروز حتی 
ملت های غيرمس��لمان به احكام اس��المی نياز دارند، چه رسد به 
ملت های مس��لمان. اين ملت هايی كه می بينيد پشتش��ان زير بار 
قدرت های بزرگ خم شده و زجر می كشند به خاطر دوری از اسالم 

است. بيداری اسالمی ملت ها را نجات خواهد داد.«
تحقق تعبير بيداری اسالمی كه رهبر انقالب در سال هاي دور به آن 
پرداخته را امروز تحت همين عنوان مشاهده می كنيم. اگر بخواهيم 
از آن به پيشگويي تعبير كنيم، تعبير درستی به كار نبرده ايم؛ چراكه 

پيشگويی در حوزه دينی ما جايگاهی ندارد.
اما آنچه بر زب��ان امام خميني)ره( و رهبر انقالب جاری ش��ده را بايد 
توصيف حكيمانه ای از آينده بدانيم كه امروز به تدريج بخش هايی 
از آن را می بينيم. كمااينكه در ابتدای س��ال جاری شاهد بوديم كه 
رهبر انقالب با قاطعيت بيان فرمودند كه به زودی شاهد حركت هايی 
از جنس بيداری اسالمی در اروپا و آمريكا خواهيم بود. در آن مقطعی 
كه ايشان اين صحبت را مطرح فرمودند در اروپا و آمريكا هيچ خبری 
از بيداری مردم نبود اما هم اكنون شاهد هستيم به تدريج بيداری اروپا 

و آمريكا، از نيويورك در قلب جهان س��رمايه داری آغاز شده و وجه 
مشتركش با بيداری اسالمی، ظلم ستيزی است.

البته ش��ايد حرف دقيقی نباش��د كه در آينده ای نزديك ش��اهد 
برپايی حكومت اسالمی در اين كشورها باشيم اما آنچه مهم است، 
جهت گيری اس��ت. جهت گيری اين خيزش ها در سه نقطه ای كه 
عرض شد، با انقالب اسالمی مشترك اس��ت و به همين دليل هم 
غربی ها و هم دشمنان انقالب اسالمی و حتی شخصيت های منفور 
رژيم صهيونيستی وقتی كه می خواهند بيداری اسالمی را توصيف 
كنند، آن را حركتی در مسير انقالب اسالمی ايران و هم جهت با نظام 
جمهوی اسالمی توصيف می كنند و به همين جهت برای انحراف 
آن تالش می كنند. اگر بخواهيم مصاديقی را از بيانات مقام معظم 
رهبری در خصوص بيداری اس��المی مطرح كنيم و تحقق عينی 
آن را جست وجو كنيم، موضوع مشابهت هايی است كه ايشان بين 
انقالب اس��المی ايران و بين حركت های انقالبی مردم كشورهای 
اسالمی و عربی در موج اخير مطرح كرده اند. به تعبير دقيق تر، ايشان 
تالش های آمريكا و دولت های غربی قبل از پيروزی اين حركت ها 
را شبيه حركت هايی دانسته اند كه آمريكا و كشورهای غربی قبل از 
پيروزی انقالب اسالمی ايران در آذر و دی سال 1357 انجام دادند. 
به تعبير ايشان، ما هر آنچه در انقالب اسالمی شاهد آن بوديم، اكنون 
بايد شاهد باشيم تا در كشورهای حوزه بيداری اسالمی اتفاق بيفتد. 
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امروز ام��ت اس��المى درگير ح��وادث بزرگى 
اس��ت. آن ج��ورى ك��ه م��ا مي فهمي��م و م��ا 
احساس مي كنيم، اين تجربه اى كه امروز در 
كشورهايى از دنياى اسالم تحقق پيدا كرده 
و بيدارى اس��المى منجر به حضور مردم در 
عرصه ى تعيين سرنوش��ت خود شده، يكى 
از آن تجربه هاى بسيار مهم و ارزشمند تاريخ 
اسالم است. آنچه كه شما مالحظه مي كنيد 
در مص��ر، در تون��س، در ليب��ى، در يم��ن، در 
بحرين و در برخى از كش��ورهاى ديگر اتفاق 
افتاده اس��ت  كه مردم خودشان وارد صحنه 
شده اند، ملت ها خودشان همت گماشته اند بر 
اينكه سرنوشت خودشان را در دست بگيرند، 
اين از آن ح��وادث فوق العاده ب��زرگ و تعيين 
كننده اس��ت؛ اين مي تواند ب��راى مدت هاى 
طوالنى، مسير تاريخ امت اسالم و مسير اين 

منطقه را تعيين كند.

 بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار مسووالن 
نظام و سفرای كشورهای اسالمی 1390/06/09

بيداري امت اسالمي

طرح: بهرام غروي



تكيه بر سنت نبوي و آراي مردم
نگاهي به تحوالت تونس و مصر

آغاز جنبش هاي اجتماعي و سياسي طي ماه هاي اخير با هدف رهايي از استبداد و 
غالمعلی خوشرو

معاون	اسبق	حقوقي	وزارت	خارجه	
حكومت هاي غرب گرا در منطقه خاورميانه شكل گرفته است. رويكرد بسياري از اين 
حركت ها بازگش��ت به ارزش ه��اي اس��امي در قال��ب حكومت هاي مردمي اس��ت. 
كشورهاي خاورميانه داراي بافتي سنتي هس��تند و اس��ام نقش تعيين كننده اي در آنها دارد. هويت ديني جمعي همبستگي را در شكل 
اسام خواهي با نام بيداري اسامي در اين كشورها به وجود آورده است. اين تحول و تحرك اجتماعي كه ريشه در سنت نبوي و تكيه بر 
آراي مردم دارد، به دنبال بازيابي هويت اسامي و كنار زدن حكومت هاي ديكتاتوري وابسته به غرب است. موج بيداري اسامي در مقابل 
غرب گرايي و اسام ستيزي به دنبال مقابله با فساد،  تبعيض و فقر در سايه احكام دين مبين اسام است. در متن پيش رو روند تكوين و گسترش 

مردم ساالري ديني متكي بر بيداري اسامي با توجه به شرايط خاص كشورهاي مصر و تونس مدنظر قرار گرفته است.

بيداري امت اسالمي

جنبش	هاي	اجتماعي	و	سياس��ي	كه	در	ده	ماه	
گذشته	از	تونس	ش��روع	شد	و	سپس	مهم	ترين	
كشور	عربي؛	يعني	مصر	را	فرا	گرفت	در	نوع	خود	
ش��گفتي	آور	و	در	جهان	عرب،	كامال	بي	س��ابقه	بوده	است.	اين	
پديده	ب��زرگ	اجتماعي	را	جز	در	بس��تر	وضعي��ت	اقتصادي،	
اجتماعي	و	سياسي	اين	كشورها	نمي	توان	فهميد	و	تحليل	كرد.	
صاحب	نظران	مختلف،	هر	كدام	به	بخش��ي	از	اين	عوامل	تكيه	
كرده	و	آن	را	مبناي	تحليل	خود	از	شرايط	موجود	قرار	داده	اند.	
گروهي	عوامل	اقتصادي	و	جمعي	عوامل	سياسي	و	گروه	ديگري	
عوامل	اجتماعي	و	فرهنگي	را	مبناي	بروز	نارضايتي	و	سپس	عمل	
گس��ترده	اجتماعي	قرار	داده	اند.	با	اين	همه	مناس��ب	تر	است	

مجموعه	عوامل	را	در	نظر	گرفت	و	با	نگاهي	فراگير	آنها	را	مورد	
توجه	قرار	داد:

		حكومت	هاي	ديكتاتوري	غيرانتخابي	و	مبتني	بر	س��ركوب	
و	ترس

		رژيم	هايي	با	روابط	دوستانه	با	غرب	و	هماهنگ	با	سياست	هاي	
آمريكا	و	رژيم	صهيونيستي	به	خصوص	در	منطقه

		مب��ارزه	س��ازمان	يافته	با	جريان	هاي	اس��المي	و	س��ركوب	
گس��ترده	آنها	تحت	عناوين	مبارزه	با	تروريسم،	افراطی		گري	و	

خشونت	گرايي
		مخالفت	با	حضور	دي��ن	در	عرصه	هاي	
اجتماعي	و	سياس��ي	و	پيگي��ري	اهداف	
سكوالري	به	همراه	سياس��ت	هاي	آمرانه	

و	اقتدارگرا
		اقتصاد	وابسته،	بيكاري	گسترده	و	فقر	و	

عقب	ماندگي
		بي	عدالتي،	تبعيض	و	تحقير	گس��ترده	

مردم
		فساد	گس��ترده	به	خصوص	در	رده	هاي	

باالي	حكومتي
		ترويج	و	گس��ترش	فرهن��گ	وارداتي	و	

غربي
كش��ورهاي	خاورميانه	داراي	جوامعي	
سنتي	هس��تند	كه	در	آنها	نقش	اسالم	در	
زندگي	روزمره	مردم،	بسيار	گسترده	است.	
اسالم	نه	تنها	بر	رابطه	فرد	با	خالق	خويش	
تكيه	مي	كند	بلكه	رابطه	ف��رد	با	جامعه	را	
تحكيم	مي	بخش��د	و	به	عاملي	بسيار	مهم	
در	هويت	بخش��ي	به	افراد	تبديل	مي	شود.	
هويت	جمعي	ديني	بارزترين	وجه	مشترك	

مردم	را	تش��كيل	مي	دهد.	دين	فقط	به	عقيده	و	باور	قلبي	افراد	
محدود	نمي	شود	بلكه	نوعي	احساس	تعلق	و	همبستگي	ايجاد	

مي	كند.
اين	همبستگي	كه	به	صورت	س��نتي	در	تجمع	هاي	روزمره	
ديني	بروز	مي	يابد،	ب��ه	تدريج	با	بهره	گي��ري	از	نهادهاي	نوين	
به	س��اختاری	مؤثر	در	زندگی	اجتماعی	بدل	می	ش��ود.	چنين	
ساختارهايی	شامل	مؤسسات	خيريه	اي	است	كه	طيف	وسيعي	
از	فعاليت	هاي	اجتماع��ي	نظير	آموزش،	بهداش��ت،	كمك	به	

تهيدستان	و	خدمات	عمومي	را	دربر	مي	گيرد.

بيداري اسالمي تعبيري 
زيبا در تفس�ير تحوالت 
جاري در جهان اس�الم 
اس�ت. بيداري اسالمي 
ريش�ه در س�نت نب�وي و تكي�ه ب�ر آراي 
مردم دارد. اس�الم در طول 1400 س�ال، 
فرهنگ، س�نت و روش زندگي مسلمانان 
را ش�كل داده و مبناي ايم�ان و عمل آنها 
بوده است. اس�الم در خاورميانه و شمال 
آفريقا ب�ا جان و روح مردم ممزوج اس�ت 
و عنص�ري وارداتي نيس�ت كه ب�ا ايجاد 
هراسي دروغين بتوان آن را برای هميشه 
من�زوی كرد. اكن�ون م�ردم با كن�ار زدن 
حكومت ه�اي ديكتات�وري و وابس�ته به 
غرب به بازيابي هويت خويش مشغولند. 
مردم در مقاب�ل ديكتات�وري حاكمان، به 
آزادي و مردم س�االري روي آورده اند و در 
مقابل غرب گرايي و اسالم ستيزي آنها به 
ارزش هاي اس�المي و فطرت انساني پناه 
آورده اند و در مقابله با فساد، تبعيض و فقر 
در پي عدالت هستند. بر اين اساس در اين 
كشورها نوعي مردم ساالري ديني با توجه 
به شرايط خاص هر كشور در حال تكوين و 

گسترش است.
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راشد	الغنوش��ي	در	دهه	60	ميالدي	و	هنگام	تحصيل	
و	تدريس	در	زيتوني��ه	تونس،	دور	جدي��دي	از	جريان	
اس��الم	خواهي	در	تونس	را	پايه	گذاشت.	اين	جريان	به	
انتقاد	از	كوتاهي	شيوخ	زيتونيه	از	نسل	پيشين	خود	در	
تحويل	حكومت	به	سكوالرها	معروف	بود.	اين	جنبش،	
رهبران	فكري	خود	را	سيد	قطب،	حسن	البنا	و	مودودی	
مي	دانست.	راشد	الغنوش��ي،	رهبر	جريان	اسالم	گراي	
تونس	و	ح��زب	النهض��ه	در	س��ال	1970	ب��ه	همراه	
»عبدالفتاح	مورو«	و	»حميده	النيفر«	و	»صالح	الدين	
جورشی«	هسته	اي	چهار	نفره	تشكيل	دادند	كه	به	همراه	
»جمعيت	پاسدار	قرآن	كريم«	اولين	حلقه	هاي	درس	
و	بحث	پيرامون	فلسفه	اس��المي	را	در	مسجد	سيدي	
يوسف	تشكيل	دادند.	اين	حلقه	هاي	درس	چند	هزار	نفره	

پايه	هاي	تشكيل	دهنده	حزب	النهضه	را	شكل	داد.
ت��الش	راش��د	الغنوش��ي	در	ش��كل	گيري	و	تعميق	
اسالم	خواهي	در	تونس	با	انتش��ار	ماهنامه	»المعرفه«	
ادامه	يافت؛	امري	كه	اعمال	فشار،	تبعيد	و	زندان	را	براي	
وي	به	دنبال	داش��ت.	او	در	دهه	1980	پس	از	آزادي	از	
زندان	با	سفر	به	كشورهاي	حاشيه	خليج	فارس،	ايران،	
سودان	و	لبنان	تالش	خود	براي	رجوع	به	اسالم	به	عنوان	
رمز	ورود	به	فضاي	آزادي	و	عدالت	را	ادامه	داد.	در	همين	
مسير،	وي	با	ايجاد	حزبي	به	نام	النهضه	كه	با	نام	النجاه	
االسالمي	هم	شناخته	مي	شود،	به	مبارزه	با	سياست	هاي	
سكوالريستي	و	ضداسالمي	بورقيبه	و	بن	علي	پرداخت.	
با	آغاز	جنبش	هاي	مدن��ي	و	آزادي	خواهانه	در	تونس،		
الغنوشي	و	حزب	الدعوه	مورد	اقبال	عمومي	قرار	گرفتند	
به	گونه	اي	كه	در	انتخابات	مجلس	موسسان	با	كسب	89	
كرسي،	اكثريت	اين	مجلس	را	به	خود	اختصاص	دادند.	
برخي	از	اصول	اعالم	شده	از	سوي	الغنوشي	و	حزب	
النهضه	در	انتخابات	مجلس	مؤسسان	تونس	كه	

با	استقبال	مردم	روبه	رو	شد،	عبارتند	از:
تعيين	رابطه	دين	و	حكومت،	اصالح	و	پاكسازي	
دس��تگاه	قضايي	و	سيس��تم	امنيتي،	ضرورت	
پايبندي	به	اهداف	انقالب	تونس	در	بازگشت	به	

اصول	اسالمي	و	حل	مشكالت	معيشتي	مردم.

درآمدي بر فعاليت هاي الغنوشي 

گروه	هاي	اس��الم	گرا	در	ش��مال	خاورميانه،	اگرچه	به	صورت	
سازماندهي	شده	به	داليل	سياسي	سركوب	شده	اند	اما	توانسته		اند	
با	روش	هاي	ديگري	نظير	فعاليت	در	امور	عام	المنفعه،	موقعيت	
خود	را	در	جامعه	تثبيت	كنند.	اسالم	گرايان	در	تونس	و	مصر	در	
طول	چهار	دهه	تحت	عناويني	چون	متحجر،	افراطي	و	تروريست	
سركوب	ش��ده	اند.	ايجاد	هراس	و	بدبيني	نسبت	به	خواسته	هاي	
سياسي	اسالم	گرايان	و	ايجاد	سوءظن	نس��بت	به	اهداف	نهايي	
مسلمانان	در	عمل	آنها	را	از	عرصه	سياست	همگاني	به	زندان،	تبعيد	
و	انزوا	كشاند.راشد	الغنوشي،	رهبر	حركت	النهضه	را	در	تونس	بارها	
زنداني	كرده	و	به	اتهام	هواداري	از	انقالب	اس��المي	ايران	و	عامل	
جمهوري	اسالمي	ايران	بودن	تا	پاي	چوبه	دار	كشاندند	و	سپس	از	
وطن	خويش	تبعيد	كردند.	در	مصر	حركت	هاي	اسالمي	به	شدت	
سركوب	شدند	و	رژيم	مبارك	با	تحكيم	روابط	با	غرب	به	مخالفت	
با	هرگونه	حركت	آزادي	خواهي	و	اسالم	گرايي	پرداخت	و	انگشت	
اتهام	را	به	سوی	ايران	گرفت.	اين	شيوه	منسوخ	و	شكست	خورده	
اين	روزها	به	ش��دت	مورد	اس��تفاده	بحرين،	عربس��تان	و	رژيم	
صهيونيستي	اس��ت.	آنچه	امروز	در	تونس	و	مصر	شاهد	هستيم،	
آزادي	خواهي	مردم	در	برابر	ديكتاتوري	است.	اسالم	خواهي	مردم	

در	برابر	سياس��ت	هاي	وارداتي	و	برخوردهاي	خشن	گذشته	در	
برابر	فرهنگ	و	سنت	ديني	است.	عدالت	جويي	مردم	در	برابر	فساد	
و	تبعيض	و	فقر	است.	اكنون	ش��اخه	سياسي	اخوان	المسلمين،	
تحت	عنوان	حزب	»	آزادي	و	عدالت«	فعاليت	مي	كند	كه	اين	خود	
نشان	مي	دهد	كه	اسالم	گرايان	آزادي	و	عدالت	را	دوگوهر	ناياب	در	
جامعه	امروز	مصر	مي	دانند.	امروز	اسالم	گرايان	نيامده	اند	تا	اسالم	
را	به	اجبار	به	جامعه	برگردانند	بلكه	آنها	با	موانع	امنيتي	و	سياسي	
كه	مس��لمانان	را	محدود	و	منزوي	كرده	بود،	مب��ارزه	مي	كنند.	
اسالم	گرايان	در	مصر	و	تونس	مي	گويند	ما	موانع	دعوت	به	اسالم	
را	از	ميان	برمي	داريم،	مردم	خود	بر	اساس	فطرت	خويش	انتخاب	
مي	كنند.	ما	روش	زندگي	محبت	آميز	و	دور	از	فس��اد،	تبعيض	و	
اختناق	را	پي	مي	گيريم.	مردم	خود	صراط	مستقيم	را	مي	شناسند.	
ما	با	اسالم	هراسی	مقابله	مي	كنيم؛	چراكه	تحت	اين	نام،	چند	دهه	
حركت	هاي	اسالمي	را	سركوب	و	منزوي	كرده	اند.	ما	اسالم	را	به	
عنوان	مرجع	مهم	قانونگذاري	در	نظر	مي	گيري��م	اما	نهايتا	اين	
مردم	هستند	كه	با	مشاركت	آزادانه	در	انتخابات،	روش	زندگي	و	
نيز	حاكمان	خود	را	برمي	گزينند.	آزادي	و	مردم	ساالري	نافي	اسالم	

نيست	بلكه	ياور	مسلمانان	خواهد	بود.

بنابراين	بيداري	اسالمي	تعبيري	زيبا	در	تفسير	تحوالت	جاري	
در	جهان	اسالم	است.	بيداري	اسالمي	ريشه	در	سنت	نبوي	و	تكيه	
بر	آراي	مردم	دارد.	اس��الم	در	طول	1400	سال،	فرهنگ،	سنت	
و	روش	زندگي	مس��لمانان	را	ش��كل	داده	و	مبناي	ايمان	و	عمل	
آنها	بوده	است.	اسالم	در	خاورميانه	و	شمال	آفريقا	با	جان	و	روح	
مردم	ممزوج	است	و	عنصري	وارداتي	نيست	كه	با	ايجاد	هراسي	
دروغين	بتوان	آن	را	برای	هميشه	منزوی	كرد.	اكنون	مردم	با	كنار	
زدن	حكومت	هاي	ديكتاتوري	و	وابسته	به	غرب	به	بازيابي	هويت	
خويش	مشغولند.	مردم	در	مقابل	ديكتاتوري	حاكمان،	به	آزادي	و	
مردم	ساالري	روي	آورده	اند	و	در	مقابل	غرب	گرايي	و	اسالم	ستيزي	
آنها	به	ارزش	هاي	اسالمي	و	فطرت	انساني	پناه	آورده	اند	و	در	مقابله	
با	فساد،	تبعيض	و	فقر	در	پي	عدالت	هستند.	بر	اين	اساس	در	اين	
كشورها	نوعي	مردم	س��االري	ديني	با	توجه	به	شرايط	خاص	هر	
كشور	در	حال	تكوين	و	گسترش	است.	اسالم	امروز	در	اين	كشورها	
تنها	يك	مفهوم	انتزاعي	نيس��ت	كه	صرفا	شعارهايي	را	مطرح	و	
خود	را	از	متن	زندگي	كنار	بكشد.	توجه	به	عنصر	زمان	و	مكان	و	
در	نظر	گرفتن	شرايط	اقتصادي،	سياسي	و	فرهنگي	جامعه	براي	
پاسخگويي	به	چالش	هاي	موجود،	ضروري	است.	چالش	هاي	مهم	
اسالم	گرايان	از	يك	سو	پايبندي	آنها	به	نقش	و	آراي	مردم	است	
و	از	س��وي	ديگر	توجه	به	ارزش	هاي	ديني.	بحث	سكوالريسم	
و	اس��الم	گرايي	يكي	از	چالش	هاي	مهم	اس��ت	و	اينكه	اسالم	
تا	چه	حد	با	مردم	ساالري	س��ازگاري	دارد	و	آيا	اسالم	گرايان	
دموكراسي	را	براي	كسب	قدرت	مي	خواهند	يا	آنكه	حاضرند	
قدرت	را	در	يك	فرايند	دموكراتيك	واگذار	كنند.	از	چالش	هاي	
ديگر،	حق��وق	اقليت	ها،	آزادي	هاي	اساس��ي،	حقوق	بش��ر	و	
به	ويژه	حقوق	زنان	است.	مقابله	با	افراط	و	تفريط	و	جلوگيري	
از	فرقه	گرايي	و	اختالفات	مذهبي	و	قبيله	اي	از	دشواري	هاي	
ديگر	جوامع	پس	از	انقالب	است.	ثبات	و	استقالل	و	يكپارچگي	
كشور	به	آس��اني	تضمين	نمي	شود.	كش��ور	عراق	هنوز	از	شر	
اقدامات	تروريستي	كه	به	قيمت	جان	هزاران	انسان	بي	گناه	و	
تخريب	بخش	وسيعي	از	زيرساخت	هاي	اقتصادي	و	اجتماعي	

تمام	مي	ش��ود،	نجات	نيافته	اس��ت.	مداخالت	خارجي	و	
فشارهاي	بين	المللي	و	منطقه	اي	نبايد	اسالم	گرايان	را	در	
پيگيري	اهداف	عدالت	جويانه	و	آزادي	خواهانه،	سس��ت	
كند.	بنابراين	اس��الم	گرايان	جهادي	علمي	و	عملي	در	
پيش	دارند	تا	با	گسترش	دانش	و	بينش	روز	آمد	در	مديريت	

جامع��ه	دموكراتيك	و	اس��المي	موفق	
باشند.

آنچه امروز در تونس و مصر شاهد هستيم، آزادي خواهي 
مردم در برابر ديكتاتوري است. اسالم خواهي مردم 
در برابر سياست هاي وارداتي و برخوردهاي خشن 

گذشته در برابر فرهنگ و سنت ديني است

بيداري امت اسالمي
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30 آوریل: در	جنگ	بين	نيروه��اي	وفادار	به	
معمر	قذافي	و	انقالبيون	در	مرز	مشترك	ليبی	
با	تونس،	طرفداران	قذافی	به	خاك	اين	كشور	
تجاوز	كردند	و	با	نظاميان	تونسی	درگير	شدند.

24 آوری��ل: دادگاه	اس��تيناف	تونس،	انحالل	
حزب	جنب��ش	مش��روطه	دموكراتيك	به	

رياست	بن	علي	را	تاييد	كرد.

نگاهي به انقالب تونس 
و تحوالت بعد از آن

جرقه بيداري
سرمنش��أ تحوالت خاورميانه و ش��مال آفريقا با خودسوزی و 
مرگ جوان 27 س��اله فقير اما تحصيلكرده تونسی در اعتراض 
به بيكار شدن، رقم خورد و اين درآمدی بود برای شروع هفته ها 
تظاهرات خشونت آميز خيابانی در كشورهای عربی عليه حكام 
ظالم كه با سقوط بن علی، دومينوی سقوط ديكتاتورها آغاز شد 

و همچنان ادامه دارد. 
در ادامه نگاهی به ناآرامی هايي كه در 17 دس��امبر سال 2010 
با خودسوزی محمد بوعزيزی شروع ش��د و در 14 ژانويه سال 
2011 با فرار بن علی به عربستان )كمتر از يک ماه( پايان يافت و 

تحوالت بعد از آن در تونس، خواهيم داشت.
 

ساختار سياسی- جمعيتی تونس
پایتخت: تونس

زبان رسمی: عربی
نوع حکومت: جمهوری

مساحت: 163،610 کیلومتر مربع
جمعیت: 11،245،284

ترکیب گروه های قومی: اعراب )99 درصد(
ترکیب ادیان: مسلمانان )98 درصد(، مسیحیان 

)1درصد(، یهودیان و دیگر ادیان )1 درصد(
دین رسمی: اسالم )اکثریت مالکی(

جمعیت شیعیان: 102/000 نفر
استقالل از فرانسه: 20 جوالي سال 1956

17 دس��امبر:	در	پی	مصادره	كردن	چرخ	دستی	
محمد	بوعزي��زی	و	تحقير	وی	توس��ط	يكی	از	
مأموران	ش��هرداری،	او	خود	را	مقابل	ساختمان	

شهرداری	سيدی	بوزيد	آتش	زد.
27 دسامبر:	گسترش	جنبش	های	اعتراض	آميز	

به	شهرها	و	ديگر	استان	های	تونس
28 دس��امبر:	اولين	واكنش	رس��می	بن	علی	به	
اعتراض	هاي	مردمی	در	يك	سخنرانی	تلويزيونی	

و	محكوميت	خشونت	ها
30 دس��امبر: بن	علی	با	تغييره��اي	محدود	در	
كابينه،	سميرالعبيدی	را	به	س��مت	وزير	جديد	
ارتباطات	جوانان	و	ورزش	و	امور	دينی	منصوب	

كرد.

7 مارس:	دولت	موقت	جدي��د	در	اولين	اقدام،	
سازمان	پليس	مخفی	اين	كشور	را	منحل	كرد.

9 مارس: دادگاهی	در	تونس	برای	جلوگيری	از	
ورود	اعضای	حزب	حاكم	به	عرصه	سياسی	اين	

كشور،	اين	حزب	را	منحل	كرد.

دسامبراکتبرسپتامبرآگوستجوالیژوئنمهآوریلمارسفوریهژانویهدسامبر نوامبر

5 ژانویه: مرگ	بوعزيزی	به	دليل	شدت	سوختگی،	آتش	زدن	مقر	
حزب	حاكم	و	ساختمان	پليس	در	شهر	تاله،	آغاز	استفاده	از	تمامی	

امكانات	برای	سركوب	تظاهركنندگان
10 ژانویه: سخنرانی	جديد	بن	علی	با	هدف	تالش	برای	آرام	كردن	
اوضاع،	ارائه	راه	حل	هايی	برای	خروج	از	بحران	و	وعده	هايی	برای	

ايجاد	300	هزار	فرصت	شغلی
13 ژانوی��ه:	اس��تعفای	وزير	امورخارجه،	افزايش	تعداد	قربانيان	
اعتراضات	به	66	نفر،	اعالم	ش��ركت	نكردن	بن	علی	در	انتخابات	

رياست	جمهوری	سال	2014	توسط	وی
14 ژانویه: بن	علی	با	واگذاری	موقت	مسووليت	رياست	جمهوری	به	

محمد	الغنوشی	)نخست	وزير(	به	عربستان	فرار	كرد.
15 ژانویه: فواد	المبزع،	رئيس	پارلمان،	موقتا	پس��ت	رياس��ت	
جمهوری	را	برعهده	گرفت	و	متعهد	به	برگزاری	انتخابات	رياست	

جمهوری	طی	60	روز	آينده	شد.
21 ژانویه:	مسلمانان	بعد	از	50	سال	ممنوعيت،	برای	نخستين	بار	

نمازجمعه	خود	را	اقامه	كردند.
26 ژانوی��ه: دولت	جديد،	حكم	بازداش��ت	بين	المللی	بن	علی	را	

صادر	كرد.
31 ژانویه:	راشدالغنوشی،	رهبر	حزب	اسالم	گرای	النهضه	پس	از	

22	سال	تبعيد	به	كشورش	بازگشت.

20 فوریه:	دولت	موقت	با	درخواس��تی	رسمی	
از	دولت	عربستان	سعودی	خواست	تا	بن	علی	را	

جهت	محاكمه	به	تونس	تحويل	دهد.
28 فوریه: محمد	الغنوش��ی	از	مقامش	استعفا	
داد	و	مقام	نخست	وزيری	به	باجی	قائد	السبسی	

سپرده	شد.

3 مه: جوانان	انقالبی	اعالم	كردند	كه	حضور	عناصر	
فاسد	رژيم	گذشته	در	دولت،	بی	احترامی	به	خون	

شهدا	و	به	بازی	گرفتن	عقايد	انقالبيون	است.
18 م��ه: مقام	های	دولت	تون��س	مقررات	منع	
تردد	شبانه	در	پايتخت	اين	كش��ور	و	حومه	آن	

را	لغو	كردند.

30 ژوئن:	قضات	تونسي	برای	مجبور	كردن	قوه	
قضائيه	اين	كشور	جهت	انجام	اصالحات	كلی	در	

قوانين	دادگستری،	دست	به	اعتصاب	زدند.

15 آگوست: با	تبرئه	ش��دن	وزير	دادگستری	
و	رئيس	اطالعات	س��ابق،	پايتخت	بار	ديگر	به	
صحنه	درگيری	های	ش��ديد	ميان	معترضان	و	
پليس	تبديل	شد.	تظاهركنندگان	شعار	»يك		

انقالب	ديگر«	را	سر		دادند.

15 سپتامبر: رجب	طيب	اردوغان	در	سفر	به	تونس	
و	ديدار	با	نخست	وزير	قائد	السبسی،	تونسی	ها	را	به	

الئيسم	دعوت	كرد.
22 س��پتامبر: مقام	های	تونس��ی	اعالم	كردند	كه	
البغدادی	علی	المحمودی،	آخرين	نخس��ت	وزير	

حكومت	معمر	قذافی	را	دستگير	كرده	اند.

24 جوالی:	انتخابات	مجلس	مؤسسان	تونس	كه	
قرار	بود	در	اين	روز	برگزار	شود،	به	تعويق	افتاد	و	

به	روز	23	اكتبر	موكول	شد.
27 جوالی: بيش	از	20	نفر	از	بستگان	و	نزديكان	
بن	علی	و	همس��رش	در	دادگاه	ب��ه	دفاع	از	خود	

پرداختند.

9 اکتبر: به	دلي��ل	ممانعت	از	ثبت	ن��ام	يك	زن	
روبنده	پوش	و	ادامه	سياست	های	دوران	بن	علی	
در	دانشگاه	سوسه،	عده	زيادی	با	پالكارد	در	مقابل	

اين	دانشگاه	تجمع	كردند.
23 اکتبر: اولين	انتخابات	آزاد	در	تونس	با	انتخابات	

مجلس	مؤسسان	برگزار	شد.

22 نوامبر: در	نخستين	جلسه	پارلمان	تونس	سه	
حزب	اصلی	در	پارلمان	اين	كشور	بر	سر	انتخاب	
حمادی	الجبالی،	قائم	مقام	حزب	اسالم	گرای	نهضه	

به	عنوان	نخست	وزير	جديد	به	توافق	رسيدند.
23 نوامبر: باجی	قائد	السبس��ی،	نخس��ت	وزير	
موقت	تونس،	استعفای	دولت	انتقالی	را	تقديم	فواد	

المبزع،	رئيس	جمهوری	موقت	تونس	كرد.

10 دس��امبر: قانون	اساس��ی	موقت	پس	از	
گذشت	45	روز	از	انتخابات	مجلس	مؤسسان	و	
11	ماه	بعد	از	سقوط	بن	علی	توسط	اين	مجلس	

به	تصويب	رسيد.



بيداري امت اسالمي

ساختار سياسی- جمعيتی مصر
مساحت: 1,002,450 کیلومتر مربع )این کشور از نظر 

وسعت در جهان رتبه 30 را داراست(
جمعیت: میلیون 76,780,476 نفر

پایتخت: قاهره
زبان های رسمی: عربی، انگلیسی

حکومت: شورای نظامی
مسلمانان: 90 درصد جمعیت کشور

واحد پول: لیره
حکومت: جمهوری 18 ژوئن سال 1953

شیعیان: نزدیک به دو میلیون نفر
شهرهای مهم: قاهره و اسکندریه

استقالل از بریتانیا: 28 فوریه سال 1922

خروش 
مجدد مصر

معروف اس��ت هر تحولی كه در مصر رخ ده��د، بازتاب های آن 
برای جه��ان عرب سرنوشت س��از خواهد بود. طی 150 س��ال 
گذش��ته، مصر داعيه دار حركت های اسامی در كل جهان عرب 
بوده است. با آغاز بيداری اسامی در مصر، همه نگاه ها به اين 
كشور دوخته شد از يک طرف آمريكا، غرب و تل آويو با نگرانی 
تحوالت اين كش��ور را دنب��ال می كردند و از س��وی ديگر، ايران 
و گروه های اس��ام گرا اميدوارانه نظاره گر بيداری اس��امي در 
س��رزمين فراعنه بودند. در ادامه، نگاهی ب��ه انقاب مصر )25 
ژانويه س��ال 2011 آغاز و ت��ا 11 فوريه( و تح��والت بعد از آن 

خواهيم انداخت.

15 ژانویه:	اولين	جرقه	بيداری	اس��المی	در	
مصر	برای	حمايت	از	انقالب	تونس	با	تظاهرات	

در	مقابل	سفارت	تونس	آغاز	شد.
17 ژانویه:	عبدالمنعم	حم��اده	جعفرخليفه	در	
اعتراض	به	بسته	ش��دن	رس��تورانش	در	مقابل	
ساختمان	مجلس	شعب،	دست	به	خودسوزی	زد.
25 ژانویه:	دولت	مصر،	اسالم	گرايان	را	مسوول	

اين	اعتراض	ها	اعالم	كرد.
27 ژانویه:	فعاالن	سياس��ی	مصر	با	انتش��ار	
بيانيه	هايی	از	ملت	مصر	درخواست	كردند	روز	
بعد،	پس	از	ادای	فريضه	نماز	جمعه	در	تظاهرات	

»جمعه	خشم«	شركت	كنند.

3 مارس:	احمد	شفيق،	نخست	وزير	
دولت	موقت،	استعفا	داد	و	
ش��ورای	عالی	نيروهای	
مسلح،	عصام	شرف،	وزير	
حم��ل	و	نقل	س��ابق	را	
به	عنوان	نخست	وزير	بر	

گزيد.

6 ژوئ��ن:	با	تأسيس	حزب	آزادی	و	عدالت،	
رهبر	جماعت	اخوان	المسلمين،	اين	حزب	
را	به	عنوان	بازوی	سياسی	اخوان	اعالم	كرد.
6 ژوئ��ن: هيأتي	45نفره	از	ش��خصيت	های	
مصری	به	دع��وت	دولت	ايران،	در	س��فري	

پنج	روزه	از	كشورمان	ديدار	كردند.
12 ژوئن:	نخستين	حزب	سياسی	سلفی	در	
تاريخ	مصر	وابسته	به	وهابيون	عربستان	به	نام	

حزب	نور	تأسيس	شد.

12 جوالی:	خ��ط	لوله	انتق��ال	گاز		از	مصر	به	
اراضی	اش��غالی	برای	چهارمين	بار	در	منطقه	

»العريش«	مركز	استان	سينا	منفجر	شد.
13 جوالی:	دستگاه	قضايی	مصر،	احمد	نظيف	
نخست	وزير	س��ابق	مصر،	حبيب	العادلی	وزير	
كشور	و	پطرس	غالی	وزير	س��ابق	دارايی	را	به	
ترتيب	به	يك،	5	و	15	سال	زندان	محكوم	كرد.
22 جوالی:	هزاران	نفر	از	مردم	قاهره	در	ميدان	
التحرير	برای	تاكيد	بر	ضرورت	به	نتيجه	رسيدن	

انقالب،	تظاهرات	كردند.

1 فوریه:	نم��از	جماعت	در	مي��دان	التحرير	برگ��زار	و	آدمك		
مبارك	به	دار	آويخته	شد.	اخوان	المسلمين	از	آمريكا	خواست	

از	پشتيبانی	مبارك	دست	بردارد.
4 فوریه: مبارك	در	مصاحبه	ای	اختصاصی	با	شبكه	تلويزيونی	
ای	بی	سی	آمريكا،	هشدار	داد	با	كناره	گيری	او	گروه	اسالم	گرای	

اخوان	المسلمين	قدرت	را	به	دست	می	گيرد.
4 فوریه:	اين	روز	در	مصر	به	جمعه	وداع	معروف	ش��د.	در	نماز	
جمعه	ته��ران	رهبر	معظ��م	انقالب	در	س��خنانش	از	بيداری	

اسالمی	در	مصر	حمايت	كرد	كه	در	ميدان	التحرير،	خطبه	
عربي	ايشان	با	»بلوتوث«	تلفن	همراه	منتشر	شد.	معترضان	
در	كنار	عكس	جمال	عبدالناصر	عكس	سيد	حسن	نصراهلل	
را	در	دست	داشتند	و	شعار	»اهلل	اكبر«	در	قاهره	شنيده	

می	شد.
6 فوریه:	اخوان	المس��لمين	اعالم	كرد	كه	وارد	گفت	وگو	
با	دولت	عمر	سليمان	در	مورد	راه	های	حل	بحران	كشور،	

خواهد	شد.

جوالیمیآوریلمارسفوریهژانویه دسامبرنوامبراکتبرسپتامبرآگوستژوئن

13 آوریل:	تلويزي��ون	دولتی	مصر	از	صدور	
حكم	»بازداش��ت	موق��ت	و	15	روزه«	برای	
مبارك	از	سوی	دادستان	كل	مصر	خبر	داد.

2 آگوست:	مبارك	و	پس��رانش	عال	مبارك	و	
جمال	مبارك	و	حبيب	العادلی،	وزير	پيشين	
كشور	برای	تفهيم	اتهام	در	دادگاه	حاضر	شدند.
20 آگوست: با	كشته	شدن	پنج	پليس	مصری	
در	مرز	رژيم	صهيونيستی،	قاهره	سفير	خود	را	

از	تل	آويو	فرا	خواند.

11 می: مردم	مصر	در	اعتراض	به	تالش	هاي	
تفرقه	افكنانه	عربستان	سعودي	در	اين	كشور	
و	لشكركشي	رياض	به	بحرين،	مقابل	سفارت	

عربستان	در	قاهره	تظاهرات	كردند.

5	س��پتامبر:	سومين	جلسه	دادگاه	مبارك	در	
حالی	برگزار	شد	كه	ده	وكيل	كويتی	برای	دفاع	

از	او	اجازه	ورود	به	دادگاه	را	پيدا	نكردند.
9 سپتامبر:	معترضان	بعد	از	نماز	جمعه،	سفارت	
رژيم	صهيونيستی	در	قاهره	را	اشغال	و	پرچم	
رژيم	صهيونيستي	را	پايين	كشيدند	و	به	دنبال	

آن،	سفير	و	كارمندان	فرار	كردند.
30 س��پتامبر:	مردم	بع��د	از	نم��از	جمعه	در	
تظاهراتی	با	عن��وان	»جمع��ه	بازپس	گيری	
انقالب«	در	ميدان	التحرير	قاهره	تجمع	كردند.

16 اکتبر:	عل��ی	جمعه،	مفت��ی	اعظم	مصر	
نس��بت	به	توطئه	های	خارجی	كه	در	جهت	
ايجاد	تفرق��ه	و	اختالف	مي��ان	ملت	مصر	و	
از	بين	بردن	وحدت	آنها	ص��ورت	می	گيرد،	

هشدار	داد.
25 اکتبر:	تل	آويو	و	مصر	بر	س��ر	مبادله	يك	
صهيونيست	با	25	مصری	زندانی	در	فلسطين	

اشغالی	به	توافق	رسيدند.

20 نوامبر:	اعتراض	كنندگان	مصری	در	اعتراض	
ب��ه	توطئه	كاخ	س��فيد	عليه	انق��الب	مردمی	
كشورشان	به	دانش��گاه	آمريكايی	شهر	قاهره	
حمله	و	ديوار	اين	دانشگاه	را	به	آتش	كشيدند.

29 نوامبر:	مصری	ها	در	اولين	انتخابات	پارلمانی	
بعد	از	بركناری	مبارك	پای	صندوق	های	رأی	

رفتند.
2 نوامبر:	حزب	»آزادی	و	عدالت«	وابسته	به	گروه	
اخوان	المسلمين	مصر	در	دور	نخست	انتخابات	
مجلس	موسسان	40	درصد	آرا	را	از	آن	خود	كرد.

3 دس��امبر:	كمال	الجنزوری،		نخس��ت	وزير	
منصوب	شورای	عالی	نظامی	مصر،	اعضای	

كابينه	23	نفره	خود	را	اعالم	كرد.

گذری بر انقالب مصر و تحوالت بعد از آن
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بازگشت به هويت اسالمي
بررسي ماهيت انقالب مردم ليبي 

روند تحوالت پرشتاب گسترده و عميق در تعدادي از كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال 
جواد كچوئيان

كارشناس	ارشد	حقوق	و	سياست	بين	الملل
آفريقا موجب شد تا بس��ياري از آينده پژوهان، استراتژيس��ت ها و حتي سياستمداران 
كهنه كار و باتجربه نيز غافلگير شده و تا مدت ها با اظهارات ضد و نقيض در خصوص علل 
و ريشه هاي اين تحوالت، سردرگمي خود را كاما آشكار كنند. اين انقاب ها كه به آنها عناوين مختلفي داده شده است، در واقع بازتاب و 
عكس العمل مردم اين مناطق در برابر بي عدالتي ها، تبعيض و فساد گسترده، تحقير شديد سياسي و اجتماعي، اوضاع نامناسب اقتصادي 
و از همه مهم تر رفتار استكباري و ديكتاتورمابانه رهبران مورد حمايت غرب در اين كشورها بود. اگرچه  تاثيرعوامل فوق در بروز انقاب هاي 

كشورهاي اين منطقه، يكسان نبوده است.

شاخصه	هاي	فراواني	وجود	دارد	كه	اثبات	مي	كند	
ماهيت	قيام	هاي	مردم	منطقه	خاورميانه	و	شمال	
آفريقا	مبتني	بر	اسالم	و	اس��الم	خواهي	و	از	نظر	
ايدئولوژي	سياسي،	ضداستكباري	است.	بررسي	شعارهاي	مردم	و	
اظهارات	رهبران	اين	انقالب	ها	حاكي	از	اين	واقعيت	غيرقابل	انكار	
است	كه	آنان	خواستار	بازگشت	به	هويت	اسالمي	خود	هستند.	اصوال	
ساختار	اجتماعي	و	فرهنگي	اين	مناطق	اساس��ا	بر	محور	اسالم	و	
پايبندي	به	اعتقادات	اسالمي	بنا	شده	است	و	لذا	مظاهر	اسالم	گرايي	
در	قيام	هاي	آنان	كامال	مشهود	است.	نتايج	انتخابات	اخير	در	برخي	از	
اين	كشورها	از	قبيل	تونس	و	پيروزي	قاطع	احزاب	اسالمي	نشان	از	
محبوبيت	باالي	حركت	هاي	اسالمي	در	اين	كشورها	دارد؛	با	وجود	
اينكه	اين	كشورها	سال	ها	در	معرض	تهاجم	گسترده	فرهنگي	و	ابتذال	

فرهنگي	غرب	بوده	اند.
نكته	قابل	تأمل	در	رفت��ار	متناقض	غرب	در	قب��ال	نهضت	ها	و	
انقالب	هاي	كشورهاي	منطقه	خاورميانه	و	شمال	آفريقا،	ناشي	از	
نگراني	آنان	از	تحوالت	عميق	اين	منطقه	است	كه	نه	تنها	مي	تواند	
ضمن	ايجاد	دگرگوني	در	پايه	هاي	استراتژيك	سياسي	و	امنيتي	آنها	
در	اين	منطقه	مهم	و	تأثيرگذار	از	جهان	باشد	بلكه	مي	تواند	نويدبخش	
طليعه	نظام	نوين	جهاني	بر	مبناي	اسالم	در	منطقه	و	جهان	نيز	باشد.	
به	عبارت	ديگر	در	پرتوي	بيداري	ملت	هاي	اين	منطقه،	افق	هاي	
اميدبخشي	براي	آينده	جهان	اسالم	و	نظام	بين	الملل	پديدار	شده	
است.	ليبي	با	1759540	كيلومتر	مربع	وسعت،	چهارمين	كشور	
پهناور	در	قاره	آفريقا	محسوب	مي	ش��ود	و	داراي	1770	كيلومتر	
ساحل	در	درياي	مديترانه	است.	جمعيت	اين	كشور	بالغ	بر	6	ميليون	
و	37	هزار	نفر	بوده	كه	بيش	از	98	درصد	آنها	مسلمان	و	مالكي	مذهب	
هستند.	قيام	مردم	ليبي	رس��ما	از	اواخر	بهمن	ماه	1389	)فوريه	
2011(	آغاز	شد.	انقالبيون	ليبي	پس	از	هشت	ماه	مبارزه	توانستند	
ضمن	تصرف	طرابلس	و	متعاقب	آن	ش��هرهاي	سرت	و	بني	وليد،	
سرهنگ	قذافي	را	به	قتل	رسانده	و	آزادي	كامل	ليبي	را	اعالم	كنند.	
شوراي	ملي	انتقالي	ليبي	ابتدا	اقدام	به	تشكيل	دولت	موقت	كرد	و	با	
اكثريت	آرا	عبدالرحيم	الكيب	را	به	عنوان	نخست	وزير	موقت	انتخاب	
كرد.	براساس	زمان	بندي	اين	شورا،	قرار	است	دولت	انتقالي	پس	از	
هشت	ماه،	انتخابات	مجلس	موسسان	و	سپس	انتخابات	پارلماني	
را	برگزار	كند.	شعارهاي	نوشته	ش��ده	و	نقاشي	هاي	كشيده	شده	
روي	ديوارها	و	ساختمان	هاي	شهرهاي	بن	غازي	و	طرابلس،	كامال	
مشخص	مي	س��ازد	كه	مردم	ليبي	خواس��تار	بازگشت	به	هويت	
اسالمي	خود	هستند.	اين	شعارها	ما	را	به	ياد	دوران	انقالب	خودمان	

مي	اندازد.	شعارها	و	نقاشي	هاي	موجود	در	آن	كشور	بسيار	شبيه	به	
شعارها	و	نقاشي	هايي	بود	كه	مردم	انقالبي	خودمان	در	طول	دوران	
انقالب	اسالمي	از	آنها	استفاده	مي	كردند.	مردم	ليبي	در	اين	شعارها	
خواستار	آزادي،	احترام	به	كرامت	انساني	و	احياي	هويت	ديني	خود	
هستند.	با	وجود	جريان	ها	و	جناح	هاي	مختلف	اسالمي	و	الئيك	در	
ميان	انقالبيون	ليبي،	تشكل	هاي	اسالمي	باالترين	خاستگاه	و	جايگاه	
را	در	ميان	مردم	اين	كش��ور	دارند.	اظهارات	مصطفي	عبدالجليل،	
رئيس	شوراي	موقت	انقالب	ليبي	و	ديگر	رهبران	انقالب	ليبي	در	
فرصت	هاي	مختلف	ازجمله	در	پاس��خ	به	خبرنگاران	شبكه	هاي	
مختلف	داخلي	و	بين	المللي	مبني	بر	لزوم	احترام	به	حقوق	انساني	و	
مذاهب	و	آزادي	هاي	اساسي	بشر	و	اينكه	اسالم	اساس	حكومت	آينده	
ليبي	است	و	آينده	سياسي	اين	كشور	را	ترسيم	مي	كند،	حائز	اهميت	
استراتژيك	است.	در	كشور	ليبي	جايگاه	اسالم	گرايان	به	مراتب	از	
تونس	قوي	تر	است.	با	س��قوط	نظام	ديكتاتوري	سرهنگ	قذافي،	
مرحله	نويني	از	حيات	سياس��ي	و	اجتماعي	اين	كشور	آغاز	شده	
است.	نكته	قابل	توجه	در	اين	كشور،	رعايت	كامل	حجاب	اسالمي	
از	سوي	دختران	و	زنان	ليبيايي	است.	به	لحاظ	اقتصادي	95	درصد	
درآمد	ارزي	اين	كشور	از	طريق	فروش	نفت	به	دست	مي	آيد.	توليد	
ناخالص	داخلي	آن	73	ميليارد	دالر	و	درآمد	سرانه	حدود	11500	
دالر	است.	ميزان	ذخاير	ارزي	اين	كشور	قبل	از	سرنگوني	قذافي،	
حدود	100	ميليارد	دالر	و	تراز	تجاري	آن	13	ميليارد	دالر	به	نفع	
ليبي	بوده	است.	به	لحاظ	ذخاير	اثبات	شده،	ليبي	داراي	42	ميليارد	
بشكه	نفت	و	1/5	تريليون	متر	مكعب	گاز	است.	اوضاع	اقتصادي	ليبي	
با	توجه	به	آمار	فوق	و	ساخت	و	سازهاي	فراواني	كه	در	حال	انجام	
است	و	وضعيت	كلي	شهرهاي	بن	غازي	و	طرابلس،	حاكي	از	آن	است	
كه	انقالب	مردم	ليبي	بيش	از	آنكه	به	مسائل	اقتصادي	بازگردد،	
به	عوامل	اجتماعي	و	آزادي	هاي	اساس��ي	بازمي	گردد.		مصطفي	
عبداالجليل،	رئيس	شوراي	موقت	انقالب	ليبي	در	مناسبت	هاي	
مختلف	ضمن	سپاسگزاري	از	كمك	ها	و	مساعدت	هاي	كشورمان	
به	مردم	ليبي	در	دوران	سخت	مبارزه	با	رژيم	قذافي	از	عالقه	فراوان	
خود	به	جمهوري	اسالمي	ايران	و	رهبران	آن	و	به	ويژه	رهبر	معظم	
انقالبمان	ياد	مي	كند.	آقاي	مصطفي	عبدالجليل	نقش	كشورمان	در	
پيروزي	انقالب	ليبي	را	بسيار	مهم	و	قابل	توجه	اعالم	كرده	و	تاكيد	
داشته	است	كه	اسالم	همه	را	گردهم	مي	آورد	و	همه	ما	زير	پرچم	ال	اله	
اال	اهلل	و	محمد	رسول	اهلل)ص(	گردهم	مي	آييم.	بايد	ثابت	كنيم	اسالم	
پايه	زندگي	است.	مسلمانان	بايد	به	تاريخ	شكوفايي	صدر	اسالم	

بازگردند.	سربلندي	دين	اسالم	هدف	اصلي	ماست.	

بيداري امت اسالمي
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سير تحوالت ليبی

برزخ انقالب
مرگ قذافی آغازی بر شرايط جديد است كه گزينه های مختلفی 
را پيش روی ليبی می گذارد. آنچه واضح و مبرهن است، اين است 
كه ليبی در دوران انتقالی قرار دارد و در اين بين، دو گزينه بيشتر 
مطرح است؛ اينكه شاهد تشكيل يک دولت ليبرال و سكوالر باشيم 
يا يک دولت اسامی. به نظر می رسد همان طور كه در مصر ديده 
شد، اگر فرايندهای سياسی ش��كل طبيعی خود را ادامه دهد و 
انتخابات آزاد برگزار ش��ود، اس��ام خواهان توانايی ايجاد يک 
گفتمان مسلط را دارند.مردم ليبی بايد مراقب به انحراف كشيده 
شدن حركت خود باشند؛ چراكه آنها اوال هزينه های بيشتری به 
نسبت ديگر كشورهای عربی برای انقاب خود پرداخت كرده اند 
و همچنين كشور آنها دارای بيشترين منابع نفتی آفريقاست كه 
اين مساله باعث تهديد امنيت ليبی می شود؛ چراكه قدرت های 
جهانی و بازيگران فرامنطقه ای از كنار نفت به راحتی نخواهند 
گذشت. بهتر است غرب اجازه دهد كه تحوالت ليبی درون زا باشد 

اگرچه در اين راستا با مشكاتی مواجه شوند.

1 سپتامبر:		مقامات	موقت	ليبی	برای	بررسی	آينده	اين	كشور	در	نشست	پاريس	گردهم	آمدند	و	قذافی	
در	چهل	و	دومين	سال	به	قدرت	رسيدن	در	ليبی	از	هوادارانش	خواست	به	مبارزه	ادامه	دهند.

8 سپتامبر:		محمود	جبريل،	نخست	وزير	موقت	شورای	انتقالی	برای	اولين	بار	پس	از	سلطه	انقالبيون	
به	طرابلس	رفت.

11 سپتامبر:		ليبی	توليد	نفت	را	از	سر	گرفت.	نيجر	اعالم	كرد	كه	الساعدی	قذافی	وارد	اين	كشور	
شده	است.

13 سپتامبر:		مصطفی	عبدالجليل،	رئيس	دولت	موقت،	اولين	سخنرانی	خود	را	در	طرابلس	در	
برابر	ده	ها	هزار	نفر	ايراد	كرد.

16 سپتامبر:	 شورای	امنيت	از	تحريم	های	بانك	ملی	و	شركت	ملی	نفت	ليبی	خبر	داد	و	مجمع	
عمومی	سازمان	ملل	متحد،	نمايندگان	شورای	انتقالی	را	نماينده	قانونی	ليبی	دانست.

20 سپتامبر:		باراك	اوباما،	رئيس	جمهوری	آمريكا	از	طرفداران	قذافی	خواست	تسليم	شوند.	اوباما	
همچنين	از	بازگشت	سفير	آمريكا	به	طرابلس	خبر	داد	و	قذافی	به	شدت	از	ناتو	انتقاد	كرد.

21 س��پتامبر:		حكام	موقت	اعالم	كردند	بر	بخش	اعظم	س��بها		يكی	از	سه	شهری	كه	طرفداران	
قذافی	در	آن	مقاومت	می	كردند،	مسلط	شده	اند	ولی	همچنان	سرت	)زادگاه	قذافی(	و	بنی	وليد	

مقاومت	می	كنند.
25 سپتامبر:		اولين	محموله	نفت	ليبی	جديد،	بارگيری	و	به	ايتاليا	صادر	شد.

27 سپتامبر:		ناتو	اعالم	كرد	كه	انبارهای	سالح	های	شيميايی	ليبی	تحت	كنترل	انقالبيون	است.

5 مارس:		شورای	انتقالی	ليبی	در	بنغازی	اعالم	
موجوديت	كرد.

17 مارس:		شورای	امنيت	با	ايجاد	منطقه	پرواز	
ممنوع	بر	فراز	ليبی	و	اقدام	نظامی	با	هدف	حمايت	

از	غيرنظاميان	موافقت	كرد.
19 م��ارس :		حمالت	هواي��ی	مانع	پيش	روی	
نيروهای	قذافی	به	س��وی	بنغازی	شد	و	سامانه	

دفاع	هوايی	ليبی	هدف	قرار	گرفت.

ساختار سياسی- جمعيتی ليبی
مساحت: مساحت لیبی حدود 1،759،180 کیلومتر مربع است.

جمعیت: 6/4 میلیون
زبان رسمی: عربی

نژاد: عرب )87 درصد( بربر )7 درصد( بقیه از دیگر نژادها
دین: اسالم

مذهب: 96/7 درصد مردم سنی مذهب، 2 درصد مسیحی 
و 1/2 درصد از بقیه مذاهب هستند.
روز استقالل: 10 فوریه سال 1947 

دالر  میلیارد   7/879 کشور  این  داخلی  ناخالص  تولید 
است.

16 فوریه:		دس��تگيری	»فتحی	تربل«	فعال	
حقوق	بشر	سبب	شروع	اعتراضات	در	بنغازی	

شد.
24 فوریه:		انقالبيون	با	اخراج	نيروهای	طرفدار	

قذافی	بر	ش��هر	س��احلی	مصراته	مسلط	
شدند.

26 فوریه :		شورای	امنيت	سازمان	
ملل،	مجازات	هايی	)تحريم	ها(	
عليه	قذافی	و	خانواده	وي	اعمال	
كرد	و	خواستار	محاكمه	عامالن	

حمالت	عليه	انقالبيون	شد.

اکتبرسپتامبرآگوستژوئنآوریلمارسفوریه

30 آوریل:	در	حمله	موشكی	ناتو	به	منزلی	در	
طرابلس،	كوچك	ترين	پسر	قذافی	و	سه	نفر	از	

نوه	های	وی	كشته	شدند.

21	آگوس��ت:		انقالبيون	با	كمترين	مقاومت	
وارد	طرابلس	شدند.	قذافی	در	پيامی	صوتی	
خواستار	قيام	مردمی	عليه	انقالبيون	شد.	او	بار	

ديگر	انقالبيون	را	موش	ناميد.
23	آگوس��ت:		انقالبيون	به	باب	العزيزيه؛	مقر	
قذافی،	حمله	كردند	و	نماد	رژيم	وی	را	به	زير	

كشيدند.
29	آگوس��ت:		همسر،	دختر	و	دو	پسر	قذافی	
به	الجزاير	فرار	كردند.	عايشه	قذافی	حدود	دو	
ساعت	پس	از	خارج	شدن	از	مرز	ليبی	در	يك	

مركز	پزشكی	مرزی	فرزندی	به	دنيا	آورد.

27 ژوئ��ن: دادگاه	بين	الملل��ی	جنايی	حكم	
بازداش��ت	قذافی،	سيف	االسالم	و	عبداهلل	

السنوسی،	رئيس	دستگاه	اطالعاتی	
را	به	عل��ت	جناي��ت	عليه	

بشريت	صادر	كرد.

12 اکتبر:		انقالبيون،	معتصم	پسر	قذافی	را	هنگام	فرار	از	شهر	سرت،	دستگير	كردند.
13 اکتبر :	شورای	انتقالی	اعالم	كرد	كه	سرت	به	استثنای	منطقه	شماره	دو	آن	به	كنترل	

انقالبيون	درآمده	است.
14 اکتبر:		اولين	درگيری	های	مس��لحانه	در	طرابلس	ميان	انقالبيون	و	نيروهای	قذافی	

رخ	داد.
17	اکتبر:	انقالبيون	تس��لط	بر	ش��هر	بنی	وليد،	يكی	از	پايگاه	های	طرفداران	قذافی	را	

جشن	گرفتند.
تلويزيون	الرای	خبر	كشته	ش��دن	خميس	قذافی	در	جنوب	ش��رق	طرابلس	را	در	29	

آگوست	پخش	كرد.
18	اکتبر:		هيالری	كلينتون،	وزير	امور	خارجه	آمريكا	به	ليبی	رفت.

20 اکتبر:		قذافی	دستگير	و	كشته	شد	و	س��رت	به	طور	كامل	در	اختيار	انقالبيون	قرار	
گرفت.	ابتدا	تصاوير	قذافی	در	حالی	كه	زنده	بود،	در	ميان	انقالبيون	نش��ان	داده	ش��د.	
ش��ورای	انتقالی	اعالم	كرد	كه	قتل	قذافی	عمدی	نبوده	است.	خبر	دستگيری	معتصم	

قذافی	مخابره	شد	اما	بعدا	خبر	آمد	كه	وی	كشته	شده	است.
21	اکتبر:		جسد	قذافی	در	سردخانه	ای	در	مصراته	كه	مخصوص	نگهداری	گوشت	بود،	

به	نمايش	گذاشته	شد.
23	اکتبر:		آزادی	كامل	ليبی	رس��ما	جشن	گرفته	ش��د	و	مصطفی	عبدالجليل،	رئيس	
شورای	ملی	انتقالی	رسما	آزادسازی	ليبی	و	پايان	جنگ	را	اعالم	كرد.	وی	در	اين	مراسم	
گفت:	»ليبی	يك	كشور	اسالمي	است	و	هر	قانوني	كه	مغاير	با	قوانين	اسالمي	و	شريعت	

باشد،	در	اين	كشور	بي	اعتبار	خواهد	بود.«
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محاكمه مسببان  حوادث تاسف آور  و 
كشتارهاي اخير بحرين يكي از خواسته هاي 

اصلي مردم اين كشور است

عربستان نقش خود را در بحرين عوض کند
گفت وگو با محسن حكيم، مشاور رئيس مجلس اعالي اسالمي عراق

محسن حكيم، مشاور و برادر عمار حكيم، رئيس مجلس اعاي اسامي عراق در ايران،  معتقد است در بيشتر 
جنبش هاي مردمي اخير، همان شعارها و خواسته های مردم ايران در زمان انقاب قابل مشاهده است. وي تهيه و تنظيم: اعظم محبي

در اين مصاحبه با ادبياتي ديپلماتيک و محتاط گونه با تاكيد بر ادامه رايزني هاي مجلس اعا و نقش مهم ايران و عربستان در منطقه، بر ضرورت 
عوض شدن نقش عربستان در بحرين تاكيد كرد. مشروح گفت وگوي وي با همشهري ديپلماتيک را در ادامه مي خوانيد:

دارد	كه	مواضع	طرفين	دعوی	در	بحرين	را	به	هم	نزديك	كند	و	
برای	رسيدن	به	اين	هدف،	گفت	وگوهايی	در	سطح	بين	المللی	و	

منطقه	ای	انجام	داده	است.
		با شدت گرفتن بحران بحرین، به طور طبیعي خواست معترضان 

دامنه وسیع تری به خود می گیرد. این مطالبات چیست؟
بله،	در	واقع	همين	طور	است.	اكنون	تحقق	كميته	حقيقت	ياب	كه	
چندی	پيش	تشكيل	شد،	ازجمله	مهم	ترين	خواسته	هاي	معترضان	
است	تا	ابتدا	مس��ببان	حوادث	دلخراش	اخير	در	اين	كشور	معلوم	
و	محكوم	ش��وند.	معترضان	همچنان	ايجاد	دولت��ی	دموكراتيك،	
انتخاباتی	آزاد	و	داشتن	حق	رأی	برای	شهروندان	را	خواسته	بحق	
خود	می	دانند.	در	ماه	های	گذشته	اتفاقات	بسيار	ناگواری	در	بحرين	
روی	داد	كه	وضعيت	بغرنجی	را	در	اين	كشور	به	وجود	آورد.	بنابراين	
محاكمه	مسببان	اين	حوادث	تأسف	آور	يكی	از	مهم	ترين	خواسته	های	
معترضان	است	كه	خواسته	بحقی	است	و	با	تحقق	يافتن	اين	خواسته،	
می	توان	به	آرامش	در	اين	كشور	اميدوار	بود	اما	در	مورد	اينكه	اكنون	
معترضان	چه	نوع	حكومت��ی	می	خواهند،	بايد	گفت	آنها	همچنان	
خواهان	پادش��اهی	مش��روطه	هس��تند؛	به	اين	معنا	كه	مجموعه	
تصميمات	در	مورد	اين	كشور	به	وسيله	دولتی	كه	با	رأی	مردم	انتخاب	

می	شود،	اتخاذ	شود	و	پادشاه	به	رأی	و	نظر	مردم	احترام	بگذارد.
		به نظر می رسد علت اصلی وضعیت بغرنج به وجود آمده در بحرین 

را باید در حضور نظامی عربستان در این کشور دانست.
در	مساله	بحرين،	متغيرها	و	بازيگران	زيادی	تأثيرگذارند	كه	برای	
رايزنی،	بايد	آنها	را	در	نظر	گرفت،	اين	هم	درس��ت	است	كه	فجايع	
ضدبشری	كه	پيش	آمد،	شرايط	را	س��خت	تر	و	پيچيده	تر	كرده	اما	
اين	نكته	را	هم	بايد	در	نظر	داشته	باشيم	كه	نمی	توان	نقش	عربستان	
را	در	سياست	های	بحرين	ناديده	گرفت.	ما	فكر	می	كنيم	عربستان	
تأثير	زيادی	در	بحرين	دارد	و	بايد	تأمل	بيشتری	در	مورد	نقش	خود	
برای	حل	مساله	بحرين	كند	و	نقش	خود	را	در	اين	كشور	تغيير	دهد.	
در	حقيقت	سعودی	ها	بايد	به	اين	نتيجه	برسند	كه	ثبات	و	آرامش	در	

بحرين	به	نفع	آنها	هم	هست	و	بايد	در	اين	جهت	حركت	كنند.
		برنامه بعدی مجلس اعالي اسالمي عراق برای رایزنی و حل بحران 

بحرین چیست؟
در	اين	زمينه	س��عی	داريم	تا	از	تمامی	ظرفيت	ها	استفاده	كنيم	تا	
طرفين	دعوی	با	هم	مذاكره	كنند	و	به	نتيجه	برسند.	در	اين	زمينه	

نشست	های	زيادی	با	طرفين	داشتيم.
		با مقامات عربستان هم در این زمینه نشست داشتید؟

بله	و	سعی	كرديم	به	مقامات	عربستان	اين	نكته	را	يادآور	شويم	كه	
ثبات	در	بحرين	به	نفع	عربستان	هم	هست.

		اهمیت مساله بحرین در دیدگاه شما چگونه است؟
مساله	بحرين	برای	شيعيان	عراق	بسيار	مهم	است	و	حوادث	ناگواری	
كه	اتفاق	افتاد،	بسيار	برای	ما	ناخوشايند	و	تأسف	انگيز	بود.	بنابراين	
مجلس	اعالی	اسالمي	عراق	در	تالش	است	مساله	بحرين	با	مذاكره	

حل	شود.
		پیش بینی شما در مورد آینده بحرین چیست؟

ببينيد	بين	صفر	تا	صد	عددهای	زيادی	هست	و	احتماالت	زيادی	
وجود	دارد.	ضمن	اينكه	در	سياست	نمی	توان	به	طور	كامل	مساله	ای	

را	رد	كرد	يا	حتمی	دانس��ت.	ب��ه	هر	حال	ما	
تالش	می	كنيم	پتانسيل	های	موجود	برای	

حل	بحران	را	به	هم	نزديك	كنيم.
		وجه تشابه و تمایز اعتراضات مردم بحرین 
با بیداری اس�المی ش�کل گرفته در دیگر 

کشورهای عربی را در چه می دانید؟
تمام	اين	كشورها	حاكمان	مستبد	و	ظالمی	
داشتند	كه	سال	ها	بر	آنها	حكومت	می	كردند	
و	بحرين	هم	از	اين	قاعده	مس��تثنا	نيست	و	
می	بينيم	كه	اكنون	درخواس��ت	معترضان	
بحرينی	داش��تن	حكوم��ت	دموكراتيك	و	
انتخابات	آزاد	اس��ت	اما	نكته	تفاوت	بيداری	
اسالمی	در	بحرين	نسبت	به	مصر،	ليبی،	تونس	
و	يمن	در	اين	است	كه	به	نظر	من،	معترضان	
در	اين	كشور	خواهان	تغيير	رژيم	نيستند	بلكه	

خواهان	اصالحات	در	حكومت	هستند.
		اس�المی ب�ودن حکومت آین�ده لیبی و 
پارلمان مصر چقدر در ح�ل بحران بحرین 

تأثیرگذار است؟
مس��لما	تأثير	زيادی	دارد.	وقتی	معادالت	و	
تحوالت	منطقه	به	سمت	اسالم	گرايی	پيش	
رود،	برای	كش��ورهای	مس��لمان	منطقه	و	

به	خصوص	بحرين	تأثيرگذار	است.
		تأثیر انقالب اس�المی ایران را در به وجود آم�دن موج بیداری 

اسالمی و روند اسالم گرایی در منطقه، چطور ارزیابی می کنید؟
انقالب	اسالمی	ايران	در	حقيقت	داعيه	دار	اسالم	گرايی	در	منطقه	
بود.	اگر	توجه	كنيد	در	بيشتر	اعتراض	هاي	اين	كشورها	همان	شعارها	
و	خواس��ته	های	مردم	ايران	در	زمان	انق��الب	را	می	بينيم.	بنابراين	
می	توانيم	نتيجه	بگيريم	كه	انقالب	اسالمی	ايران	در	افكار	عمومی	

مردم	منطقه،	تأثير	بسيار	گذاشته	است.

در مس�اله بحري�ن، متغيره�ا و بازيگران 
زيادی تأثيرگذارند كه ب�رای رايزنی، بايد 
آنها را در نظر گرفت، اين هم درست است 
كه فجايع ضدبشری كه پيش آمد، شرايط 
را سخت تر و پيچيده تر كرده اما اين نكته را 
هم بايد در نظر داشته باشيم كه نمی توان 
نقش عربستان را در سياست های بحرين 
نادي�ده گرفت. ما فكر می كنيم عربس�تان 
تأثير زي�ادی در بحري�ن دارد و بايد تأمل 
بيشتری در مورد نقش خود برای حل مساله 
بحرين كن�د و نقش خود را در اين كش�ور 
تغيير ده�د. در حقيقت س�عودی ها بايد به 
اين نتيجه برس�ند ك�ه ثب�ات و آرامش در 
بحرين به نفع آنها هم هست و بايد در اين 

جهت حركت كنند.

با توجه به تش�دید بحران بحری�ن رایزني هاي 
مجلس اعالي اس�المي عراق را ب�راي حل این 

بحران چگونه ارزیابی می کنید؟

آنچه	مهم	است	اين	است	كه	رايزني	ها	بايد	ادامه	داشته	باشد	و	
با	تداوم	گفت	وگوها	و	رايزني	ها	مي	توانيم	به	حل	بحران	بحرين	
اميدوار	باشيم.	در	اين	راستا	مجلس	اعالي	اسالمي	عراق،	سعی	
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بيداري امت اسالمي

نگاهی به تداوم موج اعتراضات در يمن

مبارزه تا تحقق 
نهايي اهداف

از ژانويه س��ال گذش��ته مي��ادی تاكن��ون، قيام ه��ای مردمی، 
حكومت های اس��تبدادی و وابس��ته به غرب كش��ورهای عرب 
خاورميانه را به چالش كشيده است. ازجمله كشورهاي منطقه 
كه در طول چند ماه گذشته آبستن اين اعتراضات است، مي توان 
به يمن اشاره كرد. بيداری اسامی كه در اين كشور، ابتدا در واكنش 
به پيشنهاد تغيير قانون اساسی در يمن و امكان مادام العمر كردن 
رياست جمهوری در خاندان صالح پديد آمد، طی ماه های اخير 
خواسته های بنيادی تری را دربر گرفته است؛ بازگشت به اصول 
و ارزش های اسامی و هويت دينی اينک هدف نهايی معترضان 

در يمن و ديگر كشورهای مسلمان منطقه است.

20 ژانویه	هزاران	يمنی	در	صنع��ا،	تعز	و	ديگر	
ش��هرها	در	اعتراض	به	پيش��نهاد	تغيير	قانون	
اساسی،	خواستار	بركناری	صالح	از	قدرت	شدند.
27 ژانوی��ه:	تجمع	16	هزار	يمن��ی	در	صنعا	و	
دانشگاه	اين	شهر.	روزنامه	ها	اعتراضات	مردم	
را	كنش	سياسی	برای	انتخابات	مجلس	يمن	

در	ماه	آوريل	دانستند.
29 ژانویه	نيروهای	لباس	شخصی	به	معترضان	
كه	خواستار	استعفای	صالح	از	قدرت	بودند،	در	
صنعا	حمله	كردند.	معترضان	شعار	می	دادند	

تونس،	مصر	و	اينك	يمن

13 م��ه:	تشكيل	زنجيره	انسانی	به	طول	چهار	
كيلومت��ر	در	صنعا	و	امت��داد	يافتن	چادرهای	

معترضان	به	دو	كيلومتر	
31 م��ه: تع��داد	كشته	ش��دگان	در	ادام��ه	
درگيری	های	خيابانی	در	صنع��ا	از	مرز	300	

نفر	گذشت.

9 سپتامبر: در	جمعه	ای	موس��وم	به	روز	توفيق	
من	اهلل	يمن	يكی	از	پرتجمع	ترين	اعتراضات	از	

آغاز	تاكنون	را	به	خود	ديد.
23 س��پتامبر:	معترضان	در	جمعه	»راهپيمايی	
انسانی	ميليونی«	در	اعتراض	به	بازگشت	صالح	به	
يمن	بزرگترين	تظاهرات	از	آغاز	قيام	را	رقم	زدند.

17 جوالی:	در	سي	و	سومين	سال	روز	رياست	
جمهوری	صالح،	معترضان	با	حمل	پرچم	های	
سياه	در	صنعا،	تعز،	عدن	و	ديگر	شهرها	ضمن	
گرامی	داشتن	خاطره	ش��هدا	بر	خواسته	های	

خود	پافشاری	كردند.
18 جوالی: ح��دود	صد	نف��ر	از	خبرنگاران	در	
اعتراض	به	عدم	آزادی	مطبوعات	و	سوءاستفاده	
از	خبرنگاران	در	مقابل	منزل	جانش��ين	صالح	

اعتصاب	كردند.

1 مارسپيوستن	عبدالمجيد	الزيندانی،	رئيس	
شورای	روحانيون	اسالمی	و	اخوان	المسلمين	

يمن	به	صف	معترضان
11 مارس:	مخالفان	پس	از	نماز	جمعه	در	روز	
جمعه	خواستار	اخراج	بی	بازگشت	صالح	شدند؛	
در	اثر	حمله	ش��بانه	به	چادرهای	مخالفان	در	

ميدان	تغيير،	چهار	نفر	كشته	شدند.

ساختار سياسی- جمعيتی يمن
پایتخت: صنعا

جمعیت 25,130,000 نفر
ترکیب مذهبي: 98درصد مسلمانان، 2درصد سایر 

ادیان شامل یهودیان ، مسیحیان و هندوها
ترکیب مذهبي و جغرافیایي مسلمانان:

شیعه: 42تا 47درصد ) شامل 90درصد تا 95درصد 
تابع مذهب زیدیه و ساکن مناطق شمال و شمال 

غربي،  بین 5 تا 10 درصد شیعیان اسماعیلي و 
جعفري ساکن مرکز و شمال شرقي(

سني: 50 تا 55درصد ) تابع مذهب شافعي(
گروه قومی : عمدتا عرب

ساختار سیاسي: جمهوري متشکل از اتحاد یمن 
شمالي و یمن جنوبي از 22 مه 1990

15 فوریه	حضور	ده	ها	هزار	يمنی	در	تظاهرات	
در	صنعا،	تعز	و	عدن.	تظاهركنندگان	در	صنعا	به	

سمت	كاخ	رياست	جمهوری	حركت	كردند.
19 فوریه:	اس��تعفای	ش��يخ	عثم��ان،	رئيس	
ش��ورای	محلی	عدن	در	اعتراض	به	خشونت	

عليه	معترضان

نوامبراکتبرسپتامبرآگوستجوالیژوئنمهآوریلمارسفوریهژانویه

1 آوریل:	تجمع	مخالفان	در	ميدان	تغيير	و	به	
اهتزاز	درآوردن	عكس	كشته	ش��دگان	بر	فراز	

چادر	مخالفان	در	جمعه	برادری	و	رهايی
16 آوریل:	راهپيماي��ی	هزاران	زن	مخالف	در	
صنعا،	تعز	و	عدن	در	اعتراض	به	اظهارات	صالح	
در	مورد	حضور	مغاير	ارزش	های	اسالمی	زنان	

و	مردان	در	تظاهرات	ضددولتی
22 آوریل:	تصرف	ميدان	تغيير	توسط	مخالفان	
پس	از	برگزاری	نم��از	جمعه	در	نزديكی	محل	

تجمع	طرفداران	صالح

3 ژوئن: مجروح	ش��دن	علی	عب��داهلل	صالح	و	
برخی	از	اعضای	دولت	در	اثر	انفجار	در	مسجد	

كاخ	رياست	جمهوری
4 ژوئن: در	اثر	خروج	علی	عبداهلل	صالح	از	يمن،	

موجی	از	شادی	معترضان	را	فراگرفت.
8 ژوئ��ن: ادام��ه	تظاه��رات	و	درگيری	ها	بين	
معترضان	و	طرفداران	صالح	پس	از	نماز	جمعه
20 ژوئن:	معترضان	ضمن	سر	دادن	شعارهايي	
چون	مرگ	بر	آمريكا،		مرگ	بر	رژيم	صهيونيستي	
و	اس��الم	پيروز	است،	خط	مش��ي	انقالب	خود	
را	امتداد	بيداري	اس��المي	در	منطقه	دانستند.	
تظاهركنندگان	يمني	در	اعت��راض	به	دخالت	
آمريكا	و	رژيم	صهيونيس��تي،	ش��عار	»مرگ	بر	
آمريكا،	مرگ	بر	اسرائيل،	لعنت	بر	يهود،	اسالم	
پيروز	است«	را	سر	دادند	و	بر	خواسته	هاي	مبتني	

بر	بيداري	اسالمي	خود	پافشاري	كردند.

1 آگوس��ت: جشن	آغاز	ماه	مبارك	رمضان	در	
چادرهای	مخالفان	در	مي��دان	تغيير	با	وجود	
پرتاب	سنگ	از	سوی	طرفداران	صالح.	در	اين	
درگيری	سه	نفر	مجروح	و	دو	تن	كشته	شدند.

12 آگوست:	در	جمعه	»دستيابی	به	پيروزی«	
معترضان	يمن،	پي��روزی	را	وعده	الهی	در	ماه	

مبارك	رمضان	دانستند.
16 آگوس��ت:	از	س��رگيری	درگيری	ها	پس	
از	تظاهرات	هزاران	نفر	در	تع��ز	با	وجود	اعالم	
آتش	بس	در	يمن،	معترضان	خواستار	بركناری	

صالح	از	قدرت	و	محاكمه	وی	بودند.
26 آگوس��ت:	راهپيمايی	مخالفان	در	جمعه	
»پيروزی	اميد	علي��ه	دخالت	های	خارجی	در	

يمن«	برای	تثبيت	قدرت	صالح
30 آگوست: تظاهرات	هزاران	نفر	در	عيد	فطر	
عليه	علی	عبداهلل	صالح	با	خواس��ته	بركناری	

وی	از	قدرت

4 نوامبر: برگزاری	تظاهرات	گس��ترده	در	
تعز	و	16	شهر	ديگر	توسط	مخالفان	صالح	
7 نوامبر:	س��خنگوی	كميته	سازماندهی	
انقالب	جوانان	مردمی	يمن،	انقالب	های	

منطقه	را	بازتاب	انقالب	ايران	دانست.
11 نوامبر:	معترض��ان	هرگونه	عفو	قاتالن	
ملت	را	رد	كردند	و	خواستار	محاكمه	آنها	در	
دادگاه	به	اتهام	جنايت	عليه	بشريت	شدند.
20 نوامبر:	جدايی	صدها	نفر	از	ارتش	يمن
23 نوامبر: صالح	ضمن	امضای	توافقنامه	
ش��ورای	همكاری	خليج	فارس	از	قدرت	
كناره	گيری	كرد	اما	در	همين	حال	خيزش	
مردم	مسلمان	يمن	را	كودتا	عليه	حكومت	

حاكم	يمن	خواند.

4 اکتبر:	توقف	مذاكرات	با	دولت	يمن	توس��ط	
نمايندگان	معترضان	به	دليل	خش��ونت	های	

اعمال	شده	عليه	معترضان
14 اکتبر: در	روز	موس��وم	ب��ه	جمعه	پيروزی	
يمن	و	ديگر	كشورهای	عربی،	معترضان	پس	از	
برگزاری	نماز	جمعه،	خواستار	محاكمه	صالح	از	

سوی	سازمان	ملل	شدند.

Persian gulf



بيداري امت اسالمي

قربانی خدعه غرب
بيداری اسالمی مردم مظلوم بحرين  در نگاه رهبر انقالب

پس از آغاز قيام های مردمی در تونس و مصر و متأثر از آنها خيزش مردم در بحرين، ليبی، 
محمدصادق فضلی

كارشناس	مسائل	خاورميانه
يمن و برخی ديگر از كشورهای حوزه خليج فارس و شمال آفريقا، تحوالتی رخ داد كه نه تنها 
كشورهای منطقه بلكه جامعه بين المللی و حتی كشورهايی كه ادعای اداره جهان را می كنند، 
از درك و فهم و شناخت حقيقت اين خيزش ها ناتوان بوده و در كمال حيرت و ناباوری در برابر موجی قرار گرفتند كه منجر به سقوط برخی 
ديكتاتورهای منطقه و متزلزل شدن موقعيت ديگر حكام مستبد شد. در اثبات اين موضوع، همين بس كه اتخاذ مواضع انفعالی، متفاوت و 

متناقض آمريكا و غرب در قبال تحوالت كشورها، نشان دهنده ضعف آنها در تحليل واقعيت های جديد در حال شكل گيری بود.

رهب��ر	فرزانه	انقالب	اس��المی،	حض��رت	آيت	اهلل	
خامنه	ای،	با	نگرشی	واقع	بينانه،	عميق	و	بر	اساس	
نگاه	دقيق	جامعه	شناسانه	بر	مبنای	واقعيت	های	
انسانی،	فطری	و	اجتماعی	جوامع	اسالمی	و	بر	اساس	تأثيرات	غيرقابل	
انكار	انقالب	اسالمی	ايران	در	منطقه	به	موشكافی	اين	حركت	ها	و	بيان	
حقيقت	اين	قيام	ها	پرداخته	و	با	تعبيری	دقيق،	اين	تحوالت	را	ناشی	
از	»بيداری	اس��المی«	ملت	های	منطقه،	ارزياب��ی	كردند.	بيداری	
اسالمی	را	از	يك	سو	بايد	مبين	تحوالت	اخير	دانست	و	از	سوی	ديگر	
می	توان	آن	را	بيانگر	رسالت	جمهوری	اسالمی	ايران	در	آگاه	ساختن	

جوامع	اسالمی	توصيف	كرد.
در	واقع	بايد	اذعان	كرد	رهبر	معظم	انقالب	به	دليل	برخورداری	از	
بينش	عميق	سياسی	و	اسالمی،	چنين	روزهايی	را	از	قبل	پيش	بينی	
كرده	بودند	و	در	مناس��بت	های	مختلف	به	بيداری	ملت	ها	اش��اره	
داشتند.	ازجمله	معظم	له	در	بياناتشان	در	ديدار	مردم	قم	در	روز	19	
دی	سال	1387	در	رابطه	با	مسائل	دلخراش	غزه	فرمودند:	»هر	كس	
در	دنيای	اسالم،	امروز	قضيه	غزه	را	يك	قضيه	منطقه	ای	و	شخصی	و	
محلی	بداند،	دچار	همان	خواب	خرگوشی	ای	است	كه	پدر	ملت	ها	را	
تا	حاال	درآورده	است.	نه،	اين	قضيه	غزه	فقط	قضيه	غزه	نيست؛	قضيه	
منطقه	است.	فعال	آنجا	نقطه	ضعيف	تر	است،	تهاجم	را	از	آنجا	شروع	
كردند	و	اگر	موفق	شدند،	دست	از	سر	منطقه	برنمي	دارند.	دولت	های	
كشورهای	مسلمانی	كه	حول	و	حوش	آن	منطقه	هستند	و	كمكی	را	
كه	بايد	بكنند	و	مي	توانند	بكنند،	نمي	كنند،	دارند	اشتباه	مي	كنند،	

اشتباه	مي	كنند.	هرچه	در	اين	منطقه	ميخ	رژيم	صهيونيستي	بيشتر	
فرو	برود،	تسلط	استكبار	بيشتر	بشود،	بدبختی	اين	دولت	ها	و	ضعف	و	
ذلت	اين	دولت	ها	بيشتر	خواهد	شد.	چرا	ملتفت	نيستند؟	و	دولت	ها،	
ملت	ها	را	هم	دنبال	خودشان	به	ذلت	مي	كشانند.	يك	دولت	ذليل	و	
مطيع	و	وابسته،	يك	ملت	را	مطيع	و	ذليل	و	وابسته	مي	كند.	اين	است	

كه	ملت	ها	بايد	به	خود	بيايند.«
هرچند	وقايع	و	حوادث	منطقه	و	كشتار	مردم	بی	گناه	در	برخی	
كشورها	كه	خواهان	حقوق	مشروع	خود	و	آزادی	هستند،	مورد	توجه	
مقام	معظم	رهبری	قرار	گرفته	است	ليكن	معظم	له	به	دليل	نوع	ظلم	
و	ستمی	كه	بر	مردم	بحرين	رفته	و	همچنين	به	دليل	منحصر	به	فرد	
بودن	قيام	– مسالمت	آميز	-	مردم	بحرين،	عنايت	ويژه	ای	به	مردم	
اين	كشور	داشته،	چنان	كه	در	پيام	نوروزی	خود	در	سال	90	در	اين	
رابطه	فرمودند:	»البته	حوادث	تلخي	كه	در	برخي	از	كشورها	نسبت	
به	مردم	انجام	مي	گيرد	-	در	بحرين	نسبت	به	مردم	عزيز	آنجا،	در	يمن	
و	در	ليبي	-	عيد	را	بر	ما	گوارا	نمي	كند	و	مانع	از	اين	است	كه	انسان،	
شادي	عيد	را	به	تمامی	احساس	كند.	اميدواريم	خداوند	متعال	براي	
اين	ملت	ها	-	ملت	بحرين،	ملت	يمن،	ملت	ليبي	-	فرج	عاجلي	برساند	
و	دشمنان	ملت	ها	را	با	عقوبت	خود،	مجازات	كند.«	همچنين	ايشان	
در	خطبه	های	نماز	عيد	سعيد	فطر	فرمودند:	»ما	البته	از	وضع	بحرين	
بسيار	نگرانيم.	به	مردم	بحرين	جفا	می	شود،	ظلم	می	شود،	وعده	هايی	
داده	می	ش��ود	اما	به	آن	وعده	ها	عمل	نمی	شود.	ملت	بحرين،	ملت	
مظلومی	است.«	معظم	له	در	يكی	از	سخنان	خود	درخصوص	ماهيت	

بحرين	فرمودند:	»ما	بين	غزه،	فلسطين،	تونس،	ليبی،	مصر،	بحرين	
و	يمن	تفاوتی	نمي	گذاريم.«حضرت	آي��ت	اهلل	خامنه	ای	در	همين	
رابطه	در	س��خنرانی	تاريخی	خود	در	حرم	امام	رض��ا)ع(	در	ابتدای	
سال	90	اشاره	كردند:	»مساله	بحرين	از	لحاظ	ماهيت	درست	مثل	
مسائل	ديگر	كشورهای	منطقه	است؛	يعنی	مساله	بحرين	با	مساله	
مصر،	با	مساله	تونس،	با	مساله	ليبی	هيچ	فرقی	ندارد؛	ملتی	هستند،	
حكومتی	بر	سر	آنهاست	كه	حقوق	آنها	را	ناديده	مي	گيرد.	ملت	بحرين	
با	اين	قيامشان	چه	مي	خواستند؟	خواسته	اساسی	آنها	اين	است	كه	
انتخابات	انجام	بگيرد،	هر	يك	نفر	آدم،	يك	رأی	داش��ته	باشد؛	اين	
چيز	زيادی	اس��ت؟	اين	توقع	زيادی	است؟	در	شكل	كار	در	بحرين	
يك	صورت	انتخاباتی	وجود	دارد،	ليكن	مطلقا	مردِم	آنجا	از	حق	رأی	
دادن،	به	اين	معنا	كه	هر	يك	نفر،	يك	رأی	داش��ته	باشد،	برخوردار	
نيستند.	به	آنها	ظلم	مي	شود.«	در	يكی	ديگر	از	سخنرانی	های	مقام	
معظم	رهبری،	معظم	له	اظه��ار	كرده	اند:	»ملت	مظلوم	بحرين	هم	
مثل	ملت	مصر	است،	مثل	ملت	تونس	است،	مثل	ملت	يمن	است؛	
آنجا	هم	قضيه	همين	است؛	تفكيك	بين	اينها	معنا	ندارد.	ما	می	بينيم	
متأسفانه	كسانی	به	جای	اينكه	به	حرف	دل	ملت	ها	توجه	كنند،	راهی	
را	مي	روند،	حركتی	را	مي	كنند	كه	دشمنان	اين	ملت	ها	اين	حركت	

را	دارند	دنبال	مي	كنند.«

طرح مس�اله ش�يعه و س�نی، اوج وقاح�ت آمريكايی ها و 
هم پيمانانشان

متعاقب	طرح	مسائلی	ازجمله	طايفه	گرايی	)سنی	-	شيعی(	از	سوی	
برخی	كشورهای	منطقه	و	غرب،	جهت	مصادره	انقالب	مردم	بحرين	
و	ايجاد	انحراف	در	آن،	مقام	معظم	رهبری	در	سالگرد	رحلت	حضرت	
امام	خمينی)ره(	در	رابطه	با	توطئه	غرب	و	آمريكا	عليه	مردم	بحرين	
با	تعبيراتی	حكيمانه	و	دقيق،	جنبه	قومی	و	مذهبی	اين	حركت	را	
منتفی	ارزيابی	كرده	و	فرمودند:	»مردم	بحرين	در	مظلوميت	مطلق	
به	سر	می	برند	و	غرب	و	هم	دس��تانش	می	خواهند	با	اطالق	حركت	
شيعی،	حركت	مردم	بحرين	را	طايفه	ای	جلوه	دهند.	البته	اكثريت	
مردم	بحرين	در	طول	تاريخ،	شيعه	بوده	اند	اما	مسأله	بحرين،	مسأله	
شيعه	و	سنی	نيس��ت	بلكه	اين	ملت	مظلوم،	خواهان	حقوق	اوليه	
خود؛	يعنی	حق	رأی	و	نقش	آفرينی	در	تش��كيل	دولت	و	حكومت	
است.«ايشان	در	يكی	ديگر	از	س��خنرانی	های	خود	اظهار	داشتند؛	

»چون	مردم	بحرين	شيعه	اند	بنابراين	هيچ	كس	در	دنيا	نبايد	از	آنها	
حمايت	كند.	تلويزيون	هايی	كه	جزئيات	قضايای	منطقه	را	پخش	
مي	كردند،	نسبت	به	قضايای	بحرين	س��كوت	كنند،	كشتار	مردم	
بحرين	را	منعكس	نكنند؛	يك	عده	ای	هم	دربيايند	در	كش��ورهای	
حاشيه	خليج	فارس	-	چه	سياستمدار،	چه	روزنامه	نگار	-	گزافه	گويی	
كنند،	بگويند	مس��اله	بحرين	جنگ	بين	ش��يعه	و	سنی	است!	چه	
جنگ	بين	شيعه	و	سنی؟	اعتراض	ملتي	اس��ت	به	ظلمی	كه	دارد	
به	او	مي	شود؛	درس��ت	همان	جوری	كه	در	تونس	بود،	همان	جوری	
كه	در	مصر	بود،	همان	جوری	كه	در	ليبی	است،	همان	جوری	كه	در	
يمن	است؛	فرقی	ندارد.	آمريكايی	ها	خوشحالند	كه	بتوانند	به	وسيله	
بوق	های	تبليغاتی	خودشان	در	منطقه،	مساله	بحرين	را	به	عنوان	يك	
مساله	اختالف	بين	شيعه	و	سنی	جا	بزنند؛	هم	كمك	هايی	كه	ممكن	
است	به	اين	مردم	مظلوم	بشود،	جلويش	را	بگيرند،	هم	ماهيت	قضايا	
را	عوض	كنند	و	سرايت	بدهند.	مي	گويند	چرا	ايران	از	مردم	بحرين	
پشتيبانی	مي	كند.	خب	ما	از	همه	پشتيبانی	كرديم.	ما	32	سال	است	
كه	از	مردم	فلسطين	داريم	پشتيبانی	مي	كنيم؛	كدام	يك	از	كشورها،	
دولت	ها	و	ملت	ها	در	اين	32	سال،	اين	پش��تيبانی	را	كردند؟	مگر	
ملت	فلسطين	شيعه	اند؟	در	مورد	غزه	مردم	ما	چقدر	تالش	كردند.	
جوان	های	ما	رفتند	فرودگاه	كه	راه	بيفتند	بروند	غزه!	عازم	بودند	بروند	
غزه،	عليه	اسرائيل	بجنگند.	خيال	مي	كردند	راه	باز	است.	راه	بسته	
بود،	نمي	ش��د	بروند.	ما	گفتيم	نرويد.	جلوشان	را	گرفتيم	كه	وسط	
راه	سرگردان	نشوند،	راه	نمي	دادند.	مردم	ما	نسبت	به	غزه،	نسبت	به	
فلسطين،	نسبت	به	مصر،	نسبت	به	تونس،	همه	جا	ابراز	احساسات	

كردند؛	آنها	كه	شيعه	نبودند	بنابراين	بحث	شيعه	و	سنی	نيست.«

 اقدام عربستان
ولی	امر	مسلمين	حضور	نظامی	عربستان	در	بحرين	را	مورد	انتقاد	قرار	
داده	و	در	همين	رابطه	فرموده	اند:	»البته	به	نظر	ما	دولت	سعودی	اشتباه	
كرد،	نبايد	اين	كار	را	مي	كرد.	خ��ودش	را	در	منطقه	منفور	مي	كند.	
آمريكايی	ها	هزاران	كيلومتر	با	اينجا	فاصله	دارند؛	اگر	منفور	هم	بشوند،	
ممكن	است	برايشان	آن	قدر	اهميت	نداشته	باشد	ليكن	سعودی	در	اين	
منطقه	دارد	زندگی	مي	كند؛	ملت	ها	از	او	متنفر	باشند،	مبغوض	ملت	ها	
باشد،	برايش	خيلی	خسارت	سنگينی	است.	آنها	اشتباه	كردند	اين	كار	

را	كردند.	هر	كس	ديگر	هم	اين	كار	را	بكند،	اشتباه	كرده.«
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 رفتار آمريكا در قبال بحرين
معظم	له	در	اين	رابطه	فرمودند:	»اينج��ا	غربی	ها	فرصت	را	مغتنم	
شمردند،	برای	اينكه	در	قضايای	منطقه	دخالت	كنند	يا	مساله	شيعه	
و	سنی	وانمود	و	قلمداد	كنند.	متأسفانه	بعضی	از	كسانی	كه	آدم	خيال	
مي	كند	انگيزه	سوئی	هم	ندارند،	در	اين	دام	افتادند.	اگر	خيرخواهانی	
در	اين	بين	وجود	دارند،	من	به	آنها	اعالم	مي	كنم	مس��اله	را	مساله	
ش��يعه	و	س��نی	نكنيد؛	اين	بزرگترين	خدمت	به	آمريكاست؛	اين	
بزرگترين	خدمت	به	دشمنان	امت	اسالمی	است	كه	حركت	عمومی	
ضداستبدادی	يك	ملت	را	حمل	مي	كنند	به	دعوای	شيعه	و	سنی؛	

دعوای	شيعه	و	سنی	وجود	ندارد.«
»آمريكايی	های	دروغگو	و	خدعه	گر	با	هم��ه	ادعای	طرفداری	از	
حقوق	بشر	و	دموكراس��ی،	در	سركوب	مردم	بحرين	فعال	هستند.	
البته	آنها	می	گويند	سعودی	ها	به	بحرين	رفته	اند	اما	همه	می	دانند	كه	
سعودی	ها	بدون	چراغ	سبز	آمريكا	نمی	توانستند	اين	كار	را	بكنند.	به	

همين	علت	آمريكايی	ها	هم	در	قضايای	بحرين	مسوولند.«	
»اوج	وقاحت	آمريكايی	ها	آنجايی	اس��ت	ك��ه	دخالت	تانك	های	
دولت	سعودی	را	كه	آمدند	توی	خيابان	های	منامه	بحرين،	دخالت	

نمي	دانند	اما	وقتی	مراج��ع	تقليد	ما،	علمای	م��ا،	خيرخواهان	ما	
مي	گويند	مردم	را	نكشيد،	مي	گويند	شما	دخالت	كرديد!	اين	دخالت	
است؟!	اينكه	ما	به	يك	دولتی،	يك	رژيم	ظالمی	خطاب	كنيم،	بگوييم	

مردِم	خودتان	را	نكشيد.«
»جاهايی	هم	حقا	و	انصافا،	ظلم	آش��كار	مي	كنند.	االن	در	مساله	
بحرين،	در	مساله	ليبی،	در	مساله	يمن،	همه	كسانی	كه	مي	توانند	
در	اين	قضايا	داوری	كنند،	اگر	دقت	كنند،	اين	قدرت	های	غربی	را	
جنايتكار	و	مقصر	غيرقابل	اغماض	خواهند	شناخت.	اينها	دارند	به	
مردم	ظلم	مي	كنند.	تحليل	اينها	كار	تحليلگران	سياسی	است؛	خب	
تحليل	مي	كنند،	مي	گويند؛	آنچه	كه	سرجمع	همه	اينهاست،	اين	
است	كه	امروز	آمريكا	و	غرب	و	اينها	دارند	به	نفع	صهيونيست	ها،	به	نفع	
دولت	جعلی	اسرائيل،	به	اين	مردم	فشار	می	آورند	و	ظلم	مي	كنند	كه	
بيش	از	همه	هم	مردم	بحرين	متأسفانه	مورد	ظلم	قرار	گرفته	اند.«	

»مجرم	اصلی	در	اين	حوادث،	بالشك	مستكبرين	عالم،	دستگاه	
استكبار	بين	المللی	و	شبكه	صهيونيستی	بين	المللی	است.	جا	دارد	
ملت	های	منطقه،	دولت	های	منطقه؛	آنهايی	كه	دلشان	برای	حقايق	

می	تپد،	از	عملكرد	رژيم	صهيونيستی	غفلت	نكنند.«

 موضع جمهوری اسالمی ايران
»موضع	ما	حمايت	از	اين	حركت	ها	و	تقويت	آنهاست	و	اميدواريم	اين	
حركت	های	اسالمی	منجر	به	قطع	كامل	سلطه	دشمنان	اصلی؛	يعنی	

صهيونيست	ها	و	آمريكا	شود.«
»در	همه	جا	ظلم	به	ملت	ها	محكوم	است.	حركت	ملت	ها	با	شعار	
اس��الم	و	در	جهت	آزادی،	مورد	تأييد	ماس��ت.«	»چون	جمهوری	
اسالمی	موضع	حق	را	انتخاب	می	كند،	حرفش	را	صريح	می	زند،	همه	
حمالت	تبليغاتی	را	به	طرف	نظام	جمهوری	اسالمی	برمی	گردانند.	
دلشان	می	خواست	جمهوری	اسالمی	يك	تماشاگر	بی	تفاوت	باشد؛	
چنين	چيزی	ممكن	نيست،	اين	طبيعت	جمهوری	اسالمی	نيست.	
نه	ملت،	نه	مسووالن،	نه	دولت،	نه	نخبگان	سياسی،	معلوم	است	كه	
در	اين	درگيری	ظالمانه	ای	كه	از	سوی	مستكبران	با	مردم	به	وجود	

آمده،	نمی	توانند	بی	تفاوت	و	تماشاگر	بمانند.«

 وظيفه در قبال بحرين
»ما	نظرمان	را	صريح	گفته	ايم.	ما	از	اخم	قدرت	های	پوش��الی	دنيا	
هرگز	نترسيديم،	مالحظه	نكرديم	و	نخواهيم	كرد.	ما	حرف	حق	و	
موضع	حق	را	صريح	بيان	مي	كنيم.	موضع	حق،	اين	است	كه	مردم	
بحرين	حق	دارند؛	معترضند،	اعتراضشان	هم	بجاست.	با	هر	انسان	
صاحب	بينشی	در	دنيا	مي	خواهيد،	اين	را	در	ميان	بگذاريد،	وضعشان	
را	بگوييد،	نوع	حكومت	كردن	به	اين	م��ردم	مظلوم	را	بگوييد،	نوع	
كاری	كه	حكاِم	آنجا	در	استفاده	از	اين	كشور	كوچك	كردند،	تشريح	
كنيد	تا	ببينيد	دستگاه	حاكم	را	محكوم	مي	كنند	يا	محكوم	نمي	كنند.	

اشتباه	مي	كنند	با	مردم	مواجه	مي	شوند؛	فايده	ای	ندارد.«

 سركوب ها مردم را راسخ تر می كند
»ممكن	است	شما	يك	فشاری	بياوريد،	وحشيگری	ای	بكنيد،	يك	چند	
صباحی	يك	آتشی	را	خاموش	كنيد؛	ليكن	خاموش	نخواهد	شد،	روز	به	
روز	عقده	های	مردم	را	بيشتر	و	غيظ	آنها	را	شديدتر	خواهيد	كرد.	يك	وقت	
آن	چنان	زمام	كار	از	دستتان	در	خواهد	رفت	كه	ديگر	هيچ	جوری	نشود	
بخيه	زد.	اشتباه	مي	كنند؛	هم	آنها	اشتباه	مي	كنند،	هم	آن	كسانی	كه	از	
خارج	از	بحرين	نيرو	وارد	مي	كنند،	به	شدت	در	اشتباهند؛	خيال	مي	كنند	

با	اين	حرف	ها	مي	شود	حركت	يك	ملت	را	از	بين	برد.«

مقام	معظم	رهبری	در	اين	رابط��ه	فرمودند:	»امروز	به	
بركت	اسالم،	به	بركت	انقالب	اسالمی،	به	بركت	بيداری	
عمومی	اس��المی،	يك	حوادثی	در	منطق��ه	دارد	اتفاق	
می	افتد.	مطمئنا	اين	بيداری	م��ردم	به	نتيجه	خواهد	
رس��يد؛	همچنان	كه	تا	امروز،	تا	اين	ساعت،	در	نقاطی	
به	نتيجه	رسيده	است.	عزم	مردم،	ايمان	مردم،	آمادگی	
مردم	برای	فداكاری،	هرچه	بيش��تر	ادام��ه	پيدا	كند،	
احتمال	پيروزی	آنها	بيشتر	خواهد	شد.	اين	آن	چيزی	
است	كه	استكبار،	آمريكا	و	صهيونيست	ها	نمي	خواهند	
اتفاق	بيفتد؛	نمي	خواهند	مردم	ايستادگی	كنند.	آمريكا	
در	اين	قضايا	غافلگير	شد،	ضربه	به	او	ناگهانی	وارد	شد،	
صهيونيست	ها	همين	جور	دولت	های	مستعمر	پرمدعای	
اروپايی	همين	جور،	اينها	غافلگير	شدند	اما	مي	خواهند	
هر	جور	ممكن	اس��ت،	بر	صحنه	مسلط	ش��وند.	البته	
خوشبختانه	تا	حاال	نتوانس��ته	اند	در	يكی	دو	كشور	كه	
اصال	نتوانستند،	در	يكی	دو	كشور	ديگر	هم	دارند	تالش	
مي	كنند.	مطمئنا	اين	بيداری	چيزی	نيس��ت	كه	تمام	
شود،	اين	حركت	مردم	به	سمت	جلو	چيزی	نيست	كه	به	
عقب	برگردد.	هر	كاری	كنند،	اين	حركت	نهايت	خوبی	

دارد	به	نفع	مردم	و	به	زيان	قدرت	ها.«
»آنچه	من	به	طور	قاطع	عرض	مي	كنم،	اين	اس��ت	كه	
به	توفيق	پروردگار	حركت	جديدی	در	اين	منطقه	آغاز	
شده	است.	اين	حركت،	حركت	ملت	هاست؛	حركت	امت	
اسالمی	است؛	حركت	با	ش��عار	اسالم	است؛	حركت	به	
سمت	اهداف	اسالمی	است؛	نشان	دهنده	بيداری	عمومی	
ملت	هاست	و	طبق	وعده	الهی،	اين	حركت	قطعا	و	يقينا	به	
پيروزی	خواهد	رسيد.	ملت	ايران	سرافراز	است،	مفتخر	
است	و	خرسند	است	كه	آغازكننده	اين	راه	بوده	است	و	
ايستادگی	و	استقامت	كرده	است.	نسل	جوان	امروز	كه	
روی	كار	آمدند،	انقالب	را	نديدند	اما	از	انقالبيون	آن	روز	

اگر	محكم	تر	نباشند،	كمتر	نيستند.«

پيش بينی آينده

به رغم ادعاهاي حقوق بشري غرب، پادشاه سركوب گر بحرين در 
سفر به انگليس مورد استقبال نخست وزير اين كشور قرار مي گيرد

133همشهري ديپلماتيك    دي ماه 1390 132 دي ماه 1390    همشهري ديپلماتيك



بيداري امت اسالمي

نگاهي به ماه ها نا آرامي در بحرين

انقالب در خون
موج بيداري اس��امي در منطق��ه به خيزش ه��اي اجتماعي و 
سياس��ي در كش��ورهاي عربي ازجمله بحرين منجر ش��د. در 
ساختار سياسي بحرين با وجود اكثريت جمعيتي شيعيان، قدرت 

در دست خاندان آل خليفه سني مذهب است.
 اين تبعيض سياس��ي و ني��ز جهت گيري ه��اي غيرعادالنه در 
سياس��ت داخلي و وابس��ته به ابرقدرت هاي خارج��ي ازجمله 
نزديكي به سياس��ت هاي اياالت متحده و رژيم صهيونيس��تي، 
زمينه  اعتراضات م��ردم بحرين و بر محور بيداري اس��امي در 
اين كشور است. در زير، گذري كوتاه بر كنش هاي اعتراضي در 
بحرين و واكنش هاي بين المللي نسبت به آن طي چند ماه گذشته 

خواهيم داشت.

12 م��ه:	روز	اعالم	همبس��تگی	با	پزش��كان	
بحرينی	به	دعوت	انجمن	اسالمی	وفاق	ملی

18 مه:	افشای	س��ند	همكاری	موساد	با	رژيم	
آل	خليفه	در	س��ركوب	مخالف��ان	به	گزارش	

ويكی	ليكس
24 مه: تش��كيل	گروه	هايی	به	منظور	انقالب	
رس��انه	ای	عليه	دول��ت	بحرين	و	افش��اگری	
جنايات	آل	خليفه	به	منظور	مبارزه	با	سكوت	

رسانه	ای	غرب

7 س��پتامبر:	ديدار		قاسم	الهاشمي،	فعال	
سياسي	بحريني	با	رهبر	معظم	انقالب	در	
مورد	بررسي	وضعيت	انقالبيون	اين	كشور
26 سپتامبر: محكوميت	طوالنی	مدت	
تظاهركنندگان	بحرين��ی	ازجمله	دو	
ورزش��كار	ملی	پوش	اين	كشور	توسط	

دادگاه	نظامی	بحرين

6 جوالی:	اعتراف	ديده	بان	حقوق	بشر	به	نقض	
حقوق	بشر	در	بحرين

8 جوالی:	وزارت	خارجه	ايران	خواستار	خروج	
عربستان	از	بحرين	و	عدم	همكاری	عربستان	با	

دولت	بحرين	در	سركوب	معترضان	شد.
13 جوالی: آغاز	بازداشت	خانگی	آيت	القرمزی	

شاعر	زن	معترض	بحرين
18 ج��والی:	پافش��اری	معترضان	ب��ر	اهداف	
اعالم	شده	از	س��وی	احزاب	اسالمی	به	عنوان	

اهداف	انقالب

جمعیت: 1،214،705) شامل 235108 اتباع خارجی( 
مساحت: 665کیلومتر مربع  

ترکیب گروه های قومی: اعراب بحرینی 63 درصد، 
آسیایی 19 درصد، مهاجرین عربستانی 10 درصد و 

ایرانی8 درصد.
ترکیب مذهبی : 98 درصد مسلمان )شیعه حدود 70 
درصد، سنی 30 درصد( ، 2درصد  مسیحی، یهودی، 

بهائی و هندو.
ساختار سیاسی: سلطنت موروثی آل خلیفه

استقالل از ایران: 15 آگوست، 1971
تصویب قانون اساسی: 26 ماه مه، 1973

بازنگری قانون اساسی: 14 فوریه 2002

4 فوریه: تجمع	چند	صد	نفر	در	مقابل	سفارت	
مصر	در	منامه	و	اعالم	حمايت	از	انقالب	مصر،	
برنامه	ريزی	برای	تظاهرات	ضددولتی	در	14	

فوريه	توسط	گروه	های	اپوزيسيون
14 فوریه: كش��ته	ش��دن	يك	نف��ر	و	زخمي	
ش��دن	25	نفر	در	جري��ان	اعتراض	ها	در	روز	
خش��م،	تعليق	عضويت	الوف��اق،	بزرگترين	
اپوزيس��يون	ش��يعه	در	پارلم��ان	بحرين	در	

اعتراض	به	خشونت	عليه	معترضان
17 فوریه: حمله	شبانه	و	خشونت	بار	نيروهای	
ارتش	و	پليس	به	معترضان	در	ميدان	اللوءلوء	
و	كش��ته	و	زخم��ی	ش��دن	تعداد	زي��ادی	از	

معترضان

دسامبراکتبرسپتامبرآگوستجوالیژوئنمهآوریلمارسفوریه نوامبر

3 آوریل:	تعطيلی	روزنامه	الوس��ط،	وابس��ته	به	
اپوزيسيون	مخالف	دولت	بحرين،	توسط	دادگاه	
به	اتهام	نشر	اكاذيب	و	بزرگنمايی	اعتراضات	مردم
7 آوریل:	استفاده	از	بيمارستان	ها	به	عنوان	دام	
برای	بازداش��ت	معترضان	به	گزارش	پزشكان	

بدون	مرز
23 آوریل: به	آتش	كش��يدن	قرآن	و	تخريب	

مساجد	توسط	رژيم	آل	خليفه
28 آوریل: محكوميت	هفت	فعال	شيعه	بحرينی	

به	حبس	ابد	و	مرگ	توسط	دادگاه	نظامی
6 ژوئن: اعالم	همبس��تگی	مسلمانان	شيعه	و	

سنی	بحرين	در	مقابله	با	آل	خليفه
18 ژوئن: تظاهرات	هزاران	نفر	پس	از	برگزاری	
نماز	و	اعالم	پايبندی	به	اهداف	اسالمی	انقالب	

در	روز	موسوم	به	جمعه	مقدسات
24 ژوئن:	رد	گفت	وگو	با	رژيم	آل	خليفه	توسط	
شيخ	عيسی	قاسم	از	علمای	شيعيان	بحرين	در	

نماز	جمعه	الدارز

8 آگوست:	اعتراف	رسانه	های	خارجی	ازجمله	
گاردين	و	الجزيره	به	اعمال	سركوب	و	خشونت	
عليه	تظاهركنندگان	توس��ط	دولت	بحرين	و	

سكوت	جامعه	بين	المللی
13 آگوست: اعالم	تحريم	انتخابات	پارلمانی	
توس��ط	الوفاق	در	اعت��راض	ب��ه	قانونگذاری	

انتصابی	
31 آگوس��ت: ابراز	هم��دردي	و	نگراني	مقام	
معظم	رهب��ري	از	وضعيت	م��ردم	بحرين	در	

خطبه	هاي	نماز	عيد	فطر

11نوامب��ر: حمله	نيروهاي	دولت��ي	به	منزل	
دبيركل	جمعيت	وفاق	اسالمي	بحرين

21 نوامبر: مس��دود	ك��ردن	پل	مل��ك	فهد،	
منتهی	به	عربستان	سعودی	توسط	معترضان	

بحرينی
27 نوامب��ر: حمل��ه	نيروه��اي	آل	خليف��ه	به	
زنان	عزادار	در	حس��ينيه	آل	عب��اس	در	آغاز	

محرم	الحرام

5 اکتبر: دس��تور	محاكمه	20	پزش��ك	بحريني	توس��ط	
دادستان	كل	بحرين	به	اتهام	كمك	به	مجروحان

10 اکتبر: حضور	هزاران	نفر	از	مردم	در	مراس��م	تشييع	جنازه	
كشته	شدگان	انقالب	و	به	خشونت	كشاندن	مراسم	توسط	پليس
16 اکتبر: تظاهرات	پرتعداد	معترضان	در	حمايت	از	آزادی	

زندانيان	سياسی	به	دعوت	حزب	الوفاق
27 اکتبر:	اعالم	پايداری	تا	دستيابی	به	اهداف	انقالب	پس	
از	برگزاری	نماز	جمعه	در	روز	موس��وم	به	جمعه	بازگشت	

مسالمت	آميز

4 مارس: تظاهرات	ده	ها	هزار	نفر	در	مقابل	تلويزيون	
دولتي	بحرين،	درخواست	شيخ	علي	سلمان،	عضو	
ارشد	جمعيت	وفاق	ملي	بحرين،	مبني	بر	اتحاد	و	

هماهنگي	شيعيان	و	اهل	سنت	بحرين
16 مارس: س��ركوب	معترضان	بحريني	توسط	
نيروهاي	سعودي	و	اس��تقرار	تجهيزات	ارتش	

بحرين	در	خيابان	ها
17 مارس:	نامه	گروهي	از	شيعيان	بحريني	مبني	
بر	درخواست	رهنمود	از	مقام	معظم	رهبري	در	

مقابله	با	آل	خليفه
18 مارس: راهپيمايي	هزاران	معترض	پس	از	نماز	
جمعه	به	دعوت	شيخ	عيسي	قاسم	از	روحانيون	

شيعه	در	اعتراض	به	خشونت	عليه	معترضان

3 دسامبر:	س��ركوب	و	اعمال	خشونت	پليس	
عليه	هيأت	های	مذهبی	ش��يعه	در	آس��تانه	

عاشورا	در	شمال	بحرين
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قطب قدرتمند اسالمي

  ملت هاي شجاع و به پاخاسته در مصر و تونس 
و ليبي و ديگر ملت هاي بيدار و مبارز بدانند، نجات 
آنان از ظلم و كيد آمريكا و ديگر مستكبران غربي 
تنها و تنها در آن است كه تعادل قوا در جهان به نفع 
آنان برقرار شود. مسلمانان براي اينكه بتوانند 
مس��ائل خود را به صورت جّدي با جهانخواران 
حل كنند بايد خود را به مرز قدرت بزرگ جهانی 
برس��انند و اين جز با همكاري و همدلي و اتحاد 
كشورهاي اسالمي به دس��ت نخواهد آمد. اين 
وصيت فراموش نشدني امام خميني عظيم است. 
آمريكا و ناتو به بهانه ي قذافي خبيث و ديكتاتور، 
ماه ها بر سر ليبي و مردم آن آتش ريختند و قذافي 
همان كسي بود كه پيش از قيام شجاعانه ي ملت 
ليبي در شمار دوستان نزديك آنان به شمار می 
رفت، او را در آغوش مي گرفتند، با دست او از ثروت 
ليبي مي دزديدند و براي خام كردن او دستش را 
مي فشردند يا مي بوس��يدند. پس از قيام مردم، 
همين او را بهانه كردند و تمام زيرس��اخت هاي 
ليبي را به ويراني كشاندند. كدام دولت توانست 
از فاجعه ي كش��تار مردم و ويراني كش��ور ليبي 
به دس��ت ناتو جلوگيري كند؟ تا چنگ و دندان 
قدرت هاي خونخوار و وحش��ي غربي شكسته 
نشود،  هميشه چنين خطرهايي براي كشورهاي 
اسالمي متصور است و نجات از آن جز با تشكيل 

قطب قدرتمند جهان اسالم، ميسر نيست.

پیام مقام معظم رهبري به کنگره ی 
عظیم حج1390/08/14

طرح:	بهرام	غروي
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قطب قدرتمند اسالمي

گفت وگو با دكتر سيديحيي صفوي

ظهور قطب قدرت 
جديد اسالمي

سردار سرلش��كر پاس��دار س��يديحيي )رحيم( صفوي، چهره 
نام آش��ناي تاريخ مقاومت معاصر ايران است كه با كوله باري از 
تجربه در عرصه هاي نظامي و امنيتي و پس از سال ها فرماندهي 
كل سپاه پاسداران انقاب اس��امي، هم اكنون در مقام دستيار و 
مشاور عالي فرماندهي كل قوا ايفاي نقش مي كند. دكتر صفوي 
به عنوان بنيانگذار موسسه آينده پژوهی جهان اسام و با اشرافي 
كه نسبت به مسائل امنيتی جهان معاصر و جغرافيای سياسی 
كشورهای جهان اسام دارد، در ارزيابي تحوالت صورت گرفته 
در منطقه تصريح مي كند كه يک قطب قدرت جديد با عنوان قطب 
ملت هاي مسلمان در نظام بين الملل در حال ظهور است و معتقد 
است حركت هاي اخير آمريكا در قبال ايران ناظر به ظهور و بروز 
اين بيداري اسامي و ايجاد قطب جديد اسامي است كه موجب 
ش��ده غربي ها نس��بت به ارتقاي جايگاه ايران در عرصه نظام 
بين الملل بيش از پيش نگران شوند. متن گفت وگوي »همشهري 

ديپلماتيک« با ايشان را در ادامه مي خوانيد.

می
	اما

يار
سات

ها:	
س	

عك
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قطب قدرتمند اسالمي

براي پرداختن به ماهیت تحوالت منطقه در بستر 
بیداري اسالمي، الزم اس�ت شناختي هرچند 
اجمالي از وضعیت آنها داشته باشیم. شما آخرین 
وضعیت این کشورها و تفاوت هاي آنها را با یکدیگر چطور تشریح 

مي کنید؟
بيداري	اسالمي	در	منطقه	از	تونس	شروع	شد.	تونس	داراي	حدود	
10	ميليون	جمعيت	با	اكثريت	مذهب	مالكي	است.	مالكي	ها	از	
نظر	فكري	به	شيعه	نزديك	هس��تند	و	ديدگاه	هايشان	نسبت	به	
شيعه	مثبت	است.	در	انتخابات	تونس،	چهار	گروه	اصلي	مشاركت	

داشتند:
1-	گروه	اسالم	گراها	كه	خود	به	دو	دسته	تقسيم	مي	شدند؛	يكي	
گروه	النهضه	به	رهبري	راشد	الغنوشي،	دوم	گروه	عبدالفتاح	مورو	
كه	شامل	جوانان،	دانشجويان	و	روشنفكران	مذهبي	است.	گروه	
راشد	الغنوشي،	جناح	سنتي	مذهبي	تونس	هستند.	البته	الزم	به	
يادآوري	است	كه	مواضع	و	اقدام	هاي	الغنوشي	به	شكلي	بوده	كه	
موجب	جذب	افرادي	از	گروه	هاي	ديگر	ازجمله	ملي	گراها	ش��ده	
است.	اين	دو	گروه	در	مجموع	از	217	كرسي	مجلس	89	كرسي	
را	به	خود	اختصاص	دادند	كه	11	كرسي	توسط	گروه	مورو	و	بقيه	

توسط	گروه	النهضه	به	دست	آمد.
2-	جريان	دوم،	جريان	چپ	گراها	و	سوسياليست	ها	بودند	كه	29	

رأي	آوردند.
3-	جريان	س��وم،	بازمانده	هاي	وابسته	به	نظام	سابق	و	از	حاميان	

زين	العابدين	بن	علي	بودند	كه	26	كرسي	را	به	دست	آوردند.
4-	جريان	چهارم	يا	جريان	كارگري	چپ	ملي	كه	23	رأي	آوردند.
از	جمعيت	10	ميليوني	تونس،	بيش	از	4	ميليون؛	يعني	حدودا	

61	تا	62	درصد	در	انتخابات	شركت	كردند.
اين	انتخابات	براي	تشكيل	مجلسي	برگزار	شد	كه	سه	مأموريت	

اصلي	دارد؛	اين	مأموريت	ها	عبارتند	از:
1-	تدوين	قانون	اساسي	و	به	رفراندوم	گذاشتن	آن

2-	تشكيل	دولت	موقت
3-	تعيين	رئيس	جمهور	موقت

مجلس	براي	انجام	اين	مأموريت	ها،	حدود	يك	سال	وقت	دارد.	
مهم	ترين	تنش	هاي	پي��ش	روي	تونس،	ماهيت	قانون	اساس��ي	
به	خصوص	در	بخش	سياست	خارجي،	سياست	داخلي	و	تضادهاي	

مربوط	به	دموكراسي	و	مسائل	اسالمي	است.
تونس	جزو	آخرين	كش��ورهايي	است	كه	در	ش��مال	آفريقا	به	
استقالل	رسيد.	تونسي	ها	در	سال	1956	از	استعمار	فرانسه	خارج	
شده	و	مستقل	شدند.	آنها	براي	اين	استقالل	از	سال	1952	تا	1956	

عليه	انجام	فرايض	ديني	در	اين	كشور	است.	چنان	كه	خواندن	نماز	
در	ادارات	دولتي	در	دوره	بن	علي	ممنوع	شده	بود.	مي	توان	گفت	

آنچه	امروز	در	تونس	وجود	دارد،	اسالمي	ليبرالي	است.
در	ليبي	وضعيت	كامال	جديد	است.	شوراي	انتقالي	كه	به	رهبري	
مصطفي	عبدالجليل	تشكيل	شده،	شورايي	شامل	ده	نفر	از	اعضاي	
غربگرا	با	گرايش	هاي	نزديك	به	اروپا	و	آمريكا	حدود	هفت،	هشت	
نفر	از	بازمانده	هاي	نظام	سابق	قذافي	و	تنها	شش	نفر	از	اسالم	گراها	
و	انقالبيون	است.	هرچند	در	صحنه	اصلي،	اسالم	گراها	و	انقالبيون،	
مديريت	را	در	اختيار	دارند	و	بيشتر	تأسيسات	نظامي،	امنيتي	و	

پليس	نيز	در	كنترل	همين	جريان	اسالم	گراست.
در	ليبي	هم	مانند	تونس،	انقالبيون	به	دنبال	زمينه	سازي	براي	
تشكيل	دولت	هستند؛	چنان	كه	عبدالرحمان	الكئب	را	به	عنوان	
نخس��ت	وزير	موقت	انتخاب	كرده	اند	و	مي	خواهند	تا	ش��ش	ماه	
آينده	قانون	اساس��ي	را	تدوين	ك��رده	و	به	رفران��دوم	بگذارند	و	
بازيگران	خارجي	به	رهبري	آمريكا	در	صحنه	ليبي	حاضرند	اگرچه	
فرانسه	و	انگليس	نقش	فعال	تري	ايفا	مي	كنند	ولي	صحنه	گردان	
اصلي	آمريكاست.	رژيم	صهيونيستي	نيز	به	واسطه	فرانسوي	ها،	

سياست	هاي	خود	را	در	ليبی	پيش	مي	برد.

تفاوت	ديگر	ليبي	با	تونس	اين	است	كه	در	ليبي	به	خاطر	مداخله	
نظامی	ناتو،	هم	زيرساخت	هاي	اين	كشور	آسيب	فراوان	ديده	و	هم	
اقتصاد	اين	كشور	به	هم	ريخته	است.	چنان	كه	بسياري	از	خانه	هاي	
مردم	از	بين	رفته	و	همين	مسائل	به	خصوص	حدود	پنج	ماه	جنگ	

در	اين	كشور	فشار	زيادي	به	مردم	وارد	كرده	است.
بعضي	از	كشورهاي	منطقه	ازجمله	عربستان	و	قطر	مي	خواهند	
نفوذ	خود	را	در	ليبي	گسترش	دهند	و	براي	اين	كار	و	در	راستاي	

مداخالت	خود	پول	زيادي	هزينه	كرده	اند.
در	مورد	مصر	وضعيت	كامال	متفاوت	از	تونس	و	ليبي	است.	در	
مصر	حدود	شش	گروه	و	جريان	متفاوت،	فعال	هستند	و	انتخابات	
پارلماني	اين	كشور	قرار	است	در	سه	مرحله	و	هر	مرحله	به	فاصله	
15	روز	انجام	شود	و	انتخابات	پارلماني	و	سنا	با	هم	انجام	مي	شود.

همچنين	در	انتخابات	مصر	دو	نوع	فهرست	وجود	دارد؛	
1-	فهرستي	كه	احزاب	مي	دهند.

	2-	فهرستي	كه	افراد	به	صورت	مستقل	مي	دهند.
دوسوم	اعضاي	پارلمان	از	فهرست	احزاب	و	يك	سوم	بقيه	از	ميان	

فهرست	مستقل	انتخاب	مي	شوند.
مهم	ترين	گروه	ها	و	جريان	هاي	سياسي	فعال	در	صحنه	سياسي	

عبدالفتاح مورو از رهبران جريان اسالم گرا در تونس   حميد االحمر رئيس حزب اصالح يمن  مصطفی عبدالجليل رئيس شورای انتقالی ليبی     راشد الغنوشی رهبر حركت النهضه تونس

با	فرانسه	مبارزه	كردند.
تونس	به	اروپا	بسيار	نزديك	است؛	چنان	كه	فاصله	تونس	تا	ايتاليا	
كمتر	از	200	كيلومتر	است.	همين	موضوع	منجر	به	حضور	تعداد	
زيادي	از	تونسي	ها	در	اروپا	شده	است.	چنان	كه	بخشي	از	جمعيت	
تونس	در	فرانسه	به	سر	مي	برند	و	اينها	طيف	وسيعي	از	تونسي	ها	
از	روشنفكران	تا	اقشار	ديگر	ازجمله	كارگران	را	شامل	مي	شود.	از	
اين	رو	مي	بينيم	فرهنگ	مردم	تونس،	به	فرهنگ	اروپايي	ها	نزديك	
است.	در	نتيجه	اسالم	گرايي	مردم	تونس،	نسبت	به	مردم	كشوري	

مثل	ليبي	شايد	كمتر	به	چشم	بيايد.
  یعني مردم لیبي سنتي تر محسوب مي شوند؟

از	حدود	هفت	ميليون	جمعيت	ليبي،	حدود	يك	ميليون	حافظ	
قرآن	هستند.	به	طور	كلي	بيشتر	جمعيت	ليبي،	مردمي	مذهبي	
و	متدين	هستند	و	همين	تفاوت	ها	در	آينده	سياسي	اين	كشور	
تأثيرگذار	خواهد	بود؛	چنان	كه	مي	توان	گفت	همين	موضوع	باعث	
خواهد	شد	رنگ	اسالمي	و	ماهيت	اسالمي	قانون	اساسي	در	اين	

كشورها	متفاوت	شود.
البته	جدا	از	نزديكي	به	اروپا،	داليل	ديگري	هم	براي	كمرنگ	بودن	
اسالم	در	تونس	وجود	دارد	كه	مهم	ترين	آنها	سختگيري	هاي	دولتي	
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مصر	عبارتند	از:
	اخواني	ها	كه	به	نام	جبهه	دموكرات	و	تح��ت	حزبي	به	عنوان	

»الحريه	و	العداله«	به	ميدان	آمده	اند.
	جريان	دوم	اس��الم	گرا	در	مصر،	جريان	سلفي	هاست	كه	خود	
به	دو	دسته	تقسيم	مي	شود؛	يكي	حزب	»النور«	و	ديگري	حزب	
»االصاله«.	اين	دو	جريان	سلفي	ها	برخالف	اخواني	ها	دنبال	پياده	
كردن	شريعت	اسالمي،	حكومت	اسالمي	و	حتي	خالفت	اسالمي	
هس��تند.	در	حالي	كه	اخواني	ها	كمتر	ش��عار	حكومت	اسالمي	
مي	دهند.	در	جريان	انتخابات	اين	دو	حزب	مشتركا	يك	فهرست	

دادند.
	جريان	سوم،	جريان	ليبرال	هاست.	اين	جريان	فراكسيوني	را	به	
اسم	»الكتله	المصريه«	كه	تقريبا	تجمع	جريان	هاي	الئيك،	ليبرال	
و	ملي	گراست	را	تشكيل	داده	اند	و	غربگرا	هستند	و	جرياني	ديگر	
مربوط	به	قبطي	ها	يا	مس��يحيان	ارتدوكس	است	كه	به	شدت	با	

جريان	سلفي	ها	و	هر	نوع	حاكميت	اسالم	مخالف		هستند.
	جريان	چهارم	حزبي	است	به	اس��م	»الوفد«	يا	حزب	وفاداري	
كه	بيش	از	50	سال	سابقه	دارد.	اين	حزب	يكي	از	احزاب	قديمي	
با	گرايش	هاي	ملي	گرايانه	است.	آنها	به	دنبال	تجديد	حيات	مصر	

بزرگ	هستند	و	نمايندگانشان	بيشتر	از	نمايندگان	ملی	گرا	و	نظام	
سابق	مصر	و	از	سرمايه	داران	هس��تند	كه	از	حمايت	مالي	خوبي	

برخوردارند.	
	جريان	پنجم،	جوانان	و	چپ	گراها	هستند.	جوانان	اسالم	گرايي	
كه	از	جريان	اخواني	و	سلفي	جدا	شده	اند	و	نام	فهرست	آنها	ثوره	
المستمره	)انقالب	ادامه	دارد(	است.	اينها	اكثرا	جوانان	معترض	
ميدان	التحريرند	و	عمدتا	به	سنتي	هاي	اخواني	و	سلفي	ها	معترض	

هستند.
	جريان	ششم	جرياني	موسوم	به	»الوسط«	يا	حزب	ميانه	است	

كه	از	سال	1996	شكل	گرفته	است.
در	تركيب	آرا	در	انتخابات	اخير،	فهرست	اخواني	ها	و	سلفي	ها	در	
مجموع	60	تا	61	درصد	آرا	را	به	دست	آورده	كه	به	صورت	دقيق	تر	
فهرست	ائتالف	اخواني	ها	40/5،	سلفي	ها	20	درصد،	حزب	الوسط	
18	درصد	و	بقيه	گروه	ها	22	درصد	را	كسب	كردند.	در	اين	مرحله	
نه	استان	از	22	استان	مصر	در	انتخابات	شركت	كرده	اند؛	جمعيتي	

حدود	8/300/000	نفر.
در	مصر	امروز	نقش	نظامي	ها	بسيار	مهم	است.	شوراي	نظامي	
ده	روز	قبل	از	انتخابات	اع��الم	كرد	اصولي	تنظيم	كرده	كه	قانون	

اساسي	اي	كه	بعدا	مي	خواهد	تدوين	شود،	بايد	در	چارچوب	اين	
اصول	باشد.	اين	اصول	شوراي	نظامي	شامل	27	اصل	بود	كه	چند	
مورد	از	آنها	مربوط	به	نيروهاي	مسلح	و	نظامي	بود	كه	بعضي	از	آنها	

را	به	شكل	ذيل	مي	توان	بيان	كرد؛
	بودجه	نظامي	بايد	توسط	خود	نظامي	ها	تهيه	شود	و	به	عنوان	
يك	بودجه	كالن	در	بودجه	دولتي	قرار	گرفته	و	توسط	خود	نظاميان	

تقسيم	شود.
	هر	قانوني	بخواهد	در	مورد	نظاميان	وضع	ش��ود،	بايد	توس��ط	

شوراي	نظاميان	تهيه	و	تصويب	شود.
			وضعيت	صلح	و	جنگ،	توسط	شوراي	نظامی	تعيين	مي	شود	و	

رئيس	جمهور	فقط	آن	را	اعالم	مي	كند.
در	حقيقت	نظاميان	مي	خواستند	دولت	آينده	يك	دولت	نظامي	
باشد.	به	نظر	مي	رسد	غربي	ها	در	اين	سناريو	دست	داشتند	زيرا	
غربي	ها	مي	دانستند	اگر	اوضاع	به	صورت	عادي	پيش	برود،	تدوين	
قانون	اساس��ي	آينده	به	نفع	آنها	نخواهد	بود	پس	تالش	كردند	از	
طريق	نظامي	ها	كنترل	اوضاع	مصر	را	به	دس��ت	بگيرند	و	همين	

موضوع	باعث	شد	مردم	به	خيابان	ها	بريزند.
هرچند	سران	ارتش	مصر	با	آمريكا	و	غرب	هستند	ولي	بدنه	ارتش	
با	مردم	است	و	همين	مساله	در	آينده	به	نزاع	ميان	مردم	و	نظاميان	

منجر	خواهد	شد	و	برنده	نهايي	مردم	خواهند	بود.
بعد	از	مصر،	يمن	پيچيده	ترين	اوضاع	منطقه	را	دارد.	يمني	ها	هم	
از	جهت	تركيب	قوميتي	و	قبايلي	و	هم	به	لحاظ	شكل	اعتراض	ها	
و	درگيري	ها	كامال		بامردم	ديگر	كشورها	متفاوت	هستند.	در	يمن	
س��ه	منطقه	كامال	متمايز	وجود	دارد؛	يكي	منطقه	ش��مال	يمن	
است	كه	به	آن	منطقه	صعده	گفته	مي	شود.	اين	منطقه	در	دست	
حوثي	هاس��ت	و	در	حال	حاضر	كامال	مستقل	است	و	حاكميت	و	
رژيم	صالح،	قدرتي	در	اين	منطقه	ندارد.	منطقه	دوم	مركز	يمن؛	
يعني	منطقه	صنعا	و	اطرافش	است	و	منطقه	سوم،	منطقه	جنوب	
است.	جنوبي	ها	به	رهبري	دو	نفر	يكي	علي	ناصر	محمد	كه	قبال	
رئيس	جمهور	يمن	جنوبي	بوده	و	علي	سالم	البيض	كه	قبال	معاون	
علي	عبداهلل	صالح	بوده،	در	حال	اعتراض	هستند.	جنوبي	ها	حتي	
مايل	هستند	به	وضعيت	قبل	و	تشكيل	كشور	يمن	جنوبي	مستقل	
برگردند.	در	منطقه	مركزي	هم	اكنون	تأثيرگذارترين	و	بزرگترين	
عامل	تعيين	كننده،	قبيله	حاشد	است.	قبيله	حاشد	از	چند	برادر	
به	نام	هاي	صادق	االحمركه	رئيس	قبيله	اس��ت،	حميد	االحمر،	
رئيس	حزب	اصالح	و	حسين	االحمر	كه	در	پارلمان	يمن	بوده	و	
علي	محسن	االحمر	كه	قبال	فرمانده	گارد	علي	عبداهلل	صالح	بوده،	

تشكيل	شده	است.

در	يمن	بيش	از	همه	سعودي	ها	دنبال	نفوذ	هستند	و	مي	خواهند	
آينده	يمن	تحت	نفوذ	عربستان	باشد	و	علي	محسن	االحمر	و	حميد	

االحمر	بيشترين	وابستگي	را	به	عربستاني	ها	دارند.
طرحي	هم	ك��ه	با	تواف��ق	اتحاديه	ع��رب،	ش��وراي	همكاري	
خليج	فارس	و	س��ازمان	ملل	به	امضاي	علي	عبداهلل	صالح	رسيد،	
عبارت	است	از	اينكه	معاون	عبداهلل	صالح	رئيس	جمهور	شود	و	دو	
نفر	از	اپوزيسيون	به	عنوان	معاونان	وي،	دولت	جديد	يمن	را	تشكيل	
دهند	و	در	مقابل	عبداهلل	صالح	و	500	نفر	از	اطرافيانش	ضمن	حفظ	
ثروت	و	دارايي	هايشان	از	محاكمه	محفوظ	باشند	ولي	مردم	اين	را	

نپذيرفتند	و	همچنان	در	خيابان	ها	در	حال	
اعتراض	هستند.

نكته	قابل	توجه	آن	است	كه	نقشه	سياسي	
اين	منطقه؛	يعني	خاورميانه	و	شمال	آفريقا	
بعد	از	فروپاشي	امپراتوری	عثماني	و	پايان	
جنگ	جهاني	اول	به	وس��يله	كش��ورهاي	
انگليس	و	فرانسه	براي	تقسيم	كشورهاي	
منطق��ه	بي��ن	خودش��ان	ش��كل	گرفت	
و	كش��ورهاي	ايجادش��ده	تا	مدت	ها	تحت	
حمايت	اين	كشورها	اداره	مي	شدند	و	بعد	
از	استقالل	نيز	رهبران	سياسي	اين	كشورها	

عمدتا	وابسته	به	انگليس	و	فرانسه	بودند.	
از	اين	رو	مي	توان	گفت	به	دنبال	تحوالت	
اخير،	تغييرات	اساس��ي	در	نظام	سياسي	
اين	كش��ورها	به	وجود	خواه��د	آمد	و	اين	
تغييرات،	مطلوب	كشورهاي	غربي	ازجمله	
آمريكا	و	رژيم	صهيونيس��تي	نيست	و	به	
همين	خاطر	آنها	تالش	خواهند	كرد	با	نفوذ	
در	دولت	ها	و	پارلمان	ه��اي	آينده،	قوانين	

اساسي	را	كه	در	اين	كش��ورها	تصويب	خواهد	شد،	در	راستاي	
منافع	خود	تدوين	كنند.

  یکي از تحلیل هایي که حول تحوالت اخیر ممکن است وجود 
داشته باش�د، این اس�ت که قدرت هاي غربي، نقش زیادي در 
تحوالت اخیر داشته و س�عي کرده اند از این طریق، بازتعریفي 
از منافع خود در منطقه داشته باشند. نظر شما در این خصوص 

چیست؟
پيش	از	اين	ادبيات	سياس��ی	با	عنوان	خاورميانه	جديد	توس��ط	
صهيونيست	ها	و	خاورميانه	بزرگ	توسط	آمريكايی	ها	مطرح	شده	
بود	ولي	اينكه	قيام	هاي	جديد	توسط	آمريكايي	ها	و	غربي	ها	شكل	

قطب قدرتمند اسالمي

 نكته قابل توجه آن است 
كه نقش�ه سياس�ي اين 
منطقه، يعن�ي خاورميانه 
و ش�مال آفريق�ا بع�د از 
فروپاشي امپراتوری عثماني و پايان جنگ 
جهاني اول به وسيله كش�ورهاي انگليس 
و فرانسه براي تقسيم كش�ورهاي منطقه 
بين خودش�ان ش�كل گرفت و كشورهاي 
ايجادش�ده تا مدت ها تح�ت حمايت اين 
كشورها اداره مي شدند و بعد از استقالل نيز 
رهبران سياسي اين كشورها عمدتا وابسته 

به انگليس و فرانسه بودند. 
از اين رو مي توان گفت ب�ه دنبال تحوالت 
اخير، تغييرات اساسي در نظام سياسي اين 
كشورها به وجود خواهد آمد و اين تغييرات، 
مطلوب كش�ورهاي غربي ازجمله آمريكا و 
رژيم صهيونيستي نيست و به همين خاطر 
آنها تالش خواهند كرد با نفوذ در دولت ها و 
پارلمان هاي آينده، قوانين اساسي را كه در 
اين كشورها تصويب خواهد شد، در راستاي 

منافع خود تدوين كنند.
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گرفته،	فهم	نادرستي	است.	اين	انقالب	ها	كه	از	تونس	شروع	شد	
و	به	ديگر	كشورها	رس��يد،	در	ابتدا	از	كنترل	آمريكايي	ها	خارج	
شد؛	چراكه	هيچ	كس	مانند	قذافي	و	حسني	مبارك	تأمين	كننده	
منافع	غربي	ها	و	حتي	در	مورد	مبارك	تضمين	كننده	امنيت	رژيم	
صهيونيستي	نبود	اما	آمريكايي	ها	نتوانستند	آنها	را	حفظ	كنند	با	
اين	همه	اين	احتمال	وجود	دارد	كه	غرب	و	آمريكا	دنبال	مديريت	
و	كنترل	اوضاع	اين	انقالب	ها	باش��ند	تا	بتوانند	ضمن	اينكه	مانع	
به	قدرت	رس��يدن	اس��الم	گرايان	و	مخالفان	خود	شوند،	بتوانند	
طرفداران	خود	را	نيز	به	قدرت	برسانند	يا	جريان	را	طوري	پيش	
ببرند	كه	قانون	اساس��ی	مطلوب	آنها	نوشته	شود؛	به	خصوص	در	

بخش	سياست	خارجی	و	اقتصادی.
  بیداري اسالمي تا چه اندازه اي مناسبات این کشورها و غرب را 
از خود متأثر کرده است به گونه اي که انگیزه جدي براي غرب به 

منظور سوار شدن بر امواج این انقالب ها ایجاد شود؟
به	نظر	من	تح��والت	اخير	بيش	از	هر	چيز	موج��ب	نگراني	رژيم	
صهيونيس��تي	ش��ده	اس��ت.	نگراني	اين	رژيم	نس��بت	به	بقا	و	
موجوديتش	است؛	چراكه	به	دنبال	تحوالت	اخير،	كشوري	مانند	
مصر	با	جمعيت	80	ميليوني	در	همسايگي	رژيم	صهيونيستي	به	
علت	ريشه	هاي	فرهنگي	اسالمي	خود	از	مخالفان	جدي	اين	رژيم	
در	منطقه	خواهد	بود.	به	خصوص	اينكه	م��ردم	به	دنبال	جبران	
سال	ها	احساس	تحقيري	هس��تند	كه	از	شكست	در	مقابل	رژيم	
صهيونيستي	داشتند	و	همين	موضوع	نگراني	اين	رژيم	را	در	مورد	
موجوديتش	افزايش	داده	اس��ت.	از	اين	رو	نگراني	اصلي	امروز	در	
منطقه،	آينده	رژيم	صهيونيستي	است	و	منافع	خود	غرب،	نگراني	

بعدي	اين	كشورهاست.
چنان	كه	آمريكا	براي	حفظ	امنيت	رژيم	صهيونيستي	ساالنه	
حدود	3	ميليارد	دالر	به	مصر	كمك	مالي	مي	كرد	كه	2	ميليارد	دالر	

از	اين	مقدار	به	ارتش	مصر	اختصاص	پيدا	مي	كرد.
سلطه	غرب	و	صهيونيست	ها	به	شدت	در	منطقه	در	حال	تضعيف	
است	و	اسالم	گرايي	و	اسالم	گراها	به	شدت	در	حال	تقويت	هستند.	
به	عبارتي	ضعف	غرب	با	قدرت	يافتن	اسالم	گراها	توأم	شده	است.

	اگرچه	هنوز	براي	قضاوت	نهايي	زود	است	ولي	آنچه	مشخص	
است،	اين	است	كه	اگر	اراده	سياسي	مردم	حاكم	شود،	اراده	مردم	
در	درجه	اول،	فاصله	گرفتن	از	رژيم	صهيونيستي	است	زيرا	روحيات	
مردم،	علما	و	حتي	روشنفكران،	روحياتي	بر	ضد	رژيم	صهيونيستي	
اس��ت	پس	مي	توان	گفت	بازنده	اصلي	اي��ن	جريان	ها،	اين	رژيم	

خواهد	بود.
  با توجه به اقبال مردم به ش�عارها و آداب اس�المي در خالل 

تحوالت اخیر، بیداري اس�المي تا چه ح�د مي تواند در وحدت 
امت اسالمي و ارتقاي جایگاه استراتژیک جهان اسالم در نظام 
بین الملل تأثیرگذار باشد؟ به عبارت دیگر، بیداري اسالمي چه 

فرصت هایي را در اختیار جهان اسالم قرار مي دهد؟
به	نظر	من	يك	قطب	قدرت	جديد	در	نظام	بين	الملل	با	عنوان	قطب	
ملت	هاي	مسلمان	در	حال	ظهور	اس��ت	و	همين	مساله	موجب	
شده	آمريكا	كه	به	دنبال	تك	قطبي	سازي	جهان	بود،	با	اين	واقعيت	
روبه	رو	شود	كه	جهان	به	سمت	چند	قطبي	شدن	در	حال	حركت	
است	و	اين	قطب	ها	مي	توانند	ش��امل	اتحاديه	اروپا	و	قدرت	هاي	
آسيايي	همچون	روسيه،	چين،	هند	و	قطب	ديگري	مانند	جهان	
اسالم	مركب	از	57	كشور	اسالمي	با	جمعيتي	حدود	يك	ميليارد	و	
پانصد	و	شصت	ميليون	نفر	در	يك	حوزه	وسيع	جغرافيايي	از	آفريقا	
تا	خاورميانه	و	آسيای	مركزی	و	جنوب	شرق	آسيا	باشد	و	نگراني	
اصلي	آمريكايي	ها	و	غربي	ها،	ش��كل	گيري	همين	قطب	جديد	
اسالمي	است	كه	از	كشورهاي	بزرگ	مانند	ايران	ايده	مي	گيرند.		به	

عبارتي	مي	توان	گفت	پيروزي	انقالب	اسالمي	و	33	سال	مقاومت	
و	ايستادگي	جمهوري	اسالمي	در	مقابل	غرب	و	آمريكا	چه	در	قالب	
پيروزي	در	مقابل	نظام	شاهنش��اهي	و	چه	در	طول	دوران	جنگ	
تحميلي	نه	تنها	موجب	پيروزي	ايران	در	عرصه	نظامي	بلكه	موجب	
پيروزي	ايران	در	عرصه	سياسي	نيز	شد	و	در	نتيجه	شاهد	افزايش	
نفوذ	سياسي	ايران	در	منطقه	هستيم	و	همين	مساله	موجب	شده	
ملت	هاي	منطقه	با	نگاه	به	جمهوري	اسالمي	ايران	و	موفقيت	هاي	
اين	كشور	به	آينده	خود	اميدوار	باشند.	پس	مي	بينيم	مدل	مقاومت	

ايران	به	يك	مدل	مقاومت	اسالمي	تبديل	شده	است.
در فضاي جدید ب�ه وجود آمده، موقعیت ایران چگونه اس�ت و 
بیداري اس�المي چه تأثیري بر جایگاه ایران در نظام بین الملل 

خواهد داشت؟
آنچه	آمريكايي	ها	نگران	آن	بودند؛	يعني	صدور	انقالب	اسالمي،	
اتفاق	افت��اد.	آمريكايي	ها	فكر	مي	كردند	صدور	انقالب	به	ش��يوه	
سخت	افزاري،	جنگ	و...	رخ	خواهد	داد	ولي	امروز	مي	بينيم	انقالب	

به	صورت	نرم	افزاري	و	در	قالب	يك	شيوه	تفكر	صادر	شده	و	امروز	
كشوري	مثل	مصر	كه	از	بزرگترين	و	تأثيرگذارترين	كشورهاي	
جهان	عرب	است،	به	س��مت	مدل	حاكميت	مردم	بر	سرنوشت	
سياسی	خود	با	حفظ	اسالميت	در	حال	حركت	است	و	اين	براي	
غرب	به	ويژه	رژيم	صهيونيستي،	هشداري	جدي	است.	در	نتيجه	
وزن	سياسي	و	فرهنگي	ايران	باالتر	رفته	و	نفوذش	گسترش	يافته	
و	اين	نفوذ	را	امروز	در	مصر	مي	توان	مشاهده	كرد.	همين	مساله	و	
اينكه	غرب	و	آمريكا	ايران	را	منشأ	تحوالت	فكري	مي	دانند،	باعث	
مي	شود	فشارهايشان	را	عليه	ايران	بيشتر	كنند؛	چنان	كه	مي	بينيم	
صدور	سه	قطعنامه	عليه	ايران	در	فاصله	كوتاهي	در	همين	راستا	و	
داراي	ماهيت	سياسي	است.	فشار	غرب	عليه	سوريه	را	نيز	در	همين	
جهت	مي	توان	تحليل	كرد	تا	از	اين	طريق	مانع	شكل	گيری	محور	
استراتژيك	ايران،	عراق،	سوريه	و	لبنان	به	مصر	و	ديگر	كشورهاي	
منطقه	شوند	و	مي	بينيم	دولت	های	منطقه	چون	عربستان،	قطر	و	

تركيه	نيز	در	اين	مسير،	غرب	را	همراهي	مي	كنند.

قطب قدرتمند اسالمي

جمعي از فعاالن اخوان المسلمين 
مصر در جريان سفر خود به ايران  با 
رهبر معظم انقالب ديدار كردند 
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  این تحلیل نش�ان مي دهد ک�ه این وضعی�ت، مطلوب غرب 
نیست. پس تالش مي کند مدیریت تحوالت را با توجه به منافع 
خود سامان بخشد. با توجه به این نکته، مهم ترین مخاطراتي که 
پیش روي کشورهایي که موج بیداري اسالمي در آنها در جریان 

است را در چه مي بینید؟
مخاطرات	پيش	روي	اين	كشورها	را	در	چند	مورد	مي	توان	بيان	

كرد:
1-	آخرين	س��نگر	غرب	و	نظام	های	ديكتاتوری،	سنگر	نظاميان	
است.	مردم	اين	كشورها	و	رهبران	سياسی	و	انقالبی	بايستی	تكليف	

خودشان	را	با	نظاميان	روشن	كنند.
2-	تدوين	قانون	اساسي:	يعني	اگر	مردمی	كه	انقالب	كرده	اند	و	
پارلمان	های	منتخب	مردم	و	رهبران	سياسی،	نتوانند	قانون	اساسي	
خود	را	بدون	دخالت	غرب	تدوين	كنند،	دوباره	به	ساختار	سياسی	

قبلي	برمي	گردند.
3-	وضعيت	اقتصادي:	اگر	دولت	هايي	ك��ه	روي	كار	مي	آيند،	به	
وضعيت	اقتصادي	مردم	توجه	نكنند	و	نيازهای	اقتصادي	مردم	را	

تأمين	نكنند،	مردم	نااميد	و	سرخورده	خواهند	شد.
4-	نظام	مديريتي:	يعني	اگر	مديران	و	دولتمرداني	كه	مي	خواهند	
اين	كشورها	را	اداره	كنند،	مديراني	اليق	و	كارآمد	نباشند،	آينده	

سياسي	اين	نظام	ها	دچار	چالش	خواهد	شد.
  نقش منفي بازیگران منطقه اي را در کنار بازیگران فرامنطقه اي 

چگونه ارزیابي مي کنید؟
در	رابطه	با	بازيگران	فرامنطقه	اي،	نقش	آمريكايي	ها	در	درجه	اول	
است	و	بعد	مي	توان	به	نقش	انگليس،	فرانسه	و	رژيم	صهيونيستي	
اشاره	كرد	اما	در	رابطه	با	كشورهاي	همسايه	مي	توان	به	دالرهاي	
سعودي	و	قطري	اشاره	كرد؛	چنان	كه	طبق	برخي	گزارش	ها،	قطر	
چند	ميليارد	دالر	به	تركيه	جهت	ايجاد	مشكل	براي	سوريه	كمك	
كرده	است.	در	واقع	مي	توان	گفت	آمريكا	به	كشورهاي	عربستان،	
قطر	و	تركيه	نقش	داده	است،	براي	اينكه	اين	تغيير	و	تحوالت	به	نفع	
اينها	در	جهت	سياست	هاي	آمريكا	و	مخالف	با	سياست	هاي	ايران	
پيش	برود.	در	واقع	اين	كشورها	به	خصوص	تركيه	در	جهت	خالف	
منافع	ملت		و	دولت	سوريه	حركت	مي	كنند	و	به	نظر	مي	رسد	همين	
موضوع	در	آينده	موجب	اعتراض	مردم	مسلمان	تركيه	نسبت	به	
سياست	هاي	دولت	اين	كشور	شود.		به	نظر	مي	رسد	نقشي	كه	اردن،	
عربستان،	قطر	و	تركيه	در	منطقه	و	به	خصوص	در	مورد	سوريه	ايفا	
مي	كنند،	براي	تضعيف	محور	مقاومت	است	و	آنچه	مسلم	است	اينكه	
سياست	اين	كش��ورها	در	آينده	براي	آنها	مسأله	ساز	خواهد	شد.	
چنان	كه	سعودي	ها	در	انتخابات	پارلمان	عراق	شكست	خوردند	يا	در	

انتخابات	لبنان	موفق	نشدند	يا	در	شمال	يمن	با	اعزام	نيروي	نظامي	
شكست	خوردند.	به	نظر	من،	آنها	در	دخالت	نظامی	و	سركوب	مردم	
مظلوم	بحرين	هم	با	شكست	مواجه	شده	و	مجبور	به	عقب	نشينی	
خواهند	شد.	اگرچه	تا	به	حال	با	كمك	نيروهای	نظامی	امارات	متحده	

عربی	و	اردن	توانسته	اند	مانع	سقوط	رژيم	آل	خليفه	شوند.
  بر این اس�اس چه رسالتي براي روش�نفکران دینی مي توان 

قائل شد؟
من	سال	ها	پيش	وقتی	موسس��ه	آينده	پژوهی	جهان	اسالم	را	راه	
انداختم،	دو	ايده	اصلی	داشتم؛	نخست	اينكه	وضعيت	حكمرانان	
مس��تبد	در	جهان	اس��الم	در	آينده	نزديك	دگرگون	خواهد	شد	
و	روند	جريانات	در	جهان	اس��الم	به	س��وی	نوعی	مردم	ساالری	
دينی	در	حال	حركت	است.	همان	طور	كه	از	سال	هاي	پيش	بيان	
مي	كردم،	به	احتمال	زياد	ما	شاهد	دگرگونی	در	ساختار	سياسی	
كش��ور	عربس��تان	خواهيم	بود.	نكته	دوم	ضرورت	شكل	گيری	
ش��بكه	ای	از	روش��نفكران	دينی	در	درجه	اول	در	درون	مرزهای	
واحدهای	مستقل	سياسی	و	در	درجه	بعدی	بين	تمامي	كشورها	
و	امت	اسالمی	به	عنوان	يك	استراتژی	بالفعل	شدن	قدرت	جهان	
اسالم	در	تحوالت	جهانی	كه	اين	مساله	بايد	مورد	اهتمام	جدی	قرار	
گيرد.	البته	تعريف	من	از	روشنفكران	دينی	تعريف	موسعی	است	و	
شامل	نخبگان	دينی،	حوزوی،	دانشگاهی	و	غيردانشگاهی	است.	
در	دنيای	پيش	رو	نمی	توان	بی	طرف	يا	منفعل	بود	يا	بايد	اثرپذير	و	
تابع	نظام	سلطه	باشيم	يا	اثرگذار.	برای	رسيدن	به	جايگاه	اثرگذاری	
نيازمند	قدرت	هستيم	و	اتحاد	جهان	اسالم	است	كه	اين	امكان	را	
در	اختيار	مسلمانان	قرار	می	دهد.	االن	در	منطقه	يك	گام	بزرگ	و	
اساسی	برداشته	شده	و	آن	شروع	روند	سرنگونی	رژيم	های	وابسته	و	
اقتدارطلب	است	و	اين	پيروزی	بزرگی	است	اما	نكته	اصلی	اينجاست	
كه	تازه	كارزار	اصلی	شروع	شده	است.	االن	تمام	دغدغه	نظام	سلطه،	
مديريت	و	كنترل	انقالب	های	صورت	گرفته	است.	پيام	مهم	من	به	
روشنفكران	دينی	جهان	اسالم،	سرلوحه	قرار	دادن	كالم	خداوند	
است	كه	می	فرمايد:	»فاذا	فرغت	فانصب«.	كارزار	اصلی	تازه	شروع	
شده.	وظيفه	سنگين	برعهده	روشنفكران	دينی	است.	مهم	ترين	
نقش	آنها	شكل	دهی	نظام	های	جديد	سياسی	و	روشنگری	ميان	
ديگر	نخبگان	و	عموم	مردم	است.	شبكه	نخبگان	دينی	در	درجه	اول	
درون	كشورهای	اسالمی	و	در	مرحله	بعدی	با	درنورديدن	مرزهای	
جغرافيايی	و	تشكيل	شبكه	روشنفكران	دينی	در	جهان	اسالم	بايد	
سازماندهی	شود.	االن	زمانی	است	كه	مردم	می	توانند	در	پرتوي	
آزادی	رايحه	خوش	اسالم	حقيقی؛	اسالمی	كه	در	اجتماع	جاری	
و	ساری	باشد	و	متناسب	با	مقتضيات	زمانه	باشد	و	به	دغدغه	های	

آنان	پاسخ	دهد	را	استشمام	كنند.	نبايد	راضی	به	اين	شوند	كه	فقط	
تغييراتی	در	رأس	حكومت	ها	انجام	ش��ود.	جهان	اسالم	نيازمند	
تغييراتی	زيربنايی	اس��ت	و	ايجاد	اين	تغييرات	بنيادی	می	تواند	

متضمن	سعادت	دنيوی	و	اخروی	مردم	اين	كشورها	باشد.
  تأثیر مواضع و رهنمودهاي مقام معظم رهبري را در شروع و 

شکل گیري و تداوم این انقالب ها چگونه ارزیابي مي کنید؟
مقام	معظم	رهبري	در	چند	صحنه	نشان	دادند	كه	نه		تنها	نسبت	
به	سرنوشت	ايران	اسالمي	بلكه	نسبت	به	سرنوشت	همه	ملت	ها	و	
كشورهاي	اسالمي	دلسوز	هستند	و	حامي	و	پشتيبان	معنوي	و	
سياسي	ملت	هاي	اسالمي	هستند.	در	جنگ	33روزه	لبنان	تنها	
رهبري	كه	در	حمايت	حزب	اهلل	و	ملت	لبنان	به	ميدان	آمد،	مقام	
معظم	رهبري	بودند.	همچنين	در	جن��گ	22	روزه	غزه	هم	مقام	
معظم	رهبري	با	دو	بيانيه	و	اعالم	حماي��ت	از	مردم	غزه،	رهبري	
خودشان	را	نشان	دادند.	در	جريان	بيداري	اسالمي	هم	مي	بينيم	
سه	كنفرانس	در	حمايت	از	اين	قيام	ها	شامل	كنفرانس	حمايت	از	
انتفاضه	فلسطين،	كنفرانس	بيداري	و	كنفرانس	مجمع	جهاني	
اهل	بيت)ع(	در	ايران	برگزار	ش��د.	مقام	معظم	رهبري	همواره	در	
س��خنان	و	بيانيه	هايش��ان	هم	مخاطرات	را	عنوان	كرده	اند	و	هم	
راهنمايي	هايشان	را	ابراز	داشته	اند.	چنان	كه	در	بيانيه	ايشان	براي	
حج	امسال،	همين	بحث	قانون	اساس��ي	را	مطرح	كردند.	همين	
موضوع	باعث	شد	بسياري	از	حجاج	كشورهاي	منطقه	به	حجاج	
ايراني	عنوان	كنند	كه	نگاه	ما	به	ايران	و	رهبري	ايران	است.	پس	
مي	توان	گفت	اگر	بخواهيم	يك	رهبر	مصلح	جهان	اسالم	را	در	حال	
حاضر	نام	ببريم؛	رهبري	اي	كه	هم	مواضعش	در	مقابل	آمريكا	و	رژيم	
صهيونيستي	قاطع	است	و	هم	مي	تواند	راه	صالح	و	آزادي	خواهي	
را	به	مردم	نش��ان	دهد،	هيچ	رهبري	را	جز	مق��ام	معظم	رهبري	
نمي	توان	نشان	داد.		به	عبارتي	اگر	ملت	هايي	كه	در	حال	حاضر	در	
حال	انقالب	هستند،	نگاهشان	به	رهبري	باشد	كه	جهان	معاصر	را	
بشناسد،	مواضع	غرب	و	رژيم	صهيونيستي	را	بداند،	منافع	و	مصالح	
مسلمانان	و	تهديدات	را	بتواند	تش��خيص	بدهد	و	به	سوي	آينده	
هدايت	كند،	ايشان	مقام	معظم	رهبري	است	و	اين	نه	صرفا	عقيده	
من	بلكه	عقيده	ای	اس��ت	كه	در	ميان	بيشتر	روشنفكران	جهان	
اسالم	وجود	دارد.	ما	براي	رسيدن	به	موقعيتي	كه	امروز	ايران	دارد،	
هزينه	زيادي	داده	ايم.	حدود	200	هزار	شهيد،	300	هزار	جانباز	و	
بيش	از	40	هزار	آزاده	هزينه	هايي	است	كه	ملت	ايران	در	راه	اسالم	
داده	و	همان	طور	كه	امام)ره(	فرمودند:	»راه	قدس	از	كربال	مي	گذرد«	
امروز	كه	راه	كربال	باز	شده،	با	اين	شهدايي	كه	ملت	هاي	مسلمان	

مي	دهند،	اميد	است	راه	قدس	هم	به	زودي	باز	شود.

قطب قدرتمند اسالمي
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قطب قدرتمند اسالمي

نظم پسا بيداري
موقعيت و جايگاه جهان 
اسالم در نظام بين الملل

تح��والت ش��گرف 
 دكترحسين عاليی

استاد	دانشگاه
ص��ورت گرفت��ه در 
اقتض��ا  منطق��ه 
مي كند تا تعريف جديدي از موقعيت تغييريافته جهان اسام ارائه كرد و 
ارتباطات اين كشورها و سازمان هاي منطقه اي و بين المللي را بازسازي 
كرد. بر اين اساس، نقش سازمان هايي نظير كنفرانس اسامي، اتحاديه 
عرب و شوراي همكاري خليج فارس مي تواند دگرگون شود؛ اين نظر 
دكتر حسين عايي، مشاور رئيس س��تاد كل نيروهاي مسلح در امور 
دريايي و استاد دانشگاه تهران در مورد بيداري اسامي است. او در اين 

نوشتار به واكاوي  فرصت ها و تهديدهاي پيش رو پرداخته است.

سازمان	ملل	از	منافع	جهان	اسالم	دفاع	كند.	كشورهای	قدرتمند	
هميشه	ترجيح	داده	اند	تا	سياست	و	اقتصاد	كشورهای	اسالمی	را	در	
پيوند	تك	تك	آنها	با	خود،	مديريت	كنند	و	در	گذشته	از	همسويی	
اين	كش��ورها	با	يكديگر	جلوگيری	كرده	اند.	كش��ورهای	اسالمی	
تاكنون	در	تعامالت	با	يكديگر	بيشتر	بر	نقاط	اختالف	و	افتراق	خود	
تكيه	كرده	اند	و	كمتر	به	س��مت	اس��تفاده	از	منافع	و	ظرفيت	های	
مشترك	خود	رفته	اند.	شايد	دليل	اين	امر	آن	باشد	كه	ساختارهای	
سياس��ی	در	كش��ورهای	اس��المی	بر	حكومت	های	پادشاهی	يا	
جمهوری	های	مادام	العمر	اس��توار	بوده	اس��ت	و	م��ردم	كمتر	در	
شكل	دهی	به	سياست	كشورهای	خود	نقش	داشته	اند.	بيشترين	
نزاع	ها	و	جنگ	ها	در	طول	40	س��ال	گذشته	در	فضای	كشورهای	
اسالمی	خاورميانه	اتفاق	افتاده	اس��ت	و	در	بيشتر	آنها	قدرت	های	
خارجی	نقش	داشته	اند.	به	دليل	وجود	ذخاير	فراوان	نفت	و	گاز	در	
كشورهای	اسالمی،	قدرت	های	بزرگ	در	طول	يكصد	سال	گذشته	
به	طور	مرت��ب	در	امور	داخلی	اين	كش��ورها	مداخل��ه	كرده	اند	و	
پايگاه	های	نظامی	خود	را	در	كشورهايی	مانند	عربستان،	قطر،	بحرين	
و	عراق	مس��تقر	س��اخته	اند.	بايد	توجه	داش��ت	كه	نف��ت	و	گاز	از	
اولويت	های	اصلی	نظام	بين	المللی	در	آينده	اس��ت	كه	اصلی	ترين	
منابع	درآمدی	كشورهای	اسالمی	را	تشكيل	می	دهند.	اين	منابع	
عظيم،	ق��درت	آن	را	دارند	تا	جايگاه	سياس��ی	مناس��بی	را	برای	
كشورهای	اس��المی	در	نظام	بين	المللی	به	وجود	آورند	ولی	عمال	
تاكنون	موجب	وابس��تگی	آنها	به	غرب	و	حضور	نظامی	آمريكا	در	
منطقه	شده	اند.	اشغال	عراق	و	حضوركشتی	های	جنگی	آمريكا	
در	خليج	فارس	و	نيز	فشار	فزاينده	بر	ايران	در	اين	راستا،	قابل	
فهم	و	تحليل	است.	از	س��وی	ديگر	اشغال	افغانستان	از	سوی	
آمريكا	و	ناتو،	مش��كالت	زيادی	را	برای	مردم	خاورميانه	ايجاد	
كرده	و	تروريسم	را	در	منطقه	گسترش	داده	است.	ايجاد	
رژيم	جعلی	اسرائيل	در	حساس	ترين	منطقه	جهان	
اسالم،	كشورهای	اسالمی	را	در	منازعه	دائمی	
با	صهيونيس��ت	ها	قرار	داده	اس��ت	و	مساله	
فلس��طين	جزو	مهم	ترين	و	اساس��ی	ترين	
موضوعات	امنيتی	خاورميانه	اسالمی	قرار	
گرفته	اس��ت.	با	وج��ود	چالش	های	ف��راوان،	
قيام	های	اخير	مسلمانان	عليه	حكام	ديكتاتور	در	جهان	عرب،	موجب	
تغيير	وضعيت	و	موقعيت	جهان	اس��الم	و	تحت	تأثير	قرار	گرفتن	
چالش	های	اساسی	جهان	اسالم	شده	است.	از	سويی	تحوالت	ايجاد	
شده	ظرف	يك	سال	گذشته	در	بعضی	از	كشورهای	اسالمی،	موجب	
تغيير	وجهه	مردم	مسلمان	و	كشورهای	اسالمی	در	جهان	شده	است	

و	از	س��وی	ديگر	موقعيت	و	جايگاه	بين	المللی	جهان	اس��الم	را	در	
مسائل	مربوط	به	خود	افزايش	داده	است.	متأسفانه	با	ظهور	جريان	
القاعده	در	افغانستان	كه	ظرف	چند	سال	گذشته،	عمليات	هايی	را	
در	سطح	جهان	انجام	داده	است،	وجهه	مسلمانان	در	جهان	غرب	به	
شدت	تخريب	شده	و	كشورهای	اس��المی	به	عنوان	منشأ	و	مأوای	
تروريسم	به	افكار	عمومی	معرفی	شده	اند.	ظرف	ده	سال	گذشته،	
بسياری	از	مسلمانان	در	كشورهای	غربی	تحت	فشار	قرار	گرفته	اند	
و	مظاهر	اس��المی	ازجمله	حجاب	به	عنوان	نماد	افراد	تروريست	
معرفی	شده	است	اما	قيام	های	مسالمت	آميز	مردم	در	كشورهای	
تونس،	مصر،	بحرين	و	يمن	نوعی	از	فرهيختگی	و	غنای	فرهنگی	
مسلمانان	را	در	جهان	به	نمايش	گذاش��ته	است.	اين	حركت	های	
مسالمت	آميز	آن	قدر	باش��كوه	و	پرقدرت	بود	كه	كشورهای	غربی	
نتوانستند	در	كنار	ديكتاتورهايی	مانند	بن	علی	و	حسنی	مبارك	باقی	
بمانند	و	پس	از	دو	هفته	از	استمرار	قيام	مردم،	دولت	آمريكا	از	اصرار	
بر	تداوم	حكومت	های	مصر	و	تونس	دس��ت	كشيد.	گرچه	مداخله	
نظامی	كشورهای	غربی	و	ناتو،	تداوم	قيام	مسالمت	آميز	مردم	ليبی	
را	تبديل	به	جنگ	مسلحانه	كرد	و	طعم	شيرين	بركناری	قذافی	به	
دست	مردم	را	آميخته	با	تلخی	مداخله	خارجی	كرد	ولی	به	هر	حال،	
كنار	گذاشته	شدن	تعدادی	از	ديكتاتورها	در	كشورهای	تونس،	مصر	
و	ليبی	جايگاه	جهان	اسالم	را	در	نظام	بين	المللی	دگرگون	ساخته	
است.	در	حال	حاضر	نظام	بين	المللی	در	مرحله	گذار	و	انتقالی	نسبتا	
طوالنی	و	پرتنش	است	و	اين	فرصت	مناسبی	را	برای	جهان	اسالم	
جهت	باز	تعريف	نقش	خود	به	وجود	آورده	اس��ت.	ش��كل	گيری	
ساختارهای	جديد	در	كش��ورهای	انقالب	كرده	می	تواند	موجب	
همگرايی	بيشتر	بين	كشورهای	اسالمی	و	در	نتيجه	افزايش	وزن	
سياسی	كشورهای	مسلمان	در	نظام	بين	المللی	شود.		با	هر	تعريفی	
كه	از	خاورميانه	داشته	باشيم،	بی	ترديد	اسالم	مهم	ترين	و	اصلی	ترين	
عامل	پيوند	مردمان	خاورميانه	با	هر	نژاد	و	قوميتی	است.	دين	اسالم	
فراگيرترين	عنصر	پيونددهنده	جوامع		ترك	زبان	به	مردم	فارسی	زبان	
و	نيز	به	كشورهای	عرب	زبان	خاورميانه	است.	با	وجود	برداشت	ها	و	
تفاسير	گوناگون	نسبت	به	تجربه	های	مختلف	دينی،	هويت	تمدنی	
خاورميانه	در	عميق	ترين	اليه	خود	با	اس��الم	پيون��د	خورده	و	اين	
ساختار	فرهنگی،	هويتی	و	تمدنی	در	مقطع	كنونی	روابط	بين	المللی	
كه	يكی	از	مباحث	عمده	استراتژيك	-	روانی	تصوير	سازی	امنيتی	از	
مسلمانان	و	امنيتی	كردن	هويت	مسلمانان	است،	اثرات	شگرف	و	
عميقی	داش��ته	و	در	تجزيه	و	تحليل	وضعيت	آينده	خاورميانه	و	
جايگاه	جهان	اس��الم	در	نظام	بين	المللی	باي��د	مدنظر	قرار	گيرد.	
تاكنون	قيام	های	مردم	در	كشورهای	عربی	دستاوردهای	ذيل	را	دربر	

كش��ورهای	اس��المی	در	حياتی	ترين	منطقه	
جغرافيايی	و	ژئوپلتيك	جهان	واقع	شده	اند.	تعداد	
زيادی	از	اين	كشورها	در	خاورميانه	كه	منطقه	
بسيار	حساسی	در	جغرافيای	سياسی	جهان	است،	قرار	گرفته	اند.	
بخش	زيادی	از	مناطق	اس��تراتژيك	جهان	ازجمله	ساحل	دريای	
مديترانه،	دريای	خزر،	دريای	س��ياه،	دريای	سرخ،	دريای	عمان	و	
تنگه	های	هرمز	و	باب	المندب،	خليج	فارس	و	كانال	سوئز	در	كنترل	
كش��ورهای	اسالمی	اس��ت.	متأس��فانه	جهان	اس��الم	مجموعه	
يكپارچه	ای	از	نظر	سياسی	و	اقتصادی	نيست	و	كشورهای	اسالمی	
در	طول	تاريخ	نتوانسته	اند	مجموعه	منسجمی	را	با	تمسك	به	دين	
واحد	و	عاليق	و	منافع	مشترك	تشكيل	دهند.	مجموعه	كشورهای	
اسالمی	به	هيچ	وجه	يكدست	نيس��تند	و	بين	آنها	انواع	رقابت	ها،	
تنش	ها	و	تفاوت	اولويت	ها	در	مسائل	سياسی،	منطقه	ای	و	بين	المللی	
وجود	دارد.	آراي	كشورهای	اسالمی	تاكنون	نتوانسته	است	به	صورت	
يك	كل	و	مجموعه	منسجم	تأثيرگذار	در	مجامع	بين	المللی	ازقبيل	
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داشته	است:
1-	افزايش	وزن	و	جايگاه	اس��الم	گرايان	در	ساختار	سياسی	آينده	

كشورهاي	اسالمي
2-	كاهش	نفوذ	آمريكا	در	كشورهايی	مانند	مصر،	تونس	و	يمن

3-	تضعيف	موقعيت	رژيم	صهيونيستي	در	خاورميانه
4-	كاهش	نفوذ	روسيه	در	كشورهايی	مانند	ليبی	و	سوريه

5-	افزايش	همگرايی	بين	كشورهای	اسالمی	مانند	مصر	و	تونس	با	ايران
6-	فاصله	گرفتن	كشورهای	مصر،	تونس	و	اردن	از	اسرائيل	و	افزايش	

نگرانی	رژيم	صهيونيستي	از	تحوالت	رو	به	توسعه	خاورميانه
7-	بهبود	موقعيت	فلس��طين	در	برابر	رژيم	صهيونيستي	و	امكان	

تشكيل	دولت	فلسطينی
8-	بهب��ود	چهره	جه��ان	اس��الم	در	نظام	
بين	المللی	با	گس��ترش	مردم	س��االری	در	

كشورهای	خاورميانه
9-	توس��عه	ميان��ه	روی	در	تالش	ه��ای	
مردم	ب��رای	احقاق	حقوق	سياس��ی	خود	و	
دوری	از	خش��ونت	و	طالبانيسم	در	مقابله	با	

حكومت	های	مستبد
10-	تضعيف	موقعيت	گروه	های	خش��ن	و	

تروريستی	مانند	القاعده	در	جهان	اسالم
11-	افزايش	مخالفت	با	حضور	نظامی	آمريكا	

در	كشورهای	اسالمی
12-	توس��عه	نفوذ	گروه	های	مقاومت	مانند	
ح��زب	اهلل	و	حماس	بين	مردم	كش��ورهای	

اسالمی
13-	ب��اال	رفتن	ق��درت	و	نف��وذ	منطقه	ای	

جمهوری	اسالمی	ايران
14-	تغيير	در	س��اختار	و	آرايش	قدرت	در	

خاورميانه
15-	افزاي��ش	هزينه	ه��ای	امنيت��ی	رژيم	

صهيونيستي
16-	ايجاد	نگرانی	بين	حكام	ديگر	كشورهای	اسالمی	در	تداوم	شيوه	

حكمرانی	استبدادی	و	برخورد	سركوبگرايانه	با	مطالبات	مردم
دس��تاوردهای	فوق	تأثير	بس��زايی	در	موقعيت	و	جايگاه	جهان	
اسالم	در	آينده	نظام	بين	المللی	دارد	و	می	تواند	به	تدريج	به	نتايج	
بهتري	منجر	ش��ود.	طبيعی	اس��ت	كه	چنانچه	مردم	در	بحرين	و	
يمن	هم	بتوانند	ديكتاتورهای	حاكم	بر	كش��ورهای	خود	را	ساقط	
كنند،	اوضاع	باز	هم	به	نفع	جهان	اس��الم،	دگرگون	خواهد	شد.	با	

چنين	رخدادهايی	وزن	و	جايگاه	عربستان	در	خاورميانه	تضعيف	و	
احتمال	بروز	تغييرات	و	تحوالتی	در	آن	كشور	افزايش	خواهد	يافت.	
بنابراين	يكی	از	موانع	عمده	واگرايی	در	جهان	اسالم	از	بين	خواهد	
رفت	و	زمينه	برای	همكاری	های	بيش��تر	بين	كشورهای	اسالمی	
فراهم	خواهد	شد.	بايد	توجه	داشت	كه	در	طول	دهه	های	گذشته،	
نفت	نقش	مهمی	در	روابط	آمريكا	با	عربستان	ايفا	كرده	است.	نياز	
صنايع	اياالت	متحده	به	استفاده	از	انرژی	های	فسيلی	و	امكان	تأمين	
آن	از	منابع	انرژی	خاورميانه	به	ويژه	عربستان	به	عنوان	ذخيره	اصلی	
و	بزرگترين	قدرت	صادركننده	نفت	به	دنيای	غرب،	نياز	به	همكاری	
روزافزون	بين	دو	كشور	را	ايجاد	كرده	است.	عربستان	توانسته	هم	
به	عنوان	عاملی	برای	تنظيم	قيمت	نفت	و	هم	جبران	كننده	كاهش	
توليد	ساير	كشورها	مثل	ايران	در	معادالت	سياسی،	نقش	مهمی	را	
برای	اياالت	متحده	ايفا	كند.	بنابراين	موضوع	حقوق	بشر	و	وجود	
يك	حكومت	دموكراتيك	در	عربستان	از	اولويت	های	آمريكا	تلقی	
نمی	شود	و	حتی	به	هم	خوردن	حكومت	پادشاهی	در	اين	كشور	،	
يك	تهديد	برای	آمريكا	محسوب	می	شود.	بنابراين	تقويت	حكومت	
پادشاهی	عربستان	در	مقابل	ايران	هم	در	بعد	انديشه	اسالمی	و	هم	
در	حوزه	نقش	ژئوپليتيك،	عربستان	را	يكی	از	مهم	ترين	متحدان	
آمريكا	در	خاورميانه	تبديل	كرده	اس��ت.	چنين	جايگاهی	موجب	
شده	تا	اين	تصور	پديد	آيد	كه	با	ايجاد	تحوالت	احتمالی	در	سرزمين	
حجاز،	موقعي��ت	آمريكا	در	جهان	اس��الم	ضربه	خواه��د	خورد	و	
جايگاه	جهان	اسالم	در	سياست	بين	المللی	افزايش	خواهد	يافت	و	
كشورهای	اسالمی	به	عنوان	واحدهای	سياسی	مستقل	از	آمريكا	قادر	
خواهند	بود	در	نظام	بين	المللی	تأثيرگذارتر	عمل	كنند.	به	هر	حال	
گرچه	ظهور	و	بروز	جنبش	های	مردمی	در	كشورهای	خاورميانه	و	
شمال	آفريقا	برای	بيشتر	كش��ورهای	دارای	ساختار	پادشاهی	در	
منطقه	دنيای	اسالم،	يك	خطر	جدی	برای	شاهان	و	حكام	مستبد	
به	حس��اب	می	آيد	اما	حركت	های	آزادی	خواهانه	در	كش��ورهای	
اس��المی،	طبيعتا	فرصت	های	جديدی	را	در	جهت	گس��ترش	و	
تقويت	نقش	آفرينی	های	جهان	اسالم	در	نظام	بين	المللی	به	وجود	
آورده	است.	اكنون	نگاه	بسياری	از	تحليلگران	به	مردم	جهان	اسالم	
پس	از	رويدادهای	اخير،	اين	است	كه	چگونه	مردم	به	جای	دولت	ها	
به	مهم	ترين	عامل	نقش	آفرين	و	يك��ی	از	بازيگران	اصلی	در	تغيير	
چهره	سياسی		خاورميانه	تبديل	شده	اند	و	چگونه	آنها	در	تغييرات	
و	تحوالت		متعدد	جهان	عرب	نقش	بسيار	فعالی	ايفا	می	كنند.	در	
وضعيت	كنونی	،كشورهای	جهان	اسالم	مايل	هستند	تا	از	چالش	ها	
تنش	ها	و	بحران	های	ناشی	از	وجود	حكومت	های	ديكتاتوری	عبور	
كنند	و	بی	ثباتی	ناشی	از	مداخله	خارجی	در	كشورهای	اسالمی		را	

تبديل	به	ثبات	و	آرامش	كرده	و	امنيت	را	جايگزين	آنها	كنند.	
در	اين	چارچ��وب	برای		نقش	آفرينی	بيش��تر	در	حل	معضالت	
منطقه	ای،	بايستی	تعريف	جديدی	از	موقعيت	تغييريافته	جهان	
اس��الم	ارائه	داد	و	ارتباطات	بين	كشورها	و	سازمان	های	منطقه	ای	
و	بين	المللی	را	بازسازی	كرد.	طبيعتا	با	تحوالت	به	وجود	آمده	در	
جهان	اسالم،	نقش	سازمان	هايی	نظير	كنفرانس	اسالمی،	اتحاديه	
عرب	و	شورای	همكاری	خليج	فارس	می	تواند	دگرگون	شود	و	در	
خدمت	مردم	س��االری	و	منافع	جهان	اسالم	تغيير	مأموريت	دهد.	
جهان	اسالم	با	تكيه	بر	وجود	منابع	سرشار	و	ذخاير	عظيم	نفت	و	گاز	
در	كشورهای	اسالمی	و	نيز	احتياجات	وسيع	قدرت	های	صنعتی	
و	كشورهای	غربی	و	آس��يايی	به	انرژی،	می	تواند	خود	را	به	عنوان	
مركز	ثقل	تأثيرگذاری	منطقه	ای	و	بين	المللی	معرفی	كند.	با	توجه	
به	قدرت	رسانه	ای	موجود	در	كش��ورهای	اسالمی	و	بهره	گيری	از	
شبكه	های	بين	المللی	به	زبان	های	زنده	دنيا،	جهان	اسالم	می	تواند	
خود	را	در	قامت	حامی	قيام	های	مردمی	در	سطح	جهان	نشان	دهد	
و	پيوسته	بر	وزن	بين	المللی	خود	بيفزايد.	در	وضعيت	فعلی،	نتايج	
قيام	های	مردم	در	شمال	آفريقا	و	خاورميانه	عربی	در	تقويت	موضع	
جهان	اسالم	در	منطقه	و	در	برابر	غرب	بسيار	تأثيرگذار	بوده	است.	در	
اين	ميان	به	نظر	می	رسد	كه	با	مؤلفه	های	قدرتی	كه	در	اختيار	جهان	
اسالم	است،	نه	تنها	جايگاه	كشورهای	اسالمی	در	نظام	بين	المللی	

در	حال	ارتقاست	بلكه	می	تواند	موقعيت	برتر	غرب	را	نيز	در	منطقه	
خاورميانه	به	چالش	جدی	بكشاند.	تاكنون	راهبرد	اصلی	بعضی	از	
كشورهای	اسالمی	در	دهه	های	اخير،	همواره	ايستادگی	و	مقاومت	
در	برابر	سلطه	خواهی	جهان	غرب	بوده	است.	اين	سياست	در	مقابل	
راهبرد	بعضی	از	كش��ورهای	ثروتمند	عربی	كه	ايج��اد	تعادل	در	
مبادالت	و	روابط	با	قدرت	های	بزرگ	به	ويژه	آمريكا	را	در	مناسبات	
سياسی	-	امنيتی	خاورميانه	و	خليج	فارس	هدف	خود	قرار	داده	اند،	
قرار	گرفته	است.	با	توسعه	حاكميت	ملی	در	كشورهای	اسالمی	كه	
ناشی	از	تحوالت	اخير	خاورميانه	است،	می	توان	انتظار	داشت	كه	
جهان	اسالم	با	منطق	به	صفر	رساندن	اختالفات	خود	در	سياست	
خارجی	از	پتانسيل	و	ظرفيت	های	خويش	نهايت	استفاده	را	كند.	در	
اين	مسير	با	توجه	به	اهداف	متفاوت	و	متعارض	كشورهای	منطقه	
در	خط	مشی	های	سياست	خارجی	خود،	جهان	اسالم	به	نحوی	عمل	
خواهد	كرد	كه	رقابت	ها	و	دشمنی	های	موجود	را	به	حداقل	برساند	
تا	منافع	ملی	همه	كشورهای	اسالمی	را	در	همكاری	با	يكديگر	تأمين	
كند.	در	اين	راستا	قدرت	های	فرامنطقه	ای	نيز	به	نقش	جهان	اسالم	
در	موازنه	بخشی	و	ايجاد	تعادل	در	خاورميانه	واقف	خواهند	شد	و	
تالش	خواهند	كرد	تا	با	همسويی	و	اشتراك	منافع	از	ظرفيت	موجود	
جهان	اسالم	برای	حفظ	منافع	و	تأمين	نيازهای	خود	در	يك	معادله	

عادالنه	بهره	برداری	كنند.

در ح�ال حاض�ر نظ�ام 
بين المللی در مرحله گذار 
و انتقالی نسبتا طوالنی و 

پرتنش است و اين فرصت مناسبی را برای 
جهان اسالم جهت باز تعريف نقش خود به 
وجود آورده است. شكل گيری ساختارهای 
جديد در كش�ورهای انقالب كرده می تواند 
موج�ب همگرايی بيش�تر بين كش�ورهای 
اس�المی و در نتيجه افزايش وزن سياسی 
كشورهای مسلمان در نظام بين المللی شود.  
با هر تعريفی كه از خاورميانه داشته باشيم، 
بی ترديد اس�الم مهم تري�ن و اصلی ترين 
عامل پيوند مردمان خاورميانه ب�ا هر نژاد و 
قوميتی است با وجود برداشت ها و تفاسير 
گوناگون نسبت به تجربه های مختلف دينی، 
هويت تمدنی خاورميانه در عميق ترين اليه 
خود با اس�الم پيوند خورده و اين س�اختار 
فرهنگی، هويتی و تمدن�ی در مقطع كنونی 
روابط بين المللی كه يك�ی از مباحث عمده 
استراتژيك - روانی تصوير سازی امنيتی از 
مسلمانان و امنيتی كردن هويت مسلمانان 
است، اثرات ش�گرف و عميقی داشته و در 
تجزيه و تحليل وضعي�ت آينده خاورميانه و 
جايگاه جهان اسالم در نظام بين المللی بايد 

مدنظر قرار گيرد.

قطب قدرتمند اسالمي
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قطب قدرتمند اسالمي

آغاز مجدد حيات 
سياسی اسالم

لزوم تغيير ساختار جهان پس از تحوالت 
اخير  در گفت وگو با عالءالدين بروجردی

سياس��ت های مبتن��ی ب��ر 
پيروی از قدرت های بزرگ تهيه و تنظيم سعيده سادات فهری

مانند آمريكا و رژيم صهيونيس��تی باعث ش��د ك��ه نظام های 
سياسی كشورهايی مانند مصر، تونس، ليبی و... ازهم بپاشد. 
عاءالدين بروجردي، رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت 
خارجي مجلس در گفت وگوبا همشهري ديپلماتيک با بيان اين نكته 
افزود:  ب��ا انقاب هايي كه در كش��ورهای عربی ش��كل گرفت، 
مهره های غربی يا همان ديكتاتوره��ای عرب، يک به يک كنار 
گذاش��ته ش��دند. بروجردي توضيح داد كه اين تحوالت، آغاز 
مجدد حيات سياسی اس��ام خواهد بود زيرا زمانی كه ملت ها 
بيدار شوند به سراغ حاكميتي مستقل بر اساس عزت اسامی 
خواهند رفت. وي بر اين باور است كه ساختار ظالمانه حاكم بر 
جهان پس از اين تحوالت مهم، حتما بايد تغيير كند و س��مت و 

سوی آن به سمت تثبيت موقعيت جهان اسام خواهد بود.

می
	اما

يار
سات

ها:	
س	

عك
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   در ابتدا کمی راجع به ریشه های تحوالت در 
کشورهای اسالمی توضیح دهید؟ چرا در این 
برهه زمانی ملت ها علیه حاکمان دیکتاتورشان 

قیام کردند؟
	در	كش��ور	ليبی	از	معمر	قذافی،	ديكتاتور	معدوم	اين	كشور،	
زمانی	به	عنوان	عنصر	انقالبی	ياد	می	كردند	اما	با	گذشت	زمان،	
وی	از	مسير	خارج	ش��د	و	در	منطقه	به	يك	مهره	غربی	تبديل	
شد.	در	مصر	هم	حسنی	مبارك،	ديكتاتور	مخلوع	مصر،	عمال	
حافظ	منافع	رژيم	صهيونيستی	در	منطقه	شده	بود،	به	ويژه	در	
بحران	محاصره	غزه	زيرا	در	آن	ش��رايط،	صهيونيست	ها	اجازه	
نمي	دادند	كمك	ها	از	راه	دريا	به	غزه	برسد	و	حتی	كشتی	های	

ما	را	نيز	متوقف	كردند.	
در	اين	ش��رايط،	مصر	ه��م	وارد	ميدان	ش��د	و	عرص��ه	را	بر	
مردم	غ��زه	تنگ	تر	ك��رد.	در	آن	هنگام،	مردم	مص��ر	از	طريق	
كانال	ه��ای	زيرزمينی	برخی	كمك	ه��ای	الزم	و	ضروری	را	به	
غزه	می	رس��اندند	اما	به	دستور	رژيم	صهيونيس��تی	و	آمريكا،	
مبارك	ديواری	با	عمق	20	متر	در	دل	زمي��ن	قرار	داد	و	عمال	
اين	كانال	های	زيرزمينی	را	از	بين	برد؛	اين	اقدامات	نمونه	هايی	
است	از	تمكين	رهبران	اين	كشورها	نس��بت	به	آمريكا	و	رژيم	

صهيونيستی.	
ملت	های	مسلمان	نيز	اين	وقايع	را	می	ديدند؛	ملت	هايی	كه	
آرمان	های	اسالمی	برايشان	مهم	است	و	بيت	المقدس	را	قبله	
نخست	خودش��ان	می	دانند.	از	طرف	ديگر،	مشاهده	می	كنند	
كه	كشوری	مانند	جمهوری	اس��المی	ايران	در	طول	سه	دهه	
گذشته	در	برابر	قدرت	های	بزرگ	ايستاده	و	هيمنه	اين	قدرت	ها	

به	ويژه	آمريكا	را	شكسته	است.	
جمهوری	اسالمی	ايران	در	طول	هش��ت	سال	دفاع	مقدس	
در	برابر	توطئه	های	دشمنان	مقاومت	كرد	و	از	قافله	پيشرفت	
هم	عقب	نماند.	اين	در	حالی	است	كه	غربی	ها	و	آمريكا	بسيار	
تالش	كردند	كه	با	محاصره	اقتص��ادی	و	علمی،	ايران	را	عقب	
نگه	دارند	اما	ملت	ما	بر	اس��اس	باور	توانمن��دی	علمی	كه	در	
عبارت	»م��ا	می	توانيم«	حضرت	امام)ره(	خالصه	می	ش��د	و	نيز	
به	دليل	جس��ارت	و	ش��جاعت	در	برابر	قدرت	ه��ای	بزرگ	كه	
حضرت	امام)ره(	بارها	بدان	اش��اره	كردند	و	اكنون	نيز	حضرت	
آيت	اهلل	خامنه	ای	بر	اساس	آن	پيش	می	روند،	هرگز	در	برابر	اين	

توطئه	ها	كم	نياورد.	
در	اين	ش��رايط،	ايران	روز	به	روز	بيش��تر	پيش��رفت	كرد	و	
اكنون	كامال	بر	دانش	هسته	ای	مسلط	ش��ده	است.	ايران	تنها	

كشور	دارای	دانش	فضايی	است	كه	ماهواره	ساخته	و	آن	را	به	
فضا	فرستاده	است.	عالوه	بر	اين،	ايران	بر	دانش	های	نوين	دنيا	
مانند	نانوتكنولوژی	و	برخ��ی	ديگر	از	دانش	های	انحصاری	نيز	

مسلط	شده	است.
	با	اين	اوضاع،	ايران	از	ديد	اين	ملت	ها	و	كشورها	تبديل	به	يك	
الگو	شد	و	دريافتند	كه	روش	ايران	مقابله	با	زورگويی	قدرت	های	
بزرگ	و	ايستادگی		در	برابر	رژيم	های	وابسته	و	مزدوری	است	
كه	هيچ	گونه	ارزشی	برای	ملت	های	خودشان	قائل	نيستند.	به	
عنوان	مثال	در	كش��ور	مصر	كه	ميليون	ها	انس��ان	در	زير	خط	
فقر	زندگی	می	كنند،	مبارك	ده	ها	ميلي��ارد	دالر	از	پول	ملت	
را	در	ش��ركت	های	تجاری	و	اقتصادی	خارجی	سرمايه	گذاری	

كرده	است.	
به	دلي��ل	همين	اقدام��ات	ديكتاتورهای	عرب،	اين	بش��كه	
ب��اروت	منتظر	ي��ك	جرقه	بود	ك��ه	جرقه	را	جوان	تونس��ی	با	
خودس��وزی	اش	زد	و	اين	آتش	در	خرمن	ملت	ها	افتاد.	پس	از	
تونس،	مصری	ها	خيلی	پرشتاب	اين	كار	را	ادامه	دادند	و	بعد	از	
آن	نيز	ليبی،	يمن،	بحرين	و...	دست	به	تظاهرات	زدند	و	در	واقع	
بيداری	اسالمی	در	كشورهای	آنان	نيز	نمايان	شد.	مقام	معظم	

رهبری	در	خطبه	تاريخی	نماز	جمعه،	عبارت	بيداری	اسالمي	
را	برای	اين	قيام	ها	به	كار	بردند	و	واقع��ا	می	توان	گفت	كه	اين	

تحوالت،	بيداری	است.
	ايش��ان	با	توجه	به	نكاتی	كه	ذكر	ش��د	به	اي��ن	جمع	بندی	
رسيدند	كه	تنها	راه	ملت	های	عربی	در	اين	شرايط،	راهی	است	
كه	ملت	ايران	پيموده،	چراكه	امروز	ملت	ايران	توانسته	در	اوج	
عزت	و	اقتدار	در	برابر	قدرت	ها	بايستد	و	توانمندی	های	ملی	اش	

را	باال	ببرد.	
البته	اين	فرايندها	محصول	س��ه	دهه	گذش��ته	اس��ت	و	با	
وجودي	كه	دس��تگاه	های	تبليغاتی	عري��ض	و	طويل	غرب	و	
هم	پيمانان	منطقه	ای	شان	س��عی	كردند	از	جمهوری	اسالمی	
ايران	در	اف��كار	عمومی	يك	كش��ور	ناكارآمد	بس��ازند	اكنون	
با	وجودي	كه	جهان	به	لحاظ	انتش��ار	اطالع��ات	و	ارتباطات،	
يك	خانواده	كوچك	است،	می	بينيم	كه	آنها	به	هدفشان	نائل	
نشده	اند	و	بسياری	از	ملت	ها	دريافته	اند	كه	برخالف	تبليغاتی	
كه	آمريكا	و	رژيم	صهيونيستی	می	كنند،	ايران	روز	به	روز	بيشتر	
پيشرفت	می	كند	و	به	موفقيت	های	بيشتری	دست	می	يابد.	به	
همين	خاطر	آنها	نيز	در	همين	صراط	مس��تقيم	گام	نهادند	و	

تحوالت	شكل	گرفت.
  در این شرایط که غرب و برخی رژیم های مداخله گر در تالش 
هستند که انقالب های مردمی را منحرف یا متوقف کنند، آیا 

این تحوالت در کشورهای عربی ادامه خواهد داشت؟
يكی	از	ويژگی	های	اين	تحوالت	اين	اس��ت	ك��ه	ترس	مردم	از	
سالح،	فشار	پليس،	گلوله	و...	ريخته	است	و	فرهنگ	رشادت	و	
شهادت	در	ميان	آنها	نهادينه	شده	است.	مشاهده	می	كنيم	كه	
مرتب	در	جامعه	يمن	و	بحرين	مسلمانان	كشته	می	شوند،	زنان	
در	خط	مقدم	حضور	دارند،	مبارزه	می	كنند،	زندان	می	روند	و	
ش��كنجه	می	ش��وند	اما	خم	به	ابرو	نمی	آورند.	پس	روز	به	روز	
شعله	های	اين	آتشفش��ان	بلندتر	می	ش��ود	و	آنها	از	راهی	كه	

رفته	اند،	باز	نخواهند	ايستاد.
	با	توجه	به	تحوالت	فكری،	سياس��ی	و	اجتماعی	كه	در	اين	
كشورها	ايجاد	شده،	به	نظر	می	رسد	كه	اين	جريان	ها	همچنان	

ادامه	خواهد	داشت.
  در ح�ال حاض�ر برخ�ی قدرت ه�ا و اراده ه�ا هس�تند که 
می خواهند این موج بیداری اسالمی را تضعیف کنند. به نظر 
شما این گروه ها چه طرح ها و برنامه هایی در راستای رسیدن 

يكي از آرمان هاي اصلي كه مردم منطقه در 
تحوالت اخير دنبال آن هستند تشكيل حاكميت 
مستقل بر اساس عزت اسالمي است

قطب قدرتمند اسالمي
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به هدفشان دارند؟
گام	اول	طراحی	آمريكايی	ها	با	دولت	های	منطقه	و	سازمان	های	
اطالعاتی	ش��ان	اس��ت.	در	اين	ميان	عربس��تان،	قطر	و	رژيم	
صهيونيستی	نقش	بس��يار	پررنگی	را	ايفا	می		كنند.	عربستان	با	
گسيل	نيرو،	قطر	با	داشتن	شبكه	الجزيره	و	رژيم	صهيونيستی	
نيز	با	دارا	بودن	شبكه	های	اطالعاتی،	تالش	بسياری	كردند	كه	
در	گام	اول	با	اين	اعتراض	ها	مقابله	كنند	و	س��اختار	سابق	اين	

كشورها	را	حفظ	كنند.	
در	اين	راس��تا	از	تمام	ظرفيت	اين	كش��ورها	ازجمله	پليس،	
س��ازمان	های	امنيت��ی	و...	اس��تفاده	ش��د؛	چراك��ه	طراحی	
آمريكايی	ها	برای	كش��ورهای	بزرگ	مانند	مصر	اين	گونه	بود	
كه	ارتش	را	كوچك	نگ��ه	دارند	تا	امنيت	
رژيم	صهيونيستی	در	معرض	خطر	نباشد	
در	مقاب��ل	آنه��ا	س��ازمان	هاي	امنيتی	و	
نيروهای	پليس	را	افزايش	دادند،	در	مصر	
چيزی	حدود	س��ه	برابر	تع��داد	نيروهاي	
ارتش��ي،	نيروي	امنيتي	وجود	دارد	اما	با	
الگوبرداری	از	جمهوری	اس��المی	ايران،	
مردم	در	برابر	اين	نيروها	با	س��الح	ظاهر	
نشدند	و	در	عوض	شاخه	گل	تقديم	شان	
كردند،	در	خيابان	ها	نماز	جماعت	خواندند	
و	به	همين	خاطر	پليسی	كه	خودش	نيز	
مسلمان	و	فرزند	همين	ملت	است؛	زماني	
كه	مل��ت	را	در	صف	جماع��ت	ديد،	ديگر	
نتوانس��ت	به	لحاظ	روانی	به	آنها	شليك	

بكند	و	برعكس	به	آنها	پيوست.	
به	همين	خاطر	ظرف	چن��د	هفته	كل	
س��اختار	امنيتی	مصر	فرو	پاش��يد	و	اين	تحوالت	اتفاق	افتاد.	
همچنين	دولت	هايی	كه	به	عنوان	نخستين	گام	طراحی	كرده	
بودند	كه	در	برابر	اين	ملت	ها	بايس��تند	نيز	از	لحاظ	س��اختار	

نظامی،	سياسی	و	امنيتی	فرو	پاشيدند.	
زمانی	كه	اين	س��اختارها	از	بين	می	رود،	در	برابر	مردم	يك	
زمين	همواری	برای	حركت	كردن	شكل	می	گيرد	اما	وقتی	اين	
ترفند	به	نتيجه	نرس��يد،	مرحله	بعدی	طراحی	آنها	به	انحراف	

كشاندن	مسير	بود.
به	عنوان	نمونه	در	مصر	نمايش	دموكراسی	دادند	و	يك	تعداد	
نظامی	را	تحت	عنوان	ش��ورای	نظامی	بر	مص��ر	حاكم	كردند.	
اينها	در	واقع	فردی	را	كه	از	جنس	همان	حاكميت	قبلی	بود،	به	

عنوان	نخست	وزير	انتخاب	كردند،	وزرا	نيز	كم	و	بيش	با	همان	
ش��اكله	بودند	و	می	خواس��تند	مردم	را	فريب	دهند؛	مردم	نيز	
كمی	صبر	كردند	كه	ببينند	اين	افراد	چقدر	صداقت	دارند	اما	
متوجه	شدند	كه	صداقتی	وجود	ندارد	و	اين	افراد	نيز	به	دنبال	
آن	هستند	كه	حاكميتي	مشابه	مبارك	را	كه	وابسته	به	غرب،	

رژيم	صهيونيستی	و	آمريكاست،	سر	كار	بياورند.
	همان	طور	كه	مالحظه	شد،	انقالب	دوم	در	مصر	آغاز	شد.	من	
فكر	می	كنم	آنچه	در	تونس	و	مغرب	اتفاق	افتاد	و	در	انتخابات،	
اسالم	گراها	اكثريت	را	به	دست	گرفتند،	در	ديگر	كشورها	هم	

اتفاق	خواهد	افتاد.
	اسالم	گراها	در	مصر	از	طريق	اين	مبارزه	سياسی	و	به	دست	
گرفتن	اكثريت	قدرت	در	مجلس،	حاكميت	را	شكل	خواهند	
داد	اما	سومين	پرده	از	طراحی	اين	قدرت	ها	اين	خواهد	بود	كه	
با	هر	حاكميتی	كه	روی	كار	آمد،	وارد	تعامل	شوند.	اين	همان	
كاری	است	كه	در	ليبی	انجام	دادند؛	يعنی	يك	سياست	موازی	

دوگانه	را	دنبال	كردند.	
از	يك	طرف	س��عی	كردند	اگر	ممكن	اس��ت	ب��ه	گونه	ای	
معمر	قذاف��ی	را	كه	يار	ديرينه	آنهاس��ت،	حف��ظ	كنند	و	اگر	
نشد	به	لحاظ	منافعی	كه	برای	خودش��ان	تعريف	كرده	اند،	با	
حاكمان	جديد	و	انقالبيون	به	س��راغ	قراردادهای	كالن	نفتی	
و	بازسازی	اين	كش��ور	بروند	تا	بدين	طريق	اقتصاد	خودشان	

را	تقويت	كنند.
  تحوالت کشورهای اسالمی چه تأثیری روی موقعیت جهان 

اسالم و همچنین ایجاد تمدن اسالمی داشته است؟
اين	تحوالت،	آغاز	مجدد	حيات	سياس��ی	اس��الم	خواهد	بود	
زيرا	زمانی	كه	ملت	ها	بيدار	شوند،	به	سراغ	حاكميتي	مستقل	
بر	اساس	عزت	اس��المی	خواهند	رفت.	مس��لمانان	به	عنوان	
يك	چهارم	جمعي��ت	دنيا،	نقش	مهمی	در	اقتصاد	و	سياس��ت	

بين	المللی	ندارند.
	نقش	ما	در	اقتصاد	جهانی	با	وجود	25	درصد	جمعيتمان	10	
درصد	هم	نيس��ت.	سهم	ما	در	ساختار	سياس��ی	جهان	تقريبا	
صفر	اس��ت	و	هيچ	كدام	از	اعضای	دائم	شورای	امنيت	از	جهان	

اسالم	نيستند.	
بنابراين	ساختار	ظالمانه	حاكم	بر	جهان	پس	از	اين	تحوالت	
مهم،	حتما	بايد	تغيير	كند	و	من	فكر	می	كنم	كه	سمت	و	سوی	

آن	به	سمت	تثبيت	موقعيت	جهان	اسالم	خواهد	بود.
  دیپلماس�ی جمهوری اس�المی ایران را در ارتب�اط برقرار 
کردن با حکومت های جدیدی  که در کش�ورهای عربی روی 

کار آمده اند، چطور ارزیابی می کنید؟
من	فكر	می	كنم	م��ا	در	اين	زمينه	بايد	فعال	تر	باش��يم.	تحقق	
اهدافی	كه	ذكر	شد،	بدون	شك	نيازمند	يك	ديپلماسی	بسيار	

فعال،	ارتباط	با	حاكميت	ها	و	انقالبيون	است.	
بنابراين	در	اين	زمينه	ما	دچار	كم	و	كاستی	های	قابل	توجهی	
هس��تيم.	البته	محدوديت	هايی	ني��ز	داريم؛	يعن��ی	اين	گونه	
نيست	كه	در	برابر	ما	يك	جاده	آس��فالته	قرار	داشته	باشد	و	ما	

كوتاهی	كنيم.	
باالخره	ساختار	اين	كشورها،	تأثيرگذاری	برخی	كشورهای	
عربی	و	هزينه	های	ميلياردی	اي	كه	انج��ام	می	دهند	تا	آنها	به	
انقالب	اسالمی	ايران	نزديك	نشوند،	باعث	می	شود	كه	ايران	در	

پيشبرد	اهدافش	با	مشكل	مواجه	شود.	
در	هر	صورت	اكنون	يك	ميدان	جنگ	سياسی	-	بين	المللی	
شكل	گرفته	و	ما	بايد	از	تمام	ابزارهای	خودمان	در	اين	مصاف	

استفاده	كنيم.
  رس�انه ها به خصوص اینترن�ت تا چه حد در گس�ترش این 

انقالب ها تأثیر داشت؟
تأثير	رسانه	ها	بس��يار	باال	بود.	در	س��فری	كه	به	مصر	داشتم،	

آقای	نبيل	العربی،	دبيركل	اتحاديه	عرب	با	ذكر	تمثيلی	تشريح	
كردند	كه	در	روز	قيامت	جمال	عبدالناصر،	انور	سادات	و	حسنی	

مبارك	در	صحرای	محشر	حاضر	می	شوند.	
علت	ناكامی	آنها	را	جويا	می	ش��وند،	جمال	می	گويد	جنگی	
كه	صهيونيست	ها	به	راه	انداختند	و	شكست	در	آن	من	را	از	پا	
درآورد.	سادات	می	گويد	خالد	اسالنبولی	من	را	ترور	كرد	و	به	

اين	دنيا	فرستاد.
	حس��نی	مبارك	هم	می	گويد	فيس	بوك	م��ن	را	از	بين	برد	
بنابراين	واقعيت	اين	اس��ت	ك��ه	در	حال	حاض��ر	يك	فضای	
ارتباطی	جديد	در	جهان	ش��كل	گرفته	كه	قش��ر	جوان	نيز	به	
خوبی	با	آن	آشنا	هستند	و	ارتباط	برقرار	می	كنند.	برهه	كنونی	
با	گذش��ته	خيلی	متفاوت	است	و	نقش	رس��انه	های	مدرن	در	

تحوالت	كنونی	بسيار	زياد	است.	
در	ابتدا	غربی	ها	سعی	داشتند	كه	از	اين	رسانه	ها	عليه	جهان	
اسالم	استفاده	كنند	اما	اكنون	همين	رسانه	ها	به	ابزاری	برای	
گسترش	اسالم	تبديل	شده	است.	جوانان	با	استفاده	از	همين	
رسانه	ها	و	ارتباط	ها	توانستند	اين	حركت	عظيم	را	شكل	دهند	

و	ديكتاتوری	های	چند	ده	ساله	را	پايان	بخشند.

اين تحوالت، آغاز مجدد 
حيات سياس�ی اس�الم 
خواهد بود زيرا زمانی كه 
ملت ها بي�دار ش�وند، به 

س�راغ حاكميتي مستقل بر اس�اس عزت 
اسالمی خواهند رفت. مسلمانان به عنوان 
يك چهارم جمعي�ت دنيا، نق�ش مهمی در 

اقتصاد و سياست بين المللی ندارند.
 نقش ما در اقتصاد جهانی با وجود 25 درصد 
جمعيتمان 10 درصد هم نيست. سهم ما در 
ساختار سياسی جهان تقريبا صفر است و 
هيچ كدام از اعضای دائم ش�ورای امنيت از 

جهان اسالم نيستند. 
بنابراين س�اختار ظالمانه حاك�م بر جهان 
پس از اين تحوالت مه�م، حتما بايد تغيير 
كند و م�ن فكر می كنم كه س�مت و س�وی 
آن به س�مت تثبيت موقعيت جهان اسالم 

خواهد بود.

قطب قدرتمند اسالمي 
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قطب قدرتمند اسالمي

بازتعريف خاورميانه جديد
خواب طوالني اعراب چگونه به پايان رسيد؟

حركت خودجوش ملت هاي اسامي در تونس، مصر، ليبي، بحرين و يمن عليه حكام مستبد، 
حسن هاني زاده

كارشناس	مسائل	خاورميانه
نوعي بيداري اعراب پس از يک خواب طوالني توصيف مي شود. قدرت ملت هاي عرب براي 
همسويي و همنوايي با انواع رژيم ها، زيان هاي زيادي به ساختار سياسي، فرهنگي و ملي 
كشورهاي عربي وارد ساخت. پيروزي جنبش هاي مبارز اسامي در تونس، ليبي و مصر نشان مي دهد كه مرحله اول بازگشت به هويت 
ديني، عملياتي شده است. اردن، مغرب، عربستان و بحرين كه داراي نظام هاي پادشاهي هستند، در انتظار رسيدن موج بيداري اسامي 

به سر مي برند.

مصر	كه	بزرگترين	و	مهم	ترين	كشور	عربي	تلقي	
مي	شود،	بيش	از	60	سال	زير	نفوذ	نظاميان	قرار	
داشت	و	به	همين	دليل،	جايگاه	خود	را	به	عنوان	

مغز	متفكر	پيكره	جهان	عرب	از	دست	داد.
از	سال	1952	كه	افسران	آزاد	به	رهبري	ژنرال	محمد	نجيب	
و	س��رهنگ	جمال	عبدالناص��ر	و	محمد	انورس��ادات	در	يك	
كودتاي	نظامي،	حكومت	پادش��اهي	ملك	فاروق	را	سرنگون	

كردند،	مصر	وارد	فضاي	سياسي	جديدي	شد.
با	اينكه	جنبش	اخوان	المس��لمين	مصر	در	ابت��دا،	كودتاي	
افسران	آزاد	را	تاييد	كرد	اما	جمال	عبدالناصر	پس	از	استفاده	
اب��زاري	از	اين	جنبش،	برخ��ي	رهبران	آن	را	اع��دام	كرد.	اين	
جنبش	كه	از	س��ال	1928	توسط	حس��ن	البنا	با	ايده	تشكيل	
خالفت	اسالمي	شكل	گرفت،	تالش	داشت	تا	پس	از	سرنگوني	

رژيم	فاسد	پادش��اهي	در	مصر،	سهمي	در	س��اختار	قدرت	به	
دست	آورد.

اما	بروز	اختالف	مي��ان	اخوان	المس��لمين	و	رهبران	نظامي	
حاكم	بر	مصر	در	س��ال	1954	كه	منجر	به	بروز	واقعه	ميدان	
المنشيه	شد،	به	تقابل	اين	جنبش	با	حاكميت	در	مصر	انجاميد.	
در	نوامبر	سال	1954	هنگامي	كه	جمال	عبدالناصر،	رهبر	وقت	
مصر	در	ميدان	المنشيه	شهر	اسكندريه	در	حال	سخنراني	بود،	

مورد	سوءقصد	قرار	گرفت.
بالفاصله	دولت	مصر	بيش	از	20	هزار	نفر	از	اعضا	و	هواداران	

جنبش	اخوان	المسلمين	را	دستگير	و	زنداني	كرد.
متعاقب	اين	سوءقصد	مشكوك،	هفت	نفر	از	رهبران	برجسته	
اخوان	المسلمين	مصر	به	نام	هاي	محمود	عبداللطيف،	يوسف	
طلعت،	ابراهيم	الطيب،	هنداوي	دوير،	محمد	فرغلي،	عبدالقادر	

موج بيداري اسالمي هرچند با تأخير 
منطقه را درنورديد اما اين موج، نقشه 

راه جديدي را بر مبناي خواست و اراده 
ملت هاي اسالمي ترسيم خواهد كرد
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عوده	و	حس��ن	الهضيبي	در	يك	دادگاه	نظام��ي	محاكمه	و	به	
اعدام	محكوم	ش��دند.	رياس��ت	اين	دادگاه	نظامي	را	سرلشكر	
صالح	سالم	به	عهده	داشت	و	حسين	الشافعي	و	انورسادات	از	

اعضاي	برجسته	اين	دادگاه	بودند.
اگرچه	حسن	الهضيبي،	رهبر	وقت	جنبش	اخوان	المسلمين	
به	دليل	پادرمياني	رهبران	ارت��ش	آزادي	بخش	الجزاير	با	يك	
درجه	تخفيف	به	حبس	ابد	محكوم	شد	اما	حكم	اعدام	در	مورد	

ديگر	محكومان	اجرا	شد.
خش��ونت	غيرقابل	توجيه	دول��ت	وقت	مص��ر	عليه	اعضاي	
جنبش	ريشه	دار	اخوان	المسلمين	به	تقابل	طوالني	ميان	بدنه	

نيروهاي	مسلح	و	اين	جنبش	منجر	شد.
نتيجه	اين	تقابل،	شكس��ت	ارتش	مصر	در	جنگ	ژوئن	سال	
1967	اعراب	و	رژيم	صهيونيستي	بود	كه	به	عنوان	بزرگترين	

فاجعه	تاريخ	جهان	عرب	تلقي	مي	شود.
در	اين	شكست	تاريخي،	مصر	مناطق	شرم	الشيخ،	العريش،	

سينا	و	صحراي	نقب	را	در	كمتر	از	شش	روز	از	دست	داد.
فعالي��ت	اخوان	المس��لمين	مص��ر	از	آن	تاريخ	ب��ه	صورت	
زيرزميني	ادامه	يافت	كه	اين	مرحله	بعدا	به	دوره	»خواب	زدگي	

جنبش	هاي	اسالمي«	معروف	شد.
خواب	زدگ��ي	جنبش	ه��اي	اس��المي،	ظهور	ي��ك	جريان	
پان	عربيس��تي	كه	هوي��ت	عرب��ي	را	فراتر	از	هويت	اس��المي	

مي	دانست،	به	دنبال	داشت.
پديده	پان	عربيس��تي	نتوانس��ت	جوامع	عربي	س��نت	گرا	را	
نسبت	به	كارايي	داش��تن	اين	گونه	تفكرات	الئيك	و	ضدديني	

قانع	كند.
بنابراين	حزب	بعث	با	شعارهاي	جديدتري	در	عرصه	جهان	
عرب،	عمال	وارد	ساختار	سياسي	كشورهاي	عربي	شد	تا	راه	را	

بر	بازگشت	اسالم	گرايان	به	قدرت	ببندد.
از	عجايب	ش��كل	گيري	تفكرات	بعثي	اين	بود	كه	بنيانگذار	
اين	پديده	سياسي	جديد،	يك	مس��يحي	سوري	االصل	به	نام	

ميشل	عفلق	بود.
هرچند	حزب	بعث	اساسا	از	سال	1948	و	صرفا	براي	مقابله	
با	گرايش	هاي	اسالمي	تأسيس	شد	اما	ملت	هاي	مسلمان	عرب	

چندان	اهميتي	به	تفكرات	مشكوك	اين	حزب	نمي	دادند.
با	وجود	سركوب	جنبش	هاي	اسالمي	در	مصر،	تونس،	مغرب،	
ليبي	و	يمن	از	سوي	حكومت	هاي	الئيك،	اين	جنبش	ها	پايگاه	

خود	را	در	ميان	توده	هاي	فرودست	جوامع	عربي	حفظ	كردند.
دوره	جديد	بيداري	اسالمي	در	س��ال	1987	با	قيام	خونين	
هواداران	جنبش	فلس��طيني	حماس	عليه	رژيم	صهيونيستي	

آغاز	شد.
انتفاضه	ملت	فلسطين	تحت	عنوان	»انقالب	سنگ«	در	سال	
1987	شكل	گرفت	اما	به	دليل	شرايط	منطقه	اي	و	بين	المللي	
و	جنگ	تحميلي	عراق	عليه	ايران	به	نتيجه	دلخواه	نرس��يد	اما	
قدرت	هاي	فرامنطقه	اي	با	آغاز	جنبش	مردمي	و	اسالمي	ملت	
فلسطين	عليه	رژيم	صهيونيس��تي	به	قدرت	ديناميكي	اسالم	

براي	هدايت	جوامع	عربي	پي	بردند.
به	همين	دليل،	پي��روزي	جبهه	نجات	اس��المي	الجزاير	در	
انتخابات	سال	1992	شوراهاي	شهري	و	روستايي	اين	كشور،	

براي	آمريكا	و	غرب	غافلگيركننده	بود.
ژنرال	هاي	ارتش	الجزاير	تحت	فشار	آمريكا	و	غرب،	ضمن	لغو	
نتايج	انتخابات	الجزاير،	عباس	مدن��ي	و	علي	بلحاج	از	رهبران	

جبهه	اسالمي	الجزاير	را	دستگير	و	زنداني	كردند.	
بار	ديگر	جريان	هاي	سياسي	اسالم	گرا	در	كشورهاي	عربي،	
فعاليت	هاي	خود	را	به	صورت	زيرزميني	ادامه	دادند	اما	تغيير	در	
تكنولوژي	و	فناوري	هاي	ارتباطات،	نگرش	به	هويت	هاي	ديني	
را	سريعا	به	نسل	هاي	جوان	تر	كشورهاي	عربي	منتقل	كرد.	بروز	

انفجار	اطالعاتي	موجب	شد	تا	نسل	جوان	
جهان	عرب	بدون	برخورداري	از	رهبري	
حزبي	به	يك	جمع	بندي	كامال	منطقي	
در	مورد	ديناميك	اسالم	و	قدرت	نهفته	
در	اين	آيين	براي	دولت	سازي	برسند.	

ابزاره��اي	ارتباط��ي	روز	كم��ك	كرد	
ت��ا	جوانان	تونس��ي،	مص��ري،	ليبيايي،	
يمني	و	بحريني،	ش��اكله	مبارزاتي	خود	
را	براي	سرنگوني	رژيم	هاي	ديكتاتوري	و	

بازگشت	به	هويت	ديني	ترسيم	كنند.
اگرچ��ه	ب��ازي	دومينوي	س��رنگوني	
ديكتاتورها	از	تونس	آغاز	ش��د	اما	سريعا	
به	ديگر	كش��ورهاي	ع��رب	خاورميانه	

كشيده	شد.
س��رنگوني	زين	العابدي��ن	بن	علي	در	
تونس،	حس��ني	مبارك	در	مصر،	معمر	
قذافي	در	ليبي	و	عل��ي	عبداهلل	صالح	در	
يمن،	مقدمه	تش��كيل	ي��ك	خاورميانه	

جديد	با	بازتعريف	جديدتري	به	شمار	مي	رود.
هر	چهار	كش��ور	عربي	مصر،	ليبي،	تون��س	و	يمن،	هرچند	
داراي	رژيم	هاي	به	ظاهر	جمهوري	هس��تند	ام��ا	تغييرات	در	
اين	كشورها	پيش	نياز	بروز	تغييرات	ديگري	در	ديگر	نظام	هاي	

عربي	خواهد	بود.	
ملك	محمد	ششم،	پادشاه	مغرب،	خيلي	سريع	و	هوشمندانه	
وقوع	بيداري	اس��المي	در	كش��ور	خود	را	پيش	بيني	كرد	و	لذا	
حضور	اس��الم	گرايان	را	در	كنار	تخت	پادشاهي	خود	پذيرفت.	
پيروزي	اس��الم	گرايان	مغربي	در	انتخابات	اخي��ر	پارلماني	و	
تش��كيل	يك	دولت	اسالمي،	نش��ان	مي	دهد	كه	موج	بيداري	
اسالمي	به	نظام	هاي	پادش��اهي	نيز	رسيده	است.	خيزش	هاي	
مردمي	در	اردن،	عربس��تان،	بحرين	و	كويت	مرحله	دوم	موج	

بيداري	اسالمي	تلقي	مي	شود.	
هرچند	سرنگوني	رژيم	هاي	پادشاهي	منطقه	به	مفهوم	پايان	
حاكميت	عملي	آمريكا	و	غرب	بر	خاورميان��ه	نخواهد	بود.	در	
صورت	سرنگوني	ديگر	رژيم	هاي	عرب	منطقه	در	آينده،	پازل	
سياسي	خاورميانه	به	گونه	اي	ش��كل	خواهد	گرفت	كه	در	اين	
منطقه	حساس،	جايي	براي	آمريكا،	رژيم	صهيونيستي	و	غرب	

نخواهد	بود.	
لذا	م��وج	بيداري	اس��المي	هرچند	ب��ا	تأخير	زي��اد	منطقه	
را	درنوردي��د	ام��ا	اين	موج،	نقش��ه	راه	
جدي��دي	را	بر	مبناي	خواس��ت	و	اراده	
ملت	هاي	اسالمي	ترسيم	خواهد	كرد.	
در	اين	نقشه	سياسي	جديد،	ملت	هاي	
اس��المي	به	دور	از	اختالف��ات	نژادي	و	
قومي،	يك	جبه��ه	قدرتمن��د	در	برابر	
زياده	خواهي	ه��اي	آمري��كا	و	غ��رب	
خواهن��د	گش��ود.	در	چني��ن	فضايي،	
هژمون��ي	نظام��ي	آمري��كا	و	غ��رب	
در	منطق��ه	به	ش��دت	كاه��ش	خواهد	
يافت	و	تصور	مي	ش��ود	كه	موج	س��وم	
بيداري	اس��المي	با	تفاوت	هاي	اندكي	
به	غرب	نيز	خواهد	رسيد.	بحران	مالي،	
شكست	سياس��ت	هاي	اقتصادي	غرب	
و	هزينه	هاي	نظامي	س��نگين	آمريكا	و	
غرب	براي	لشكركش��ي	به	خاورميانه،	
مقدمات	رسيدن	موج	بيداري	اسالمي	

به	غرب	را	فراهم	خواهد	ساخت.

قطب قدرتمند اسالمي

هرچند سرنگوني رژيم هاي 
پادش�اهي منطقه به مفهوم 
پايان حاكميت عملي آمريكا 
و غرب بر خاورميانه نخواهد 
ب�ود. در صورت س�رنگوني 
ديگر رژيم هاي عرب منطقه 
در آين�ده، پ�ازل سياس�ي 
خاورميانه به گونه اي ش�كل 
خواه�د گرف�ت ك�ه در اين 
منطقه حساس، جايي براي 
آمريكا، رژيم صهيونيستي و 

غرب نخواهد بود  

انتفاضه ملت فلسطين عليه  رژيم صهيونيستي 
قدرت دايناميكي اسالم در هدايت جوامع 
عربي را براي ملت هاي منطقه آشكار كرد



163همشهري ديپلماتيك    دي ماه 1390 162 دي ماه 1390    همشهري ديپلماتيك

جبهه مقاومت وبيداري اسالمي

نهضت بيدارى اسالمی است كه سراسر منطقه 
را فرا گرفت��ه و فصل ت��ازه و تعيين كننده اى در 
سرگذش��ت امت اس��المی گشوده اس��ت. اين 
حركت عظيم ك��ه بی گمان مي توان��د به ايجاد 
يك مجموعه ى مقتدر و پيش��رفته و منسجم 
اسالمی در اين نقطه ى حساس جهان منتهی 
ش��ود و به حول و ق��وه ى الهی و با عزم راس��خ 
پيش��روان اين نهضت، نقطه ى پايان بر دوران 
عقب ماندگ��ی و ضع��ف و حق��ارت ملت هاى 
مسلمان بگذارد، بخش مهمی از نيرو و حماسه ى 

خود را از قضيه ى فلسطين گرفته است.
 ظلم و زورگويی روزافزون رژيم صهيونيس��تی 
و همراهی برخی حكام مستبد و فاسد و مزدور 
آمريكا با آن از يك سو  و س��ر برآوردن مقاومت 
جانانه ى فلس��طينی و لبنانی و پيروزى هاى 
معجزه آساى جوانان مؤمن در جنگ هاى 33 
روزه ى لبن��ان و 22روزه ى غزه از س��وى ديگر، 
از جمله ى عوام��ل مهمی بودند ك��ه اقيانوس 
به ظاهر آرام ملت هاى مص��ر و تونس و ليبی و 

ديگر كشورهاى منطقه را به تالطم در آوردند.

بیانات مقام معظم رهبري در کنفرانس 
حمایت از انتفاضه فلسطین 90/07/09
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کانونی بودن 
مساله فلسطین

موقعيت رژيم صهيونيستي 
در دوران پسابيداري

بیللداری اسللامی و 
دکترغضنفر رکن آبادی

سفیرجمهوری اسالمی ایران در لبنان
تحوالت خاورمیانلللله 
و فلسطین دارای ابعاد 
مختلف است که در هر بعد و هر کشور، تحلیل خاص خود را می طلبد. 
در یادداشت ذیل، بدون وارد شدن به جزئیات، به صورت کان، روند و 

ارکان مهم تحوالت، تبیین مي شود.

مساله فلسطین همواره به خصوص در جریان 
تحوالت اخیر به عنوان محور وحدت بخش 
امت عربی- اسالمی مطرح بوده است 

الف( ارکان نظری انقالب های عربی برخاسته از اصول 
اساسی اسالم

عوامل اجتماعی، اقتصادی و معنوی سه رکن اصلی 
در شکل گیری انقالب های عربی هستند.

1- آزادی در مقابل استعمار و استبداد حاکم
2- کرامت و عزت در مقابل تجاوز و اش��غالگری صهیونیس��تی و 

آمریکایی بر اراضی عربی و اسالمی
3- عدالت اجتماعی در مقابل وضعیت سخت اقتصادی و معیشتی

تحوالت عربی، موقت نبوده و قابل برگشت نیست. خصوصیات 
اصلی این انقالب ها، اعتراض هاي مسالمت آمیز و منظم در میادین 
شهرهای بزرگ بوده است. این تحوالت، منجر به سقوط حکام شد 
که در هر کش��وری به طریقی این اقدام ص��ورت گرفت و برخی از 
حاکمان نیز مجبور شدند امتیازاتی برای مردم قائل شوند؛ ازجمله در 

اردن، بحرین، عمان، مغرب، الجزایر، یمن، سعودی، کویت و... 
 با توجه به بافت اس��المی مردم منطقه، به ویژه در مصر و سال ها 
اس��تبداد و اس��تعمار در این منطقه، می توان گفت عامل محرک 
انقالب ها بیشتر اس��المی و اعاده عزت و کرامت است. کشورهای 
خلیج فارس )قطر و سعودی( و آمریکایی ها بالفاصله بعد از سقوط 

مبارک و بن علی، روی خط تحوالت وارد ش��دند و تالش کردند با 
تزریق پول و کمک های مالی، این انقالب ها را اقتصادی جلوه دهند 

ولی اقتصاد، بخشی از مطالبات مردم است.

ب( نقش و تأثير انقالب اسالمی ايران
 مبارک و جبهه آمریکایی س��ال ها بود که نقش تمدنی و فرهنگی 
مصر و کشورهای عربی و اس��المی را تحقیر مي کردند و خدمات 
شایان امنیتی و سیاسی به رژیم صهیونیستی در قضیه فلسطین 
ارائه مي دادند. به مردم منطقه به ویژه مصر القا شده بود که باید با رژیم 
صهیونیستی سازش کرد چون در هر جنگی، این رژیم صهیونیستی 

است که پیروز میدان مي شود.
 انقالب اسالمی ایران و متعاقب آن، طرح های ایران برای مقاومت 
ضدآمریکایی – صهیونیس��تی، باعث دس��تاوردهای استراتژیک 
و معنوی برای جبهه همس��وی جمهوری اس��المی شد؛ ازجمله 
شکست های پیاپی رژیم صهیونیستي در لبنان )خروج از جنوب 
لبنان و شکس��ت در جنگ 33 روزه(، تقوی��ت حماس و موفقیت 
در جنگ 22 روزه از یک سو و شکس��ت های محور سازش در اخذ 
کوچک ترین امتیازات از رژیم صهیونیستی از سوی دیگر، به عالوه 

انزجار جهانی، عربی و اسالمی نسبت به کشتار مردم در لبنان و غزه 
توسط رژیم صهیونیستی و همراهی آمریکا و سکوت اروپا، باعث شد 
تا پتانسیل خشم علیه استبداد حاکم و روابط آنان با آمریکا و رژیم 

صهیونیستی، روز به روز در افکار و قلوب ملل منطقه تقویت شود.
 خود انتقادی که بعد از انقالب اسالمی ایران در مردم منطقه ایجاد 
شد با پیروزي لبنانی ها و حماس در غزه، تبدیل به آتش زیر خاکستر 
شد. در این چارچوب، رژیم های عربی بیشتر از رژیم صهیونیستی 
محرک ضربه به محور مقاومت ش��دند که در جنگ 33 روزه و 22 
روزه ملموس بود. آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز تالش کردند مدل 
ایرانی را در همه ابعاد آن، تضعیف کنند تا بتوانند تفکرات ملت های 

منطقه را جهت دهی کنند. 
ج( وقوع انقالب های عربی و سياست آمريکا و رژيم صهيونيستی

 تجربه انقالب اسالمی ایران و اش��تباه هاي آمریکا در مقابل ملت 
ایران، ناگهانی بودن تحوالت کش��ورهای عرب��ی و به نوعی ایجاد 
فضایی مبهم و متالطم، گستردگی موج انقالبی ایجاد شده، تفاوت 
و تعارض نگاه آمریکایی و صهیونیس��تی در تعامل و برخورد با این 
موج، ضعف و ناکامی سیاست های آمریکا طی یک دهه گذشته در 
منطقه، باعث شد کاخ سفید، با انقالب های جاری، تعاملی حساب 

شده و حتی المقدور به دور از جنگ و خونریزی داشته باشد. البته 
همه تالش ه��ا در خفا ص��ورت پذیرفت تا رژیم ها س��قوط نکنند 
و س��اختارها باقی بمانند و حتی انقالب ها بوی اس��الم سیاسی و 
وضعیتی ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی نگیرند. تزریق پول، تماس 
گسترده با نخبگان و انقالبیون، ایجاد شرکت های مختلف اقتصادی و 
پوششی، بهره برداری از فضای رسانه ای، تماس های سیاسی، امنیتی 
مختلف و... در دستور کار قرار گرفت تا تالش کنند مسیر انقالب ها 
را جهت دهی کنند که به تعبیر مقام معظم رهبری در واقع همان 

سرقت و مصادره انقالب هاست.
 هدف کالن آنان از ابتدای این حرکت ها، تمرکز بر این امر بوده که 
از درون و قلب تحوالت و به واسطه توسل به عناصر و مجموعه های 
نزدیک به خود اعم از اسالمی یا غیراسالمی، یک مدل جدید خارج 
کرده و ارائه کنند. با توجه به اینکه بستر تحوالت، اسالمی است، لذا 
به نظر می رسد مدل سیاست و قدرت در ترکیه و تعامل با اخوان با دو 

هدف در دستور کار باشد:
1- اجازه ندهند مدل ایرانی که مقام معظم رهبری در سخنرانی نماز 
جمعه برای انقالبیون مصر ارائه دادند و در کنفرانس های بیداری و 

فلسطین هم تاکید کردند، تحقق یابد.
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2- در مرحله بعد این مدل جدید را تقویت کنند تا محور مقاومت 
به رهبری ایران را مهار کرده و مخدوش سازند و اگر توانستند به آن 

ضربه اساسی بزنند.

د( قضيه فلسطين و انقالب های منطقه
 انقالب های عربی منطقه، زلزله ای بود که وجود رژیم صهیونیستی را 
مورد هدف قرار داد. از این رو تصمیم گرفتند خطری را که هم اینک 

حیات و وجود این رژیم  را تهدید می کند، مهار و سپس زائل کنند.
 در روند مدل جدیدی که قصد دارند علیه محور مقاومت ایجاد 
کنند و خطر وجودی رژیم صهیونیس��تي را از بین ببرند، مس��اله 
فلسطین، محوریت و نمود می یابد. در ادامه این مساله، مصر و سوریه 

نیز در این چارچوب قرار می گیرند. 
 چنانچه بتوانند انقالب مصر را به نفع خود مصادره کنند و دولت 
بشار اسد را تضعیف یا ساقط کنند، آن گاه تأثیر جمهوری اسالمی 
ایران و محور مقاومت روی قضیه فلس��طین را کاهش داده و خطر 

اساسی علیه رژیم صهیونیستي را مهار کرده اند.  
درخصوص تأثیر انقالب های جاری منطقه بر فلسطین، گزینه های 
ذیل قابل بررسی اس��ت لیکن باید این نکته مدنظر قرار گیرد که 
انقالب ها در مرحله ابتدایی و انتقالی بوده و انقالبیون باید چالش های 

داخلی زیادی را پشت سر بگذارند تا به مرحله ثبات برسند. 

تأثيرات کوتاه مدت
 کاهش محاصره غزه )نه پایان آن( و بازگش��ایی گذر گاه ها )نه به 
صورت کامل(، متوقف شدن س��اخت دیوار فوالدی با هدف عدم 

تحریک مردم...
به حاش��یه رانده ش��دن توافقنامه کمپ دیوید و تضعیف تفکر 
عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تی در همه ابعاد سیاسی، 
اقتصادی و امنیتی )البته به تدریج(... که زمینه ای خواهد بود تا در 

آینده پایان کامل کمپ دیوید رقم بخورد.
حماس و فتح مجبور خواهند شد برای پاسخ به مطالبات مردم به 
وحدت نظر برسند و مدل جدیدی را برای آشتی ملی و احیای ساف 

ایجاد کنند تا مردم قانع شوند. 
ضربه به روند سازش به لحاظ نبود حکام حامی رژیم صهیونیستي 
و عدم توانایی رژیم صهیونیستي به اعطای امتیاز به فلسطینی ها 
به دلیل ضعف آمریکا و افراطی گری درون جامعه صهیونیس��تی. 
این گزینه باعث احیا و برجس��ته ش��دن گزینه های دیگر ازجمله 
انتفاضه مردم و مقاومت مسلحانه در مرزها و انحالل خودگردانی و... 
مي شود. کاهش تأثیرات اسرائیلی و آمریکایی بر تصمیم هایی که در 

کشورهای عربی در خصوص قضیه فلسطین اتخاذ خواهد شد به 
دلیل اینکه اولویت ملی و قومی و اسالمی بر آن تفوق خواهد داشت.

تأثيرات ميان مدت و بلندمدت
طرح عربی - اسالمی دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی نظامی 
قابل بروز است که توازن در منطقه را به نفع ملت ها تغییر خواهد داد 

و آینده رژیم صهیونیستی را به خطر می اندازد. 
 ایجاد یک فضای استراتژیک رسمی و مردمی که در این محیط 
رژیم صهیونیستي محاصره ش��ده و مقاومت ضدصهیونیستی به 

رسمیت شناخته می شود.  
منازعه فلسطینی و اسرائیلی به شکل عملی از سوی ملت ها بعد 
اس��المی و عربی ضداس��رائیلی گرفته و صرفا فلسطینی ها طرف 

درگیری با رژیم صهیونیستي نخواهند بود. 
  طرح های ملی فلسطینی از فشار آمریکایی و صهیونیستی خارج 
شده و فلسطینی ها برای حل مس��ائل خود متکی به حمایت های 

اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی ملت های منطقه خواهند شد.

ه( رفتارهای رژيم صهيونيستی
 صهیونیس��ت ها تحوالت جاری منطقه را تهدیدی استراتژیک و 
خطر وجودی احساس می کنند و امیدوارند که با مصادره انقالب ها  
بتوانند خسارات را کاهش دهند. اگر کشورهای عربی یک به یک 
دموکراتیک شوند، رژیم صهیونیستي به عنوان تنها نماد دموکراتیک 

ادعایي در منطقه پایان می یابد.  
رژیم صهیونیستي در وضعیتی نیست که بتواند بدیل و جایگزینی 
برای طرح صلح ارائه دهد چون به لحاظ افراطی گري داخل جامعه 
صهیونیستی هر کس وارد امتیازدهی شود، نابود خواهد شد. رویای 
تحمیل خواسته های رژیم صهیونیستي به طرف مقابل، پایان یافته 
است.   رژیم صهیونیستي تالش دارد از چالش های مرحله انتقالی در 
کشورهای عربی بهره برداری کرده و با طایفه گرایی و جذب عناصر، 
اجازه ندهد وحدت ملی در کشورها شکل گیرد. پیش بیني هاي این 
رژیم از این امر حکایت می کند که کشورهاي عربي سال ها مشغول 

مشکالت خود خواهند بود.
صهیونیست ها در وضعیت جدید، دو گزینه پیش رو دارند:

1- تالش کنند هر آنچه را که از رهگذر اشغال و زورگویی به دست 
آورده اند، حفظ کنند و امتیازی ندهند و در فرصت ایجادشده دوره 
انتقالی جاری در منطقه با یهودی س��ازی و شهرک س��ازی هرچه 

می توانند به توانایی های خود بیفزایند. 
2- عملگرایانه اقدام کنند و خود را از حالت انزوا و دش��منی خارج 

ساخته و با اعطای امتیاز به فلسطینی ها روند صلح را احیا کنند و 
فلسطینی ها و جهان عرب را قانع سازند و توافق صلحی امضا کنند 
که دولتی موقت در غزه و 60 درصد از اراضی کرانه باختری ایجاد 
شود که البته الزم است در این چارچوب رژیم صهیونیستي به صورت 

یک جانبه از بخش هایی از کرانه خارج شود.
آخرین اخبار حاکي است که صهیونیست ها کماکان از مدل بازي 
مذاکره اي و مذاکره صرفا براي مذاکره خارج نش��ده اند، مگر اینکه 
تحول خاصي پیش بیاید که آنها نتیجه نگرفتن در مذاکرات را براي 

امنیت ملي رژیم، خطرناک ببینند.

و( سناريوهای احتمالی در منطقه
 تحقق انقالب کامل در مصر و متعاقبا موفقیت سوریه در عبور کامل 

از بحران که این قضیه تغییرات ریشه ای در منطقه ایجاد می کند.
ایجاد توازن در مصر و س��وریه بین منافع آمریکا و منافع محور 
مقاومت و صرفا بهبود اوضاع ملت ها به لحاظ دستیابی به آزادی و 
بهبودی وضعیت اقتصادی و اجتماعی که منجر به تغییرات ریشه ای 

نمی شود و توازن قوا در منطقه را خیلی تغییر نخواهد داد.
سیطره آمریکا بر اوضاع، به ویژه در مصر و بازگشت عناصر آمریکایی 

به قدرت، وارد کردن کش��ورهای منطقه ب��ه چالش های داخلی و 
درگیری های مذهبی، ناآرامی و بی ثباتی فراگیر و تضعیف گسترده 
کشورهای عربی که در این شرایط این گونه القا می شود که اعراب 
چیزی از دموکراسی و مدنیت نمی دانند و رژیم صهیونیستي تنها 

نماد دموکراسی در منطقه بوده است.

د( نقش جمهوری اسالمی ايران
 حمایت از ملت های منطقه به ویژه مصر و تقویت حرکت های آنان 
تا تحقق کامل انقالب در راس��تای اعاده عزت و احیای اسالم ناب 

محمدی
کمک به ملت ها برای وارد نش��دن ب��ه طایفه گرایی و اختالفات 

مذهبی
 حمایت از سوریه برای خروج از بحران جاری

تمرکز بر فلس��طین به عنوان محور وحدت بخ��ش امت عربی و 
اسالمی

 تالش برای پایان دادن به محاصره غزه و حمایت از آش��تی ملی 
فلسطینی در چارچوب تقویت مقاومت بر ضدرژیم صهیونیستی و 

احیای انتفاضه، داخل اراضی اشغالی

تحوالت جاری منطقه، تهدیدات استراتژیک 
و امنیتی شدیدی را علیه موجودیت 
رژیم صهیونیستی شکل داده است 
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جبهه مقاومت وبيداري اسالمي

بسط انقالب اسالمي از طريق حزب اهلل
نگاهي به ظهور جنبش هاي منطقه

بیداري هایي که در جهان اسام اتفاق افتاده، بسط یافته انقاب اسامي است اما با یك واسطه 
دکتر عماد افروغ

استاد دانشگاه
که این واسطه حزب اهلل است. حزب اهلل در حقیقت نسللخه اصلي چیزي است که بعضي ها در 
داخل مي خواهند وانمود کنند که هستند. دکتر عماد افروغ معتقد است برخي ها نسخه بدل 
چیزي هسللتند که حزب اهلل اصل آن است. حتي مشاهده شده که نسخه هاي بدل نسللبت به تحوالت منطقه موضع جانبدارانه نگرفته اند. 

نسخه هاي بدل داخلي شك و تردید داشتند.

بنده به عنوان فردي که  دلمشغول نظریه پردازي در 
سطح کالن قضایاس��ت، مطالب و تفسیر هایی در 
مورد زمینه هاي بیداري اسالمي، بدون آنکه وارد 
جزئیات شوم، ابراز می دارم. چون نگاه من به مسائل، بیشتر فرایندي 

و کل گرا است تا مقطعی و جزیی نگر. 
مانند هر جنبش، اتفاقاتي در کشورهای منطقه رخ داده که مردم 
در اعتراض به این اتفاقات، دست به قیام زده اند. اگر به لحاظ تاریخي، 
ویژگي هاي کش��ورهاي عربي منطقه را مورد بررس��ي قرار دهیم، 
متوجه مي شویم که این نوع کش��ورها معموال همانند ایران از یک 
رابطه قدرت - ثروت تاریخي رنج مي برند. این رابطه در کل مغایر با 
تبلور ظرفیت ها و قدرت های بالقوه مدنی در قالب نهادهای متشکل 
مدنی است. ما نیز برخالف مظروف متناسب با قدرت مدنی انقالب 
اسالمی هنوز نتوانس��ته ایم نس��بت به تحول مبنایی این ساختار 
تاریخی اقدام شایس��ته ای انجام دهیم. ای��ن ویژگي همان بحث 
تمرکزگرایي در اداره کشور است که با اتکا به اقتصاد نفتي به صورتی 

مضاعف جلوه گری می کند. 
در کنار این وجه تاریخي و ساختاري، شاهد نوعي استبداد داخلي 
و وابستگي به کش��ورهاي خارجي و بی توجهی به عدالت و حقوق 
شهروندی در کشور های منطقه نیزهس��تیم. نمي توانیم در کنار 
این وجه ساختاري متمرکز، از استبداد پررنگي که در این کشورها 
حاکم بوده و هست، غافل شویم.  در واقع اینکه مي گویند بهار عربي یا 
تعابیري شبیه به این، به نظر من عطف به استبداد زدایي این جنبش، 
تعبیري درست است؛ یعني مردم از استبداد و فقدان آزادي ریشه دار 
خسته شده اند.  از محرک های بعدی این قیام می توان به وابستگی 
سردمداران کشورهای منطقه به آمریکا و همچنین سکوت آنها در 
مقابل کشتار مردم غزه در جنگ 22 روزه اشاره کرد. به نظر می رسد 
در این واقعه دردناک خون عرب به جوش آمده است. با توجه به اینکه 
مردم عرب داراي حمیت و عصبیتي هستند که البته مي تواند مثبت 
یا منفي باشد، برخورد حسني مبارک با مس��اله غزه و اجازه ندادن 
به مردم براي ورود به خاک مصر و جنایت هایي که صهیونیس��م بر 
کودکان و زنان روا داش��ت، عامل اصلی به جوشش درآمدن خون و 
عصبیت عرب بود. اگر مطبوعات جهان را ورق بزنیم، مشاهده می 
کنیم که در آن زمان حساسیت  و واکنش جهانیان برانگیخته شده 
بود؛ واکنش یک هندو، یک مسیحي یا حتي بعضي از یهودیان جهان 
را شاهد بودیم، ولي دریغ از واکنشي مطلوب از سوي جهان عرب. به 
عبارت دیگر عصبیت عرب در این واکنش به مثابه یک بستر مساعد 
عمل کرد، هرچند این عصبیت فاقد بار محتوایی است. همان گونه که 
روشن خواهد شد این بار محتوایی از آن اسالم است که در شعارهای 

آنان آشکار است.
تمام این عوامل، متراکم و باعث بروز این عصبیت از سوی عرب های 
مسلمان شد . به اوج رس��یدن این نفرت به واس��طه سکوت سران 
کش��ورهاي عربي نس��بت به غزه و لبنان با اینکه اتفاق تلخي بود 
ولي براي ش��روع این جنبش ها رویدادي میمون تلقي مي ش��ود. 
معتقدم با توجه به خصلت هایي مثل استبداد زدایي، استکبار زدایي 
و صهیونیسم  زدایی که بخشي از واقعیت هاي این جنبش است، به 
صراحت مي توان گفت که این جنبش ها، بسط یافته انقالب اسالمي 
از طریق جنبش حزب اهلل اس��ت. چون حزب اهلل را بس��ط گفتمان 
انقالب اسالمي مي دانم نه بسط تمامیت سیاس��ت ها و رفتارهای 
مستتر در جمهوري اسالمي؛ یعني تمام سیاست ها و رفتارهایي که ما 
در جمهوري اسالمي شاهد هستیم، منطبق با انقالب اسالمي نبوده 
است، اما انقالب اسالمي از شور، حرارت و جامعیتي برخوردار است و 
توان آن را دارد که آوازه اش بیش از سیاست ها و رفتارهاي متولیانش 
در داخل، خارج از مرزهاي ایران، جهان اسالم و عرب و حتي غیرعرب 

را در برگیرد.
مقام معظم رهبري از ابتدا سفت و سخت پاي کار آمدند ولي برخی 
دیگر  در اوج خروش منطقه س��اکت ش��دند. به گونه ای که شاهد 
البي هایی در مقابله با روح و جوهر این قیام ها بودیم، رفت وآمدهاي 
دیپلماتیک، پیک و سفیر فرستادن براي شاه اردن، اعالم برقراری 
رابطه یک طرفه با مصر حس��نی مبارک، چ��ه معنایي و توجیهی 

مي توانست داشته باشد؟ 
مگر می توان فراموش کرد که یا سکوت کردند یا عملشان خالف 
این جنبش بود. حال چه به لحاظ اقداماتي که باید انجام مي شده و 
نشده است و چه به لحاظ ارتباطاتي که با نقطه مقابل این جنبش ها 
برقرارشده است.  باید بدانیم اینها نسخه اصیل انقالب نیستند، نسخه 
اصیلي که عمال براي عرب آشناست، همان جنبش حزب اهلل است که 
در یک منطقه دیگري از مناطق عرب خیز اتفاق مي افتد و حساسیت 

جهان را برمي انگیزد.
دالیل اسالمي بودن این جنبش ها اوال این است که جنبش حزب اهلل 
یک جنبش اسالمي است. ثانیا این جنبش ها بسط یافته باواسطه یا 
بي واس��طه انقالب اس��المي اند و تمامي ش��عارها و نمادهایشان 
اسالمي است. مگر اسالم چیست؟ اسالم مکتبي است ضداستکبار 
و ضداستبداد و دو شاخص اصلي این جنبش ها هم استبداد زدایي و 
استکبار زدایي است که هر دو از آموزه هاي اسالم ناب است. به عالوه، 
اسالم آموزه هایي هم دارد که در ادامه راه مي تواند به این جنبش ها 
کمک کند؛ ازجمله اصل شورا، امر به معروف و نهي از منکر، حقوق 
متقابل، نصیحت صاحبان امر و قدرت و....باید توجه کرد تفاوتي بین 
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با توجه به خصلت هایي مثل استبداد زدایي، استکبار زدایي 
و صهیونیسم  زدایی كه بخشي از واقعیت هاي این جنبش 

است، به صراحت مي توان گفت كه این جنبش ها، بسط 
یافته انقالب اسالمي از طریق جنبش حزب اهلل است

جبهه مقاومت وبيداري اسالمي

وجه ساختاري دیني – سني آنها و وجه ساختاري دیني – شیعي 
ما وجود دارد. آنها به دلیل فقه محدودتري که نسبت به شیعه دارند، 
شاید نتوانند و توقعي هم نیست که حکومتي مبتني بر والیت فقیه 
داشته باشند. به نظر من، پیش از اینکه شاهد یک جامعه اسالمي به 
سبک ایران در آنجا باشیم، باید کمک کنیم و شاهد این باشیم که 
جامعه مسلمان یا حکومت مسلمانان در آنجا شکل بگیرد. آموزه هاي 
مشترک اهل تسنن و اهل تشیع مثل عدالت خواهي، استکبارزدایي، 
استبداد زدایی و توجه به حقوق مسلمین در اداره حکومت، می تواند 

مبنای یک حکومت منضبط دینی و مردمی در این کشورها باشد. 
بهترین کمکي که ایران مي تواند سامان دهد، انتقال صحیح فلسفه 
سیاسی مردم ساالري دیني و برخی از دستاوردهای مورد اتفاق آن 
است. مردم ساالري دیني پاسخي است به سوال کهن مشروعیت که 
از چه کسي باید اطاعت کرد؟ براي پاس��خ به این سوال، نه به سوی 
فلسفه هاي سیاسی فیلسوف- شاهی افالطونی برویم و نه به سوی 
پاسخ هاي مبتني بر رضایت عامه لیبرال دموکراسي متمایل شویم، 
بلکه مشروعیت را حاوي دو مولفه حقانیت و مقبولیت بدانیم. حقانیت 
را با صفاتي که دین براي حاکمان در نظر گرفته منطبق مي کنیم و 

مقبولیت را ناظر به رضایت و مقبولیت عامه بدانیم.
در این بین جمهوري اسالمي ایران باید از هواي انقالب اسالمي 
استشمام و استنباط کند تا بتواند فضاي اول انقالب را به آنها منتقل 

کند. اتفاقاتي که در 30 سال جمهوري اسالمي گذشته، تماما منطبق 
با انقالب نبوده است. البته بیگانه هم نبوده و ما توانسته ایم تا حدودی 
عمود خیمه مان را حفظ کنیم ولي اگر بخواهیم ادعا کنیم که تمام 
سیاست ها و رفتارهاي ما باعث شده آنها خط بگیرند، ادعایي گزاف 
کرده ایم ولي مي دانیم که عظمت و جوهر انقالب اس��المي آن قدر 
متعالي است که هم ما را حفظ کرده و هم جهان را تحت الشعاع قرار 

داده است.
بر این اساس، مي توان مدعی شد که تحوالتي که رخ داده است، 
براي اهداف جهانی و حتی ملی ما یک فرصت است و به هیچ وجه 
چالش محسوب نمی شود. هرچند بعضي  در ابتدا نسبت به ماهیت 
اسالمی این جنبش ها شک داشتند و به همین دلیل موضع نگرفتند 
یا موضع مخالف گرفتند. اما اتفاقاتي که رخ داد، شعارها و نمادهایي 
که مورد اس��تفاده قرار گرفت، آمد و شدهایي که با ایران داشتند یا 
حتي نتایج انتخاباتي که در تونس و سپس در مصر به دست آمد، همه 
و همه حکایت از این دارد که یک حرکت اسالمي نضج گرفته است 
و جز این هم نمي توان انتظار داشت و هیچ کس نمي تواند بگوید این 
جنبش ها، جنبشی سوسیالیستي یا لیبرالیستي و غیره است. این 
جنبش ها، اسالمي است اما با یک تفسیر خاص معطوف به استبداد 

زدایي، استکبار زدایي، حقوق انساني و آزادي.
و ما باید کمک کنیم که آنها اسیر فرصت طلبي هاي استکبار نشوند؛ 

یعني استکبار صهیونیسم مسلک نتواند در یک لباس جدید، آنها را 
فریب دهد و باعث انحراف این حرکت ها شود.

باید نقش فعال تري داشته باشیم. اما دیپلماسي  ما  برخالف موضع 
رهبری و انتظارات طبیعی تا مدت ها س��ردرگم بود و نمي دانست 
چه موضعي باید اتخاذ کند، لکن رهبري نظام خیلي خوب برخورد 
کردند و متوجه ش��دند که حتي اگ��ر این جنب��ش انحرافاتي هم 
داشته باش��د، باید جلوي این انحرافات را گرفت. برای جلوگیری از 
این انحرافات، دیپلماس��ي ما باید راهکارهایي مدبرانه داشته باشد 
و بداند که شعار کارساز نیست. ما باید خاکریزهاي خود را بر سر راه 
اس��تکبار و یک جانبه گرایی اش، حفظ و حتي خاکریزهاي جدید 
تعبیه کنیم، خاکریز فرهنگي و خاکریز اقتصادي و ... تا جلوي یک 
جانبه گرایي هاي استکبار و سوءاستفاده ها را بگیریم و بدون داشتن 

این خاکریزها نمي توانیم کاري از پیش ببریم.
حال اگر این فرصت ها بخواهد به یک فرص��ت بزرگ تر بدل و به 
چالش تبدیل نشود، باید به فکر چاره باشیم. باید با تدابیر دیپلماسي 
قوي از طریق تعبیه خاکریزهاي باز دارنده و سیاست های پیش برنده 
هم مشکالت کشورهاي عربي را برطرف کنیم و هم سدي در برابر 
فزون طلبي هاي قدرت هاي برتر ایجاد کنیم. برخی اخبار نشان می 
دهد که ابتکار عمل را در دس��ت نداریم. غیر از بدنه مدني  و مواضع 
رهبري به نظر می رسد مواضع قدرت رسمي ما چندان تناسبي با 

اتفاقات رخ داده در منطقه ندارد.
ما هم باید حقوق آنها را به رسمیت بشناسیم و دولت- ملت بودن 
آنها را ارج بنهیم و یک رابطه س��الم با آنها داشته باشیم و از تجارب 
نرم افزارانه کمک بگیریم و به رفع مشکالتشان بیندیشیم. ممکن 
است آمریکا بخواهد با لطایف الحیلی از جمله ترس از اشاعه قدرت 
ایران در قالب اینترناسیونالیس��م ایرانی همانند اینترناسیونالیسم 
ترکی و عربی، مانع الگو گرفتن از ایران در زمینه های مشترک بشود، 

باید با برقراری رابطه متقابل و حسنه با احترام 
متقابل جلوی این سیاست های متفرقانه و 
عمل گرایانه را گرفت. باید نشان دهیم که 
انقالب اس��المی هیچ میانه خوبی با عمل 
گرایی، ماکیاولیسم و بی توجهی به منافع و 
مصالح ملی دیگران ندارد. باید نشان دهیم 
قابلیت هاي انقالب اسالمي دربردارنده سه 
وجه بارز اس��ت: عدالت، آزادي، معنویت و 
اخالق که اگر این سه ش��عار مورد نیاز بشر 
عصر کنوني را خوب ایدئولوژیزه کنیم و به 
نمونه هاي موفق آن همچون حماسه دفاع 

مقدس و مقاومت هاي مدني باالیي که در انقالب اسالمي داشتیم، 
اشاره کنیم، واقعا مي تواند براي آنها عبرت آموز باشد.  فقط باید دقت 
کنیم که نسخه حکومتي تفصیلي و جزئي را نمي توانیم براي آنها 
بپیچیم. هرچند که ما نس��خه تفصیلي جزئي خودمان را هم هنوز 
عملی نکرده ایم و کش��ور ما آن ط��ور که باید و ش��اید، فقهي اداره 
نمي شود، اما گفتمان نرم افزاري انقالب اسالمي مي تواند هم جلوي 
ترفندهاي آمریکا را بگیرد و هم حیاتی سرش��ار از امید، خالقیت، 
پیشرفت و تعالی را نوید دهد. اما اگر ما اتفاقاتي که در منطقه مي افتد 
را به منزله ابزار اهداف خود بنگریم، مردم از ما نمی پذیرند، ولي اگر به 
منزله هدف به آنها نگاه کنیم، توفیق خواهیم داشت و من مي خواهم 

بگویم نگاه ابزاري به اتفاقات منطقه ممنوع.
در مورد سوریه هم مي توانیم بگوییم اگر اتفاقاتي که در جنبش 
بیداري به آن اشاره کردیم، در آنها به چشم نمي خورد، نباید قضاوت 
دوگانه کنیم و باید با همان دید ضداس��تکباري و ضداس��تبدادي 
اتفاقات سوریه را مورد بررسي قرار دهیم .  اگر سوریه از این معیارها 
فاصله گرفته، باید گوشزد کنیم یا هشدار جدي دهیم. البته ممکن 
است به لحاظ کلي تفاوت هایي در جنس و بافت خواسته هاي کشور 
سوریه و کشورهاي دیگر وجود داشته باشد و اتفاقاتي که در سوریه 
رخ مي دهد، عین اتفاقات کشورهاي دیگر نباشد، اما اینها توجیهی 
برای اتخاذ سیاست های دوگانه از س��وی ایران نیست. ما هم قرار 
نیست نس��بت به اتفاقات منطقه بي تفاوت باش��یم. ما یک رسالت 
جهاني در مورد انقالب داریم که فقط هم معطوف به کش��ورهاي 
اسالمي نیس��ت و براي حفظ منافع ملي مان هم که شده باید یک 
ستون ایدئولوژیک بزنیم.  باید بدانیم در این بین چه سیاستي اتخاذ 
کنیم و چه حمایت هایي داشته باشیم که این حمایت ها در درازمدت، 
هم هدف صدور انقالب ما را تأمین کند و هم منافع و مصالح ملي ما را. 
نباید شکل گرایانه با موضوع تغییر شکل سوریه برخورد کرد، بلکه باید 
مواجهه ای محتواگرایانه داشت. ما دنبال 
این هستیم که یک هویت اسالمي سراسر 
کش��ورهاي عرب را فرا گیرد. با تعریفي از 
اسالم که براي حق انس��ان، اعتبار و براي 
کرامت، آزادي و اخالق او ارزش قائل است. 
تمام تالشمان را براي تحقق بخشیدن به 
این موضوع خواهیم کرد و ب��راي این کار 
هیچ عقد اخوتي با ش��خصی خاص جایز 
نیست. می کوشیم تا سیاست های اسالمی- 
انسانی خود را به کشورهای منطقه با اهداف 

مشترک استراتژیک منتقل کنیم. 

بهتري�ن کمک�ي ک�ه ايران 
مي تواند سامان دهد، انتقال 
صحي�ح فلس�فه سياس�ی 
مردم ساالري ديني و برخی 
از دس�تاوردهای مورد اتفاق 

آن است
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فلسطین؛ سرچشمه بیداري
قيام مردم برای بازگشت به خويشتن است

خیزش مردم خاورمیانه و شكل گیري و تعمیق جریان بیداري اسامي مهم ترین رویداد یك سال 
حسين رويوران

کارشناس مسائل خاورمیانه
اخیر منطقه است. بررسي چگونگي و چرایي به سطح آمدن و طرح شدن خواسته هاي مردم 
منطقه و تاکید بر محورهاي تضاد بین حكومت ها و مخالفان، یكي از مقوله هاي اساسي تحلیل 
و ارزیابي تحوالت خاورمیانه در پرتو بیداري اسامي است. نكته مهم دیگر در درك ماهیت خواسته هاي معترضان، جایگاه فلسطین و نحوه 
مراوده کشورهاي منطقه با رژیم صهیونیستي است. از دید بسیاري از ناظران و تحلیلگران تعیین تكلیف روابط این کشورها با تل آویو و بازگشت 

به هویت اسامي سرچشمه جریان بیداري اسامي است.

برای درک بهتر آنچه در منطقه خاورمیانه 
اتفاق مي افتد، ابتدا باید محورهای تضاد را 
شناسایی کنیم، ببینیم مردم منطقه بر 
ضد چه ویژگی ای در نظام سیاسی  شان قیام کرده اند. قطعا 
اس��تبداد یکی از عواملی اس��ت که مردم بر ضد آن قیام 
کرده اند. عامل بع��دي را مي توان حکوم��ت کردن بدون 
مشارکت مردمي دانست؛ یعني اینکه رژیم ها سالیان دراز 
بدون اینکه مشروعیتی از طریق مردم کسب کرده باشند، 

در این کشورها حکومت داشته اند.
بخش دیگری از وجوه تضاد، موضوع وابس��تگی است؛ 
وابس��تگي اي ک��ه م��ردم آن را ناقض حاکمی��ت خود و 
ناکارآمدی برای کشورشان مي دانند؛ یعنی این وابستگي 
نه تنها باعث بهبودي در ش��رایط زندگی آنها نشده بلکه 
عقبگردی هم در این خصوص وجود داش��ته است و آنها 
را جزو جوامع عقب مانده در چارچوب توسعه نگه داشته 
است. وجه دیگر تضاد، اتحاد و ائتالف با قدرت های غربی، 

رژیم صهیونیستي و آمریکاست. این اتحاد و ائتالف برای مردم 
این کشورها مشکل ساز بوده است. به عنوان نمونه در مصر، 
ائتالف رژیم حاکم با رژیم صهیونیستي و آمریکا باعث مي شود 
نوار غزه را صهیونیست ها از سویي و رژیم مصر از سمت دیگر 
محاصره کنند. این موضوع برای مردم مصر قابل قبول نبوده و 
نمی تواند باشد. چگونه می شود رفتار این مردم عرب و مسلمان 
با رفتار رژیم صهیونیستي یکسان باشد و برادران هم کیش و 
هم زبان خود را در غزه محاصره کنند؟ این رفتار حکومت، برای 
مردم قابل قبول نبود. تأثی��ر وجوه تضاد بر ملت هاي منطقه 
که هر کدام را به نحوی و از منظری در س��خنان مقام معظم 
رهبری می بینیم، به وجود آورنده حرک��ت در مردم منطقه 
شد. حرکت مردم بر ضد حاکمان با این ویژگی ها، تحولی را 
در ساختار سیاسی ایجاد کرده و در ادامه ایجاد خواهد کرد. 
نگاه به آنها یعنی بازگشت به خویشتن خویش. این بازگشت، 
متأثر از مجموعه مؤلفه های دینی، فرهنگی و تاریخی است. 
در این خویشتن داخلی، مجموعه ای از سنت های اجتماعی 
وجود دارد ولی بزرگترین و مهم ترین مؤلفه موجود در آن به 
طور قطع، موضوع اسالم است؛ یعنی اسالم مهم ترین متغیر در 
مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این مردم است. به همین 

دلیل بازگشت به خویشتن به نوعی بازگشت به اسالم است.
همان طور که مي بینیم در سخنان مقام معظم رهبری هم 
اشاره ش��ده که این بیداري نوعی بیداری اسالمی است. این 
موضوع دقیق اما یک نگاه بالقوه است که برای بالفعل شدن 
قطعا نیاز به فعالیت دارد. نیاز دارد تا تشکل های اسالمی فعال 
شوند و یک راهکار درست و به روز در ارتباط با حاکمیت اسالم 
اتخاذ کنند. اینکه چگونه اسالمی می تواند مشکالت اجتماعی 
و اقتصادی آنها را حل کند، ارائه شود. اگر مقدمات فراهم شود، 

جبهه مقاومت وبيداري اسالمي

بیداری اس��المی می تواند به یک امکان بالفعل تبدیل ش��ود. 
با این حال تاکنون این امکان هنوز بالقوه باقی مانده اس��ت، با 
وجود آنکه بازگش��ت به خویش��تن در مواردي صورت گرفته 
اما بهره برداری از آن نیاز به برنامه ری��زی عملی دارد. به غیر از 
تضادهاي موجود در کشورهاي منطقه، عوامل خارجي دیگري 
هم در بیداري اسالمي مؤثرند. در این موارد، مقام معظم رهبری 
در اجالس فلسطین به یک نکته بسیار مهم اشاره کردند؛ اینکه 
قیام و بیداری، نتیجه تحوالتی اس��ت که درحوزه فلسطین و 
مقاومت اتفاق افتاده است.  همچنین ایشان اشاره بسیار خوبی 
به این مساله داشتند که آنچه غرب به شدت از آن نگران است و 
می ترسد، موضوع اراده و آگاهی اي است که مردم یافته اند و اال 
غرب از موشک ها نمی ترسد اگرچه این موشک ها هم در جایگاه 
خود کاربرد دارند. تحوالتی که در حوزه فلسطین در سه دهه 
گذش��ته رخ داده در وقوع خیزش منطقه اي بسیار مهم است. 
اخراج رژیم صهیونیس��تي از لبنان از طرف مقاومت اسالمی 
در س��ال 2000، پیروزی حزب اهلل در جنگ 33روزه در سال 
2006 و پیروزی حماس و مقاومت اسالمی فلسطین در جنگ 
22روزه در سال 2008 تلنگري به باورهای اجتماعی و سیاسی 
مردم منطقه بود که اگر می شود آمریکا را در عراق شکست داد، 
اگر می شود رژیم صهیونیستي را در لبنان و غزه شکست داد، 
پس می توانیم مبارک، قذافی، بن علی و آل خلیفه در بحرین و 
علی عبداهلل صالح را در یمن به این سرنوشت دچار کنیم. مردم 
منطقه در نتیجه تحوالت فلسطین، لبنان و حزب اهلل، این باور را 
پیدا کرده اند که تغییر امکان پذیر است. نتیجه این باور این است 
که می بینید مردم در مقابل گلوله مي ایستند و در نهایت شور و 
شعور، ایجاد تغییرات را پیگیری می کنند. لذا رابطه بسیار مهمی 

بین عنصر مقاومت و بیداری اسالمي در منطقه وجود دارد. 
موضوع دومی که در نتیجه تعامل شکل گرفته، ایجاد می شود، 
این است که همچنان که مقاومت فلسطین مردم منطقه را بیدار 
کرده است، قطعا بیداری اسالمي نیز تأثیر مثبتی در فلسطین 
دارد. بیداري اس��المي به این دلیل که از فلسطین سرچشمه 
گرفته، قطعا به این سرچش��مه باز خواهد گش��ت. می بینیم 
اولین تحرک اجتماعی مصر در چارچوب ضداستبدادی، علیه 
سفارت رژیم اشغالگر قدس، صورت می گیرد و معترضان آن را 

اشغال می کنند. 
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رهبري و بيداري

ما هيچ ادعايى در قبال اين ملت ها نداريم؛ 
م��ا نمي گوييم م��ا رهبر ش��ما بش��ويم،  
ش��ما از ما ي��اد بگيري��د؛  ابداً، م��ا چنين 
ادعاهايى نمي كني��م؛ هر ملتى خودش با 
اس��تعدادهاى خود، با ش��خصيت هاى 
خود، با توانايى هاى خود، راه را پيدا خواهد 
كرد و راه خواهد رفت  اما شكى نيست كه 
كسانى كه در اين كشورهاى بيدارشده و 
نجات يافته، مثل مصر و تونس و بعضى 
جاهاى ديگر  و حتى كشورهايى كه در آنها 
هنوز نظام هاى تحميلى و طاغوتى بر سر 
كار است  اما مردم بيدار شده اند، در همه ى 
اين كش��ورها، چش��مى و نگاهى به ملت 
ايران وجود دارد؛ چون اين ملت 30 س��ال 
است كه در ميدان هاى دش��وار، قابليت و 
ظرفيت باالى خ��ود را به اثبات رس��انده 
است. به ما نگاه مي كنند. ما مي توانيم يك 
معيار و يك نش��انه ى اعتبار باشيم براى 
همه ى كسانى كه در اين كش��ورها به ما 

ملت ايران نگاه مي كنند.

بیانات مقام معظم رهبري در 
اجتماع مردم پاوه 90/07/25
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رهبري و بيداري

یکي از اساسي ترین مسائل در جریان 
تحوالت اخیر بحث نگاه گرایش هاي 

مختلف نسبت به وحدت است

استراتژی وحدت
گفت وگو با حجه.. االسالم والمسلمين احمد مبلغی

یكی از محورهای مهم توصیه ها و راهبردهای رهبر معظم انقاب به ملت های مسلمانی که درگیر انقاب ها و جریان هاي بیداری اسامی هستند، 
وحدت فرقه ها و نحله های مذهبی گوناگون است که ازجمله نقاط استراتژیك جریان بیداری اسامی در ده ماه گذشته محسوب می شود. به همین 
بهانه به سراغ حجه االسام والمسلمین احمد مبلغی رفتیم که هم اکنون ریاست مرکز تحقیقات اسامي مجلس شوراي اسامي و ریاست مرکز 
تحقیقات مجمع تقریب مذاهب اسامي را برعهده دارد و پیش از این هم مدیر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامي دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم 
بوده است. مبلغی در زمینه فقه تقریب میان مذاهب اسامي، فعالیت های علمی و اجرایی داشته تا جایی که توانسته در محیط های دانشگاهی 

هم حضور پررنگی داشته باشد.

وح�دت اس�المی حالت�ی اجتماع�ی برای 
مسلمانان است که محل تحقق آن، روابط 
جوام�ع آنها ب�ا يکديگ�ر و نتيج�ه آن، حل 
مشکالتش�ان و نقطه اوج آن تبديل شدن 
اين جوامع به يك قط�ب توانمند در عرصه 
بين المللی است. به نظر می رسد اين نگاه به 
وحدت اسالمی، نسخه ای معقول و برخوردار 
از منطقی قابل فهم برای شرايط کنونی است 
که بيداری اسالمی منطقه را فرا گرفته است. 
به اين دليل که اين نگاه در فضايی فراتر از 
نگاه های درجازننده و سرگرم کننده بر پايه 
اقتضائات ش�رايط و لوازم بيداری اسالمی 
شکل گرفته و قادر است اليه های تاريخی 
ارزش ه�ا و ذهنيت هاي�ی ک�ه در فضاهای 
امروزين پش�تيبان تفرقه و پشتوانه تکفير 
هستند را بشکافد و روابطی تکميل کننده و 
تکامل بخش را ميان اجزاي امت اس�المی 

پديد آورد.

  نگاه رهبر معظم انقالب اسالمی به وحدت اسالمی 
در ش�رایط جدید بیداری اس�المی چ�ه ابعاد و 

مشخصه هایی دارد؟
الزم است تبیین این ابعاد و مشخصه ها را در قالب ارائه تعریفی 
از وحدت اسالمی براس��اس نگاه رهبر معظم انقالب اسالمی 
به انجام برس��انیم تا کوشش��مان صبغه علمی به خود بگیرد. 
پیشاپیش الزم است به این نکته اشاره کنم که ارائه تعریفی از 
وحدت امت اس��المی در عین حال که در نگاه نخستین شاید 
آس��ان به نظر آید، امری س��خت، فنی و نیازمند به برآمدن از 
خاستگاهی نظریه ای اس��ت. این به آن دلیل است که انباشت 
تعصب ها و جهل ها در طول تاری��خ، ابعادی اجتماعی به روابط 
ش��یعه و س��نی بخش��یده و این ابعاد به پیدایش ذهنیت ها و 
دیدگاه هایی انجامیده که هر یک از دو طرف نسبت به دیگری 
از یک سو و نس��بت به خود وحدت از س��وی دیگر آن را دائما 
بازتولید کرده اند. طبیعی اس��ت در ش��رایط وجود کشاکش و 
کشمکش های دیدگاهی و ذهنیتی در حوزه مهم روابط شیعه 
و سنی، به دست دادن تعریفی از وحدت باید از یک سو علمی، 

دقیق و فنی و از سوی دیگر ناظر به شرایط کنونی باشد. 
 در چارچوب توجه به این نکته با این سؤال مواجه هستیم که 
رهبر معظم انقالب که بر وحدت تاکید بسیار دارند، چه نگاهی 
به وحدت دارند؟ با چه ابعادی و در چه قلمرویی؟ و اگر بخواهیم 
تعریفی از وحدت را بر اس�اس این نگاه ارائه کنیم، آن تعریف 
چه خواهد بود؟ به نظر می آید تعریف زیر بتواند بازتاب دهنده 

نگاه رهبری به وحدت باشد.
وحدت اس��المی حالتی اجتماعی برای مس��لمانان است که 
محل تحقق آن، روابط جوامع آنها با یکدیگر و نتیجه آن، حل 
مشکالتش��ان و نقطه اوج آن تبدیل ش��دن این جوامع به یک 
قطب توانمند در عرصه بین المللی اس��ت. به نظر می رسد این 
نگاه به وحدت اسالمی، نسخه ای معقول و برخوردار از منطقی 
قابل فهم برای شرایط کنونی است که بیداری اسالمی منطقه 
را فرا گرفته اس��ت. به این دلیل که این نگاه در فضایی فراتر از 
نگاه های درجازننده و سرگرم کننده بر پایه اقتضائات شرایط و 
لوازم بیداری اسالمی شکل گرفته و قادر است الیه های تاریخی 
ارزش ها و ذهنیت هایی که در فضاهای امروزین پشتیبان تفرقه 
و و پشتوانه تکفیر هستند را بشکافد و روابطی تکمیل کننده و 

تکامل بخش را میان اجزاي امت اسالمی پدید آورد.
  تحلیلی از این تعریف و مؤلفه های نهفته در آن ارائه کنید و 
آشکار سازید که چگونه نگاه رهبری افقی کارآمد را فراروی 

فضای بیداری اسالمی می نهد؟
دو مؤلفه مهم در نگاه رهبری به وحدت اسالمی - که در تعریف 

فوق منعکس است - نهفته است که عبارتند از:
1- فرایندی بودن وحدت: نگاه ایشان به وحدت بیانگر فرآیندی 
است که دارای چهار مرحله است: آغاز شدن، جدی شدن، اوج 
گرفتن و به بار نشس��تن. در مرحله آغازی��ن، نزدیکی دل ها با 
یکدیگر انجام می گیرد ک��ه وضعیتی فرات��ر از تعارفات زبانی 
است. اهمیت این نگاه در این است که اصوال یکی از مشکالتی 
که وحدت اسالمی با آن مواجه است، این است که بسیاری آن 

را صرفا یک تعارف زبانی می انگارند و نگاه 
آنها به وحدت، نگاهی محدودش��ونده به 
مجامالت و تعارفات اس��ت. سخن ایشان 

در این زمینه این است:
»باید تالش کنیم که انشاءاهلل دل ها به هم 

نزدیک شود، نه فقط زبان ها.«
در مرحله جدی ش��دن وح��دت، اتفاقی 
بزرگ��ی رخ می دهد و آن اینک��ه طرفین به 
کوشش های مشترک دست می زنند؛ اتفاقی 
که مترتب بر نزدیکی دل هاست. رهبر معظم 
انقالب در این رابطه می فرمایند: »وقتی دل ها 
به هم نزدیک ش��د، به دنبال آن دست ها و 

عمل ها نیز هم به نزدیک خواهند شد.«
نقطه اوج گیری وحدت در نگاه معظم له، 
تشکیل جامعه اي بزرگ قدرتمند و اسالمی 
است. ایشان از این مرحله با عنوان »تشکیل 
قطب قدرتمند جهان اسالم« یاد کرده است.

تبدیل ش��دن به قطبي قدرتمند به این 
معناست که کش��ورهای اس��المی فراتر از 
تمرکز کردن بر مس��ائل مربوط به سطوح 
ملی و قرار گرفتن در چارچوب اندیش��یدن 
به مصالح اختصاصی خود، به س��مت رقم 
زدن به قدرتی واحد با مش��خصه قادر بودن 

برای رقابت در ساحت های اقتصادی، رسانه ای و فرهنگی جهانی 
به پیش روند. مرحله فرجام، مرحله حل مش��کالت جهان اسالم 
است که در اثر تبدیل شدن به قطب واحد حاصل می شود. سخن 

ایشان این است:
»اگر اتحاد بین مس��لمین به صورت واقعی و به معنای حقیقی 

تحقق پیدا کند، اکثر مشکالت مسلمین برطرف خواهد شد.«
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2- فراگیر بودن دامنه های وحدت اسالمی
حقیقت این اس��ت بیداری اس��المی به لحاظ گستردگی آن 
به اندیشه ای نیازمند اس��ت که از توانایی ترس��یم فراخ ترین 
و فراگیرترین همگرایی در س��احت های فرهنگي، سیاس��ی و 
اقتصادی برخوردار باش��د و بتواند نس��ل بزرگ و متحول امت 
کنونی اسالم را درون آن ساحت ها همراه، همگام و متحد کند.

طرح وحدت اسالمی در نگاه رهبری، دامنه وسیعی را درمی نوردد 
و دایره مخاطبان وحدت را از سطح عالمان به سطوح گسترده ملت ها 
ارتقا می بخشد و به حوزه ای اجتماعی قابل بروز در عرصه های جهانی 

نظر دارد.
   اشاره کردید که ذهنیت ها و دیدگاه های بازتولید شده ای در 
گذر تاریخ وجود دارند که ایجاد نگاهي شفاف و در عین حال 
کاربردی به وحدت، جز با عبور کردن از این نگاه ها امکان پذیر 

نیست. این نگاه ها و ذهنیت ها چه هستند؟
س��خن در تبیین این نگاه ه��ا و ذهنیت ها به فرصتی بیش��تر 
نیازمند است ولی می توان به مهم ترین چالش ذهنیتی در این 
خصوص اش��اره کرد و آن جمع کردن بین دو مقوله »اصالت و 
حقانیت مذهب« و »مش��روعیت و ضرورت وحدت« است. در 
توضیح این نکته باید گفت جمع ک��ردن بین دو مقوله مذهب 
و وحدت و چگونگی این جمع، حس��اس ترین و اساس��ی ترین 
مساله ای اس��ت که خاس��تگاه پیدایش گرایش های مختلف 
نسبت به وحدت است. به این معنا که در مواجهه با این مساله 
است که وحدت اسالمی پذیرفته یا رد می شود و یا در صورت 
پذیرش، نوع و چارچوب آن به تعریف و تصویر درمی آید. افراد 

در مواجهه با این مس��اله به چند دسته 
تقسیم می شوند.

در این زمینه چند دیدگاه وجود دارد:
برخی در مواجهه با این مساله به وضعیت 
تحیر یا توقف در خصوص قبول وحدت یا رد 
آن دچار می گردند. از آن جهت که در قبال 
مسأله جمع میان مقوله »اصالت مذهب« و 
»ضرورت وح��دت« راه به جایی نمی برند. 
یعنی چون به نتیجه ای دست نمی یابند و 
نمی توانند میانشان جمع کنند، به توقف یا 

تحیر دچار می شوند.
  برخی میان دو مقوله مذهب و وحدت، 
اصطکاکی اساسی و ذاتی می بینند و جمع 
بین آنها را غیرممکن می شمرند و از آنجا که 

اصل مذهب است، مقوله وحدت را کنار می گذارند. این گروه اگر هم 
به وحدت به هر دلیل روی خوش نشان دهند، از وحدتی صوری، 
حاشیه ای و عمدتا تعارفی - به دلیل آنکه فاقد اصطکاک با مذهب 

است - سخن به میان می آورند.
  برخی نگاهی فراتر از یک نگاه صوری به وحدت دارند، نگاه این 
گروه متوجه به »وحدتی جدی با رویکردی حد اقلی« است. به این 
معنا که کمترین س��هم از فرصت ها و صحنه های اجتماعی را در 

اختیار وحدت قرار می دهند.
 برخی میان دو مقوله یاد شده اصطکاکی نمی بینند و معتقدند 
می توان بین اصالت داش��تن مذهب و مشروعیت داشتن وحدت 
جمع کرد. به این دلیل که جایگاه تحق��ق وحدت، دو مقوله »دل 

و عمل« است.
آنچ��ه در دل انجام می گیرد، احس��اس برادری نس��بت به هم، 
دلس��وزی کردن نس��بت به دیگری، در کنار دیگری بودن و آن را 
جزئی از امت اسالمی دیدن است و آنچه در عمل هم رخ می دهد، 
به این معناست که بخش های گسترده ای از زمینه های اجتماعی 
وجود دارند که تعامالت شیعه و سنی در آن زمینه ها شکل می گیرد 
یا قابلیت طرح و پیگیری دارد. این زمینه ها به گونه ای هستند که 
تحقق وحدت، به هیچ روی ممانعت، مزاحمت و مغایرتی نسبت به 
مذهب و حضور اجتماعی آن دربر ندارد بلکه فراتر، از آنجا که این 
تعامالت به اقتدار و عظمت و قدرت اسالم و امت اسالمی می انجامد، 
به نفع هر یک از شیعه و سنی نیز هست. بر اساس این نگاه، اصوال 
میان مذهب و وحدت به این معنا تعارضی نیست تا نیازمند جمع 
کردن بین آنها باش��یم؛ آنچه در کار است، امکان اجتماع بین این 
دواس��ت نه جمع میان آنها؛ به بیان دیگر 
بین دو مقوله »جم��ع و اجتماع« تفاوت 
می بینند؛ فرق است بین اینکه میان مذهب 
و وحدت بر اساس یک وجه و شکل خاص 
)که اصطالحا از آن ب��ه وجه جمع تعبیر 
می شود( جمع کنیم و اینکه این دو )یعنی  
مذهب و وحدت( را قابل اجتماع ببینیم. 
رهبر معظم انقالب اس��المی به صورتی 
عمیق به این دیدگاه اخیر اعتقاد دارند و 
لذا از یک طرف، از لزوم داش��تن احساس 
مشترک، دلسوزی مش��ترک، برادری و 
نزدیکی دل ها و از سوی دیگر از دست در 
دست یکدیگر داش��تن در عمل سخن به 

میان آورده اند.

رهبري و بيداري

رهبر گفتمان ساز
تاثيرگذاری  آيت اهلل خامنه ای بر جريان بيداری اسالمی

اگر بخواهیم پیرامون میزان و نحوه تأثیرگذاري رهبر معظم انقاب بر جریان بیداري اسامي صحبت کنیم،  دکتر محمد اکرمي نيا
بایستي از خطبه هاي نماز جمعه 15 بهمن سال 1389 شروع کنیم؛ سللخناني که چند روز قبل از سقوط استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل خاورمیانه

حسني مبارك ایراد شد و شاید هیچ کدام از سران کشورهاي منطقه و کارشناسان، یا پیش بیني نمي کردند 
یا اینكه توانایي ارائه چنین تحلیل جامعي از اوضاع منطقه را نداشللتند. آن بخش از خطبه ها که به زبان عربي ایراد شد، داراي نكات عمیق و 

روشنگرانه و همچنین گفتمان ساز بود که در کشورهاي عربي و حتي در میدان التحریر به طرق مختلف بین مردم توزیع و تكثیر شد.

 تأثير رهنمود و انديشه ايشان بر جريان بيداري
رهبر معظم انقالب، یک تأثیر گفتمان ساز و راهبردي در این عرصه 
داشته است: اساسا خود واژه بیداري اسالمي، یک گفتمان در مقابل 
گفتمان هاي دروغیني است که غربي ها تالش کردند آن را حاکم 
کنند. گفتمان هایي مثل بهار عربي، بیداري انساني، بیداري فطري 
و... نام بیداري اسالمي که ایش��ان روي این تحوالت گذاشتند، به 
گفتمان غالبي تبدیل شد که در حال حاضر غلبه دارد و نمي توانند 
آن را کتمان کنند. با همه این تفاسیر در خطبه هاي سال 1389 
رهبر انقالب به محورهایي اشاره کردند که به نوعي سرفصل هاي 
اصلي گفتمان بیداري اسالمي محسوب مي شود. محور اول، مقوله 
خوداتکایي بود. به این معنا که مردم مصر به خودشان اتکا کنند و 
از نیروهاي آمریکایي، وابستگان به غرب و کشورهاي اروپایي قطع 
وابستگي کنند، بودند و هستند کساني که تا دیروز در قالب رژیم 
مبارک در خدمت آمریکا بودند اما امروز چهره عوض کرده اند و شعار 
همراهي با مردم را سر داده اند.محور دوم، بحث وحدت و انسجام 
مردم مصر بود که براي کش��ورهاي دیگر نیز قابل استفاده است. 
ایشان از ملت مصر خواستند که همچون ملت ایران، اتحادشان باید 
حول محور دین رخ دهد. سوم، مقوله دشمن شناسي و نحوه برخورد 
با دشمن بود. محور چهارم، مقوله استکبارستیزي بود که در منظومه 
فکري بنیانگذار جمهوري اسالمي و همچنین مقام معظم رهبري از 
جایگاه ویژه اي برخوردار است و در آن سخنراني نیز به خوبي توسط 

ایشان مورد تبیین قرار گرفت.

 مساله مهم نظام سازي
یکي از محورهاي مورد تاکید رهبري در نخستین اجالس بیداري 
اسالمي، اشاره به فرصت ها و تهدیدات موجود بر سر راه ملت هاي در 
حال مبارزه بود. یکي از آن دسته مسائل مهم مساله، نظام سازي بود. 
در حال حاضر تالش هاي بسیاري از سوي آمریکا و عناصر سرسپرده 

آن در سطح منطقه در حال صورت گرفتن است که به دنبال آن در 
جریان نظام سازي که در سطح منطقه شکل گرفته، فرصت هایي را 
به دست آورند و نظام هاي سکوالر، لیبرال و طرفدار غرب را بر سر کار 
بیاورند؛ یعني این حرکت را به فرصتي براي خودشان تبدیل کنند. 
مستحضرید که در حال حاضر هر اتفاقي در منطقه بیفتد، ممکن 
است نظمي در سطح منطقه طي یکي دو سال آینده حاکم شود که 
تا 50 سال باقي بماند. بنابراین این مساله که رهبر معظم انقالب نیز 

بر آن تأکید کرده اند، مطلب بسیار مهمي است 

 گفتمان از بحر تا نهر
در ارتباط با مسائل منطقه، رهبر معظم انقالب از سال هاي گذشته 
موضع گیري هاي روشنگرانه اي داشتند. در حال حاضر هم مشي 
ایشان بر همان اساس گذاشته اس��ت. به طور مثال در کنفرانس 
حمایت از مردم فلس��طین که ش��خصا - به دلیل اهمیت باالي 
آن – در آن حضور پیدا کردند، به مس��اله فلسطین از بحر تا نهر 
اشاره کردند که خود این مطلب در آینده نزدیک به یک گفتمان 
فراگیر مبدل خواهد ش��د. در مورد آن نیز باید تصریح کنیم که 
اوال این گفتمان با شعار صهیونیست ها که از نیل تا فرات را هدف 
گرفته بودند، مقابله مي کند، ثانیا نقشه راه و قطب نماي جدیدي 
است که کشورهاي مبارزه کننده علیه رژیم صهیونیستي را بیشتر 
به سوي مبارزه هدفمند س��وق مي دهد.با همه این تفاسیر، نکته 
مهم اینجاست که وقتي بیانات رهبر معظم انقالب در سال هاي 
گذشته با موضوع فلسطین را مرور مي کنیم، درمي یابیم که ایشان 
تنها راه حل مساله فلسطین را در برگزاري یک رفراندوم قانوني و 
همه جانبه با حضور همه اقوام و پیروان همه ادیان مي دانند اما به 
نظر مي رسد با پتانسیلي که در اثر بیداري اسالمي در منطقه ایجاد 
شده، گفتمان »فلسطین از بحر تا نهر« توسط رهبر معظم انقالب 

مطرح شد که انشاءاهلل در آینده نزدیک محقق خواهد شد.

ط�رح وح�دت اس�المی در 
نگاه رهبری، دامنه وس�يعی 
داي�ره  و  درمی ن�وردد  را 
مخاطبان وحدت را از سطح 
عالمان به س�طوح گسترده 
ملت ها ارتقا می بخش�د و به 
حوزه ای اجتماعی قابل بروز در 

عرصه های جهانی نظر دارد.
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رهبري و بيداري

گذار از مبارزه سلبی 
به نبرد ايجابی

تاثير و بازتاب خطبه هاي 
رهبر انقالب  در نماز جمعه 

در گفت و گو باصادق  الحسينی 

 محمدصللادق  الحسللینی،  کارشللناس و پژوهشللگر مسللائل 
خاورمیانه معتقد است که خطبه های نماز جمعه رهبر معظم 
انقاب در پانزدهم بهمن ماه سال 1389 حرکت از مبارزه سلبی 
به مبارزه ایجابی بود و باعث شد تا مردم منطقه با نگاه دیگری 
به مبارزات خللود ادامه دهنللد و نهایتا به سللرنگونی حاکمان 
ظالم شان نیز نائل شوند. وی این سخنان را نقطه عطف مهمی 
در جریان بیداری اسللامی می داند. گفت وگوي مللا را با وي در 

ادامه مي خوانید.

سخنان مقام معظم رهبری در نماز جمعه 15 
بهمن 1389 كه به زبان  عربی ارائه شد بازتاب 
گسترده ای در منطقه و خصوصا در مصر داشت

 به عنوان س�وال اول بفرمایید که تبیین شما از نقش رهبر 
معظم انق�الب در جریان حرکت ملت ه�ای منطقه و بیداری 

اسالمی چیست؟
قبل از پرداختن به هر بحثي در مورد نقش رهبر معظم انقالب 
در جریان حرکت بیداري اسالمي باید تصریح کنم که از همان 
لحظه اول، انتخاب عبارت بیداری اسالمی توسط ایشان برای 
این تحرکات، خود ی��ک تحول مفهومی و مقول��ه ای بود که 
حتی در جنبش عمومی حرکات جوانان، تحول جدي ایجاد 
کرد؛ چرا؟ چون جنبشی که اتفاق افتاد، تحرکي خودجوش، 
مردمی و به اصطالح نس��خه ای بود که خدا ب��راي این مردم 
پیچیده بود. در واقع نه حزبي، نه گروهی، نه نخبه ای و... این 
آگاهی را در ذهنش��ان پدی��د آورد که ما می توانی��م و بعد به 
میدان بیایند. از شدت ظلم و اجحافی که به آنان شده بود و از 
بابت تبعیض ها و بی عدالتی ها، این گونه به مبارزه با حاکمان 
ظالم و فاسدشان آمدند اما نکته مهم که خود رهبر انقالب نیز 
بدان اشاره کردند، این بود که آیا این تحرکات اصیل و واقعی 
است یا تحرکی از جانب بیگانگان است؟ آیا این یک جنبش 
محدود است؟ تحرک است یا انقالب؟ و... سواالتی از این دست 

که با انتخاب واژه بیداری اسالمی شاید بسیاری از آنها پاسخ 
داده شد. در واقع بیداری اسالمی به این معنا بود که مردم این 
منطقه، بیدار شده اند و باید ارزش های این منطقه را با دست 
خود احیا کنند. قدم دوم، تأکید ایش��ان بر این مقوله بود که 
مبادا این تحرک مردم، تنها گذاش��ته ش��ود و بدون هدایت، 
تعمیق و تحکیم رها شود. چرا؟ چون این نوع تحرکات مردمی 
اگر رهبری نداشته باش��ند؛ یعنی عقیده امامت در آن نباشد 
یا خدای نکرده دس��ت رهبران بی بصیرت ی��ا نااهالن بیفتد، 

سرنوشت خوبی نخواهد داشت. 
آقا حرکت های غافلگیرانه دشمن را به خوبی دریافته بود و این 
مساله را دائم هشدار می داد که مبادا دشمن با سوار شدن بر 
موج این تغییرات و ایجاد انحراف، انقالب ها را از مسیر اصلی 
و هدف نهایی دور کند که االن شاهد قسمتی از آن در مصر و 

سوریه هستیم. 
در همین راس��تا بود ک��ه جمله بس��یار معروفش��ان را در 
رابطه با تحوالت س��وریه، ذک��ر کردند که هر جا ش��عارهای 
ضدامپریالیس��تی و ضدصهیونیس��تی اس��ت، پس بیداری 
اسالمی است و هر جا شعارها همراه با استعمار و امپریالیسم 

است، بیداری اس��المی معنا ندارد و پروژه شبیه سازی است. 
خب این کالم، اثر خود را به خوبی گذاش��ت و مدتی بعد ملت 
مصر، سفارت رژیم صهیونیستی را اشغال کردند و گفتند این 

از اهداف ما بود.
 انقالبیون خط انتقال گاز به سرزمین هاي اشغالي را تاکنون 
چندین بار منفجر کرده اند و مطالبات ج��دی خود را در این 
حوزه به گوش سردمداران فعلی شان رسانده اند. حتی اذعان 
کردند که ما می خواهیم همان راه��ی را برویم که جمهوری 
اس��المی در مبارزه با رژیم صهیونیستی و امپریالیسم و غرب 

رفته است. 
به هر حال اگر رهنمودها و گفتمان س��ازی آقا نبود، شاید 
موج و میل به این تحرک ها به شکل و صورت دیگری خودش 
را نشان می داد که به لطف خدا اوج آن را در استقبال بی نظیر 
احزاب، گروه ها، فعاالن و حتی کس��انی که خارج از منطقه؛ 
یعنی اروپ��ا و آمریکا بودن��د، دیدیم. ما در اج��الس بیداری 
اسالمی دیدیم که از همه جا آمدند و فعال بودند که نهایتا یک 
مجمع مشورتی و دبیرخانه دائمی در تهران به عنوان دبیرخانه 

بیداری اسالمی تأسیس شد.

  از توصیه هایی ک�ه رهبر انقالب در این کمتر از یک س�ال 
داش�تند، ک�دام مح�ور را مؤثرت�ر و مهم تر در ای�ن جریان 

می دانید؟
به نظر من دو محور وج��ود دارد: اوال عده ای بع��د از اینکه از 
حرکت های مردمی منطقه غافلگیر شدند، انقالب را در مقابل 
مقاومت قرار دادند که این تح��رکات را تحرکاتی برای تغییر 
رژیم های فرسوده می دانستند که دیگر توانایی مورد حمایت 
غرب قرار گرفتن را هم ندارد. اینها همه در این جهت بود که 
جریان حاکم به نفع جمهوری اسالمی ایران و اتحاد مسلمین 
تمام نشود. رهبر معظم انقالب سریع متوجه این قضیه شد و 
با معادله ای نقش��ه آنها را خنثی کرد. به این ترتیب که هر جا 
تحرک ضدامپریالیس��تی و ضدصهیونیستی وجود دارد پس 
بیداری اسالمی هم جاری اس��ت و هر جا بالعکس آن است، 

بدانید انحراف اتفاق افتاده است. 
محور دوم بحثی بود که ایش��ان در جلس��ه ای که با استادان 
دانش��گاه در ماه رمضان داش��تند، مطرح کردن��د؛ اینکه ما 
مسلمان ببینیم و منتظر شویم که این امور به تنهایی و خود به 
خود پیش رود و به انقالب اسالمی برسد، خیال باطلی است. 
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ایشان هش��دار داد که ما در دو خط موازی این جنبش ها در 
حال حرکت هستیم. حرکتی که دشمن خودش را بسیج کرده 
برای سوار شدن بر این انقالب ها و ایجاد موج بدیل و تحرک 

دائم برای ربودن این بیرق از دست مردم. 
این انقالب ها اگر تحرک ما و نشاط ما به مقابله و آمادگی برای 
ادامه مبارزه با تمام قوا را به همراه نداشته باشد، ممکن است 
به ضدانقالب تبدیل شود و دشمن و غرب بر جریان حاکم غلبه 
کند و آن را به نفع خود مصادره کند؛ این دو محور اصلی بود.

  به نماز جمعه 15 بهمن سال 89 برگردیم. خطبه مشهوری 
که به زب�ان عربی توس�ط رهبر انق�الب ایراد ش�د و بازتاب 

گسترده ای هم داشت؛ خصوصًا در مصر.
بله،  من خودم در مصر هم به صورت میدانی مشاهده کردم و 
هم به صورت گفت وگو با داعیه داران یا تحلیلگران این حرکت 
در جریان قرار گرفتم چون حرکت ابتدایی، حرکتي خود جوش 
و قالب بندی نشده بود و شامل مفاهیم واضح و روشن و شفاف 
نبود بلکه فقط یک نوع دفاع سلبی و نه گفتن به مبارک و رژیم 
صهیونیس��تی بود.  اما مردم ناگهان متوجه شدند که وظیفه 

دیگری هم دارند که این ش��بیه حرکت ام��ام)ره( در متحول 
کردن نظریه مهدویت از انتظار س��لبی به انتظار ایجابی بود. 
آقا خطاب به مردم مصر تاکید کردند که برای برقراری نظام 
اسالمی مبارزه کنید و حاکم کردن ارزش های محمد عبده، 
حسن البنا، س��ید جمال و... که اتحادی از طیف های مختلف 

ملی، مذهبی و اسالم گرا محسوب می شد.
همین جمع کردن سمبل های انقالبی و تاریخی مصر و منطقه 
باعث شد تا مردم متوجه شوند که نه فقط باید علیه ظلم قیام 
کنند بلکه باید برای برقراری عدالت و قطع دس��ت غرب قیام 

کنند.
  این ایده که اگر خطبه های نماز جمعه 15 بهمن اتفاق نیفتاده 
بود، ش�اید این اتفاقات بع�د از مصر به این ش�دت در لیبی، 
بحری�ن و یمن گس�ترده نمی ش�د، چقدر مي تواند درس�ت 

باشد؟
همان طور که گفتم این یک تحول  محوری بود. در واقع حرکت 
از مبارزه سلبی به مبارزه ایجابی منتقل شد و بعد هم به خارج 
و اروپا منتقل ش��د. به این معنی که مردم برای عزت و رهایی 

خود دیگر مرز نمی شناسند. 
وقتی رهبر معظم انقالب گفتند ای��ن موج به اروپا و آمریکا 
خواهد رسید، هیچ نشانه ای در خیابان ها نبود؛ در صورتي که 
امروز به آمریکا و واشنگتن هم رسید. شهرهای مختلف دنیا 

هم شاهد این مساله بوده و هستند.
  رهب�ر معظم انقالب در مباحثش�ان از چالش نظام س�ازی 
صحبت کردند. این مساله در کشورهایی که بیداری اسالمی 
در آن رخ داده، چقدر مهم اس�ت؟ در جریان نظام سازی چه 
فاکتورهایی باید توسط کش�ورهای منطقه مدنظر قرار داده 

شود؟
یکی از مباحث شاید بسیار پیچی�ده چالشی بعد از هر انقالبی 
در جهان سوم به خصوص جهان اسالم، هویت یک ملت است. 
این هویت یک ملت اس��ت که قیام کرده. خب از چه تشکیل 
می ش��ود؟ از مجموعه هویتی که ما اسمش را تمدن اسالمی 
گذاشته ایم که حتی مسیحیان هم در آن شرکت دارند. وقتی 
فردی مثل منیر ش��فیق که مسیحی بوده و مسلمان شده و 
تئوریسین اسالمی فلسطین هم هست، چه پروسه ای 
داشته است؟ می گفت که مسیحیان شرقی هم 
یک نوع مس��لمان هس��تند اما یکشنبه ها 
به کلیس��ا می روند، معنی اش این است 
که مجموعه ارزش ه��ا و باورهایی در 

دل و عقل و بصیرتشان اس��ت که این باورها، همان باورهای 
مشترک بین مسیحیان و مسلمانان است با وجود اینکه اینها 
با شریعت عیسی، کار روزمره را ادا می کنند ولی دفاع از یک 
مجموعه مشترک را شروع کرده اند. در تمدن اسالمی، هر کس 
می خواهد نظام سازی کند و در نوشتن قانون اساسی و تشکیل 
دولت جدید نقش داشته باش��د، باید بر اساس این باورها و بر 
اساس مؤلفه های این هویت ملی مذهبی کشور، قانون اساسی 
را تش��کیل دهد نه بر اس��اس مؤلفه های دیکته ش��ده که در 

دانشگاه ها شایع شده است. 
مقوله های اسالمی متأسفانه در بین اندیشمندان ما گمشده 
و اکثر آن چیزی که در دانشگاه ها تدریس می شود، مؤلفه های 
غربی است، در زمینه اقتصاد، سیاست، فقه حکومتی و... . آیا 
مبارزه به این معنی است که ما فقط مجموعه ای از رسم های 
دینی را انجام دهیم یا آنها را به عنوان پایه های اصلی تشکیل 
یک جامعه جدید، تش��کیل یک حکومت نظام مند بر اساس 
قانون برگرفته از ش��ریعت اس��الم، اس��تفاده کنیم.بر همین 
اساس مقوله ای مثل مردم ساالری دینی در برابر دموکراسی 
غرب مطرح می شود و خیلی از کش��ورهایي که مورد تحول 
قرار گرفته اند، ب��ه دنبال منابع و تجارب جمهوری اس��المی 

ایران هس��تند. یکی از هیأت هایی که 
از مصر آمده بود، به این قصد آمده بود 
تا شناس��ایی کند که ما چه کار کردیم 
تا توانستیم انقالب صددرصد مردمی و 
دولت اسالمی داشته باشیم و کشوری 

نظامند ترسیم کنیم.
   کالم آخر؟

من احساس می کنم در بحث های مقام 
معظم رهبری، یک نکته بسیار اساسی 
مطرح ش��ده ک��ه باید در کش��ورهای 
منطقه تعمیق پیدا کند و جزء الینفک 
بحث بیداری اسالمی ش��ود و همیشه 
به عنوان خط دائمی و معیار س��نجش 
یک حرکت صحیح در بیداری اسالمی 
محسوب ش��ود؛ آن هم عبارت است از 
مبارزه با صهیونیسم و دفاع از فلسطین 
که مق��ام معظ��م رهب��ری در اجالس 
فلسطین هم مطرح کردند و خوب هم 
ارتباط دادند و گفتند که االن اتفاقاتی 

که در منطقه می افتد، اگر منجر به آزادی فلس��طین نشود یا 
در محدوده فقط همبستگی با ملت فلس��طین گرفتار شود، 
خطر بزرگی برای بیداری اس��المی خواهد ب��ود. منطقه ما و 
جهان اس��الم بلکه بش��ریت از یک جنبش صهیونیستی رنج 
می برد که بر انس��ان هایی که نه فقط کشورشان و حقوقشان 
پایمال ش��ده بلکه حق بازگش��ت و اعاده حیثیت و تشکیل 
دولت با اراده خودش��ان هم از آنها گرفته ش��ده و طرح های 
انحرافي و خطرناکی برای آنها درس��ت کرده اند، احاطه دارد، 
اگر این اتفاق��ات ادامه یابد، نه فقط مردم فلس��طین که هیچ 
کشوری نمی تواند حقوق خود را حفظ کند. آقا به این مضمون 
فرمودند دوس��تان ایرانی ما باید بدانند مب��ارزه برای رهایی 
فلسطین جزیی از امنیت ملی ماس��ت لذا فکر نکنید که کار 
نامتعارفی انجام می دهید یا فقط برای اینکه هم دردی کنیم 
دست به این کارها می زنیم. بقا و استمرار جمهوری اسالمی 
ایران ممکن نیس��ت مگر ب��ا همراهی و مبارزه ب��رای رهایی 
فلسطین و نابودی صهیونیس��م؛ چراکه صهیونیسم خطری 
ایدئولوژیک و فکری اس��ت که باید حذف شود که اخیرا عین 
جمله را که جالب است مردم بدانند در مصاحبه ای که میشل 
عون، رئیس جنبش جریان آزاد و فراکسیون تغییر و پارلمان 
لبنان گفت تا این س��لول س��رطانی به 
نام صهیونیس��ت در منطق��ه ما حضور 
دارد، هیچ مس��اله ای قابل حل نیست؛ 
مس��اله ای که از یک مس��یحی نظامی 
می شنویم، همان حرف سال های پیش 
امام)ره( است. یکی از ویژگی های نگاه آقا 
به بیداری اسالمی این است که مساله 
فلس��طین را در این بیداری می بیند و 
بیداری اسالمی را ظرفیتی برای رهایی 

فلسطین می داند. 
ایش��ان به عنوان ولی امر مس��لمین 
جه��ان، کوتاه بین نیس��ت و در حدود 
مرزهای جغرافیایی ایران فکر نمی کند 
بلکه دارای دید جهانی اس��ت و در این 
چارچوب نگاه می کند و بحق این تصویر 
را خوب در ذهنشان ترس��یم کرده اند. 
فقط با چنین دی��د جهانی اي می توان 
پیشرفت کرد و به ادامه انقالب امیدوار 

بود و این انقالب را بیمه کرد.

رهبري و بيداري

در بحث ه�ای مق�ام معظم 
رهب�ری، ي�ك نکته بس�يار 
اساسی مطرح شده که جزء 
الينفك بحث بيداری اسالمی 
اس�ت آن هم عبارت است از 
مبارزه با صهيونيسم و دفاع 
از فلسطين. چنان که ايشان 
فرمودند اگر تح�والت اخير 
منجر به آزادی فلسطين نشود 
يا در محدوده فقط همبستگی 
با ملت فلسطين گرفتار شود، 
خطر بزرگ�ی ب�رای بيداری 

اسالمی خواهد بود



185همشهري ديپلماتيك    دی ماه 1390 184 دی ماه 1390    همشهري ديپلماتيك

رهبري و بيداري

رهبري پیش از همه به صحنه آمدند
فهم هوشمندانه از ماهيت بيداری اسالمی درگفت وگو با حسين شيخ االسالم

تكیه بر حضور مستقیم مردم در جریان اعتراضات به جاي استفاده از ارتش آزادي بخش و نیروهاي چریكي،  خواسته هاي مبتني بر بازگشت 
به هویت اسامي در تشكیل ساختارهاي جدید سیاسي، امتناع از وابستگي به نیروهاي خارجي،  تاکید بر چهره مسالمت آمیز و دوري از 
خشونت در برابر اراده سرکوب از سوي حاکمان مستبد و دیكتاتور، برخي از شباهت هاي ماهوي بین جریان بیداري اسامي  و انقاب اسامي 
ایران هستند. بررسي این موارد با توجه به رهنمودها و بیانات مقام معظم رهبري، موضوع صحبت ما با حسین شیخ االسام،  مشاور در امور 

بین الملل رئیس مجلس شوراي اسامي است که در ادامه مي خوانید.

   تأثیر انقالب اسالمي ایران بر شکل گیري بیداري 
اسالمي را چگونه ارزیابي مي کنید؟

اولین تأثیر ناشي از تفاوت انقالب اسالمي ایران با 
دیگر انقالب هاست. انقالب اسالمي ایران با انقالب هاي پیشین خود 
تفاوت ماهوي داشته است؛ به طور مثال اگر به انقالب کبیر فرانسه یا 
انقالب روسیه و انقالب الجزایر نگاه کنیم، همه این انقالب ها متکي 
بر فعالیت ارتش آزادي بخش و نیروه��اي چریکي بوده اند. اگرچه 
شکل سازماندهي و نحوه عملکرد این ارتش در کشورهاي مختلف، 
متفاوت بود اما به هر حال پیروزي همه انقالب هاي پیش از انقالب 
ایران، با بهره گیري از فعالیت نیروهاي شبه نظامي و مسلح بود اما در 
انقالب اسالمي ایران، براي اولین بار بود که رهبر انقالب، خمیني 
کبیر چنین رویکرد نخبه مدارانه نظامي را قبول نداش��تند و تکیه 
ایشان بر حضور مس��تقیم مردم عادي و غیرنظامي در خیابان ها و 
جریان اعتراضات بود. شعار »توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد«، 
نش��ان دهنده همین رویکرد غیرنظامي انقالب اسالمي ایران بود. 
در واقع، روش حضور میلیوني مردم در خیابان براي ناتوان س��ازي 
نیروهاي مسلح براي اولین بار در انقالب اسالمي ایران با نظر حضرت 
امام)ره( پیاده ش��د و اینک موج بیداري اخی��ر خاورمیانه با چنین 
رویکردي در حال پیروزي است. اگرچه در برخي کشورها مثل لیبي 
پس از قبایلي ش��دن مبارزات و واکنش ها  نسبت به خشونت هاي 

اعمال شده از س��وي قذافي به هر حال چنین ارتشي تشکیل شد 
اما ماهیت بیداري اسالمي در مصر، تونس و دیگر کشورها به تأسي 
از انقالب اس��المي، متکي بر حضور میلیوني و مس��تقیم مردم در 
خیابان هاست. این ویژگي سبب مي شود کار در دست مردم بماند و 
مثل انقالب هاي روسیه، فرانسه و چین، توسط گروهي از نخبگان 

سیاسي - اقتصادي مصادره نشود.
دومین تأثیر انقالب اس��المي ایران بر بیداري اسالمي، تکیه بر 
شریعت اسالم اس��ت. ش��عار اهلل اکبر که اولین بار در انقالب ایران 
و توس��ط مردم براي اعتراض به حکومت اس��تفاده شد، اینک در 
درون همه جریان هاي آزادي خواهانه و بیداري اسالمي در منطقه 
خاورمیانه به کرات اس��تفاده مي شود که این نش��ان دهنده تکیه 
مردم بر اسالم گرایي در جریان بیداري منطقه است. شعار اهلل اکبر 
تعیین کننده مرز میان این دین گرایان س��کوالرها و لیبرال ها در 
جریان انقالب اسالمي ایران بود که اینک این نداي اسالم خواهي و 
دعوت به حضور دین در اجتماع بر صحنه بیداري اسالمي نیز مسلط 
و جاري شده است. این تأثیر اسالم گرایي و دین مداري اگرچه مدت 
30 سال زمان برد تا به کشورهاي دیگر تسري یابد اما اینک به خوبي 
به ثمر نشسته اس��ت. حضرت امام)ره( هم در واقع با تکیه بر صدور 
مسالمت آمیز ارزش هاي انقالب اسالمي ایران، قصد داشتند مردم 
کشورهاي منطقه را متوجه هویت دیني - اسالمي خود کنند که البته 

جمهوري اسالمي ایران به رهبري 
مقام معظم رهبري در كنفرانس بیداري 

اسالمي مواضع آشکار و قاطع خود را 
نسبت به تحوالت اخیر منطقه اعالم كرد
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در بیداري اسالمي، این تأثیر به خوبي مشاهده مي شود.
   با توجه به دانش و آگاهي مقام معظم رهبري بر مس�ائل جهان 
اسالم، نقطه نظرات راهبردي ایش�ان در مورد بیداري اسالمي و 
حمایت از جنبش هاي آزادي خواهانه ملل مسلمان منطقه را چگونه 

ارزیابي مي کنید؟
رهبر معظم انقالب پیش ت��ر و بهتر از هر تحلیلگ��ري ظهور موج 
بیداري اسالمي در خاورمیانه را پیش بیني کردند. از همین رو ایشان 
در نماز جمعه تاریخي خود به صورت مستقیم، مردم مصر و دیگر 
مردم اسالم گرا و آزادي خواه منطقه را مورد خطاب قرار دادند و به 
دلیل همین فهم هوشمندانه از ماهیت بیداري اسالمي در جریان 
آن، پیش از هر کسي به صحنه آمدند. اگرچه در انعکاس صحبت هاي 
مقام معظم رهبري خطاب به مردم مصر، سانسورهاي بسیاري اعمال 
شد و با تأخیر چند ساعته منعکس شد اما پس از خبررساني، این 
س��خنان در کل میدان التحریر و در بین مردم معترض، انعکاس 
یافت. مصري ه��ا توصیه هاي راهبردي ایش��ان را ب��ا گوش جان 
ش��نیدند. رفتارهاي بعدي مردم مصر در پیروزي اسالم گرایان در 
انتخابات تونس هم موکد همین امر است که مردم منطقه، مطابق 
پیام هشت ماده اي مقام معظم رهبري عمل مي کنند. حضور دوباره 

مردم مص��ر در خیابان ها براي اعتراض به مصادره انقالب توس��ط 
شوراي نظامي و تاکید بر ارزش ها و آرمان هاي اسالمي در تشکیل 

حکومت جدید است.
 مهم ترین چالش هاي پیش روي بیداري اسالمي در منطقه چیست 
و با توجه به دیدگاه هاي رهب�ري، در این مورد چ�ه راهکارهایي 

پیش روي منطقه است؟
در مورد بیداري اسالمي چنان که اش��اره شد، مقام معظم رهبري 
نکات مهمي را به مردم منطقه گوش��زد کردند. ایش��ان همچنین 
در سخنراني خود به مناسبت کنفرانس بیداري اسالمي از مواضع 
آشکار و قاطع خود صراحتا سخن گفتند. چنان که در خالل همین 
سخنراني ها، ایشان به خوبي چالش هاي پیش روي بیداري اسالمي 
را برشمردند ولي اگر بخواهیم به صورت مختصر به آنها اشاره کنیم، 
به تأسي از محورهاي سخنان مقام معظم رهبري باید گفت که تا 
پیش از ظهور موج بیداري اسالمي در منطقه، دیکتاتورهاي منطقه 
به پش��تیباني آمریکا فعالیت مي کردند و آمریکایي ها هم به طبع 
براي حفظ منافع خود از آنها حمایت مي کردند اما پس از آنکه موج 
اعتراضي و خواست مردم در نهایت بر قدرت دیکتاتورهاي منطقه 
و حامیان فرامنطقه اي غلبه پیدا کرد، آمریکایي ها تالش کردند با 

دخالت در موج اعتراضات، جریان بیداري اس��المي را به نفع خود 
مصادره کنند و از این رو تالش مي کنند با اعمال نفوذ در تش��کیل 
حکومت هاي نظامي، شبه دموکراس��ي هایي بر سر کار بیایند که 
از نظر تفکر و عمل، وابسته به غرب و به ویژه آمریکا باشند و به این 
ترتیب با مصادره رژیم هاي پس از انقالب ها، جریان سرس��پردگي 
به آمریکا در منطقه همچنان ب��ه قوت خود باقي بمان��د. در واقع 
تجربه حکومت هاي پ��س از انقالب به جز انقالب اس��المي ایران، 
نش��ان مي دهد بزرگترین چالش پس از پیروزي انقالب، مصادره 
حکومت هاي انقالبي توسط نخبگان وابسته و از بین رفتن و پایمال 
شدن ارزش هاي انقالبي پس از پیروزي انقالب ها توسط گروه هاي 

نخبه وابسته به مرام شرق و غرب است.
  مهم ترین راهکارها براي تحقق اهداف نهایي بیداري اسالمي را 

در چه مي دانید؟
همان طور که مقام معظم رهبري بارها هم اش��اره داشتند، بودن 
و ماندن مردم در صحنه، مهم ترین راه��کار تحقق اهداف بیداري 
اسالمي است. راهکار دوم تکیه بر اصول اسالمي و مخالفت با هرآنچه 
مغایر ارزش هاي اسالمي باشد، است. مورد سوم، جلوگیري از دخالت 
خارجي و قدرت هاي فرامنطقه اي در تعیین سرنوشت انقالب است و 
مورد چهارم، اراده براي ساختارشکني و ایجاد ساختارهاي سیاسي 
متناسب با خواسته ها و نیازهاي دین مدارانه مردم است و در نهایت 
اصالح وضعیت معیشت مردم به گونه اي عادالنه که به نظر مي رسد 
در این مورد ه��م باز رجوع به ارزش هاي انقالب��ي به گونه اي مؤثر، 

مي تواند در تحقق بیداري اسالمي تأثیرگذار باشد.
  علل آغاز اعتراضات دوباره در مصر را چه مي دانید؟

همان طور که پیش از این هم اشاره شد، آمریکایي ها به دلیل منافع 
خود هم��واره از حکومت هاي دیکتاتوري نظام��ي در مصر و دیگر 
کشورهاي منطقه حمایت مي کردند. با غلبه مردم بر این حکومت ها 
ایاالت متحده که به دنبال تداوم و حفظ منافع خود در این کشورها 
بود، تالش کرد با دخالت و اعمال نفوذ در تشکیل حکومت هاي پس از 
برکناري دیکتاتورهاي نظامي، همچنان استمرار منافع خود را حفظ 
کند. در مصر این تالش آمریکایي ها به باقي ماندن شوراي نظامي بر 
سر کار انجامید. نظامیان مصر هم با حفظ وابستگي خود به ایاالت 
متحده از گام برداشتن در مسیر خواسته هاي مردم سر باز زدند. این 
امر باعث شد مردم مصر، ناراضي از پایمال شدن ارزش هاي انقالبي 

خویش به خیابان ها بیایند و به ادامه این روند، اعتراض کنند.
  موقعیت و نقش قدرت هاي خارجي را بعد از تحوالت اخیر ناشي 

از بیداري اسالمي در منطقه چگونه ارزیابي مي کنید؟
موقعیت این کش��ورها و به ویژه ای��االت متح��ده در اثر تحوالت 

ناشي از بیداري اسالمي در خاورمیانه به شدت تحلیل رفته است. 
آمریکایي ها در قبال این تحلیل و کاهش قدرت و جایگاه در میان 
مردم منطقه، تالش مي کنند دست کم ابتکار عمل در عقب نشیني 
را در دست گیرند و با کمترین هزینه پرستیژي به خارج از خاورمیانه 

عقب نشیني کنند.
حضور مردم در صحن��ه و از میان رفتن قدرت هاي اس��تبدادي 
وابس��ته به آمریکا و رژیم صهیونیس��تي، چالش هاي بزرگي را در 
سیاست خارجي کشورهاي فرامنطقه اي ایجاد کرد. در واقع کاهش 

قدرت آمریکا و رژیم صهیونیستي و همزمان 
با آن افزایش قدرت مردم منطقه توانست توده 
متراکم ظلم و استکبار در منطقه را به چالشي 
مهم فرا بخوان��د. در واقع بیداري اس��المي 
باعث ش��د تا در مبارزه بین خط س��ازش و 
خط مقاومت، جزیره نهایي خ��ط پایداري 
و مقاومت باش��د. مي توان گفت سقوط هر 
دیکتاتور و پایان هر استبداد وابسته به غرب و 
آمریکا مي تواند گام بزرگي به سمت پیروزي 
خط مقاومت حزب اهلل و حماس باش��د. در 
همین جا باید اشاره داشته باشم که یکي از 
مهم ترین دالیل پیروزي بیداري اسالمي در 
منطقه، عزتمندي مسلمانان است. پایداري 
مسلمانان به پیروزي انقالب اسالمي ایران 
و به وی��ژه پ��س از آن پافش��اري جمهوري 
اسالمي ایران بر حقوق حقه خود و نیز حفظ 
و پاس��داري از ارزش هاي اس��المي با وجود 
همه کارشکني هاي استکباري و استبدادي 
از سوي دول منطقه اي و فرامنطقه اي، عزت 
و غیرت مس��لمانان جهان را تقویت کرد. به 
گونه اي که در نهایت به ایجاد بیداري اسالمي 
در خاورمیانه 30 سال پس از پیروزي انقالب 
اسالمي انجامید. از این رو تأثیرپذیري بیداري 

اسالمي از انقالب اسالمي ایران، تنها محدود به سیاست گذاري و 
تشکیل ساختارهاي سیاسي جدید داخلي نبود و در عرصه سیاست 
خارجي، حضور و فعالیت مدل خارجي را با قدرت نش��انه رفت. به 
گونه اي که اینک رژیم صهیونیستي، آمریکا و دیگر دول غربي در 
یک موقعیت انفعالي، تنها مي توانند براي چگونگي خروج از منطقه 
به گونه اي که دست کم بخش��ي از منافع آنها حفظ شود، به اعمال 

نفوذ بپردازند.

اهمیت بیداري اسالمي در مصر، تونس و دیگر 
كشورها به تأسي از انقالب اسالمي، متکي بر 

حضور میلیوني و مستقیم مردم در خیابان هاست. 
این ویژگي سبب مي شود كار در دست مردم بماند

همان ط�ور ک�ه مق�ام معظ�م رهب�ري در 
سخنراني ها و راهنمايي هاي خود خطاب به 
مردم منطقه فرمودند مهم ترين راه مبارزه با 
چنين چالش هايي، مکت�وب و مدون کردن 
خواس�ته ها و آرمان ه�اي انق�الب، تح�ت 
عناويني مانند قانون اساس�ي يا مانيفست 
يا ميثاق انقالبي است تا بتوان با پاسداري 
و نگهباني از آن به صورت مداوم به آن نظر 
افکند و جلوي انحراف از اصول را گرفت. به 
هر حال تدوين و پاسداري از اصول انقالبي، 
بسيار مهم است؛ چنان که در حوادث اخير 
مصر هم مش�اهده مي کني�م، عکس العمل 
مردم و به خيابان آمدن دوباره آنها، ناشي از 
آن بود که در تدوين ميثاق، حکومت انتقالي 
در تالش بود که اصولي مغاير با خواست و 
آرمان مردم را تصويب کند و قدرت نظامي ها 

قدرتي ماندگار و غيرقابل پرسش باشد. 

رهبري و بيداري
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رويايي جريان مقاومت ملت ها با استكبار
صورتبندی مفهوم بيداری اسالمی در ديدگاه مقام معظم رهبری

بیداری اسامی پدیده بدیعی است که برای جاافتادن و ماندگار شدن، نیاز مبرمی به صورتبندی مفهومی  روح االمين سعيدی
دارد؛ یعنی باید به روشنی تبیین شود که این پدیده از حیث مفهومی دربرگیرنده چه عناصری است و 
در عالم واقع بر چه مصادیق مشللخصی اطاق مي شود. در غیر این صورت، ممكن اسللت در گذر زمان دستخوش دگردیسی، قلب معنایی، 

سوءبرداشت و تفاسیر انحرافی شود و از آبشخور اصیل خود فاصله بگیرد.

رهبري و بيداري

بدون تردید می توان ادعا کرد کسی که بیشتر و 
پیش تر از هم��ه، ضرورت صورتبن��دی مفهوم 
بیداری اس��المی را به درس��تی درک کرده و در 
راستای تحقق آن به جد همت گمارده، مقام معظم رهبری حضرت 

آیت اهلل خامنه ای است. ایشان که در حقیقت مبدع واژه بیداری 
اسالمی هستند، در باب اهمیت واژه سازی و مفهوم بندی پدیده 
بیداری اسالمی می فرمایند: »یکی از چیزهایی که در هر حرکت 
عمومی و در هر نهضت الزم است، این است که بر اساس تفکرات و 

مبانی پایه ای این نهضت و این جریان هم بایستی واژه سازی بشود 
هم بایستی نهادسازی بش��ود. وقتی یک فکر جدید - مثل فکر 
حکومت اس��المی و نظام اس��المی و بیداری اس��المی - مطرح 
مي شود، مفاهیم جدیدی را در جامعه القا مي کند لذا این حرکت و 
این نهضت باید واژه های متناس��ب خودش را دارا باش��د. اگر از 
واژه های بیگانه وام گرفت، فضا آشفته خواهد شد، مطلب ناگفته 

خواهد ماند.«
رهبر معظم انقالب در خ��الل ماه هایی که از تولد جریان نوین 
بیداری اسالمی در جهان اسالم  می گذرد، با انجام سخنرانی های 
متعدد، کوش��یده اند جوانب گوناگون مفهوم بیداری اسالمی را 
آشکار ساخته و عناصر موجده آن را یک به یک برشمرند تا ضمن 
کمک به ماندگاری و بالندگی این پدیده، معیاری را براي تمییز آن 
از دیگر پدیده های مشابه ارائه کنند. نگارنده، پس از مطالعه بیانات 
معظم له در خصوص بیداری اسالمی، تالش می کند تا با استخراج 
سه شاخص اصلي، به صورتبندی مفهوم بیداری اسالمی در اندیشه 

ایشان بپردازد.

 شاخص اول: بازيگری ملت ها
بر مبنای نظریات غالب روابط بین الملل، دولت های ملی، بازیگران 
اصلی محیط جهانی و رقم زننده تحوالت عمده سیاسی - اقتصادی 
به شمار می آیند. به طوري که س��اختار نظام بین الملل را نحوه 
قرار گرفتِن دولت ها در سیس��تم، بر مبنای توزیع توانمندی ها 
تعیین می کند و تمامی مقدرات ملت ها در ید اقتدار دولت هاست 
اما جریان بیداری اس��المی این قاعده جاافتاده را زیر سؤال برد 
و از فرا رس��یدن دوران بازیگری ملت ها و خی��زش آنها در مقابل 
س��اختارهای ظالمانه و ناعادالنه س��اخته دولت ها خبر داد.آن 
چیزی که در تمامی قیام های اخیر منطق��ه از تونس و مصر در 
شمال آفریقا گرفته تا بحرین در جنوب خلیج فارس برجستگی 
داشت، نقش آفرینی توده های مردمی به عنوان نیروهای اصلِی 
برانگیزاننده امواج بیداری اسالمی بود. به عبارت دیگر، این مردم 
جوامع منطقه بودند که با رس��یدن به خودآگاهی و تجمیع قوا 
علیه نظام های دیکتاتورِی حاکم به پا خاستند و در کمال ناباورِی 
تحلیلگران و دولت های بزرگ جهانی، توانستند تأثیرات شگرفی 
را در روند تحوالت سیاس��ی منطقه بر جای گذارند که بارزترین 
نمود آن، سقوط دیکتاتورهای کهنه کاری مانند بن علی، مبارک 

و قذافی بود.
مقام معظم رهبری، کشاندن مردم به صحنه تحوالت سیاسی 
و اجتماعی را هنر بزرگ امام خمینی)ره( می دانند که امروز مورد 

الگوبرداری دیگر ملت های مس��لمان قرار گرفته اس��ت. ایشان 
بازیگری مردم را معیار تفکیک جریان بیداری اس��المی از دیگر 
جریاناتی تلقی می کنند که با محوریت احزاب، روش��نفکران و 
برج عاج نش��ینان ش��کل می گیرند و بعضا مدعی برخورداری از 
پشتیبانی توده های مردمی هستند.در تاریخ معاصر کشورهای 
اسالمی، شاهد ظهور برخی از این جریان ها بودیم که با انگیزه هایی 
مانند ناسیونالیس��م، پان عربیس��م یا پیروی از ایدئولوژی چپ 
مارکسیستی می خواس��تند موجب تحوالت عمیقی در جوامع 
خود شوند اما از آنجا که توس��ط احزاب قدرت طلب و نخبگان و 

روشنفکران، منقطع از یک بستر اجتماعِی 
محک��م، هدای��ت و رهب��ری می ش��دند، 
نمی توانس��تند به عمق جامعه نفوذ کرده 
و توده ها را با خود همراه س��ازند لذا خیلی 
زود در سراش��یب افول ق��رار می گرفتند. 
ام��ا در حرکت ه��ای مبتنی ب��ر بیداری 
اس��المی، اصول، ارزش ها و هدف ها نه در 
مانیفست های پیش ساخته گروه ها و احزاب 
بلکه در ذهن و دل و خواس��ت آحاد مردم 
حاضر در صحنه نگاشته می شود و در قالب 
ش��عارها و رفتارهای آنان، اعالم و تثبیت 
مي ش��ود. رهبر معظم انق��الب در تبیین 

شاخص مردمی بودن می فرمایند:
»در آن حوادثی ک��ه در دهه 60 میالدی 
پیش می آمد - چه در آفریقا، چه در آمریکای 
التین، چه در برخی از کش��ورهای آسیا - 
آنچه اتفاق می افتاد، غلبه یک حزب و یک 
تشکیالت بر سرنوشت یک ملت بود؛ با یک 
گرایش مادی و مارکسیستی که معنویت 

و خدا در آن وجود نداشت. مي گفتند مردمی اما مردمی بودنش 
به این بود که یک حزبی غالبا هم با کودتا سر کار می آمد. همین 
احزاب و رژیم های به اصطالح انقالبی که در شمال آفریقا سر کار 
آمدند، همه شان با کودتا س��ر کار آمدند؛ مثل جمال عبدالناصر، 
مثل همین قذافی و دیگران. حرک��ت مردمی و انقالب به معنای 
حقیقی نبود. آنچه امروز دارد اتفاق می افتد، حضور مردم با تنشان، 
با جانشان؛ اینها مردمند. ممکن است احزاب هم به معنایی حضور 
داشته باشند یا تأثیر هم داشته باشند اما آنکه در میدان است، یک 
مجموعه نظامی نیست، یک مجموعه کودتاگر نیست؛ مجموعه های 
مردمی اند، توده های مردمی اند.« پس جریان بیداری اسالمی با 

در مجموع باي�د بيداري 
عرص�ه  را  اس�المي 
رويارويي جريان مقاومت 
ملت ها ب�ا ابرقدرت هاي 
مس�تکبر دانس�ت که طبعا بر م�دار منافع 
ملت ها و درخالف جهت منافع ابرقدرت ها 
پيش م�ي رود. رهب�ر معظم در اي�ن زمينه 
معتقدند:  »اين آن چيزی است که استکبار، 
آمريکا و صهيونيست ها نمي خواهند اتفاق 
بيفتد؛ نمي خواهند مردم ايس�تادگی کنند. 
آمري�کا در اين قضايا غافلگير ش�د، ضربه 
ب�ه او ناگهانی وارد ش�د؛ صهيونيس�ت ها 
همين ج�ور دولت های مس�تعمر پرمدعای 
اروپايی همين جور؛ اينها غافلگير شدند اما 
مي خواهند هر جور ممکن است، بر صحنه 
مس�لط ش�وند.   البته خوش�بختانه تا حاال 
نتوانس�ته اند؛ در يک�ی دو کش�ور که اصال 
نتوانستند، در يکی دو کشور ديگر هم دارند 
تالش مي کنند. مطمئن�ا اين بيداری چيزی 
نيست که تمام بشود؛ اين حرکت مردم به 
سمت جلو چيزی نيست که به عقب برگردد. 
هر کاری کنند، اين حرکت نهايت خوبی دارد 

به نفع مردم و به زيان قدرت ها.«
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آنچه در تمامی قیام های اخیر منطقه از 
تونس تا بحرین برجستگی دارد، نقش آفرینی 

توده های مردمی به عنوان نیروهای اصلِی 
برانگیزاننده امواج بیداری اسالمی است

رهبري و بيداري

بازیگری ملت ها معنا پیدا کرده و مي توان گفت، امروز فصل جدیدی 
در تاریخ جهان اسالم آغاز ش��ده که می توان آن را فصل بیداری 

ملت ها و آگاهی آنان از قدرت اثرگذاری خویش نام نهاد.

 شاخص دوم: جهت گيری اسالمی
رهبر معظم انقالب ش��اخص دیگ��ر مفهوم بیداری اس��المی را 
جهت گیری دینِی حرکت ه��ای برآم��ده از آن می دانند. به باور 
ایشان، صبغه اسالمی در پس زمینه قیام های مردمی خاورمیانه 
کامال ظهور و بروز دارد. چنان ک��ه می بینیم انقالبیون به مظاهر 
اسالمی مانند نماز جمعه، نماز جماعت و شعارهای اسالمی اقبال 
نشان می دهند و هادیان جریان انقالب ها نیز علما، مبلغان دین و 
بنیانگذاران نوین تفکر دینی هستند. بررسی قیام های مبتنی بر 
بیداری اسالمی در کشورهای منطقه به وضوح صحت گفتار رهبر 
معظم را تأیید می کند. تا جایی که به جرأت می توان ادعا کرد مردم 
منطقه اهداف حرکت انقالبی خود را بر وفق موازین اسالمي ترسیم 
کرده اند. تظاهرکنندگان در کشورهای مختلف خاورمیانه، هنگام 
مصاحبه با گزارشگران رسانه ای، از اسالمی بودن ماهیت قیام ها 
سخن می گفتند؛ همچنین از شعارها و نمادهایی که اغلب رنگ 

و بوی دینی داشتند، استفاده می کردند. برای مثال نماز خواندن 
در خیابان یکی از بارزترین نمادهای اسالمی قیام های اخیر بود. به 
گونه ای که صفوف نماز جمعه در هر هفته به میعادگاه معترضان و 
مبدأ تظاهرات علیه نظام حاکم تبدیل می شد. از سوی دیگر هدایت 
قیام های منطقه توسط چهره های اسالم گرا صورت می گیرد که در 
این زمینه می توان به نقش شخصیت هایی مانند »راشد الغنوشی« 
رهبر جنبش »النهضه« در تونس، تشکل »اخوان المسلمین« در 

مصر یا علمای شیعه در بحرین اشاره کرد.
اقبال گس��ترده مردم تونس به مظاهر اسالمی مانند حجاب و 
رونق گرفتن مساجد این کش��ور پس از سرنگونی بن علی و رفع 
محدودیت های مذهبی و نیز پیروزي قاطع اسالم گرایان در اولین 
انتخابات آزاد نظام هاي سیاسي جدید تونس و مصر، نشانه های 
دیگری هستند که از درونمایه اسالمی قیام های خاورمیانه حکایت 
دارند.مقام معظم رهبری در تحلیل نقش و جایگاه اسالم در جریان 
بیداری اسالمی می فرمایند: »امروز اسالم در این منطقه زنده است. 
امروز جوانان با شعار اسالمی وارد میدان مي شوند. یک روزی در 
30 سال پیش، 40 سال پیش در همین کشورهای شمال آفریقا، 
اگر کسی مي خواست از انگیزه های ملی و انقالبی حرفی بزند، به 

شعارهای چپ متوسل مي شد؛ امروز این حرف ها دورافتاده است. 
این حرف ها به زباله دان تحویل داده شده است. امروز در این منطقه 

حرف رایج، سکه رایج، سخن قاطع، اسالم و قرآن است.«  
پس ابتناي حرکت های مردمی بر ش��الوده آموزه های دینی، 
پیگیری اهداف الهی و تداوم مسیر نبی مکرم اسالم را باید دومین 

عنصر موجده مفهوم بیداری اسالمی به شمار آورد.

شاخص سوم: ضديت با استکبار جهانی
در اندیشه رهبر معظم انقالب، مفهوم بیداری اسالمی در ضدیت 
با اس��تکبار جهانی - که آمریکا و صهیونیس��م مصادیق بارز آن 
هس��تند - معنا می یابد. در واقع یک رابطه غیریت و تضاد میان  
انقالب ه��ای منبعث از جریان بیداری اس��المی با مس��تکبران 
عالم وجود دارد و آمریکایی ها و صهیونیست ها در حکم »دگر« 
انقالبیون هستند. به طوری که انقالبیون هویت خود را در ضدیت 
با این رژیم های مستکبر تعریف می کنند. مقام معظم رهبری این 
رویکرد ضداستکباری را ناشی از سلطه استعماری ابرقدرت ها بر 
مردم منطقه طی دو قرن گذشته می دانند که سبب تحقیر آنان و 
لطمه دیدن حس عزت و کرامت انسانی شان شده است. با نگاهی به 
قیام های اخیر خاورمیانه می توان آشکارا صبغه های ضدآمریکایی 
و ضدصهیونیستِی آن را مشاهده کرد که بارزترین نمودش گشایش 
گذرگاه رفح میان مصر و نوار غزه به خواست مردم متعاقب سقوط 
حسنی مبارک، تسخیر سفارت رژیم صهیونیستي و بیرون راندن 
سفیر این رژیم از قاهره و نیز اعمال فشار مردم بر حاکمان جدید 

مصر براي لغو قرارداد ننگین »کمپ دیوید« بود.
در مجموع باید بیداري اس��المي را عرص��ه رویارویي جریان 
مقاومت ملت ها با ابرقدرت هاي مس��تکبر دانس��ت که طبعا بر 
مدار منافع ملت ه��ا و درخالف جهت مناف��ع ابرقدرت ها پیش 
مي رود. رهبر معظم در این زمینه معتقدند:  »این آن چیزی است 
که استکبار، آمریکا و صهیونیس��ت ها نمي خواهند اتفاق بیفتد؛ 
نمي خواهند مردم ایستادگی کنند. آمریکا در این قضایا غافلگیر 
ش��د، ضربه به او ناگهانی وارد شد؛ صهیونیس��ت ها همین جور 
دولت های مستعمر پرمدعای اروپایی همین جور؛ اینها غافلگیر 
شدند اما مي خواهند هر جور ممکن است، بر صحنه مسلط شوند. 
 البته خوشبختانه تا حاال نتوانسته اند؛ در یکی دو کشور که اصال 
نتوانستند، در یکی دو کشور دیگر هم دارند تالش مي کنند. مطمئنا 
این بیداری چیزی نیست که تمام بشود؛ این حرکت مردم به سمت 
جلو چیزی نیست که به عقب برگردد. هر کاری کنند، این حرکت 

نهایت خوبی دارد به نفع مردم و به زیان قدرت ها.«

مفهوم بیداري اسالمي در ادبیات رهبر معظم انقالب 
اسالمي به ایجاد حالت برانگیختگي و آگاهي در میان 
ملت هاي مسلمان اطالق مي شود که خیزش عمومي 
علیه ساختارهاي استبدادي و استعماري ظالمانه را با 
هدف اعاده عزت و کرامت انساني پایمال شده ملت ها 
به دنبال داش��ته اس��ت. همان طور که گفتیم، عناصر 
تشکیل دهنده مفهوم بیداري اسالمي عبارتند از بازیگري 
و نقش آفریني توده هاي مردمي،  جهت گیري اسالمي 
قیام ها و ضدیت با استکبار جهاني )به طور خاص آمریکا 

و صهیونیسم(.
ثمره مفهوم بندي بیداري اسالمي و شاخص سازي براي 
آن، توسط رهبر معظم این است که تمییز سره از ناسره و 
راه از بیراهه را هنگام بررسي حرکت هاي مردمي حادث در 
جهان اسالم، تسهیل مي کند زیرا ممکن است قدرت هاي 
بزرگ یا برخ��ي گروه هاي معاند در منطق��ه بخواهند با 
ایجاد انحراف در مسیر حرکت جریان بیداري اسالمي، 
آن را به بیراهه کشانده و به نفع خود مصادره کنند. براي 
مثال تحلیل حضرت آیت اهلل خامن��ه اي از حوادث اخیر 
سوریه این است که این حوادث را به دلیل فقدان شاخص 
استکبارس��تیزي نمي ت��وان در زمره خان��واده بیداري 
اسالمي قلمداد کرد. ایشان معتقدند: »امروز آمریکا برای 
شبیه سازی کاری که در مصر، در تونس، در یمن، در لیبی 
و امثال اینها انجام گرفته اس��ت، متوجه شده که سوریه 
را - که در خط مقاومت است - دچار مشکل کند. ماهیت 
قضیه در سوریه با ماهیت قضیه در این کشورها متفاوت 
است. در این کشورها حرکت ضدآمریکا و ضدصهیونیسم 
بود اما در س��وریه دست آمریکا آش��کار و مشهود است؛ 
صهیونیس��ت ها دنبال قضیه هس��تند. ما نباید اشتباه 
کنیم. ما نباید معیار را فراموش کنیم. آنجایی که حرکت، 
ضدآمریکا و ضدصهیونیسم اس��ت، آن حرکت، حرکت 
اصیل و مردمی است. آنجایی که شعارها به نفع آمریکا و 
صهیونیسم است، آنجا حرکت انحرافی است. ما این منطق 

را، این بیان را، این روشنگری را حفظ خواهیم کرد.«

جمع  بندي
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توصيه ى مهم ديگر، پرهيز از اختالفات مذهبى، قومى، 
نژادى، قبيله اى و مرزى اس��ت. تفاوت ها را به رسميت 
بشناس��يد و آن را مديري��ت كنيد. تفاهم مي��ان مذاهب 
اسالمى، كليد نجات است. آنها كه آتش تفرقه ى مذهبى 
را با تكفير اين و آن دامن مي زنند، اگر خودشان هم ندانند، 
مزدور و عمله ى شيطانند. نظام سازى كار بزرگ و اصلى 
شما اس��ت؛ اين كارى پيچيده و دش��وار است. نگذاريد 
الگوهاى الئيك يا ليبراليس��م غربى، يا ناسيوناليسم 
افراطى، يا گرايش هاى چپ ماركسيستى، خود را بر شما 
تحميل كند.اردوگاه شرق چپ فرو ريخت و بلوك غرب 
فقط با خشونت و جنگ و خدعه بر سر پا مانده و عاقبت 
خيرى براى آن متصور نيست. گذشت زمان به زيان آنها 
و به سود جريان اسالم اس��ت. هدف نهايى را بايد امت 
واحده ى اسالمى و ايجاد تمدن اسالمى جديد بر پايه ى 

دين و عقالنيت و علم و اخالق، قرار داد.

بیانات مقام معظم رهبري در اجالس بین المللی 
بیداری اسالمی     1390/06/26

جريان هاي بيداري
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رويش اسالم گراها
جريان شناسي احزاب و گروه های مقاومت در گفت وگو با دکتر داود  فيرحی

وقوع تحوالت اخیر و شكل گیري و گسترش جریان بیداري اسامي با طرح خواسته ها و مطالبات جدید  تهيه و تنظيم: معصومه ثاني
مدني و سیاسي در کشللورهاي این منطقه همراه شده اسللت.  در این میان، گروه هاي مختلف مقاومت و 
معترض در تصویر ساختار سیاسي آینده این کشورها، برنامه هاي متفاوتي را ارائه مي دهند؛ برنامه ها و ساختارهایي که از یك سو ریشه در 
پیشینه فكري - اندیشلله اي و خاسللتگاه اجتماعي - طبقاتي این گروه ها دارد و از سللوي دیگر برآمده از میل آنها به مشللارکت در قدرت و 
سهم خواهي آنها از حكومت آینده یا دولت در حال استقرار است؛  بررسي این مساله بهانه اي شد براي مصاحبه با دکتر داود فیرحي، استاد 

گروه علوم سیاسي دانشگاه تهران که در ادامه متن آن را مي خوانید.

  با توجه به گسترش و تعمیق جریان بیداري اسالمي در منطقه 
خاورمیانه عربي، ماهیت جریان هاي اعتراضي دخیل و مؤثر بر آن 
و خاستگاه فکري آنها در کشورهاي مختلف ازجمله مصر، تونس، 

بحرین، یمن و لیبي چیست؟
اگرچه به نظر مي رسد جنبش هاي سیاس��ي - اجتماعي که طي 
ماه هاي گذشته در این منطقه اتفاق افتاده، از نظر ماهیت و شیوه 
فکري، تفاوت هایي با هم دارند اما بر اس��اس ش��واهد و با توجه به 
موقعیت سیاسي و اجتماعي که این جنبش ها در دامن آن پدید 
آمده اند، مي توان گفت این جریان ها یک وجه مش��ترک دارند و 
آن اینکه همه آنه��ا درون دولت هایي ظاهر ش��ده اند که به لحاظ 
تیپ بندي س��اختار سیاس��ي خاورمیانه ای، در دسته دولت هاي 
کمالیستي یا ناصریس��تي جاي مي گیرند. به این مفهوم که مدل 
فکري دولت هاي حاکم بر این کشورها متأثر از شیوه فکري و عملکرد 
کمال آتاتورک در ترکیه یا جمال عبدالناصر در مصر بوده است. این 

دولت ها دو ویژگي مهم دارند؛ 
1- دولت هایي سکوالر هستند.

2- دولت هایي پسااستعماري هستند؛ یعني به حفظ استقالل بیش 
از هر چیز دیگري توجه مي کنند. به عبارت دیگر به بهانه استقالل 
و امنیت ملی، آزادی ها را سرکوب می کردند و در این راستا قوانین 
عجیب و غریبی به نام قانون شرایط اضطراری وضع و به آن استناد 
می کردند. این دو ویژگي باعث مي ش��د تا نوعی سکوالریس��م و 
اقتدارگرایی را با هم داشته باشند؛ یعنی دو بیماری رایج دولت های 
خاورمیانه ای را یکجا جمع کنند و مبتال ش��وند. این دولت ها هم 
گرایش ضدمذهبي داشتند و هم در دس��ته دولت هاي اقتدارگرا 
قرار می گرفتند. در نتیجه ای��ن دو ویژگي »با وجود برخی قوانین 
و نهادهای دموکراس��ی« چندان تن به دموکراسي نمی دادند و به 
بهانه حفظ استقالل از دموکراسي حقوقي و سیاسي فرار می کردند 
و همچنین به بهانه توسعه و نوگرایی، نیروهای مذهبی و مذهب 
را س��رکوب می کردند و در عین حال خود دچار فساد، بیکاری و 
عقب افتادگی بودند. پیامد این نحوه عملکرد براي دولت هاي این 

کشورها، مواجهه با دو مشکل اساسي بود؛
1- ناکامي اقتصادي در این کشورها که به گسترش موج بیکاري 

در آنها منجر شد.
2- مش��کالت مذهبي: دولت هاي س��کوالر این کشورها به دلیل 
گرایش هاي س��رکوب گرایانه غیرمذهبي که داش��تند، مخالفان 
دیدگاه هاي خود، به ویژه گروه هاي مذهبي را سرکوب مي کردند. 
این شیوه حکومت داري در کشورهاي عرب منطقه به شکل گیري 

سه موج در جریان اعتراضات انجامید؛

1- جواناني که با موج رو به گسترش بیکاري روبه رو بودند و نیازهاي 
اجتماعي و اقتصادي سرکوب شده بسیاري داشتند.

2- نیروهاي مذهبي که طي شش دهه گذشته سرکوب شده بودند 
و اینک خواسته هاي آنها به سطح آمده بود.

3- گروه هاي کوچ��ک و کم تعداد س��کوالر ک��ه همچنان فقط 
رسیدن به دموکراسي سیاسي و حقوقي را به عنوان هدف، پیگیري 

مي کنند.
بر اس��اس این ش��واهد، اگر بخواهیم جریان ه��اي معترض را 
در کشورهاي مختلف دس��ته بندي کنیم، با س��ه دسته جوانان، 
روشنفکران سکوالر و مذهبي ها روبه رو هستیم.جوانان فقط دنبال 
تغییرند و طالب بهبود وضعیت هستند اما راه حل بدیل و چندان 
روشنی ندارند. آنان فقط اراده اس��قاط نظام های موجود را دارند 
بدون آنکه به نظام آینده بیندیشند یا توان اندیشه و استقرار چنین 
چیزی را داشته باشند.نیروهای س��کوالر جمعی از روشنفکران و 
تحصیلکردگان هستند که البته به بدیل های دموکراتیکی با الهام از 
الگوهای لیبرال دموکراسی غرب می اندیشند، اینان البته دو مشکل 
اساسی دارند؛ اوال از پایگاه مردمی چندان مؤثری برخوردارنیستند؛ 
ثانیا از بدشانسی سکوالرهاست که تحوالت خاورمیانه و لحظات 
تدوین قوانین اساسی جدید با بحران های اقتصادی جوامع لیبرال 
و جنبش های موسوم به وال استریت همراه شده و نظام های آرمانی 
سکوالرهای جهان اسالم را بدنام کرده است. این دو ویژگی البته 
شانس مشارکت س��کوالرها در آینده تحوالت منطقه عربی را به 
شدت کاهش داده است.در این میان، جریان های مذهبی موقعیت 
برتری دارند؛ هم از حیث پایگاه مذهبی - اجتماعی در بین مردم و 

هم از حیث تجربه سازمانی و سابقه مبارزات.
در جریان مذهبي دو گروه عمده نومعتزله و رادیکال ها به چشم 
مي خورند. البته رادیکال هاي مذهبي بخ��ش اندکي از جمعیت 
جریان هاي مذهبي موجود در بیداري اسالمي را شکل مي دهند. 
نتیجه انتخابات در مصر و تونس هم موید اقبال عمومي به نوگرایان 
مذهبي در این کشورهاست. به گونه اي که تنها حزب اسالم گراي 
النهضه توانست 40 درصد آرا را به خود اختصاص دهد. در مصر نیز 
حزب »آزادی و عدالت« وابسته به جریان اخوان المسلمین بیشترین 
رأی را به دس��ت آورد. هرچند که »حزب نور« وابسته به نیروهای 
سلفی هم به طور غیرمنتظره ای باال آمد و وزن اجتماعی خود را به 

نمایش گذاشت.
  این جنبش ها در کشورهاي مورد بحث به لحاظ خاستگاه فکري 

چه تفاوت هایي با هم دارند؟
آنچه به نظر مي رسد و بر اساس کش��ورهایي که مطالعه کرده ام، 

جريان هاي بيداري
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جریان هاي اعتراضي در مصر و تونس به لحاظ فکري، ش��باهت 
زیادي با ه��م دارند. این جنبش ه��ا از درون جری��ان نومعتزلي و 
عقل گرایي جدید برخاس��ته اند و میراث فکري خود را در پیوند با 
اندیشه هاي محمد عبده مي بینند. مجموعه آثار و بیانیه هاي این 
جنبش ها در جریان اعتراض هاي ماه هاي گذش��ته هم حاکي از 
برخورداري آنها از نوعي سازمان فقهي به اسم فقه مقاصد )مدرسه 
وسطیه( است که پیش از این هم در جهان عرب وجود داشته است. 
به طور نمونه مي توان به اندیشه هاي محمد یوسف القرضاوی اشاره 
کرد. وي و پیروانش تالش مي کنند بین مذهب و دموکراسي ارتباط 
برقرار کنند. این جریان فکري عقل گراترین جنبش سنی مذهب 
جهان اسالم است که البته پیش از این هم در منطقه بودند. راشد 
الغنوشي، شخصیت برجسته اس��الم گراي تونس، سال ها پیش 
کتابي به نام مدرسه وسطي یوسف القرضاوی نوشت و در آن به شرح 
اندیشه فقهی - سیاسي القرضاوی پرداخت. این پایبندي الغنوشی 
به اندیشه هاي القرضاوی طي ماه هاي اخیر، چنان بود که پس از 
تهدید القرضاوی توسط افراطیان، به طرفداري از وي گفت: »کلنا 
القرضاوی«.اگر بخواهیم به موضوع اصلي بازگردیم، باید بگوییم 
این جریان مذهبي رو به رشد و تعمیق در منطقه، دو ویژگي مهم 

دارد: 1- عقل گرایي 2- پایبندي به دموکراسي. چنان که در مورد 
حقوق زنان هم از موضع خوبي برخوردار است. الغنوشی کتابي به 
نام »موقعیت زن در قرآن و واقعیت های موجود در جوامع مسلمان« 

دارد که در آن نگاه همدالنه اي نسبت به حقوق زنان دارد.
در نهایت پس از مطالعه شواهد گوناگون، مي توان گفت جریان 
نوگراي اسالمي، نسبت به جریان هاي سنتي مذهبي به رهبري 
االزهر مصر یا جریان هاي افراطي متفاوت، طرفداران بیشتري در 

جریان حوادث اخیر منطقه به خود اختصاص داده است.
در مورد ساختار مذهبي یمن و بحرین نمي توان به این سرعت 
به ارزیابي پرداخت. ساختار مذهبي کشورهاي جنوب خلیج فارس 
با آنچه در مصر و یمن وجود دارد، متفاوت است. ترکیب مذهبي و 
جمعیتي این کشورها شیعي تر است. در نتیجه سازمان فقهي آنها 
با کشورهاي مصر و تونس که در مرحله استقرار هستند، متفاوت 
است. در این کشورها به دلیل سازمان فقهي متفاوت و به دلیل قرار 
داشتن در مرحله انقالب نه استقرار باید منتظر بود و تنها به رصد 

اتفاقات پرداخت.
  جنبش هاي اجتماعي پس از دس�تیابي به قدرت چه برنامه اي 

براي آینده دارند؟

در پاسخ به این پرسش باید بین برنامه هاي آینده و توان رسیدن به 
آنها تفکیک قائل شویم البته به لحاظ نظري و علمي، تنها مي توانم 
در مورد کشورهاي در حال استقرار صحبت کنم. به نظر مي رسد 
در این کشورها، جریان هاي اصالحي که سال ها در انتظار اصالح 
قانون اساسي بودند، اینک تالش مي کنند بر اساس ایده هاي خود 
به اصالح آن بپردازند. در واقع اندیشه هاي آنها مبتني بر درکي است 
که از اسالم دارند و معتقد به توحید، معاد، جامعیت مذهب و نقش 
اجتماعی - سیاسی اسالم هستند، دین شناسی آنان دین حداکثري 
است؛ البته دین حداکثري که آنها مراد مي کنند، متفاوت از واژه های 
دین حداکثري و دین حداقلی است که در اندیشه سیاسي - مذهبي 
در ایران امروز استفاده مي شود.اندیشه مذهبی - سیاسی نواندیشان 

اهل سنت از دو اصل مهم برخوردار است:
1- عقل گرا بودن: به این مفهوم که دین تعارضي با عقل ندارد.

2- حکومت، امري مدني است؛ به این مفهوم که حکومت، امر شرعي 
نیست بلکه ابزاري براي تحقق شریعت است.

بنابراین این جریان ها با حکومت دموکراسي مخالفت نمي کنند اما 
در چارچوب ارزش هاي اسالمي، براي استقرار آن تالش مي کنند. 
بر این اساس، آنها بر این باورند که شکل حکومت در شریعت نیامده 
اما بر اساس عقل گرایي و مدني بودن حکومت در برنامه هاي خود 
به دنبال اصل دموکراتیک س��ازي دولت هس��تند و تمایل دارند 
در حکومت برآم��ده از چنین طرز فکري ب��ا گروه هاي متفاوت و 
حلقه های متفاوت فکري، همکاری و فعالیت کنند. به گونه اي که 
هیچ حزبي توان برخورداري از اکثریت مطلق را نداشته باشد. در 
واقع مي توان گفت در برنامه آینده جریان هاي اسالم گراي منطقه، 
نوعي دموکراسي با تکیه بر ارزش های مذهبي و درک عقل گرایانه از 
آن، وجود دارد. اما در پاسخ به این پرسش که جریان هاي اسالم گرا 
از چه تواني در رس��یدن به برنامه هاي خ��ود برخوردارند، باید به 
پیچیدگي اوضاع و بازي هاي سیاسي گروه هاي رقیب توجه کرد. 
شواهد، گواه وجود بحران در این کشورهاست. به عنوان مثال چنین 
می نماید که »حادثه عریان نمایی« خانم ماجده که در مصر اتفاق 
افتاد، به تشویق گروه هاي سکوالر در این کشور و براي تحت فشار 
قرار دادن اخوان المسلمین در آستانه انتخابات بود. این بازي سیاسي 
از این جهت اخوان را تحت فشار قرار مي داد که حمایت اخوان از آن 
موجب ریزش آراي مسلمانان سنتي مي شد و موضع منفي در برابر 
آن، به از دست دادن آراي جوانان و نوگرایان مذهبي منجر مي شد. 
اگرچه اخوان المسلمین با هوشمندي و بهره گیري از تجربه چندین 
ساله سیاسی محمد البدیع، دبیرکل آن و دیگر اعضا توانستند از این 
بحران با موفقیت عبور کنند اما آیا خواهند توانست از اشتباه هاي 

بالقوه، در طول زمان عبور کنند. به نظر مي رس��د به دلیل وجود 
پیچیدگي هاي زیاد فقهي و اجتماعي در جهان اسالم، پاسخ این 
پرسش همیشه مثبت نخواهد بود.در مورد تونس هم مشابه این 
اتفاق با شدت و حدت کمتري رخ داد. در تونس شبکه تلویزیونی 
»النسمه« و البته وابسته به جریان سکوالر، انیمیشن پرسپولیس 
را به زبان عربي پخش کرد. پخش این انیمیشن که به موقعیت زن و 
نظام سیاسي و مذاهب با دیدي انتقادي و گاه سیاه توجه مي کند، 
باعث به وجود آمدن یک جریان عموم��ي اعتراضي و حمله به آن 
شبکه تلویزیوني شد. در مورد این موضوع هم به نظر مي رسد راشد 
الغنوشي و حزب النهضه توانستند با تدبیرهاي خاصي این جریان 

را مدیریت کنند که در اف��کار عمومي هم 
پایبندي به آزادي و هم پایبندي هاي مذهبي 
خود را به خوبي توجیه کنند. نحوه مدیریت 
حزب النهضه به رهبري راشد الغنوشي در 
چالش هایي از این دست بسیار هوشمندانه 
است. در مورد توان احزاب مختلف در یمن 
و بحرین در پیاده سازي برنامه هاي خود در 
آینده، شاید نتوان چنین تحلیلی را که درباره 

تونس و مصر وجود دارد، ارائه و تعمیم داد:
الف( ش��یعیان یمن پیرو مذهب زیدیه با 
گرایش هاي متفاوتي از شیعیان هستند که 
من چندان آش��نایي اي با آنها ندارم و البته 
چون هنوز به مرحله استقرار هم نرسیده، 

نمي توان به چالش هاي آنها پرداخت.
ب( در مورد بحرین، مذهب تشیع مي تواند 
سرنوشت متفاوتي پیدا کند. در بحرین دو 
سناریوي عمده پیش روي فعاالن مذهبي 

شیعه و سنی پس از پیروزي جنبش اعتراضي قرار دارد:
1- رادیکالیسم مذهبي که با توجه به تجربه جهاني و منطقه اي 
از آن، امکان قدرت گرفتن این جریان بعید است. 2- طرح نوعي 
دموکراسي تکثرگراي مذهبي از نوع عراق و لبنان. به نظر مي رسد 
چنین ایده اي از سوي گروه هاي اسالم گرای بحرین بیشتر دنبال 
مي شود. به گونه اي که اگر حاکمان بحرین بتوانند چنین ایده اي را 
دنبال کنند، مي توانند با نهادینه کردن این روش، جلوي فروپاشي 
را بگیرند و اگر نظام تغییر یابد، گرایش هاي دموکراتیک مذهبي 
شانس اول را در تشکیل حکومت بعدي خواهند داشت. شواهد 
موجود چنین مسیری دارد اما اندیشه های توضیحی و زمینه های 

فکری - سازمانی آن هنوز وضوح الزم را ندارد.

حزب آزادي و عدالت وابسته به جریان 
اخوان المسلمین در دور اول انتخابات در 

مصر بیشترین آرا را به دست آورد 

راش�د الغنوش�ي، ش�خصيت برجس�ته 
اسالم گراي تونس، سال ها پيش کتابي به 
نام مدرسه وسطي يوسف القرضاوی نوشت 
و در آن به شرح انديش�ه فقهی - سياسي 
القرضاوی پرداخت. اين پايبندي الغنوشی 
به انديش�ه هاي القرض�اوی ط�ي ماه هاي 
اخير، چنان بود که پس از تهديد القرضاوی 
توسط افراطيان، به طرفداري از وي گفت: 

»کلنا القرضاوی«

جريان هاي بيداري
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جريان هاي بيداري

تقابل محورها
بررسی نظام منطقه اي و دسته بندي هاي موجود در آن

برای دستیابی به تحلیل درستی از وقایع کشورهای اسامی و مواضع کشورهای منطقه در 
محمد علي مهتدی

کارشناس مسائل خاورمیانه
این خصوص، باید دسته بندی ها و محوربندی های کشورهای منطقه را مورد تحلیل قرار 
داد. محمدعلي مهتدي به دو دسته از کشورها اعتقاد دارد: دسته ای که در راستای منافع غرب 
و آمریكا حرکت می کنند و کشورهایی که برخاف آن حرکت می کنند. این کارشناس مسائل خاورمیانه در این مطلب به تحلیل و بررسی 

مواضع و جهت گیری های این دو محور از کشورها می پردازد.

 نقش عربستان در سركوب قیام هاي مردمي 
در كشورهاي مختلف از جمله بحرین به شدت 

جهره این كشور را در منطقه منفور كرده است

 فهم تحوالت ژرفی که در منطقه خاورمیانه در دوره 
بیداری اس��المی رخ داده، مس��تلزم نگاه به نظام 
منطقه ای است. قبل از شروع بیداری اسالمی دو 

محور در منطقه اس��المی خاورمیان��ه وجود داش��ت: یک محور 
کش��ورهایی که سیاس��ت خارجی خود را در چارچوب استراتژی 
منطقه ای آمریکا تعریف کرده بودند و به اصطالح دنباله رو سیاست 

خارجی آمریکا هستند. در ادبیات سیاسی غرب از این کشورها به 
عنوان کشورهای میانه رو نام برده می شود. در مقابل این محور، محور 
کشورهایی است که در مقابل استراتژی منطقه ای آمریکا ایستاده اند. 
این محور را محور مقاومت می نامند و از کشورهای مهم آن می توان 
به جمهوری اسالمی ایران، عراق، سوریه و مقاومت اسالمی در لبنان، 

حماس و جهاد اسالمی اشاره کرد.
پی��روزی محور مقاوم��ت در منطقه ک��ه در رأس آن جمهوری 
اسالمی ایران قرار دارد، طبیعتا از دالیل قیام ملت هاست. در نتیجه، 
انقالب هایی که در منطقه رخ می دهد، موضوع سوریه یک استثنا در 
این بین است. سوریه در واقع حلقه اتصال بین جناح های مقاومت 
)بین ایران و عراق از یک سو و مقاومت اسالمی لبنان و فلسطین از 
سوی دیگر( در منطقه اس��ت، به همین دلیل در تجزیه و تحلیل 
وضعیت س��وریه باید به دو بعد توجه کنیم؛ بُعد اول، درخواست 
مردمی است که خواس��تار اصالحات هستند و نس��بت به فساد 
اقتصادی و رفتارهای دستگاه های امنیتی معترضند. باید اشاره کرد 
که دولت سوریه در مورد تأمین خواسته های مردمی، اعالم آمادگی 
کرده اس��ت. اما بعد مهم تر در این موضوع، برنامه ریزی و دخالتی 
اس��ت که  خارجی ها برای ایجاد بحران در س��وریه انجام داده اند. 
80 درصد آنچه در سوریه رخ می دهد، مربوط به دخالت خارجی 
اس��ت که با هدف تضعیف محور مقاومت و حذف سوریه از محور 
مقاومت، صورت می پذیرد تا به زعم آنها این محور از هم گسیخته 
شود. علت این امر را باید در ترس جهان غرب و رژیم صهیونیستی از 
پیوستن تمام کشورهای منطقه به محور مقاومت جست وجو کرد. 
آنها می ترسند سراسر منطقه به محور مقاومت در مقابل استراتژی 
آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شود. قدرت های منطقه برای 
رفع این ترس، دست کمک به سوی کشورهای هم پیمان خود در 
منطقه، دراز کرده اند. دو کشور عربس��تان سعودي و ترکیه بسیار 
سریع دعوت آمریکا را اجابت کردند. در گام اول، ترکیه با هماهنگی 
غرب س��عی کرد خود را با خیزش های مردمی همگام کند و نفوذ 
خود را در خیزش های مردمی گسترش دهد تا به این واسطه بتواند 
خیزش ها را کنترل کند. در این راستا طی ماه های گذشته، شاهد 
فعالیت گسترده ترکیه در مصر و لیبی بودیم. البته بیشترین دخالت 
ترکیه در زمینه تحوالت سوریه انجام شد. این نقشی است که غرب 
به ترکیه محول کرده تا نقش اساسی را در بحران سوریه در جهت 

تضعیف محور مقاومت و رژیم بشار اسد، ایفا کند.
از سوی دیگر با عربستان سعودی  مواجه هستیم که ابتدا با ترس 
و نگرانی به همه خیزش های مردمی نگاه می کرد. آنها نگران سرایت 
این خیزش ها به عربستان و تهدید رژیم پادشاهی بودند. آنها سعی 

کردند رژیم حس��نی مبارک را نگه دارند ول��ي در این راه توفیقی 
نداشتند اما بعد از سقوط رژیم، تالش زیادی از سوی این کشور در 
جهت حفظ احترام حسنی مبارک و جلوگیري از محاکمه وی انجام 
شد. در مورد تونس هم با پناه دادن به زین العابدین بن علی، موضع 
سعودی ها نمایان ش��د. عربس��تان همین نقش را در مورد یمن و 
بحرین نیز ایفا می کرد با این تفاوت که یمن و بحرین برای سعودی ها 
از اهمیت بیشتری برخوردار هستند؛ چراکه اگر قرار باشد در جوار 
س��عودی ها انقالب مردمی ای صورت بگیرد و به پیروزی برس��د، 

استارت خیزش در این کش��ور خواهد بود. 
البته کشورهای دیگر منطقه هم در این زمینه 
نقش داشتند ولي نقششان قابل ذکر و توجه 
نبوده اس��ت. برای نمونه می توان به الجزایر 
یا سودان اش��اره کرد اما در این میان، نقش 
اصلی را عربستان و ترکیه ایفا کردند. با این 
حال غرب و رژیم صهیونیستی با وجود ترس 
و غافلگیری که از انقالب مردمی دارند، برای 
نفوذ در این انقالب ها و موج س��واري در آن، 
برنامه ریزی مي کنند.  نقش آفرینی در مسائل 
تونس و مصر از یک سو و حضور نظامی ناتو 
در مسائل لیبی از سوی دیگر و دخالت های 
آشکار در امور سوریه نشان می دهد که غرب 
با تمام قوا سعی دارد اهداف خود را حفظ کند 
تا به این وسیله امنیت رژیم صهیونیستی و 

منافع آمریکا در منطقه حفظ شود.
سنگ اندازي و اختالف افکنی میان شیعه 
و س��نی از یک سو و مس��لمان و مسیحی از 
سوی دیگر هم از دیگر اقدامات غرب و رژیم 
صهیونیس��تی برای ممانعت از هویت یابي 
اسالمی و دینی مردم منطقه است. اشتراک 

آمریکا، رژیم صهیونیستي و عربستان س��عودی وحشت از ایجاد 
ارتباط میان جمهوری اس��المی ایران و ای��ن خیزش های مردمي 
است. به همین دلیل، محور دخالت در کشورهاي منطقه، جلوگیري 
از ارتباط انقالب ها با جمهوری اسالمی ایران است. محور استکبار 
سعي دارد ترکیه را به عنوان الگوی درست به مردم منطقه معرفی 
مي کند. این اتفاق درست زماني مي افتد که نقش ترکیه در منطقه 
و به خصوص در مصر، تضعیف شده. در این ش��رایط غرب، تالش 
مي کند با وارد کردن ترکیه به عنوان اهرم فشار بر سوریه، اعتباري به 
آن ببخشد و حلقه اتصال محور مقاومت در منطقه را از میان بردارد.

پيروزی مح�ور مقاومت 
در منطق�ه ک�ه در رأس 
آن جمه�وری اس�المی 
ايران ق�رار دارد، طبيعتا 
از دالي�ل قي�ام ملت هاس�ت. در نتيج�ه، 
انقالب هاي�ی ک�ه در منطق�ه رخ می دهد، 
در کش�ورهايی اس�ت که رياس�ت هايي 
همس�و با منافع آمري�کا دارن�د؛ يعنی در 
تونس عليه بن عل�ی، در مصر عليه مبارک 
)ک�ه اس�رائيلی ها از او ب�ه عن�وان ذخيره 
اس�تراتژيك خود ياد می کردند( در يمن، 
در ليبی و در بحرين. اي�ن موضوع موجب 
ترس جهان غرب و رژيم صهيونيستي از 
پيوستن تمام کش�ورهای منطقه به محور 
مقاومت شده است. به همين دليل، محور 
دخالت در کش�ورهاي منطق�ه، جلوگيري 
از ارتب�اط انقالب ها با جمهوری اس�المی 
ايران اس�ت. محور اس�تکبار س�عي دارد 
ترکيه را به عنوان الگوی درست به مردم 
منطقه معرفی مي کند. اين اتفاق درس�ت 
زماني مي افتد که نقش ترکيه در منطقه و 
به خصوص در مصر، تضعيف شده. در اين 
شرايط غرب، تالش مي کند با وارد کردن 
ترکيه ب�ه عنوان اهرم فش�ار بر س�وريه، 
اعتباري به آن ببخشد و حلقه اتصال محور 

مقاومت در منطقه را از ميان بردارد.
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خاورمیانلله و شللمال آفریقا  دکتر حسين زحمت کش
به عنلللللللوان یكلللللللي از پژوهشگر مسائل سیاسی

سوق الجیشللی ترین مناطق 
جهان همواره از نظر جایگاه ژئوپلتیك از موقعیتي ممتاز برخوردار 
بوده است. در این میان اسللام و گرایش هاي اسامي، عمده ترین 
ساخت فرهنگي - ایدئولوژیك در خاورمیانه را تشكیل مي دهند. 
با توجه به عمق باور به اسام در میان الیه هاي مختلف اجتماعي 
در خاورمیانه، آن دسللته از جریانات سیاسي در سطح اجتماعي 
جدي گرفته مي شوند که به عنوان پیرو راستین اسام و باورمند و 
ملتزم به ارزش هاي آن، شناخته شللوند. از این رو در حال حاضر 
تحلیل فضاي سیاسي در منطقه باید حول سنخ شناسي جریانات 

مختلف اسامي و گرایش هاي آنها متمرکز شود. 

مصاف
ايدئولوژی ها

جريان شناسی 
سياسی و موج نوين بيداری اسالمی 
در خاورميانه و شمال آفريقا

جريان هاي بيداري



دو گرایش اصلي رقیب در درون جریان اس��المي که از دایره نفوذ 
قابل مالحظه اي در میان مردم منطقه برخوردار هستند، عبارتند 
از گرایش اسالم سلفي / تکفیري و گرایش اسالمي ملهم از انقالب 

اسالمي.

جريان سلفي / تکفيري
در ابتدا باید خاطرنش��ان کرد که غایت مطلوب استکبار جهانی با 
صحنه گرداني آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستي در جهان اسالم به 
قدرت رساندن لیبرال ماب ها و عناصري است که مشهور به وابستگي 
و روابط حسنه با غرب هستند و نس��بت به رژیم صهیونیستي نیز 
موضعی سازشکارانه دارند اما اگر این سناریو به علت فشار اجتماعي 
و حضور مردم در صحنه، عقیم شد، سناریوي دیگري طرح مي شود 
و آن، ایجاد و تقویت گروه هاي وهابي وابس��ته به سعودي است که 
ظاهرا در ضدیت و خصومت آش��تي ناپذیر با آمریکا و صهیونیسم 
به س��ر می برند اما در حقیقت از طریق حلقه هاي میانجي به نظام 
س��لطه وصل بوده و از جانب آن هدایت مي ش��وند. این دستجات 
به دستور اربابان غربی خود با تشکیل جوخه هاي مرگ و عملیات 
دهشت آفریني، فضاي ناامیدي و سیاست زدگي را بر جامعه حاکم 
کرده و با خروج مردم از صحنه، زمینه را براي بازگشت سیاستمداران 
حرفه اي وابسته، فراهم مي کنند. هیچ عرصه اي از مدرسه و مسجد 
و بقاع متبرکه گرفته تا بیمارستان و وسایل حمل و نقل عمومی از 
تعرض این جریانات مدعي اسالم، مصون نیست. مسلما برنده واقعي 
این قبیل اقدامات تروریس��تي، دشمنان اسالم هستند و احساس 

جامعه مس��لمانان در سراسر جهان اسالم 
جز انزجار و بیزاري از این اقدامات نیس��ت. 
از همین رو است که مي بینیم بیشتر علما و 
شخصیت هاي اهل تسنن هم از این اقدامات 
تبري جسته اند. صهیونیس��م بین الملل و 
مدیاي وابس��ته به آن مي خواهد جنایات 
گروه ه��اي تروریس��تي س��لفي را به پاي 
اسالم بنویس��د و بدین ترتیب چهره اسالم 
را به عن��وان یگانه راه نجات بش��ر در افکار 
عمومي جهانیان مخدوش کند. صهیونیسم 
و سلفیس��م دو اهرم غرب ب��راي اخالل و 
آس��یب رس��اندن به موج بیداري اسالمي 
و مانع تراش��ي در برابر نزدیک��ي دولت ها و 
ملت هاي مس��لمان به جمهوري اسالمي 
هستند. در حقیقت، صهیونیسم و سلفیسم 

دو صورت بندي ایدئولوژیک ظاهرا متعارض اما از نظر کارکرد یکسان 
نظام سلطه براي اداره جهان است. اس��تراتژي استکبار جهانی در 
رابطه با جنبش هاي مردمي در جهان اسالم ابتدا به ساکن مصادره 
و رهبرتراشي براي آن است. همان گونه که در تجربه اخیر در مصر 
مشاهده شده، آمریکا و انگلیس و دیگر دولت هاي بلوک استعماری 
پس از آنکه دریافتند تالش هاي مذبوحانه رژیم مبارک براي بقا از 
شانسي برخوردار نیست، سعي در اپوزیسیون سازي و مطرح کردن 
چهره هاي وابس��ته به خود مانند البرادعي و احزاب سکوالر مانند 
»وفد« و »الغد« کردند تا بدین ترتیب با مدیریت بحران، زمینه براي 
تغییر حاکم بدون دست خوردن ساختار حاکمیت فراهم شود. در 
نهایت، هدف، جایگزیني نظام استبدادي وابسته با شبه دموکراسي 
وابس��ته اس��ت. با این وجود، تجربه ثابت کرده با توجه به آگاهي و 
هوش��یاري مردم در جوامع مسلمان، سوابق س��یاه وخیانت هاي 
بي شرمانه طیف لیبرال ناسیونالیست غربگرا به آرمان هاي مردم در 
یک قرن اخیر و فقدان پایگاه اجتماعي، این سناریو از بخت چنداني 
براي موفقیت برخوردار نیست. در این شرایط، حکومت هاي غربي 
وقتي با مقاومت مردم و مطالبه حکومت اسالمي از سوي آنها مواجه 
می شوند، سعی مي کنند با راه انداختن جریانات سلفی در پوشش 
اسالمي، نیروي عظیم اجتماعي آزاد شده را در مسیرهای انحرافی 
به هدر داده و زمینه را براي ترکتازي مجدد عوامل دست نش��انده 
خود فراهم سازند؛ یعني دقیقا همان سناریویي که در الجزایر دهه 
90 اجرا شد. در این کشور پس از آشکار ش��دن پیروزي جریانات 
اسالمي در انتخابات و شکست ناسیونالیس��ت ها و فرانکوفیل ها، 
حکومت که از جایگاه برجس��ته و ممتاز 
جبهه نجات اس��المي در میان مردم آگاه 
بود، با نف��وذ دادن عناصر امنیتي در میان 
گروه هاي مبارز اس��المي و با اس��تفاده از 
عناصر وهابي به خشونت هاي بسیار وسیع 
و سبعانه اي در سراسر الجزایر دست یازید 
و با اعمالي همچون کشتار زنان و کودکان، 
به آتش کشیدن مزارع روستاییان، حمله 
به م��دارس، مس��اجد و بیمارس��تان ها، 
بمب گذاري در مناط��ق تجمع عمومي و 
انتساب این اعمال به جریان اسالمي، سعي 
کرد به پایگاه اجتماعي جریان اس��المي 
لطمه وارد کند و زمینه سرخوردگي مردم 
از حضور در صحنه مش��ارکت سیاسي را 

فراهم آورد و در کوتاه مدت نیز موفق شد.

 جريان اسالمي متأثر از انقالب اسالمي
بي تردید اصلي ترین جنبش هاي سیاس��ي در خاورمیانه و شمال 
آفریقا را جنبش هاي اسالمي متأثر از انقالب اسالمي ایران تشکیل 
مي دهند. تجربه چند دهه اخیر مبارزات سیاسي در این کشورها 
ثابت کرده که دیگر جنبش ها از ارائه راه حل اثباتي براي اداره جوامع 
مسلمان در جهان پیچیده امروز، عاجز بوده و توانایي پاسخ به مسائل 
و مشکالت عدیده سیاسي، اقتصادي و فرهنگي را ندارند و در بهترین 
شرایط، ترجمان خشم و انزجار از ظلم و اجحاف موجود در جامعه 
بوده و بیانگر نفي محض جهان موجودند؛ بدون آنکه مستظهر به یک 
موضع ایجابي و سازنده باشند. این گروه ها در صورتي که به قدرت نیز 
دست یابند، به علت ناآشنایي با ظرایف و پیچیدگي هاي مدیریت 
سیاس��ي در جهان امروز و فقر دانش دیپلماتیک چه بسا همچون 
مورد طالبان، جامعه را به پرتگاه ویراني و انحطاط بکشانند. تجربه 
جنبش هاي اسالمي در صدساله اخیر بر این امر گواهي مي دهد که 
با وجود جانفشاني ها و ایثارگري هاي مردم مسلمان، جوامع اسالمي 
هیچ گاه نتوانستند از زنجیرهاي وابستگي رهایي یابند و همیشه 
یک حکومت مستبد جاي خود را به اس��تبدادي دیگر داده است؛ 
بدون آنکه ماهیت رژیم سیاس��ي دچار تحول شود. حلقه مفقوده 
تمامي جنبش هاي سیاسي اجتماعي در خاورمیانه و شمال آفریقا و 
علت العلل شکست نهایي آنها را بایست در نبود رهبري مکتبي، قاطع، 

سازش ناپذیر و در یک کالم در فقدان آلترناتیو  والیي جست.
در واقع پس از وقوع انقالب اسالمي، امواج و بسامدهاي آن، جهان 
استکبار را به شدت به وحشت انداخت. از این رو براي کاهش دامنه 

آثار آن در جهان اسالم به اقدامات مختلفي 
در عرصه هاي نظامي، اقتصادي، سیاس��ي 
و فرهنگي دس��ت یازید که مهم ترین آنها 
تحمیل جنگ هشت ساله به منظور تحلیل 
بردن انرژي عظیم ایجاد شده توسط انقالب 
اس��المي بود. با این وجود ب��ا وجود جنگ 
تحمیلي، ان��واع تهدیدها و کارش��کني ها، 
ترور مس��ووالن بلندپایه، ت��الش مافیاي 
بین المللي رس��انه اي ب��راي ارائه چهره اي 
از جمهوري اس��المي به عن��وان یک مدل 
سیاسي اقتصادي ناموفق و غیرقابل تقلید، 
شاهد موج روزافزون اقبال به اسالم سیاسي 
به عنوان ایدئولوژي مبارزه و مطرح شدن امام 
خمیني)ره( به عنوان سمبل احیاي عظمت 
اسالم و غرور مسلمانان در دهه 80 هستیم. 

این امر دقیقا مصادف شد با افول مارکسیسم و سوسیالیسم به عنوان 
ایدئولوژي هاي جذاب و خمیرمایه انقالب هاي ضداس��تعماري و 
ضدسرمایه داري. با رخت بربستن دشمن 70 ساله، نظام سلطه و 
سرمایه، دشمن اصلي را در اس��الم و آن هم اسالم سیاسي ملهم از 

انقالب اسالمي و اندیشه امام خمیني)ره( دید.
در آغاز، تالش امپریالیسم خبري و کارزار تبلیغاتي آن، معطوف به 
بیان نقاط ضعف و عدم کارایي اسالم سیاسي و تعارض آن با حقوق 
بش��ر و مقتضیات جهان مدرن بود اما پس از آنک��ه دریافت، اقبال 
عمومي در جهان اسالم نسبت به مدل جمهوري اسالمي بیشتر از 
آن است که با این ترفندها و حربه هاي تبلیغاتي و فریبکارانه بتواند 
از گرایش رو به تزاید جوانان و انقالبیون به اسالم سیاسي بکاهد و 
جایگاه اسالم به عنوان ایدئولوژي مبارزه آزادي بخش مستحکم تر 
از آن است که با این پروپاگانداهاي نخ نما و محیالنه کم رنگ شود، 
سعي در ایجاد بدیل هاي جعلي براي اسالم ناب محمدي که توسط 
مدل نظام جمهوري اسالمي نمایندگي مي شد، کرد و در این راه با 
هم دستي خصم مبین تش��یع در تاریخ؛ یعني وهابیت به ایجاد و 
تقویت جریانات افراطي، آموزش و مسلح کردن آنها اقدام کرد. هدف 
غایي بلوک استکبار و به طور مشخص آمریکا و انگلستان آن بود تا با 
علم کردن جریانات افراطي، خشن و بدوي در وهله اول چهره اسالم 
را به عنوان پاسخي جامع و همه جانبه به مشکالت و بن بست هاي 
جامعه بشري مخدوش کند و قرائت سلفي، متحجر و بدوي از اسالم 
را به عنوان چهره واقعي اسالم به جهانیان بنمایاند و در وهله دوم با 
به محاصره درآوردن جمهوري اسالمي توسط حکومت هاي سلفي 
وابس��ته به آمریکا و س��عودي از جهانگیر 
ش��دن پیام انقالب اس��المي، ممانعت به 
عمل آورد. ذوق زدگي مقامات کاخ سفید 
از تصرف کابل توسط طالبان در سال 76 
و به رسمیت شناخته ش��دن این گروه از 
سوي دولت هاي مرتجع و وابسته منطقه 
مانند س��عودي، امارات و پاکستان را باید 
در همین راستا ارزیابي کرد. واقعیت تلخ 
آن است که تالش دش��منان اسالم براي 
تقویت وهابیت تا حدودي قرین موفقیت 
بوده و براي مدتي وهابیت به نسخه غالب 
اس��الم سیاس��ي در برخي مناطق مانند 
افغانستان، پاکستان، چچن، سین کیانگ 
و یمن تبدیل شده بود. این نوع گرایش ها 
با وجود تظاهر به تقید به شرع و مخالفت 

صهي�ونيس���م بي��ن المل�ل   
و  مدي�اي وابس�ته ب�ه آن 
مي خواهد جنايات گروه هاي 
تروريس�تي س�لفي را ب�ه 
پ�اي اس�الم بنويس�د و 
بدين ترتيب چهره اس�الم 
را ب�ه عن�وان يگان�ه راه 
نجات بشر در افکار عمومي 

جهانيان مخدوش کند

مهم ترين تهديد پيش روي 
موج نوين بيداري اس�المي 
جريان س�لفي اس�ت ک�ه با 
هرز دادن انرژي جنبش هاي 
اجتماعي در جهان اس�الم و 
سوق دادن آن به وادي تحجر 
و تروريسم کور، زمينه را براي 
به انحراف کشاندن قيام هاي 

مردمي فراهم می کند

جريان هاي بيداري
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با اجانب صلیبي و صهیونیست، در عمل تنها آب به آسیاب دشمن 
ریخته و شرایط را براي حضور گسترده ساختارهاي یوروآتالنتیکي 
در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس و حتي آسیاي مرکزي و قفقاز 
فراهم کرده اند و از آن مهم تر با ارائه چهره اي خشن، ضدمدنیت و 
فرهنگ ستیز از اسالم، بیشترین خدمت را به دشمنان اسالم کردند؛ 
یعني دقیقا همان انتظاري را که اربابان غاصبان حرمین شریفین از 
آنها داشتند، برآورده کردند. با این وجود، خوشبختانه در سال هاي 
اخیر با جنایاتي که در عراق و افغانستان از جانب گروه هاي سلفي 
علیه مسلمانان به خصوص شیعیان صورت گرفته، نقاب از چهره این 
جریان برافتاده و ماهیت واقعي آنها که اجراي منویات استعمارگران 
غربي است، برمال شده است. از همین رو مشاهده مي کنیم پایگاه 
سازماني مانند القاعده از مناطقي مانند شمال آفریقا که سابقا در 
آن از نفوذ فراواني برخوردار بوده، به مناطق دوردست مانند منطقه 
قبیله اي پاکستان که س��طح مدنیت و دانش مذهبي در آن بسیار 
نازل تر است، منتقل شده و این گروه ها در جهان عرب به تدریج در 
حال از دس��ت دادن پایگاه ها و نفوذ اجتماعي خود هستند. تجربه 
جریانات انحرافي در جهان اسالم بیش از هر چیز نمایانگر این بوده 
که قدرت این قبیل گروه ها تنها از موضع سلبي و تخریبي بوده و در 
مقام ایجاب و نظام سازي فاقد هرگونه توش و تواني هستند و حرفي 
براي گفتن ندارند و جز قشري نگري و جمود فکري در عرصه داخلي 
و بحران آفریني در س��طح منطقه و مهیا کردن زمینه براي حضور 
استعمارگران در جهان اسالم دستاوردي نداشته اند. ناگفته نماند که 
ارتباطات جریان سلفي و قدرت هاي غربي، امري جدید نبوده بلکه 
مسبوق به سابقه بوده و به آغاز قرن بیستم و رقابت عثماني و بریتانیا 
در نجد و حجاز بازمي گردد. در آن مقطع، دو گروه براي رسیدن به 

قدرت در شبه جزیره عربستان با یکدیگر در رقابت بودند:
1- خاندان هاشمي منتسب به حسین شریف مکه )اسالف خاندان 

سلطنتي عراق و اردن(
2- آل سعود که از سال ها قبل مروجین فرقه وهابیت بودند.

شایان ذکر اس��ت که هر دو گروه از روابط حسنه اي با امپراتوري 
بریتانیا برخ��وردار بودند. با این وج��ود، پس از برآورده��ا و انجام 
محاسباتي، انگلستان براي اجراي اهداف خود در منطقه، آل سعود 
را برگزید. در حقیقت، بخش بزرگي از تاریخ جدید منطقه، حاصل 
همین انتخاب اس��ت. مس��لما این گزینش ترجیحي بالمرجح و 
بي حکمت نبوده است. در واقع هیچ کس در سرسپردگي و وابستگي 
خاندان هاشمي به انگلستان، تردیدي ندارد اما چرا انگلستان آل سعود 
را برگزید و از پشت به شریف مکه خنجر زد؟ قدر مسلم، پاسخ را نباید 
در دادن تضمین هایي از سوي آل سعود براي ادامه حضور انگلستان 

در منطقه و وعده اعطای امتیازات اقتصادی جست؛ چراکه خاندان 
هاشمي نیز حاضر به ارائه تضمین هایي بود؛ کمااینکه اعضای این 
خاندان در سال هاي بعد در جریان قیام رشید عالي گیالني در عراق 
در دهه 40 و سپتامبر سیاه اردن در دهه 70 ثابت کردند که کامال 
در راستاي منافع استراتژیک و مصالح انگلستان عمل مي کنند. به 
نظر مي آید ریشه این امر را باید در این واقعیت یافت که امپراتوري 
بریتانیا از س��ال ها قبل در جریان قیام هایي نظیر جنبش تنباکو، 
انقالب مش��روطیت و مبارزات مردم جنوب ایران و قیام شیعیان 
عراق از پتانسیل عظیم بسیج گري مکتب تشیع و نفوذ کالم مراجع 
عظام آگاه شده بود. از این رو در این اندیشه بود که آن جریاني را که از 
بیشترین مرزبندی و عناد با مکتب اهل بیت)ع( برخوردار است در مرکز 
معنوي جهان اسالم تقویت کند تا در سال هاي بعد همچون مانعي در 
برابر رشد جریانات اصیل ضداستعماري در بالد اسالمي عمل کرده 
و با تشبث به بازگشت به اسالم خالص و پیراسته از خرافات و عمل به 
سیره سلف صالح، توجهات را از طریقه حقه جعفري منحرف کند و 
با قطع حلقه هاي اتصال جامعه اسالمي به منبع عترت آن را به وادي 

ناکجاآباد سوق دهد.
در واقع مهم ترین تهدید پیش روي موج نوین بیداري اس��المي 
نیز همین جریان سلفي است که با هرز دادن انرژي جنبش هاي 
اجتماعي در جهان اس��الم و س��وق دادن آن ب��ه وادي تحجر و 
تروریسم کور و تبلیغات خصمانه علیه تشیع و نظام اسالمي ایران، 
زمینه را براي به انحراف کشاندن قیام هاي مردمي فراهم می کند. 
بررسي ش��بکه هاي تلویزیوني و اینترنتي منتسب به جریانات 
سلفي و تکفیري نیز نشان مي دهد که برخالف ادعاي آنها براي 
مبارزه با صهیونیسم و آمریکا، در این برنامه ها بیشترین انتقادات 
و هجمه ها متوجه آموزه هاي تشیع، اندیشه سیاسي امامیه و نظام 
جمهوري اسالمي ایران است. البته خوشبختانه در سال هاي اخیر 
با آشکار شدن ماهیت واقعي این قبیل جریانات، زمینه مساعدي 
در منطقه براي روي برتافتن از اندیشه هاي سلفي و روي آوردن 
به اسالم راستین انقالبي متجلي در آموزه هاي انقالب اسالمي، 
فراهم شده که البته در ایجاد این ش��رایط به غیر از آشکار شدن 
ماهیت واقعي جریان سلفي، کارنامه درخشان نظام اسالمي در 
طول بیش از س��ه دهه اخیر نیز مؤثر بوده اس��ت. دفاع از حقوق 
مسلمانان و مظلومان در سراس��ر جهان و در عین حال مدیریت 
بحران هاي منطقه اي و جهاني چون جنگ اول و دوم خلیج فارس 
و تهاجم آمریکا به منطقه با کمترین هزینه براي ملت ایران، توسعه 
عظیم اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي با وجود جنگ تحمیلي و 
تحریم هاي بین المللي، عزت و اقتدار ملي در سطح جهاني و پایگاه 

گسترده در قلب و جان آزادگان سراسر جهان، همه و همه موجي 
از حمایت و همدلي نس��بت به جمهوري اسالمي را برانگیخته و 
جایگاه آن را به عنوان مدلي قابل الگوب��رداري براي تمام جوامع 
اسالمي، تثبیت کرده اس��ت. در این میان عملکرد جریان هاي 
منبعث و متأثر از جمهوري اس��المي مانند حزب اهلل در لبنان و 
حماس و جهاد اسالمي در فلسطین و مقاومت حماسي آنها در 
برابر صهیونیست ها نیز در تقویت این دیدگاه مؤثر بوده است؛ 
چراکه در ش��رایطي که تمامي جریانات اعم از راست و چپ در 
برابر دولت غاصب صهیونیست به درجات مختلف، راه مماشات 
و سازش در پیش گرفته و در خفا و آشکار دم از صلح و مذاکره 
با آن مي زدند، تنها این جریانات که ب��ه اعتباري ادامه منطقي 
انقالب اسالمي در منطقه هس��تند تا به آخر در برابر متجاوزان 
ایس��تاده و آنها را وادار به هزیمت و عقب نشیني کردند. امروزه 
در سراسر خاورمیانه و ش��مال آفریقا و کل جهان اسالم، مقام 
معظم رهب��ري از محبوبیت و جایگاه بي نظی��ري برخوردارند و 
توده هاي میلیوني مس��لمان، تحقق آرمان ها و آم��ال خود را در 
وجود معظم له جست وجو مي کنند. در این شرایط بار دیگر نگاه ها 
به ام القراي جهان اسالم و پایگاه اصلي اسالم انقالبي دوخته شده 

و جمهوري اسالمي موقعیت خود را به عنوان نقطه اتکا و ملجاي 
مسلمانان جهان تحکیم کرده است. به برکت رهبري داهیانه مقام 
معظم رهبري، شاهد افزایش نفوذ روزافزون جریانات، احزاب و 
جنبش هایي هس��تیم که خود را وامدار و پیرو اندیشه سیاسي 
جمهوري اسالمي مي دانند. در شرایط کنوني این مساله براي 
مردم خاورمیانه و شمال آفریقا به اثبات رسیده که تنها ایثار و از 
جان گذشتگي صرف نمي تواند منجر به رهایي از یوغ وابستگي 
خارجي و استبداد داخلي شود بلکه تنها یک رهبري جامع نگر، 
متصل به گنجین��ه معارف اه��ل بی��ت)ع(، داراي درک عمیق 
استراتژیک از معادالت منطقه اي و جهاني و آگاه به مقتضیات 
عصر مي تواند در این دوران خطیر، جوامع اس��المي را به سوي 
ایده آل مطل��وب هدایت کند. جایگاه اح��زاب الدعوه و مجلس 
اعال در کابینه فعلي ع��راق، موقعیت برتر حزب اهلل در مجلس و 
دولت لبنان، تثبیت جایگاه شیعیان در هرم سیاسي افغانستان، 
قیام قهرمانانه مردم بحرین علیه مزدوران آل خلیفه و آل سعود، 
پیروزي مردم مصر بر فرعون زمان و تشکیل حزب شیعیان در 
این کش��ور، جملگي خبر از رویش هاي عظیمي مي دهد که به 

برکت انقالب اسالمي در منطقه در حال تحقق است.

آمریکا و به طور كلی غرب همواره از 
حامیان اصلی دولت سعودی كه مروج 
اندیشه های وهابیت می باشد، بوده اند
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نگاهي بر جريان انحرافي وهابيت

فرقه ضاله
بیداری اسامی در مسیر خود با مخاطرات و چالش هایی مواجه 
اسللت که از مهم ترین آنها اندیشلله ها و جریان هللاي انحرافی 
در درون خود منطقه اسللت که تاش می کننللد حرکت مردمی 
را در راسللتای منافع خللود منحرف کنند؛ ازجمللله اصلی ترین 
این جریان ها، فرقه وهابیت اسللت که در قلب جهان اسللام و با 
لباس اسامی، اقدام به همكاری با دشمنان اسام می کند. برای 
شللناخت بهتر این فرقه، نگاهی مختصر به نحوه شللكل گیری 
آن، افكار و عقاید نظریه پردازان وهابی و جنایات انجام شللده 

خواهیم انداخت.

ابومحمد بربهاری

او در ق�رن 10 می�الدي از علم�ای 

حنبل�ی بغ�داد ب�ود. او عزاداري ها، 

روضه خواني ها و مرثیه  سرایي ها را به 

شدت مورد انکار و تخطئه قرار داد.

احمدبن عبدالحليم حراني

حرانی مع�روف به ابن تیمیه در س�ال 

1263می�الدي در ح�ران )ترکی�ه( 

متولد شد و در سال 1328 درگذشت. 

او نظریه پ�رداز و بنیانگ�ذار نهض�ت 

فکری اي در باب توحید و شرك است 

که عقایدش در نهایت به ظهور وهابیان 

منتهی شد.

ابن قيم جوزيه

ابن قیم جوزیه در سال 1292میالدي  

متولد شد و در سال 1350 درگذشت. 

وی گرچه تأثیری زیربنایی در تحول 

وهابی�ان نداش�ت ام�ا از مروج�ان 

سرسخت عقاید ابن تیمیه بود.

محمدبن عبدالوهاب

عبدالوه�اب در س�ال 1703 میالدي 

در عربس�تان متولد و در س�ال 1791 

درگذشت.  فرقه وهابیت توسط وی به 

طور رسمی در عربستان شکل گرفت.

عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعود

ملک عبدالعزیز در مه سال 1880 میالدي 

متولد شدو در سال 1953 درگذشت. او 

س نظام پادش�اهی در 
به عنوان مؤس�

عربس�تان در س�پتامبر س�ال 1932 

عربستان سعودی را بنیان  گذاشت.

عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز

بن باز در نوامبر سال 1910 میالدي در 

ریاض متولد و در سال 1999 درگذشت.  

بن باز در کتاب »مسأله..  التقریب« به نفی 

مس�لمان بودن ش�یعیان پرداخته 
است.

جنايات وهابيون
آرا و عقای��د بعضي از علم��اي وهابي )حرام ب��ودن تصویر و 
مجس��مه به طور مطلق( مانند ابن تیمی��ه، ابن قیم جوزیه و 
محمدبن عبدالوهاب باعث تخری��ب ضریح و گنبد حرم امام 
حس��ین)ع( و قتل عام بی��ش از پنج هزار نفر در س��ال 1331 

شده است.
س��ال 1342 در نتیجه درگیري هایي که بین طایفه وهابي ها 
)ابن الس��عود ملک نجد و حجاز( و ملک حسین شریف مکه و 
مدینه روي داد، وهابی ها قبور مطهر امام حسن مجتبی)ع(، امام 
زین العابدین)ع(، امام باقر)ع(، امام صادق)ع( و... را بدون اس��تثنا 

تخریب کردند.
مس��ووالن حزب الوفاق اعالم کرده اند نیروهاي س��پر جزیره 
در ماه مارس س��ال 2011 میالدي بیش از 30 مکان مذهبي 

ازجمله 16 مسجد را ویران کرده اند.

در جریان دس��تگیری عوامل تجزیه طل��ب بمب گذاری های 
پیاپی س��ال 2005 در اهواز، مشخص ش��د که از مجموع 46 

دستگیر شده، 44 نفر دارای عقاید وهابي هستند.
با گردن زدن یک زن اندونزیایي با شمشیر در20 ژوئن 2011 
آمار گردن هاي جدا شده در عربستان سعودي در این سال به 

عدد 27 رسید.

دخالت وهابي ها در کشورهاي همسايه
در 15 سپتامبر 2011 ش��یعیان کربال عازم زیارت عتبات در 
سوریه بودند که 22 نفر از آنها در استان سني نشین االنبار در 
غرب عراق، توس��ط گروه هاي وهابي ربوده شده و به شهادت 

رسیدند.
حکام سعودي در 14 مارس سال 2011 به درخواست پادشاه 
بحرین براي س��رکوب قیام م��ردم بیش از 30 هزار افس��ر و 
نیروهاي نظامي سعودي را در قالب نیروهاي سپر جزیره راهي 

بحرین کردند.
10 آوریل 2011 یک افس��ر اطالعاتي اردن��ي فاش کرد که 
بندر ب��ن س��لطان، گروه هایي لجس��تیکي در اختی��ار دارد 
که از مرزهاي اردن براي نفوذ به س��وریه و اع��زام نیروهاي 
آموزش دی��ده و ارس��ال س��الح و م��واد منفجره اس��تفاده 

مي کنند.
 15 مارس سال 2011   کشتي »تبوک« که حامل 75 خودروي 
نظامي و زرهي س��عودي به همراه یک هیأت نظامي بلندپایه 

سعودي بود، وارد بندر عدن شد.
شیخ حافظ سالمه )رهبر مقاومت سوئز( در 13 آگوست 2011 
اظهار داشت اسنادي دارد که نشان مي دهد عربستان سعودي 
مبلغ سه میلیارد دالر به دولت مصر پیشنهاد داده تا در ازاي آن 

از برگزاري دادگاه مبارک صرف نظر کند.
در س��ال 1805م. عد ه اي متاثر از آرا و عقای��د علماي وهابي 
به نجف اشرف حمله بردند ولی چون شهر دارای برج و بارو و 
خندق بود، با دفاع سرس��ختانه مردم، موفق به تخریب اماکن 

مذهبي نشدند.
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مداخله گرايي و بيداري

قدرت هاى خارجى كه با آخرين توانايي ها و شگردهاى خود سعى مي كردند حكام 
مستبد و فاسد و وابسته را در اين كشورها حفظ كنند و تنها هنگامى از حمايت آنها 
دست برداشتند كه قيام و عزم مردم، هيچ گونه اميدى براى آنها باقى نگذاشت، حق 
ندارند خود را در پيروزى اين انقالب ها س��هيم بدانند. در جايى مانند ليبى هم، ورود 
و دخالت آمريكا و ناتو نمي تواند حقيقت را مش��وب كند. در ليبى، ناتو ضايعه هاى 
بى جبران آفريده است. اگر دخالت نظامى ناتو و آمريكا نبود، ممكن بود مردم اندكى 
ديرتر پيروز شوند  ولى در عوض، اين همه زيرساخت نابود نمي شد؛ اين همه نفوس 
بى گناه از زنان و كودكان كشته نمي شدند و آنگاه دشمنانى كه خود سال ها همراه و 
 همدست قذافى بوده اند، مدعى حق دخالت در اين كشور مظلوم و جنگ زده، نمي شدند.

بیانات مقام معظم رهبري
 در اجالس بین المللی بیداری اسالمی 1390/06/26

طرح: بهرام غروی
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مداخله گرايي و بيداري

اسالم مانع نفوذ غرب
گفت وگو با ناصرالجبری رئيس دانشکده دعوت اسالمي لبنان

من از همه ملت ها اسللامي در هر جا درخواست دارم تظاهرات و حرکت مسللالمت آمیز داشته باشند چون استفاده از اسلللحه، راه دخالت خارجي را 
باز مي کند. ما باید از انقاب اسللامي ایران و رهبري حكیمانه امام خمیني)ره( برای انقاب مسللالمت آمیز بهره بگیریم؛ این بخشللی از سللخنان شیخ 
عبدالناصرالجبری اندیشمند و متفكر اسامي و رئیس دانشكده دعوت اسامي لبنان است که در گفت وگو با همشهری دیپلماتیك در حاشیه نشست 

کمیته مرکزی مجمع جهاني بیداری اسامی بیان کرد. در ادامه متن این گفت وگو را می خوانید.

 كشورهاي غربي سعي دارند با نفوذ در 
انقالب هاي اخیر و منحرف كردن آنها 

محور مقاومت را تضعیف كنند اما با آگاهي 
مردم به این هدف خود نمي رسند

چه پارامترهایي در حرکت ها و انقالب هاي اخیر 
منطقه وجود دارد که موجب می شود آن را بیداري 
اسالمي بنامیم و نه بهار عربی که غرب به دنبال 

ترویج آن است؟
غرب، نام بهار عربي را به این انقالب ها و حرکت ها در کش��ورهاي 
عربي می دهد، در حالی ما مي دانیم غرب، جامعه ش��رقي اسالمي 
ما را دوس��ت ندارد و هدف غرب از این اقدامات، سوار شدن بر موج 
بیداري اسالمی و منحرف کردن مسیر آن است. این هدف محقق 
نخواهد شد مگر اینکه این حرکت ها از اسالم جدا شود بنابراین آنها 
نام هاي زیبا و قش��نگي را مطرح مي کنند تا ما را از اسالم منحرف 
کنند اما ما نمی توانیم ب��ه غرب اعتماد کنیم در حال��ی که آنها با 

کشتي ها و هواپیماهای جنگی به کشورهای ما حمله و وطن ما را 
خراب می کنند. چه در افغانستان، چه در لیبي و عراق، حمله آنها 
چه نتیجه ای جز بیش از دو میلیون کشته در عراق، بیش از 200 
هزار کش��ته در لیبي و خرابي برای این کشورها دربر داشته است. 
من اعتقاد دارم که غرب و آمریکا نس��بت به ما کینه و بغض دارند 
و به هیچ وجه قبول نمي کنم که آنها خیر و پیش��رفت جامعه ما را 
مي خواهند. غرب و آمریکا از خیلي وقت پیش از اینها، برنامه ریزي 
کرده اند و طرح هایي براي نفوذ در منطقه و جامعه ما تدوین کرده اند؛ 
چنانکه با تقسیم جوامع ما به طوائف و قومیت ها، سعی در دامن زدن 
به اختالف و تفرقه افکنی برای رس��یدن به اهداف خود داشته اند. 
بیداري اسالمي که در مورد آن صحبت مي کنیم، حادثه تصادفي 

یا نویني نیس��ت بلکه این بیداري از زمان رسول خدا تا امروز ادامه 
داشته؛ هرچند بعضي وقت ها روش��ن و فعال بوده و بعضي وقت ها 
خاموش بوده است. چنانکه در آخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، 
ما شاهد بیداري فکري و فرهنگي در کش��ورهاي عربي بودیم که 
نام انقالب عربي بزرگ به خود گرفت. این حرکت می توانس��ت به 
بیداري اسالمي تبدیل ش��ود، هرچند بیداري فرصت نداشت به 
حقیقت و واقعیت تبدیل شوند اما بیداري اسالمي که امروز شاهد 
آن هستیم، ریش��ه آن به حضرت امام خمیني)ره( برمي گردد. امام 
خمیني)ره( توانستند در دهه 70 قرن بیستم، بیداري اسالمي را به 
حقیقت و واقعیت تبدیل کنند و جمهوري اسالمي ایران را تشکیل 
دهند با این کار، پیام بیداري اسالمي از ایران به همه کشورها منتشر 
شد و امام خمیني)ره( توانستند اثبات کنند که اسالم براي هر زمان 

و هر مکان کارایي دارد.
  کشورهای غربی چه اهدافی را در جریان بیداری اسالمی دنبال 

می کنند؟
من شک و تردید ندارم که آنها تالش مي کنند تا بیداري را از مسیر 
خود منحرف کرده تا از آن به نفع خودشان بهره برداری کنند. در اینجا 
یک نکته را باید یادآوری کنم اینکه تا به امروز کل امت اسالمي حرکت 
نکرده و آنهایي که دارند تظاهرات مي کنند، بخشی از جامعه اسالمي 
هستند، وقتي همه ملت اسالمي حرکت  کنند و تصمیم بگیرند که 
باید وضعیت جامعه اسالمي را تغییر دهند، حرکت قوی تر خواهد بود 
و آمریکا و غرب راه نفوذ پیدا نخواهند کرد. آمریکا و غرب امروز دارند 
به بعضي افراد پول مي دهند و آنها را مي فرستند تا در حرکت مردم 
نفوذ کرده و مسیر و هدف این انقالب ها را منحرف کنند و آنها تالش 
می کنند زمینه دخالت ناتو ، آمریکا و غرب در کشورشان به بهانه هاي 
مختلف مانند اینکه مردم بدون کم��ک غرب نمي توانند رژیم هاي 
مس��تبد را س��اقط کنند، به وجود آورند. ما نمي گوییم نباید علیه 
رژیم های مستبد تظاهرات کنیم و باید صبر کنیم بلکه ما مي گوییم 
باید با تالش و جهد خودمان، این رژیم ها را سرنگون کنیم و نباید به 
غرب و آمریکا فرصت دخالت بدهیم. آمریکا و غرب، دشمن ما هستند. 
چطور ما از دشمن خودمان کمک مي خواهیم، در حالی که کمک آنها 
جز خرابی وطن ما، کشتن کودکان، زنان و مردهاي ما نخواهد بود. 
هدف انقالب های امروز، ساختن، پیشرفت وطنمان، حمایت از عدالت 
اجتماعي و عزت ملت است و براي رسیدن به این هدف، یک راه بیشتر 
نداریم. این راه ادامه تظاهرات مسالمت آمیز بدون استفاده از اسلحه 
است. کساني که خواستار دخالت ناتو و غرب در کشورشان هستند 
خواهان آزادي و عدالت نیستند. آنها خائن به وطنشان هستند، خائن 

به اسالم و ملت هستند و در کشتار مردم شریک هستند.

  برخی ادع�ا می کنن�د در یمن و بحری�ن، ش�اهد انقالب هاي 
مسالمت آمیز هستیم ولي آنها پیروز نشده اند اما در لیبي به دلیل 
کمک ناتو انقالب پیروز ش�د. این ادعا را چگونه می توان توضیح 

داد؟
آنها حتما پیروز خواهند ش��د. غرب و آمریکا ادع��ا مي کنند که از 
حقوق مردم حمایت مي کنند و به حکام فشار مي آورند تا استعفا 
دهند و ادعا مي کنند که خواهان دموکراس��ي و آزادي هستند اما 
همه اینها دروغ اس��ت؛ چنان که در یمن و بحرین، انقالب مردم و 
خواسته هاي آنها را نادیده گرفتند. چرا؟ به خاطر اینکه خواسته هاي 

مردم در این کشورها با اسالم تطابق دارد و 
چون آمریکا و غ��رب مي دانند راه نفوذي در 
این انقالب ها ندارند. به دلیل این خواس��ته، 
مردم و انقالبش��ان را نادیده مي گیرند. باور 
کنید اگر آنها راه نف��وذ در انقالب این مردم 
را پیدا کنند، حتما از این انقالب ها حمایت 
خواهند کرد حتي ممکن است حمله کنند 
تا دیکتاتورها را س��رنگون کنند اما حقیقتا 
آنها به خاطر حمایت از مردم نیست که دنبال 
سرنگونی دیکتاتور ها هستند بلکه آنها دنبال 
منافع خودشان هستند؛ معارضان اگر خواهان 
آزادي  دموکراس��ي و عقالنی��ت بودند، باید 
مي آمدند با نظام سوریه گفت وگو می کردند 
و برای رس��یدن به هدفشان به طور عقالني 
و حکیمانه عمل می کردن��د؛ چراکه حمله 
کردن ناتو به سوریه جز خرابی و کشتن، هیچ 
سودی برای مردم ندارد. پس می بینیم آنها 
همان خواس��ته هاي آمریکا را مي خواهند، 
مي خواهند محور مقاومت شکست بخورد. 
آنها در چاه غفلت افتادند. من اعتقاد دارم از 
چند ماه قبل چند کشور عربي و غربي توطئه 
کردند تا سوریه را متشنج نشان دهند تا از این 

طریق، پذیرش سازمان بین الملل برای حمله ناتو به سوریه را بگیرند 
اما وقتي که روسیه از حق وتو استفاده کرد و نتوانستند این گام را 
اجرا کنند، طرح ایجاد منطقه حائل در مرز سوریه - ترکیه را مطرح 
کردند؛ در حالی که هدف آنها استفاده از این منطقه برای حمله به 
سوریه است اما من مطمئن هستم که پیروز نخواهند شد چون مردم 
سوریه از این طرح و برنامه ریزي آگاهي کافي دارند و از محور مقاومت 

حمایت مي کنند و همیشه اراده مردم پیروز خواهد شد.

بيداري اس�المي که در م�ورد آن صحبت 
مي کنيم، حادثه تصادفي يا نويني نيس�ت 
بلکه اين بي�داري از زمان رس�ول خدا تا 
امروز ادامه داشته؛ هرچند بعضي وقت ها 
روش�ن و فع�ال ب�وده و بعض�ي وقت ه�ا 
خاموش بوده اس�ت. اما بيداري اسالمي 
که امروز ش�اهد آن هس�تيم، ريش�ه آن 
به حض�رت ام�ام خمين�ي)ره( برمي گردد. 
امام خميني)ره( توانستند در دهه 70 قرن 
بيس�تم، بيداري اس�المي را به حقيقت و 
واقعيت تبديل کنند و جمهوري اس�المي 
ايران را تش�کيل دهن�د با اي�ن کار، پيام 
بيداري اسالمي از ايران به همه کشورها 
منتش�ر ش�د و امام خميني)ره( توانس�تند 
اثبات کنند که اس�الم براي هر زمان و هر 

مکان کارايي دارد.



دولت آمریکا با حمایت خود از مخالفان 
سوریه نشان داده كه هدف اصلي این دولت 

براندازي نظام  سیاسي سوریه است

راهبردهای جهان غرب 
در مواجهه با بیداری اسالمی

»الگوی تفکيك« در برخورد با جنبش های انقالبي منطقه

جنبش اجتماعی کشورهای جهان عرب از ژانویه تا دسامبر 2011 ادامه یافته است؛ تحوالتی که 
دکتر ابراهيم متقی
استاد دانشگاه تهران

نه تنها ساختار داخلی کشورهای تونس، مصر، مراکش، لیبی، عربستان، سوریه، بحرین و یمن را 
در سطوح مختلف تحت تأثیر قرار داده بلكه آثار و پیامدهای آن بر رفتار راهبردی ایاالت متحده 
آمریكا در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز تأثیرات قابل توجهی برجای گذاشته است. شواهد نشان می دهد که جنبش اسامی جهان عرب، دارای 
رویكرد و جهت گیری اسامی است. در تمامی کشللورهای یاد شده، گروه های اسللام گرا بر اساس نشللانه های دموکراتیك به گسترش موج 
ضدحكومتی در مقابله با کشورهای وابسته به جهان غرب، ایفای نقش کرده اند. بنابراین طبیعی است که آمریكا و دیگر کشورهای غربی نسبت 

به چنین فرایندی واکنش نشان دهند. واکنش کشورهای غربی نسبت به موج بیداری اسامی، متنوع و متفاوت است.

مداخله گرايي و بيداري

1- تحول در راهبردهای خاورميانه ای آمريکا
فرآیندهای سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه  
بعد از جنگ دوم جهانی همواره با چالش، مخاطره 
و بحران امنیتی همراه بوده است. تمامی رؤساي جمهور آمریکا 
درگیر بحران امنیتی در این حوزه ژئوپلتیکی بوده اند. از س��وی 
دیگر می توان نش��انه های زی��ادی از بی اعتمادی ش��هروندان 
خاورمیانه نسبت به سیاست خاورمیانه ای آمریکا را مورد مالحظه 
قرار داد. آنان بر این اعتقادند که آمریکا نتوانس��ته جلوه هایی از 
توازن، هماهنگی و همکاری متوازن بین واحدهای خاورمیانه ای 
را به وجود آورد. به این ترتیب، افراد یادشده تالش دارند تا سیاست 
امنیتی آمریکا را بر اساس شکل بندی های ساختاری خاورمیانه، 
نقش آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستي و همچنین منازعات 

پایان ناپذیر این منطقه، مورد تحلیل قرار دهند.

الگ��وی رفتار منطق��ه ای آمری��کا در خاورمیان��ه و در دوران 
جنگ سرد بر اساس شاخص های ساختاری در نظام بین الملل 
سازماندهی ش��ده بود. به همین دلیل بود که آیزنهاور در سال 
1956 تالش همه جانبه ای به انجام رساند تا زمینه خروج نیروهای 
نظامی انگلیس، فرانسه و رژیم صهیونیستي از مصر را فراهم سازد. 
از سوی دیگر مقامات اتحاد شوروی با فروش تسلیحات فوق مدرن 
به مصر در سال 1972 مخالفت کردند. این امر نشان می دهد که 
در ساختار دوقطبی، جلوه هایی از هماهنگی، همکاری و موازنه 
بین آمریکا و اتحاد شوروی وجود داشته است. چنین فرآیندی بعد 
از جنگ سرد با تغییرات مشهودی روبه رو شد. فرسایش و فروپاشی 

ساختار دوقطبی را می توان در زمره عوامل و 
موضوعاتی دانست که چالش های بیشتری 
در برابر سیاس��ت خاورمیانه ای آمریکا به 

وجود آورده است.
چنین چالش هایی را می توان در دوران 
کلینتون، جورج بوش و باراک اوباما مشاهده 
کرد. هر یک از رؤس��ای جمهور آمریکا در 
سال های بعد از جنگ سرد، تالش داشتند 
تا ابتکارهاي جدیدي را برای عبور از بحران 
مورد اس��تفاده قرار دهند. ش��واهد نشان 
می دهد که چنین ابتکاراتی نتوانس��ته به 
نتایج مطلوب برای ایجاد ثبات منطقه ای 
منجر شود. اوباما از ابتکار جنگ نرم برای 
مقابله با کشورهایي که رادیکال مي پندارد، 
استفاده کرده است. محور اصلی سیاست 
تغییر در رهیافت امنیتی آمریکا را می توان 
مقابله با حکومت   های رادی��کال از طریق 

نیروهای اجتماعی دانست. در چنین  شرایطی، انقالب اجتماعی 
جایگزین کودتا یا جلوه های دیگری از براندازی می شود. چنین 
الگویی را اوباما در ارتباط با سوریه مورد استفاده قرار داده است. 
هدف اصل��ی اوباما را می توان ایجاد آش��وب سیاس��ی از طریق 
گروه هایی دانس��ت که دارای پیوندهای هویت��ی و ایدئولوژیک 
با عربستان س��عودی هستند. از س��وی دیگر آمریکا فشارهای 
بین المللی گسترده و فراگیری علیه سوریه اعمال کرده است. از 
جمله این اقدامات می توان به ارسال پرونده هسته ای سوریه به 
شورای امنیت سازمان ملل اشاره داشت. عالوه بر آن، تحریم های 
اقتصادی و امنیتی قابل توجهی علیه مقامات سوریه اعمال شده 

است.

ی  يس�ت ها تژ ا ستر ا
اي�ن  ب�ه  آمريکاي�ی 
رس�يدند  جمع بن�دی 
ک�ه اصلی تري�ن تهديد 
فراروی هژمونی آمريکا را قدرت های بزرگ 
تشکيل نمی دهند. چالش های عصر موجود 
از س�وی واحدهای منطق�ه ای و بازيگران 
غيردولتی شکل گرفته است؛ بازيگرانی که 
رقيب بزرگ نظامی محسوب نمی شوند. در 
بين کشورهای منطقه ای، ايران در سلسله 
مرات�ب تهدي�دات منطقه ای آمري�کا قرار 
دارد. گزارش اس�تراتژی امنيتی آمريکا در 
سال 2010 نشان می دهد که آنان نسبت به 
اقدامات و توانايی های نظامی و استراتژيك 
ايران نگرانند. بنابراين طرح ريزی دفاعی، 
اس�تراتژيك و عملياتی آمريکا در راستای 
محدودس�ازی و مقابله با چنين بازيگرانی 
محسوب می ش�ود. ادراک آمريکا از ايران، 

ماهيتي پرمخاطره دارد.
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2- سیاس�ت امنیتی آمری�کا در عصر انقالب ه�ای اجتماعی 
خاورمیانه

نظام منطقه ای در دوران بعد از جنگ سرد با تغییرات بنیادین 
روبه  رو شده اس��ت. معادله قدرت تغییر یافته و الگوی جدیدی 
از روابط همکاری جویانه و تعارضی ش��کل گرفته است. به طور 
کلی می توان به این جمع بندی رس��ید که گرایش های گریز از 
مرکز در محیط های منطقه ای افزایش بیشتری پیدا کرده است. 
موج های بلندی از پیچیدگی و پویایی در محیط منطقه ای درهم 
نوردیده شده است. تعداد قابل توجهی از وابستگی های متنوع و 
ناپایداری های اجتناب ناپذیر، صحنه سیاست منطقه ای را شکل 
می دهد. توزیع قدرت در روابط مرکز پیرامون شکل گرفته است.

الف( مقابله با مشروعیت سیاسی کشورهای مخالف خاورمیانه
بنابراین آنچه به عنوان »سیس��تم تابع منطقه ای« در دوران 
جنگ سرد وجود داشت، هم اکنون با تغییرات قابل توجهي روبه رو 
شده است. در سیستم تابع منطقه ای، نقش »بازیگر مداخله گر« 
منطقه ای در معادالت قدرت بین الملل��ی از اهمیت و کارآمدی 
ویژه ای برخوردار بود. در حالی که چنین روندی در دوران بعد از 
جنگ سرد مشاهده نمی شود. بازیگر مداخله گر بیش از آنکه دارای 
قدرت فرادستی باشد، با جلوه هایی از چالش سیاسی و منطقه ای 
دست به گریبان است. در این ش��رایط، منطق تعامل بازیگران 
منطقه ای و بین المللی با نش��انه هایی از عدم تقارن رو به رو شده 
است. بنابراین چالش های منطقه ای، ماهیت نامتقارن داشته و 
الگوهای جدیدی از تضاد و رقابت در سطح منطقه ای و بین المللی 

را به وجود می آورد.
در چنین فرآیندی، بحران مرجعیت و اقتدار ش��کل گرفته و 
قدرت های بزرگ کارایي خود را برای مقابله با چالش ها و اجرای 
سیاست ها از دس��ت داده اند. عملیات نظامی آمریکا در عراق و 
افغانستان را می توان ناشی از ناکارآمدی قدرت سیاسی بازیگران 
دانست. به کارگیری نیروی نظامی، گسترش پایگاه های عملیاتی 
و همچنین ارتقای توان نظامی در محیط های منطقه ای، بیانگر 
کاهش قدرت مرجعیت بازیگران اصلی در سیاس��ت بین الملل 

است.
ب( بهره گیری از اصل تفکیک در کنترل بحران های اجتماعی 

خاورمیانه
استراتژیس��ت های آمریکایی به این جمع بندی رسیدند که 
اصلی ترین تهدید فراروی هژمون��ی آمریکا را قدرت های بزرگ 
تشکیل نمی دهند. چالش های عصر موجود از سوی واحدهای 
منطقه ای و بازیگران غیردولتی ش��کل گرفته است؛ بازیگرانی 

که رقیب بزرگ نظامی محسوب نمی شوند. در بین کشورهای 
منطقه ای، ایران در سلس��له مراتب تهدیدات منطقه ای آمریکا 
ق��رار دارد. گزارش اس��تراتژی امنیتی آمریکا در س��ال 2010 
نشان می دهد که آنان نسبت به اقدامات و توانایی های نظامی و 
استراتژیک ایران نگرانند. بنابراین طرح ریزی دفاعی، استراتژیک 
و عملیاتی آمریکا در راس��تای محدودس��ازی و مقابله با چنین 
بازیگرانی محس��وب می ش��ود. ادراک آمریکا از ایران، ماهیتي 
پرمخاطره دارد. استراتژیست های آمریکایی بر این اعتقادند که 
»ایران کشوری است که همواره مظنون به حمله به منافع آمریکا 
از طریق یک کشور دیگر بوده است. این کشور به دلیل گرایش 
انقالبی و ضدغربی آیت اهلل خمینی و جانش��ینان وی ماهیتی 
تحریک آمیز دارد. برنامه هایی برای دستیابی به فناوری هسته ای 
داشته و در حال دستیابی به موشک های دوربرد بین قاره ای است. 
با فرآیند صلح اسرائیل - فلس��طین مخالفت می کند. متحدان 
منطقه اي آمریکا را به دلیل حمایت از حضور نظامی واشنگتن در 

خیلج فارس به چالش می کشد.«
تمامی موارد یادشده نشان می دهد که خط مقدم رقابت های 
بین المللی را محیط منطقه ای تشکیل داده است. شکل بندی های 
امنیت منطقه ای تغییر یافته و جنگ های منطقه ای از احتمال 
وقوع بیشتری برخوردار شده اند. رقابت بین بازیگران منطقه ای 
به موازات جدال آنان با قدرت های بزرگ افزایش یافته و زمینه 
گس��ترش خش��ونت را در مناطق مختلف جغرافیایی به وجود 
آورده است. اصلی ترین دلیل این امر را می توان مقاومت ناشی از 

هویت یابی کشورهای منطقه ای دانست.
با توجه به مؤلفه های یادشده اس��نایدر بر این اعتقاد است که 
منطقه مناسب ترین س��طح تحلیل برای بررسی مسائل و امور 
مربوط به نظم بین الملل است. منطقه شامل گروهی از کشورهایی 
است که در مجاورت جغرافیایی یکدیگر قرار دارند؛ یعنی اینکه 
ممکن است با یکدیگر همس��ایه نبوده ولی در فضای مجاورت 
منطقه ای قرار گیرند. از س��وی دیگر، تعامل منطقه ای می تواند 
ماهیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی یا سیاسی داشته 
باشد. این گونه تعامالت لزوما نباید دارای ماهیت و کنش مستقیم 
باشند. کشورها تحت تأثیر ائتالف ها، ضدائتالف ها و بحران ها قرار 
می گیرند. این امر، فضای تعامل منطقه ای به ویژه در حوزه امنیتی 

را پیچیده تر می سازد.
ج( استراتژی کنترل بحران از طریق به کارگیری سیاست کنترل 

و تعادل
در دوره پس از جنگ سرد به منظور درک بهتر این موضوع که 

چگونه می توان ثبات و نظم را حفظ کرد، پنداشت های مربوط به 
ماهیت امنیت بین الملل و چگونگی تعامل استراتژیک کشورها 
مستلزم بررسی مجدد هستند. همچنین تصورات کشورها مبنی 
بر اینکه تعامالت امنیتی ایشان چگونه امنیتشان را ارتقا بخشیده 
یا از آن می کاهد، مستلزم بازاندیش��ی خواهد بود. نظر به اینکه 
نظریه های واقع گرا، نهادگرا و سازنده گرا به شرح چشم اندازهای 

همکاری امنیتی می پردازند.
3- تغییر رژیم و براندازی سیاسی متحدین ایران در خاورمیانه

در تبیین سیاست خاورمیانه ای آمریکا در سال های بعد از جنگ 
سرد، می توان شاهد فرآیندی بود که بر اساس آن، روابط بازیگران 
منطقه ای با کش��ورهای همجوار یا قدرت های بزرگ براساس 
سه الگو سازماندهی شده است؛ الگوی اول معطوف به گسترش 
»همبس��تگی های منطقه ای« و درک یکسانی از الگوی امنیت 
منطقه ای است. این امر در حوزه واحدهای منطقه ای به انسجام 
و همکاری منطقه ای منجر می ش��ود. تالش برای سازماندهی 
پیمان های منطقه ای در زمره چنین ضرورت هایی تلقی می شود. 
چنین الگویی را آمریکا در برخورد با عربستان مورد استفاده قرار 
داده است. سرکوب ش��یعیان در کشورهای عربستان، بحرین و 

یمن تابعی از این رهیافت محسوب می شود.
الگوی دوم معط��وف به چگونگ��ی کن��ش همکاری جویانه 
قدرت های بزرگ با بازیگران منطقه ای اس��ت. »ب��اری بوزان« 
مدل »وابستگی متقابل امنیتی« را ارائه داده است. اگر منازعات، 
ماهیت منطقه ای داشته باش��ند، در آن ش��رایط جلوه هایی از 
»جنگ فرسایش��ی« به وجود می آید. در حالی که رویارویی در 
سطح قدرت های بزرگ و بازیگران منطقه ای را می توان در قالب 
منازعه نامتقارن م��ورد توجه قرار داد. الگ��وی مبتنی بر کنش 
همکاری جویانه آمریکا را می توان در ارتباط با مصر و تونس مورد 
توجه قرار داد؛ کش��ورهایی که تغییرات سیاسی در آنها شکل 
گرفته اما تاکنون از انجام هرگونه دگرگونی ساختاری جلوگیری 

به عمل آورده اند.
الگوی سوم معطوف به مقابله با کشورهای مخالف است. سوریه 
نه تنها دارای ساختار رادیکال است بلکه به عنوان پایگاه ژئوپلتیکی 
ایران در مدیترانه شرقی محسوب می ش��ود. سوریه در نگرش 
ژئوپلتیکی آمریکا به عنوان بخش غربی بی ثباتی ژئواستراتژیک 
تلقی می شود. سوریه نه تنها محور اصلی مقاومت در برابر رژیم 
صهیونیستي محسوب می شود بلکه این کشور را می توان به عنوان 

حلقه واسط ژئوپلتیکی ایران - حزب اهلل لبنان دانست.
از س��ال 2006 به بعد روش های متفاوتی برای محدودسازی 

یکي از اقدامات دولت اوباما در قبال تحوالت اخیر 
ایجاد آشوب سیاسي از طریق گروه هایي با پیوند 
سیاسي و ایدئولوژیک با عربستان سعودي است

مداخله گرايي و بيداري

215 دی ماه 1390    همشهري ديپلماتيك همشهري ديپلماتيك    دی ماه 1390 214



قدرت س��وریه در مدیترانه ش��رقی یه کار گرفته شده. سوریه 
به تنهایی فاقد ارزش ژئوپلتیک ویژه در نگرش امنیتی آمریکاست. 
زمانی که قابلیت های ژئوپلتیکی سوریه با توان عملیاتی حزب اهلل 
و حمایت راهبردی ایران از مقاومت فلسطین در خاورمیانه پیوند 
یابد، زمینه برای ایجاد ژئوپلتیک تهدید برای منافع آمریکا، امنیت 

رژیم صهیونیستي و قدرت منطقه ای عربستان شکل می گیرد.
به این ترتیب سیاست امنیتی آمریکا در سوریه را می توان در 
ترکیب با راهبرد رژیم صهیونیستي و عربستان سعودی مورد توجه 
قرار داد. این رویکرد بر اساس رهیافت نئورئالیسم تدافعی استفان 
والت از قابلیت عملیاتی برخوردار شده است. نئورئالیست های 
تدافعی بر ضرورت سازماندهی موازنه تهدید تاکید دارند. این امر 
به مفهوم آن است که آمریکا برای محدودسازی قدرت ژئوپلتیکی 
ایران، فشار سیاسی و امنیتی گسترده ای را در ارتباط با سوریه 

ایجاد کرده است.
هدف اصلی آمریکا را می توان براندازی حکومت سوریه دانست؛ 
حکومتی که خط مقدم منازعات ژئوپلتیک محسوب می شود. 
برای تحقق این امر، آمریکا از الگوی ایجاد ش��کاف در س��اختار 
قدرت سوریه بهره گرفت. سوریه در زمره کشورهایی محسوب 
می ش��ود که در آن شیعیان، س��نی ها، علوی ها، اسماعیلی ها و 
مسیحیان زندگی می کنند. ساختار قدرت سوریه در چارچوب 
حزب بعث شکل گرفته اس��ت. ماده 8 قانون اساسی سوریه این 
موضوع را مورد تاکید قرار می دهد که انتقال قدرت در سوریه از 
طریق حزب بعث انجام می شود. بنابراین آمریکایي ها تالش کردند 
تا از الگوی شکاف ساختاری برای بی ثبات سازی ساختار قدرت در 

سوریه استفاده کنند.
دیوید پترائ��وس از کارگ��زاران الگوی مقابله با س��وریه برای 
محدودسازی ایران از 20 ژوئن 2011 به ریاست سازمان اطالعات 
مرکزی آمریکا منصوب شده است. مهم ترین الگوی رفتار امنیتی 
پترائوس را می توان س��ازماندهی نیروهای اجتماعی نامتقارن 
علیه ساخت های مقاومت دانست؛ کشورهایی که خود از الگوی 
نامتقارن در مقابله با آمریکا بهره می گیرند. طبعا کش��ورهایی 
همانند ایران و س��وریه را می توان در زمره اصلی ترین نمادهای 
تهدید آمریکا در چارچوب جنگ ضدشورش براساس سیاست 
امنیتی دیوید پترائوس دانست. آنچه در سوریه شکل گرفته را 
می توان انعکاس سیاست امنیتی آمریکا برای گسترش قالب های 

هویت نامتقارن علیه دولت سوریه دانست.
الف( براندازی سیاسی سوریه از طریق الگوی کنش نامتقارن

اصلی ترین ویژگی منازعه نامتقارن در سیاست امنیتی اوباما را 

می توان بهره گیری از الگوی کنش نامتقارن دانست. این الگو در 
سوریه مورد استفاده قرار گرفته است. کنش نامتقارن به مفهوم 
بهره گیری از الگوهایی است که مبتنی بر مزیت نسبی کشور هدف 
بوده و به این ترتیب تبدیل به موضوعي چالش ساز و بحران آفرین 
می ش��ود. این امر انعکاس جلوه های��ی از درهم تنیدگی قدرت، 
سیاست، امنیت، هویت و کنش گروه های اجتماعی در خاورمیانه 
محسوب می شود. زمانی که ساختار اجتماعی کشورها در معرض 
تهدید اجتماعی قرار گیرد، بی ثباتی افزایش یافته و زمینه برای 
ایجاد بحران های امنیتی به وجود می آید. مهم ترین هدف آمریکا 
را می توان گسترش بحران در محیط اجتماعی کشورهای مخالف 
برای مشروعیت زدایی دانست؛ الگویی که در سوریه مورد استفاده 

قرار گرفته است.
مفهوم منازعه نامتقارن هم اکنون در کشورهای مختلف جهان 
از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. بسیاری از استراتژیست ها 
تالش دارند تا ادبیات و رویکرد دفاعی - امنیتی خود را براساس 
قالب ها و قواع��د جدیدی تنظی��م کنند که ماهی��ت غیرقابل 
پیش بینی دارند. به عبارت دیگر، می توان شرایط و مؤلفه هایی را 
مورد توجه قرار داد که بر اساس آن، زمینه برای تبیین پایان ناپذیر 

چنین موضوعاتی وجود دارد. چالش های منطقه ای درگیری های 
نظامی آمریکا در عراق، افغانستان و پاکس��تان در زمره چنین 
نشانه هایی است. معادله رفتار امنیتی آمریکا در سوریه نیز ماهیت 
نامتقارن داش��ته و نیروهای اجتماعی را علیه ساختار سیاسی 

حکومت کنترل و سازماندهی مي کند.
ب( براندازی سیاسی سوریه از طریق گسترش الگوی درگیری 

کم شدت
آنچه آمریکا در سوریه مورد پیگیری قرار می دهد را می توان 
نمادی از درگیری کم شدت دانس��ت. واقعیت رقابت سیاسی و 
امنیتی سوریه بر اساس نشانه هایی از درگیری کم شدت، شکل 
گرفته است. این نوع درگیری در قالب منازعه نامتقارن در محیط 
منطقه ای خاورمیانه، از فراگیری بیشتری برخوردار است. این 
امر از طریق ابزارهای متفاوتی با نبردهای کالسیک سازماندهی 
می ش��ود. به هر میزان کش��ورهای منطقه ای از توان و »قدرت 
اقناعی« بیشتری برخوردار باشند، در آن شرایط امکان به دست 
آوردن ابتکار عمل در نبرد و رقابت های منطقه ای بیشتر می شود. 
به همین دلیل است که مدیریت اقناعی در جنگ منطقه ای یکی 

از نشانه های قدرت نرم محسوب می شود.

مهم ترین موضوع ق��درت اقناعی را می ت��وان در »حقانیت« 
مورد توجه قرار داد. به همین دلیل است که آمریکا تالش دارد تا 
حقانیت نظام سیاسی سوریه را مورد چالش قرار دهد. حقانیت 
به معنای آن است که مشروعیت سیاسی دولت توسط جامعه و 
تظاهرکنندگان مورد انتقاد واقع می شود. آنچه را که اسد به عنوان 
نادیده گرفتن بند 8 قانون اساسی سوریه مورد بررسی قرار داد 
را می توان یکی از نشانه های تردید در حقانیت سیاسی حکومت 
دانست. طبعا چنین فرآیندی منجر به گسترش بحران مشروعیت 

سیاسی در سوریه و علیه حکومت بشار اسد شده است.
بر اساس چنین شاخص هایی است که اوباما تالش کرد تا فرآیند 
جدید سیاسی را در خاورمیانه سازماندهی کند. تردید در حقانیت 
سیاسی بشار اسد و حکومت سوریه در زمره چنین اقداماتی تلقی 
می شود. مشابه این الگوی سیاسی را قبال جورج بوش در چارچوب 
گسترش انقالب های رنگی در آسیای مرکزی، قفقاز و شرق اروپا 

مورد پیگیری قرار داده بود. 
ج( براندازی سیاسی سوریه از طریق بسیج نیروهای اجتماعی و 

گروه های حاشیه ای
شکل گیری بسیاری از کشورهای جدید در چنین منطقه ای 

مردم سوریه در شعارها و پالكاردهاي خود 
نشان دادند كه به هدف واقعي غرب از دخالت در 
سوریه یعني تضعیف محور مقاومت پي بردند
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را می توان انعکاس خودآگاهی، حقانیت سیاس��ی و گس��ترش 
ارتباطات دانست. روزنا بر این اعتقاد است که ابزارهای ارتباطی 
توانسته معادله کنش سیاسی کشورها را در حوزه های منطقه ای 
افزایش ده��د. در ای��ن ارتب��اط موضوعاتی ازجمل��ه »انفجار 
جمعیت«، افزایش تعداد بازیگ��ران در محیط های منطقه ای و 
تأثیر تکنولوژی های پویا ازجمله تکنولوژی های ارتباطی زمینه 
ایجاد حقانیت سیاسی را در محیط های منطقه ای به وجود آورده 

است.
به این ترتیب بازیگران منطقه ای می توانند اهداف استراتژیک 
خود را از طریق »هویت مقاوم��ت« و همچنین درگیری های 
نامتقارن در محیط منطقه ای پیگیری کنند. بنابراین طبیعی 
اس��ت که آمریکایي ها از الگوی بس��یج نیروه��ای اجتماعی 
حاش��یه ای برای چالش در برابر سیاس��ت امنیتی بش��ار اسد 
استفاده کنند. این امر را می توان انعکاس بهره گیری از مزیت 
نسبی سوریه در اقدامات واکنشی در فضای مربوط به گسترش 
شکاف سیاس��ی بین گروه های هویتی دانست؛ گروه هایی که 
در س��وریه برای س��الیان طوالنی در مدار قدرت سیاسی قرار 

نداشته اند.

در این فرآیند، هزینه های اقتصادی، انسانی و استراتژیک آمریکا 
برای مقابله با کشورهای مخالف همانند سوریه، کاهش یافته و 
از طرف دیگر تالش دارد تا ساختار دولت و نظام سیاسی سوریه 
را در فرآیند تدریجی فرسایش قرار دهد. به طور کلی بهره گیری 
از چنین الگویی می تواند زمینه های الزم را برای محدودسازی 
قدرت بازیگرانی که دارای رویکرد ضدآمریکایی هستند، فراهم 
آورد. در فرآیند منازعه نامتقارن، زیرساخت های امنیتی حکومت 
با بحران مشروعیت روبه رو می شود؛ بحرانی که می تواند به آشوب 

سیاسی و درهم ریختگی ساختار حکومتی منجر شود.
یک��ی دیگر از ش��اخص های کن��ش نامتقارن آمری��کا برای 
محدودس��ازی س��اختار امنیتی کش��ورها را می توان در قالب 
الگوهای فرهنگی، هویتی و گفتمانی دانس��ت. ای��ن اقدام در 
ارتباط با س��وریه مورد توجه قرار گرفته اس��ت. نظریه پردازان 
سیاست امنیتی اوباما در خاورمیانه، این موضوع را مورد توجه 
قرار می دهند که در محیط های منطق��ه ای می توان تفاوت در 
نوع، ابزار، چگونگی کاربرد و محیط بهره گیری از قدرت دانست. 
به طور کل��ی چالش های نامتق��ارن در محیط های منطقه ای، 
ماهیت واقعی دارد. در این محیط ه��ا، الگوهای کنش امنیتی، 

ماهیت غیرمس��تقیم پیدا کرده و از سوی کارگزاران اجتماعی 
پیگیری می شود.

این امر به مفهوم آن است که هرگاه چالش منطقه ای در عصر 
جدید شکل گیرد، اوال دارای ماهیت نرم افزاری است. ثانیا چنین 
چالش هایی دارای نشانه های هویت محور هستند. ثالثا چگونگی 
اجرای چنین مطالباتی، ماهیت نرم افزاری داشته و در برابر قدرت 
سخت افزاری، پایگاه های نظامی و استقرار یگان های عملیاتی 
آمریکا و دیگر قدرت های بزرگ، ایفای نق��ش می کند. این امر 
اصلی ترین ویژگی جنگ های پست مدرن در دوران بعد از جنگ 
سرد است. اصلی ترین ویژگی جنگ پست مدرن آن است که با 
قالب های کالسیک همگونی نداشته و دارای نشانه های ابتکاری 

در کنشگری، رقابت و منازعه است.
د( براندازی سیاسی سوریه از طریق ابتکار عمل گروه های شورشی 

در گسترش بحران
گسترش بحران نیازمند ابتکار عمل امنیتی است. به عبارت 
دیگر می توان این موض��وع را مورد توجه ق��رار داد که می توان 
از طریق همکاری ه��ای چند جانبه اجتماع��ی، زمینه تحرک 
گرو ه هایی را فراهم آورد که می توانند در ساختار سیاسی کشور 
هدف، تأثیرگذار باش��ند. طبعا گروه های هویتی که تحت تأثیر 
کش��ورهایی همانند عربس��تان قرار دارند در این فرایند، نقش 
محوری خواهند داش��ت. این امر منجر به همبستگی جدیدی 
در بین گروه هایی می شود که می توانند هویت متفاوتی از نظام 

سیاسی سوریه تولید کنند.
بازیگران هویت گ��را در خاورمیانه از نق��ش و کنش ابتکاری 
برخوردارند. به ط��ور کلی می توان تاکید داش��ت که در فضای 
رقابت های منطقه ای و منازعه نامتقارن، بازیگر منطقه ای از ابتکار 
عمل مؤثرتری بهره می گیرد. علت این امر را می توان تنوع حوزه 
کنشگری دانست. »قدرت هویت« می تواند جلوه هایی از مقاومت 
سیاسی و امنیتی را به وجود آورد. چنین روندی زمینه ساز تداوم 
فرآیند مقاومت در محیط س��اختاری نظام بین الملل محسوب 

می شود. 
زمانی که کنش بازیگران مس��لط نظ��ام بین الملل، ماهیت 
سخت افزاری و نظامی دارد، طبعا این گونه اقدامات با واکنش های 
متعارض و متضاد نیز روبه رو می شود. ازجمله این گونه اقدامات 
می توان به واکنش های اجتماعی اشاره داشت. آمریکا تالش دارد 
تا نیروهای اجتماعی جدید را به عن��وان محور اصلی چالش در 
برابر ساختار قدرت سوریه سازماندهی کند. طبعا این امر بدون 

مشارکت و همکاری عربستان امکان پذیر نخواهد بود.

به رغم تالش آمریکا براي به چالش كشاندن 
حقانیت نظام سیاسي سوریه، مردم حمایت 

خود را از نظام سیاسي خود اعالم كرده اند

در جنبش بیداری اس��المی چندین فرایند سیاسی به 
موازات یکدیگر در حال شکل گیری است. ایاالت متحده 
از »الگوی تفکیک« در برخورد ب��ا جنبش های انقالبی 
اسالمی جهان عرب بهره گرفت. برای مقابله با گروه های 
اس��الم گرای طرفدار ایران )دربحرین، عربستان، یمن (

از »الگوی س��رکوب« توسط عربس��تان به عنوان دولت 
دست نشانده حافظ منافع منطقه ای آمریکا استفاده کرد. 
از »الگوی مهار« برای منحرف س��ازی انقالب اجتماعی 
مصر و تونس و جلوگیری از تغییرات س��اختاری در این 
کشورها بهره گرفت. در نهایت نیز »الگوی تغییر رژیم و 
براندازی سیاسی« را برای مقابله با دولت سوریه و حمایت 

از سلفی های تحت تأثیر عربستان به کار گرفت.
رهیافت های سه گانه مبتنی بر به کارگیری الگوی تفکیک 
در برخورد با جنبش بیداری اس��المی خاورمیانه نشان 
می دهد که هنجار واحدی در سیاس��ت خارجی آمریکا 
در برخورد با کشورهایوجود ندارد. از سوی دیگر، مواضع 
آن کشور در برخورد با هر واحد سیاسی، ماهیت متفاوتی 
دارد. نگرش تبعیض آمیز سیاست خارجی آمریکا نسبت به 
جنبش بیداری اسالمی را می توان انعکاس فرایند مقابله با 
ایران و متحدان ساختاری دانست که در محوریت سیاست 
هویتی اس��المی ایران به کنشگری مبادرت می کنند.در 
برخی از کش��ورها همانند مصر از نظامیان برای کنترل 
بحران و جنبش اجتماعی مردم حمایت به عمل می آورند. 
در تونس زمینه جابه جایی قدرت به گونه ای فراهم می شود 
که تغییرات ساختاری در آن ایجاد نشود. بنابراین مصر و 
تونس نمادهایی از تحول سیاسی و اجتماعی را فراروی خود 
قرار دادند که آمریکا از الگوی مقابله با تغییرات ساختاری 
استفاده کرد. محور اصلی دیپلماسی امنیتی آمریکا مربوط 
به سوریه است. در سوریه گروه های سلفی به همراه برخی 
از مجموعه های وابسته به اخوان المسلمین در شهرهای 
پیرامونی به تظاهرات مبادرت کردند. آمریکا تالش کرد تا 
اقدامات دولت سوریه را جنایت علیه بشریت، معرفی کرده 
و از این طریق مجوز عملیات نظامی علیه دولت سوریه را از 

شورای امنیت سازمان ملل به دست آورد.

نتيجه گيری 
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ديپلماسي متناقض غرب
گفت و گو با آلکساندر خرامچيخين معاون انستيتو نظامي- سياسي روسيه 

هرگونه تغییری در معادالت سیاسی - نظامی خاورمیانه، موجب پدیدار شدن دگرگونی های اساسی  ترجمه و تلخيص: مازيار کمالی
در رویكرد دیپلماتیك دیگر کشورها، به ویژه کشورهای صاحب منافع می شود. واقعیت امر آن است که 
اتفاقات به وقوع پیوسته در برخی از کشورهای عربی در یك سال اخیر از چنان پیچیدگی برخوردارند که باید با دقت خاصی اوضاع هر 
کدام از این کشورها را مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال وقایع سوریه واجد ماهیتی اساسا متفاوت از آنچه در مصر، تونس و حتی لیبی 
و شاید از آنچه در آینده ای نه چندان دور در کشورهای پادشاهی و دارای حكومت های مطلقه حوزه خلیج فارس به وقوع خواهند پیوست 
است. در مطلب پیش رو که خاصه ای است از مصاحبه یوگنی گراچف، مجری شبكه صدای روسیه با آلكساندر خرامچیخین، معاون انستیتو 

تحلیل نظامی - سیاسی روسیه، این تحلیلگر روس می کوشد از زاویه ای متفاوت به مسائل پیش روی خاورمیانه بنگرد.

ارسال محموله هاي تسلیحاتي غربي به سوریه از 
طریق خاك كشورهاي همسایه دخالت غرب را 

در حوادث این كشور به خوبي نشان مي دهد

    »بهار عربی« اصطالح جاافتاده ای است که بر 
تمام اتفاقاتی که طی یک سال اخیر در خاورمیانه 
حادث ش�ده، اطالق مي ش�ود. ما ش�اهد رشته 
وسیعی از انقالب ها هس�تیم که در جای جای این منطقه بسیار 
استراتژیک، همچنان در حال به وقوع پیوستن هستند. به عنوان 
مثال هنوز در مصر تجمع ه�ا و درگیری های ش�دید با نیروهای 
امنیتی ادامه دارد. آیا می توان چنین تصوری داشت که دیگر بهار 
عربی و تابستان عربی تمام شده اند و هم اکنون زمستان عربی در 

شرف وقوع است؟ آیا باید منتظر بهار عربی دیگری بود؟
بهار عربی اصطالحی است که ش��اید تا قبل از بروز نشانه هایی از 
گرایش مردمی به گروه ها و جناح های اسالمی فعال در این کشورها 
می توانست مورد استفاده قرار بگیرد. نتایج برگزاری انتخابات مصر 
و تونس به عنوان دو کشور صاحب وزن عربی، گواه بر این مدعاست. 
این طور به نظر می رسد که دوره شکوفایی اسالم گراها فرا رسیده 
است. در هر صورت باید به این نکته توجه داشت که در هر کدام از این 
کشورها کیفیت و دلیل بروز انقالب ها و درگیری ها می تواند متفاوت 
باشد. به عنوان مثال وقایع سوریه واجد ماهیتی اساسا متفاوت از 
آنچه در مصر، تونس، حتی لیبی و شاید از آنچه در آینده ای نه چندان 
دور در کشورهای پادشاهی و دارای حکومت های مطلقه حوزه خلیج 

فارس به وقوع خواهد پیوست، است.
   شما از حکومت های مطلقه سخن به میان آوردید. اسالم گراها 
واقعا در انتخابات تونس پیروز شدند. در لیبی هم گویا همین اتفاق 
روی خواهد داد. نظر شما در مورد علت انتخاب اسالم گراها توسط 

مردم این کشورها خصوصا مصر چیست؟
بدون شک یکی از دالیل مهم این چرخش که حتی کشورهای غربی 
هم با وجود دخالت مغرضانه ش��ان در برخی موارد، پیش بینی اش 
را نمی کردند، انسجام و س��ازماندهی قوی احزاب اسالم گرا در این 
کشورها بود که اگرچه فعالیتشان به عنوان مثال در مصر در دوران 
مبارک به ش��دت محدود و تحت کنترل بود اما از محبوبیت باالی 
مردمی نیز برخوردار بودند. اما آنچه در این میان مهم ترین بخش این 
تحوالت محسوب می شود، درصد باالی رأیی که به اسالم گراها داده 
می شود، نیست بلکه این مساله است که با روی کار آمدن اسالم گراها، 
معادالت ارتش های این کشورها کامال دستخوش تغییر می شود و 
نظامیان از نهادی دولتی به نهادی صرفا نظامی تبدیل خواهند شد.

   هم اکنون در برخی مناطق سوریه نوعی جنگ تمام عیار داخلی 
در جریان اس�ت و تقریبا مشابه همان چیزی اس�ت که در لیبی 
شاهدش بودیم؛ یعنی امکان مداخله نظامی ناتو وجود دارد. به نظر 

شما احتمال مداخله نظامی ناتو در سوریه به چه میزان است؟

در سوریه اوضاع به گونه ای دیگر است. از ارسال اولین محموله های 
تسلیحاتی غرب به سوریه از طریق خاک کشورهای اردن و لبنان 
چند ماهی می گذرد. این خود بدان معنی است که غرب مدتی است 
که در اوضاع سوریه دخالت غیرمستقیم دارد اما مساله حمله ناتو به 
این کشور در مقوله کامال متفاوتی می گنجد. من بعید می دانم که 
ناتو به سوریه حمله کند، چراکه ارتش سوریه در مقایسه با ارتش 
لیبی بسیار قوی تر است. همچنین باید این نکته را نیز مدنظر داشت 
که ارتش سوریه همچنان به صورت یکپارچه و منسجم از بشار اسد 
حمایت می کند. این بدان معنی است که مقاومت در برابر ناتو، ابعاد 
دیگری به خود خواهد گرفت که برای ناتو بسیار زیانبار خواهد بود. 
در صورت حمله نظامی به سوریه، به احتمال زیاد این بار بر دوش 
ترکیه که رویای تشکیل امپراتوری عثمانی را در سر دارد و خود از 
اعضای ناتوست، خواهد بود. در این زمینه توان پدافندی سوریه را 

نیز نباید دست کم گرفت.
   به طور کل�ی دلیل تمرک�ز غرب روی مس�اله س�وریه را چه 

می دانید؟
آخرین کشور عربی است که برخالف لیبی علنا و عمال در مقابل غرب 
ایستاده و همچنین از متحدان منطقه ای بسیار استراتژیک ایران 
محسوب می شود. به همین علت نیز غرب، ترکیه و پادشاهی های 
حوزه خلیج فارس، خصوصا عربس��تان سعودی در جهت محدود 
کردن نفوذ منطقه ای ایران، درصدد حمایت از مخالفان مس��لح و 

براندازی بشار اسد برآمده اند.
   در برخی موارد ما همچنین ش�اهد یک پروسه تاریخی جالب 
در رویکرد غرب به خاورمیانه هستیم. به عنوان مثال بعضا شاهد 
همکاری غرب »دموکرات« با نیروهای اسالم گرای تندرو در منطقه 

هستیم. دلیل این رویکرد متناقض چیست؟
بی تردید مساله ای که شما به آن اشاره کردید، تناقضی آشکار در 
دیپلماسی غربی است که هیچ توضیح و دلیلی بر آن وارد نیست. به 
عنوان مثال دوستی غرب با عربستان سعودی ناقض تمامی اصول 
اولیه لیبرال دموکراسی غربی اس��ت. دلیل این رابطه تنگاتنگ و 
چشم پوشی غرب بر بسیاری از محدودیت های اجتماعی حاکم بر 
عربستان سعودی تنها نفت نیست؛ چراکه از یک سو در ایران هم نفت 
زیادی وجود دارد و از سوی دیگر در ایران توتالیتاریسم عربستان 
وجود ندارد اما چگونه است که ایران در نظر غرب دشمنی دهشتناک 
و عربستان سعودی بهترین دوست است؟ استقالل سیاسی ایران 
به معنای واقعی و روابط ویژه حاکمان کشورهای عربی با گروه های 
تأثیرگذار غربی را می توان از دالیل اصلی وجود چنین تناقض های 

آشکاری در دیپلماسی غربی دانست.
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هدف از اين تبليغات وسيعى كه شما مالحظه 
مي كنيد - چقدر ابزارهاى رسانه اى و تبليغاتى، 
امروز در خدمت سياست هاى مستكبرين است 
- عمدتاً غبارآلودكردن و ابرى كردن فضاست، 
تا ملت ها نتوانند همين آگاهى را، همين بصيرت 

را به دست بياورند، يا نتوانند حفظ كنند

بیانات مقام معظم رهبري در دیدار نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی  1390/03/80 
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رسانه و بيداري اسالمي

سیا  ست رسانه ای 
همسو    با 

رهمنودهای رهبری

ثبات رسانه های ايرانی در برابر 
تزلزل رسانه های غرب 

در جريان بيداري اسالمي 

مهللم تریللن  از  یكللللللي 
کارکردهاي رسانه ها انتقال تهيه و تنظيم: محمد لسانی

سریع، جامع و فراگیر اخبار و اطاعات براي تنویر افكار عمومي و 
آگاهي سللطوح مختلللف اجتماع از حللوادث گوناگللون داخلي و 
بین المللي است. اما در بسیاري از موارد، این وظیفه و کارویژه در 
سایه سیاستگذاري هاي کان ابرقدرت ها و گروه هاي ذي نفع به 
فراموشي سپرده مي شود یا نادیده گرفته مي شود. پوشش اخبار 
مرتبط با جریان  بیداري اسامي در منطقه خاورمیانه، یكي از این 
موارد اسللت که با بي توجهي یا جهت گیري جانبدارانه رسانه ها 
مواجه شللده اسللت. بحث درباره این مقوله و قدرت و مسوولیت 
رسانه ها در برخورد با جریان بیداري اسللامي و بررسي میزان 
همسویي رسللانه هاي جمهوري اسللامي با بیانات مقام معظم 
رهبري در مورد آن، موضوع مصاحبه ما با حسن عابدیني، مدیر 

کل اخبار خارجي سیماست که در ادامه مي خوانید.

 اگر موافق باشید س��ؤاالتمان را از شمای کلی و 
جغرافیای موضوعی عملکرد رسانه ها در بیداری 
اسالمی شروع می کنیم. ش��ما موج سازی های 
رسانه ای را در حوزه تحول هاي کشورهای اسالمی به چند دسته 

تقسیم می کنید؟
رسانه ها به هیچ وجه نمي توانند در مورد تحوالتی که 11 ماه پیش 
با اسم بیداری اسالمی از تونس شروع شد و بعد به مصر و از آنجا به 
لیبی، بحرین، یمن و دیگر کشورها کشیده شد، سکوت پیشه کنند 

چون این تحوالت داراي ارزش خبري هستند.
بنابراین تنها کاری که آنها کردند، ای��ن بود که این رخدادها را 

تحت سیاست مالکانشان پوشش دادند.
عکس: ساتیار امامی



من به طور کلی نحوه بازتاب تحوالت کشورهای غرب آسیا و 
شمال آفریقا را به پنج گروه رسانه ای تقسیم می کنم. اولین گروه، 
رسانه های محور هستند که عموما فراملیتی و غربی هستند مثل 
سی ان ان، بی بی سی، اسکای نیوز و... . گروه دوم رسانه های پیرو 
هستند که موج سازی و سیاستگذاری مستقلی ندارند اما به علت 
ماهیت خبری و اطالع رسانی شان تأثیرگذار هستند. نمونه هایی 
از این شبکه ها روس��یا الیوم، الحره، فرانس 24 و حتی الجزیره و 
العربیه هستند که در داخل منطقه فعالیت می کنند. گروه سوم 
رسانه های ملی کشورهای منطقه هستند مثل شبکه تلویزیونی 
ملی سعودی، کویت، النیل و حتی المصریه مصر و دیگران. گروه 
چهارم رسانه های ملی کشورهای خارج از منطقه هستند. همه 
رسانه های کشورهایی که در غرب آسیا و شمال آفریقا نیستند 
و به صورت ملی فعالیت می کنند، در این دس��ته قرار می گیرند. 
معروف ترین آنها ش��بکه سی س��ی تی وی چین، ان اچ کی ژاپن 
و رسانه های کش��ورهای آمریکای التین هس��تند. گروه پنجم، 
رسانه های مستقل یا رس��انه های مقاومت هستند. این شبکه ها 
مانند المنار، العالم، پرس تی وی، الفرات، البالدی یا الکوت تحت 
تأثیر رهیافت مبتنی بر مقاومت اس��المی فعالیت می کنند و در 
چند سال اخیر توانسته اند به یک بلوک قدرتمند رسانه ای تبدیل 
شوند که شکست هیمنه آمریکا و رژیم صهیونیستي به خصوص 
در جنگ 33روزه و مقاومت 22روزه غ��زه از عملکرد خوب آنها 

ناشی مي شد.
 چ�ه ویژگی های�ی در تحوالت مرب�وط به بیداری اس�المی 

توانس�ت رس�انه ها را در پرداخت�ن به 
موضوع و پوشش آن فعال نگه دارد؟

تحوالت اخی��ر در منطقه ما ب��ه واقع در 
طول سالیان گذشته بی نظیر بود؛ چراکه 
عمق و نفوذ باالیی داش��ت و شما دیدید 
که در کمتر از 23 روز زین العابدین بن علی 
سرنگون شد یا حسنی مبارک طی 18 روز 
حکومت را واگذار کرد. شتاب و فراگیری، 
سرایت کنندگی یا دومینووار بودن، مردمی 
بودن و مرجع نبودن گروه های سیاسی جزو 
ویژگی های این قیام هاست. جدا از ویژگی 
این قیام ها با نگاهی عمیق به ماهیت آنها 
درمی یابید که براي ارائه تحلیل درستي از 
آنها چند محور عمده را باید مدنظر داشت. 
مردمی، اسالمی و ضداس��تکباری بودن 

جزو اساسی ترین مؤلفه های این قیام هاست. رسانه ها در گام اول 
سعی کردند این سه ویژگی عمده و مهم را تحت سیاست مالکان 
خودشان تحریف کنند. اگر به انعکاسی که رسانه های محور مثل 
س��ی ان ان و بی بی س��ی از این تحوالت دارند، نگاهی بیندازید، 
می بینید آنها سعی می کنند اصال به ماهیت اسالمی این تحوالت 
نپردازند. آنها این قیام ها را اقتصادی و ناشی از بحران های اجتماعی 
 crisis و بر ضد استبداد داخلی پوشش می دادند و واژگانی مثل
)بحران( ی��ا unrest )ناآرامی( را مورد اس��تفاده قرار می دادند. 
العربیه و الجزیره هم عبارت هاي »الغضب الشعبی« یا »الغضب ضد 

مبارک« یا »ثوره الخبز« )انقالب برای نان( را به کار بردند.
از سوی دیگر، شبکه های ملی هم تالش می کردند این تحوالت را 
یا بایکوت و سانسور کنند یا اگر به آنها می پرداختند، سعی می کردند 
ماهیت آنها را سطحی، موقت و فروکش کننده اطالع رسانی کنند. 
این در حالی بود که رسانه های مقاومت با استفاده از واژگانی مثل 
»انقالب مردمی« یا »بیداری اسالمی« در تالش برای بازنمایی 

حقیقی عمق و گستره خواسته های مردم منطقه بودند.
   این پوششی که اشاره کردید، در کشورهای عربی و اسالمی 

چگونه بود؟
بعضی واژگانی که در اثر استعمال و پوشش رسانه ها در قیام های 
مردمی به شدت گس��ترش پیدا کرده بود، قابل توجه است مثل 
واژه »إرحل« )برو( که در تونس استفاده شد و بعد از آن به شهرها 
و کشورهای مختلف هم تسری پیدا کرد یا »الشعب یرید اسقاط 
النظام« )ملت خواهان سقوط دولت حاکم است( هم این چنین 
بود. نمادهایی که در چارچوب رسانه ها 
گس��ترش پیدا کرد هم باید مورد توجه 
باش��د؛ مثال میادین کشورهای مختلف 
که به یک س��مبل مقاومت تبدیل شده 
بود؛ میدان تحریر، میدان لوءلوء و... اینها 
به صورت کلی نمایی اس��ت که رسانه ها 
نسبت به تحوالت داشتند. البته هر کدام 
از این رسانه ها ویژگی خاص داشتند؛ مثال 
الجزیره در مورد قیام مص��ر نگاه خاص 
داشت. زمینه های سیاسی و انسانی فراهم 
شده بود تا الجزیره با تمام توان وارد عرصه 
اطالع رس��انی ضدرژیم مصر بش��ود اما 
العربیه برعکس عمل کرد. رابطه دیرینه 
آل سعود با حسنی مبارک، محرک این 
سیاست بود. حتی توجیه سیاست مبارک 

بر ضد مردم در دستور کار رسانه های سعودی قرار داشت.
از سوی دیگر در موضوع بحرین هم العربیه و هم الجزیره کامال 
سکوت کردند و می کنند. البته این سکوت فقط به رسانه های عربی 
و اسالمی منطقه هم خالصه نمی شود؛ مثال شبکه های غربی در 
قیام مصر که مصادف شده بود، با بیماری نلسون ماندال بیشتر روی 
این موضوع و سونامی ژاپن تمرکز کرده بودند پس شما می بینید 
که ما شاهد یک دوگانگی در قبال این رویدادها در نظام های منطقه 

و جهان هستیم.
   ش�ما تأثیرگ�ذاری جری�ان و ش�عار انق�الب اس�المی را 
بر خواس�ته ها و آرمان ه�ای م�ردم منطقه چگون�ه ارزیابی 
می کنید؟ انعکاس و بازتاب س�خنان مقام معظ�م رهبری در 
مورد تأثیرپذیری این قیام ها از انقالب اس�المی در رسانه ها 

چگونه بود؟
اولین شخصیت ملی، منطقه ای و بین المللی که نسبت به موج 
بیداری اسالمی واکنش جدی و برجسته نشان داد، رهبر معظم 
انقالب بود. هفته اول بعد از قیام مردم مصر، ایشان در خطبه ها 
موضوع سرنگونی حکومت حسنی مبارک را مطرح کردند که 
بسیاری از دوستان منطقه ای جمهوری اسالمی با تردید نسبت 
به این سخنان می نگریستند. آمریکا که 16 نهاد اطالعاتی در 
مصر داش��ت به این جمع بندی رس��یده بود که دولت حسنی 
مبارک حداقل یک سال دیگر بر سر کار می ماند. در این اوضاع 
شگفت انگیز بود که باالترین مقام یک کشور چنین موضع گیری 
را مطرح کند. هیچ تحلیلگری شهامت و آینده بینی ایشان را در 

بیان این نکته نداشت.
نکته دوم که باید به آن توجه داش��ت، 
ارائ��ه تحلی��ل درس��ت از ماهی��ت این 
رویدادهاست. به این معنا که گرچه سرعت 
عکس العمل مهم است اما کیفیت و صحت 
موضع گیری ها هم از درجه باالیی از اهمیت 
برخوردار است. آیت اهلل خامنه ای در یکم 
فروردین سال 90 در سخنرانی اي که کنار 
مرقد مطهر ثامن الحجج)ع( در مشهد انجام 
شد، ویژگی هایی را برای این قیام ها بیان 
داشتند که االن بعد از گذشت چندین ماه 
هنوز می بینیم این آسیب شناسی کارکرد 
دارد و آثارش دیده می شود. بنابراین شما 
می بینید که یک ارزیابی دقیق از ماهیت 
این تحوالت و آسیب شناسی و پیش بینی 

آینده صورت می گیرد که کامال صادق اس��ت. ب��ه طور مثال در 
بحث اسالمی بودن یا نبودن این قیام ها، بسیاری از کارشناسان 
بین المللی نظری مخالف داشتند اما بعد از گذشت ده ماه؛ زمانی 
که اولین انتخابات در تونس شکل می گیرد، مردم حزب »النهضه« 
را انتخاب می کنند که اسالم گراس��ت. آنها سعی می کردند یک 
چهره دیگر را از این قیام ها نشان دهند ولی مجبور شدند شکست 
راهبردی خود را بپذیرند. این شکست فقط به یک عرصه محدود 
نمی شود. در مغرب هم اس��الم گرایان به پیروزی می رسند. این 
موضوعی است که ده ها مقاله نیاز دارد که چگونه این چنین تحلیل 
دقیقی از رهبر معظم انقالب بیان شده، در حالی که ایران در مصر 
هیچ گونه دفتر و حتی س��فارتخانه ای هم نداشته و فقط حافظ 
منافع ما آنجا حاضر بوده است. پس حتما استناد صحبت ایشان 
فقط گزارش های دیپلماتیک و اطالعاتی محدود نبوده؛ چراکه 
اگر این گونه بود، باید ایاالت متحده با حض��ور قوی و حدود 20 
نهاد اطالعاتی خودش زودتر به این نتیجه می رس��ید. در حالی 
که آنها طی 18 روز قیام مصر بیش از 20 موضع گیری داشتند که 

نشان دهنده سردرگمی و اوج پریشانی دیپلماتیک آنها بود.
به نظر من خطبه مقام معظم رهبری سرمایه گذاری بلندمدت 
برای آینده روابط با مصر بود. اشغال سفارت رژیم صهیونیستی در 
مصر نشان دهنده عمق تحلیل یک استراتژیست کالن نگر یعنی 

رهبر انقالب بود.
   آیا به صورت مستقیم و غیرمستقیم منویات و خواسته های 
رهبر انقالب به حوزه اطالع رسانی داخلی و بین المللی انتقال 
پیدا کرده است. شما به عنوان یک مدیر 
رسانه ای چه سیاس�تی را در قبال این 

رویدادها در پیش گرفتید؟
طبعا سیاست جمهوری اسالمی در قبال 
تحوالت منطقه روش��ن بوده و هس��ت. 
رهبر انقالب در چندین سخنرانی که از 
خطبه های نماز جمعه قبل از 22 بهمن 
شروع شد و تا بعد از آن ادامه داشت، نکاتی 
را به ص��ورت علنی فرمودن��د که همین 
نکات، دس��تور کار ما قرار گرفته اس��ت. 
بنابراین رس��انه های جمهوری اسالمی 
هم این سخنرانی ها را مالک عمل خود 
قرار داده اند. حضور ش��بکه »العالم« در 
پوشش زنده میدان تحریر، میدان خضراء 
لیبی و میدان لوءلوء بحرین کامال مشهود 

رسانه ها برخي از مواقع وانمود 
می کردن�د ک�ه اي�ن قيام ها 
مديريت شده و از طرف غرب 
است. اين موضوع بر حضور و 
شور مردم تأثير منفي داشت. 
از سوی ديگر اين ترديدافکنی 
را در آين�ده اي�ن قيام ها هم 

انجام می دهند 

خطب�ه مقام معظ�م رهبری 
س�رمايه گذاری بلندم�دت 
برای آين�ده رواب�ط با مصر 
بود. اش�غال س�فارت رژيم 
مص�ر  در  صهيونيس�تی 
نش�ان دهنده عم�ق تحليل 
يك استراتژيست کالن نگر 
 يعن�ی رهب�ر انق�الب ب�ود
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و برجسته بود. حتی العالم هنوز هم موضوع مربوط به تونس را بعد 
از پیروزی انقالبشان دنبال می کند. شبکه انگلیسی زبان »پرس 
تی وی« هم همین سیاس��ت را پیگیری می کند. بنابراین نکاتی 
که به صورت عام بیان ش��ده، همین ها خط مشی رسانه های ما 
بوده است. شاید کش��وری که هیچ گونه تغییر موضعی در قبال 
تحوالت منطقه نداشته، جمهوری اسالمی بوده است. ما می بینیم 
دولت انگلیس مواضع متغیری را ابراز داشت که طبعا در نوع نگاه 
بی بی سی هم مؤثر بود؛ یعنی خبرنگار و مدیر اتاق خبر بی بی سی 
در این روزها در یک دوگانگی به سر می برده است؛ چراکه نوع نگاه 
سیاستمداران انگلیس مشخص نبوده. العربیه تا زمان سرنگونی 
مبارک از او دفاع می کرد اما بعد از س��رنگونی با مردم همراه شد. 
الجزیره هم پرحجم به موض��وع مصر پرداخت اما ب��ه راحتی از 
کشتارها و جنایات جنگی در بحرین گذشت. بنابراین می بینید 
که رسانه های جمهوری اسالمی کامال ثبات رویه داشتند؛ یعنی 
حمایت از مردم و خواسته های مشروع آنها را مدنظر قرار دادند. به 
شما می گویم ما سیاست محرمانه در رسانه نداریم چون همه چیز 

آشکار و شفاف از آنتن قابل دریافت است.
   ب�ه موضوع تالش ب�رای انح�راف افکار عموم�ی در قضیه 
بزرگنمایی بیماری نلس�ون ماندال برای به حاش�یه کشاندن 
بیداری اس�المی اش�اره کردید. آیا این موضوع ابعاد دیگری 

هم داشته است؟
مقام معظم رهبری به صورت مش��خص این موض��وع که این 
قیام ها باعث باز شدن یک صفحه جدید در منطقه ما شده است 
را مطرح کردند. این تحوالت الگوگرفته از انقالب اسالمی بوده 
و االن اثرگ��ذاری در امیدواری به آینده دارد. بنابراین دش��من 
تالش خواهد ک��رد ایجاد مان��ع و تأخیر در رس��یدن مردم به 
خواسته هایش��ان را س��رلوحه برنامه ریزی اش ق��رار دهد. آنها 
تالش کردند که افراد وابسته به همان رژیم های سرنگون شده 
را جایگزین حاکمان قبلی کنند اما با واکنش جدی مردم مواجه 
شدند این در حالي اس��ت که قبال می گفتند آزادی اجتماعی 
و دغدغه نان ش��ب، عامل اصل��ی قیام ها بوده اس��ت. در مصر 
می بینید که دختری در وبالگش تصاویری را منتشر می کند و 
آزادی زنان را به تیتر و خبر اول رسانه های غربی و ضدبیداری 
اسالمی بدل می کند. آنها می خواهند انگیزه ها را قلب و وارونه 
کنند. در مصر وقتی هشت میلیون انسان در مقابر و قبرستان ها 
زندگی می کنند؛ یعنی پدر و پسر و نوه همه در گورستان زندگی 
می کرده اند، چگونه خواسته های اولیه انسانی و اسالمی فراموش 
می شود و رسانه ها سعی می کنند مباحثی برگرفته از ارزش های 

غربی را بسط دهند؟
موضوع دیگری که باید به آن اش��اره کنم، شگرد و تاکتیک 
تردیدافکنی است. رس��انه ها برخي از مواقع وانمود می کردند 
که این قیام ها مدیریت شده و از طرف غرب است. این موضوع 
بر حضور و ش��ور مردم تأثیر منفي داشت. از س��وی دیگر این 
تردیدافکنی را در آینده این قیام ها هم انجام می دهند. در یک 
مقطع در لیبی مطرح کردند که شورای انتقالی لیبی در سیطره 
سکوالرها و غرب گرایان است. ممکن است نفوذی هایی در میان 
انقالبیون باشند اما آنچه واقعیت دارد این است که آنها در مقابل 
موج مردمی کنار گذاشته می شوند. اینکه کسی عکس هایی از 
خود را در وبالگش منتشر کند، فقط خوراک چند روزه خبری 
است و اصال توجهی نشده بلکه طرد شده؛ چنان که شما دیدید 
وقتی همان فرد در میدان تحریر حاضر شد، مورد ضرب و شتم 
انقالبیون قرار گرفت؛ یعنی اصال پایگاهی نداشت. هدف کالن 
استکبار و غرب اوال پیشگیری از وقوع و ثانیا زمینه سازی برای 

انحراف است.
   رهبر انقالب ش�اید پیش ت�ر از بقیه کارشناس�ان گفتند این 
انقالب ها تا قلب اروپا و آمریکا نفوذ می کند. بسط و گسترش این 

مطالبه مردمی به مرزهای غرب چه تفسیری دارد؟
غربی ها در حوزه سیاسی پذیرفته اند جنبش وال استریت در حال 
شکل گیری است؛ چراکه در مقابل چشمان خودشان دارد اتفاق 
می افتد. بحران اقتصادی به صورت برون زا و درون زا یک س��ری 
تحوالت را ایجاد کرده اس��ت. دو نخس��ت وزیر تاکن��ون قربانی 
شده اند. برلوسکونی و پاپاندرو سقوط کرده اند و صدراعظم آلمان 
و سارکوزی هم در نوبت بعدی هستند. ابعاد این بحران به حدی 
است که حتی ممکن است در آمریکا دیگر دموکرات ها رأی نیاورند. 
آنها سعی می کنند قیام مردمش��ان را نادیده بگیرند برای همین 
اصال وال استریت را ریش��ه یابی نمی کنند؛ چراکه مغایر با منافع 
نظام سرمایه ساالری اس��ت اما در اتاق های فکر به صورت جدی 
این موضوع ها را مورد بررس��ی قرار می دهند؛ مثال گفته اند غرب 
به خصوص در س��ال های اخیر، دچار غافلگیری استراتژیک شده 
است. آنها معتقدند نظام سرمایه داری به قدرت های منطقه ای در 

حال جابه جایی است.
 چین، هند، برزیل و ایران هم به جهت جمعیتی، هم انرژی و هم 
دانش به شدت در حال رشد هس��تند. آنها قبول کرده اند که هر 
ابرقدرتی یک زمانی مضمحل مي شود. نکته بعدی این است که در 
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در جریان قیام هاي اخیر مردم از هر ابزار 
و رسانه اي براي ثبت و انتشار تحوالت 
مربوط به كشور خود بهره مي گیرند

تحوالت اخیر، دیگر آمریکا یک ابرقدرت نیست بلکه قدرتی است 
هم طراز با دیگران ولی در رسانه ها و عرصه بین المللی برجسته تر 
است. به طور مشخص نشستی در فرانسه بود که کارشناسان در 
آن به این نتیجه رسیدند که باید برای دوران پساغرب برنامه ریزی 
کنند؛ دورانی که تا سال 2025 محقق می ش��ود و گریزی از آن 
نیست. یکی از کارهایی که می کنند، بررسی آرای کسانی است که 
از قبل، این اضمحالل را پیش بینی کرده بودند؛ مثال حضرت امام)ره( 
پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوری به گورباچف می نویسند 
که به غرب متوسل نش��ود؛ چراکه آنها هم به این سرنوشت دچار 
خواهند شد. حضرت آقا هم در دوره های مختلف که شفاف ترین 
آن همین موضع گیری ایشان در مورد نفوذ مطالبه مردمی تا قلب 
اروپا بود، به این مساله اش��اره کردند. در پایان باید بگویم غرب و 
آمریکا در مصر، لیبی و دیگر کش��ورهای اسالمی اصال پایگاهی 
ندارند. رهبران انقالب ها در شرایط فعلی نمی توانند جلوی غرب 
و آمریکا بایستند اما با ثبات ریشه های این انقالب ها و در صورت 
آمادگی شرایط خواهید دید که آنها بی درنگ سیاست خودشان 
را در ضدیت با غرب بیان مي کنند و همین سیاس��ت را در عمل 

پیاده مي سازد.
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لزوم سرمايه گذاری در رسانه های برون مرزی
مردم شعارهای اسالمی بوده و حتی نظرسنجی ای که در مصر صورت بررسي نقش رسانه هاي جهان اسالم  در جريان بيداری اسالمی

گرفت، نشان داد که بیش از 50 درصد مردم مصر خواهان استقرار 
یک نظام اسالمی در کشورشان هستند. همچنین در اولین انتخابات 
تونس، اسالم گرایان اکثریت آرا را به دست آوردند. در حالی که حتی 
رسانه های غربی هم نسبت به این موضوع هشدار داده بودند. در ادامه 
باید تصریح کرد رسانه هاي انقالبي و به طور خاص، رسانه هاي ایران 
به دلیل اینکه جنبش هاي سوریه به تحریک عوامل خارجی مثل 
صهیونیست ها، آمریکا و کش��ورهای غربی صورت گرفته و طبیعتا 
اعتراضات مردمی ارزیابی نمی شوند، از آنها حمایت نمی کنند. این 
موضع به صراحت در مواضع جمهوری اسالمی ایران و مقام معظم 

رهبری اعالم شده است.
هر جا که مردم بنا به تشخیص خود و به عنوان حرکت اعتراضی 
خودجوش حرکت می کردند، جمهوری اسالمی ایران و رسانه های 
انقالبی از آن حمایت می ک��رد؛ البته هر آنچه دولتمردان س��وریه 
انجام می دهند، مورد تایید جمهوری اسالمی ایران نیست اما برای 
جمهوری اسالمی ایران روشن بود که تالش صورت گرفته از طرف 
کش��ورهای غربی براي حمایت از حرکت های مردمی و حمایت از 
حقوق مردم نبوده و نیس��ت بلکه این حمایت براي دفاع از حقوق 
صهیونیست هاست. علت آن را هم در این موضوع می توان جست وجو 
کرد که آنها دولت س��وریه را به عنوان یک دولت پشتیبان حرکت 
مقاومت ارزیابی می کنند و تالششان این است که این دولت ساقط 
شود. بنابراین اگر پشتیبانی از مقاومت صورت نگیرد، آنها مي توانند 
مقاومت را به زعم خودشان شکست بدهند و منافع صهیونیست ها را 
در لبنان و سوریه گسترش دهند. بر همین اساس طبیعتا جمهوری 
اسالمی ایران به هیچ عنوان حاضر نیست اجازه دهد که دولت سوریه 
در این مساله آسیب ببیند و حرکت معترضانی که با تحریک عوامل 

بیگانه صورت می گرفت، در سوریه به نتیجه برسد.

اگرچه در این میان حرکت هایی مثل حرکت گروه اخوان المسلمین 
حرکتی قابل توجه بود اما حمایت هایی که از خارج از این حرکت شد، 
نمایان کرد که حرکت آنها درخصوص مشکالتي که در سوریه وجود 
دارد، نیست زیرا همین شرایط در بقیه کشورهای منطقه هم وجود 
داشت اما غرب از حاکمان آنها حمایت می کند. به عنوان مثال حاکمیت 
بحرین در موضوع این تحرکات چه تفاوتی با سوریه دارد که غرب تمام 
قد از دولت بحرین حمایت کرده اس��ت.  از سوی دیگر در باب تأثیر 
حرکت رسانه ها باید تاکید داشت تحوالت امروزه دنیا، امری غیرقابل 
انکار است و رکنی بسیار مهم در جهت انعکاس تحوالت و جهت دهی 
به آنهاست. این نقش و اهمیت را در هر دو دسته از رسانه های جهان 
اسالم و حتی رس��انه های خبری غربی در موضوع تحوالت منطقه 
با وجود تفاوت هایی که در موضع گیری دارند، می توان جست وجو 
کرد. در این میان موضوع الجزیره هم در نوع خود قابل بررسی است. 
الجزیره به عنوان رسانه ای که در تمام سال های حضور خود در عرصه 
رسانه ای منطقه، تالش داشت خود را به عنوان یک رسانه مستقل و 
متفاوت از رسانه های دیگر معرفی کند )و تا حدود بسیار زیادی هم در 
این زمینه موفق شده بود( در پیچیدگی هایی که در تحوالت منطقه به 
وجود آمد، دچار نوعی سردرگمی شد و اتفاقاتی در آن رخ داد که کامال 
بی سابقه بود. در پایان باید تاکید کرد که موضوع تأثیر فعالیت های 
رس��انه ای بین المللی در تحوالت منطقه ای یک بار دیگر خود را به 
خوبی آشکار کرد. این اثرگذاری حتما کشور ما را به این موضوع توجه 
داد تا س��رمایه گذاری جدی تری در ارتباط با رسانه های برون مرزی 
کشور داشته باشد و رسانه اي جدید با ساز و کارهاي جدید و شیوه های 
حرفه ای تأسیس کند. به نظر می رسد در آینده پیش رو، این ضرورت 
بیش از پیش نمایان خواهد شد تا حلقه های مفقوده متعددی که در 
رسانه های برون مرزی مان داریم را اصالح کنیم و بتوانیم در تحوالت 

آینده دنیا ، اثرگذاری جدی تری داشته باشیم.

مهدی فضایلی که پیش از این مدیرعامل خبرگزاری فارس بود، به دسته بندی رسانه های 
مهدی فضايلی

مدیرعامل انتشارات سروش
خبری جهان اسللام و جهت گیری های آنها اشللاره کرده و در ادامه بلله موضع گیری های 
سیاسللی آنها در وقایع اخیر خاورمیانه و بیداری اسللامی می پردازد. مدیرعامل کنوني 
انتشارات سروش، اعتقاد دارد تغییرات عمده ای که در سطح مدیریت شبكه هایی همچون الجزیره رخ داده، به دلیل ناهماهنگي مدیران 

این رسانه با اهداف دولت های حامی آن بوده است.

براي بررسي نقش رسانه هاي جهان اسالم در بیداري 
اسالمي، ابتدا باید تعریف خود را از رسانه های جهان 
اسالم مشخص کنیم. باید روشن شود رسانه جهان 
اسالم، رسانه اي است که در جهان اسالم مستقر است یا در تعریفي 
دیگر تمام رسانه هایي که با مباني اس��الم و بر اساس تفکر اسالمي 
راهبري مي شوند، در این دایره قرار مي گیرند. در تعیین مصادق هم 
باید دانس��ت ش��بکه هایي مثل الجزیره یا العربی��ه و روزنامه های 
الشرق االوس��ط و الحیات، اگرچه در منطقه جهان اس��الم، تولید 
مي شوند اما به لحاظ جهت گیري و مواضع، عمدتا همراه و متأثر از 
رسانه های غربی عمل می کنند و با آنها همسویی دارند. از رسانه های 
جهان اسالم که با نگاه انقالب و مبانی اسالمی راهبری می شوند هم 
می توان به شبکه ها برون مرزی صدا و سیما یا رسانه های داخلی کشور 
و رسانه های متعلق به حزب اهلل لبنان مثل تلویزیون المنار و ضیاءالنور 

اشاره کرد.
با این تعاریف، مي توان ب��ه چالش ها و فرصت های پیش روی این 
رسانه ها در مورد بیداری اسالمی اش��اره کرد. به علت غیرمنتظره 
و س��ریع رخ دادن این حوادث، هر دو گروه این رسانه ها بی شک در 

مقابل این رویدادها غافلگیر ش��دند. در این حوادث نه تنها رسانه ها 
بلکه دستگاه دیپلماسي کشورها نیز س��ردرگم عمل کردند. با این 
حال در ادامه، جهت گیری های متفاوتی بین رسانه های مختلف به 
وجود آمد. رسانه هاي همسو با غرب در وهله اول، تالششان جلوگیري 
از فروپاشي حاکمان منطقه بود. البته در این میان، تحوالت سوریه و 
بحرین را می توان به عنوان مثال نقضی ذکر کرد. بعد از مدتی موضع 
دومي از سوي رسانه هاي هم سو با غرب اتخاذ شد که سعي کرد این 
حرکت، جهت اسالمي به خود نگیرد و عنواني غیر از بیداری اسالمی 
داشته باشد. در نقطه مقابل، رس��انه های گروه دوم با جهت گیری 
انقالبی و مبانی اسالمی حضور دارند. مواضع این دسته از رسانه ها 
از یک س��و عمدتا دفاع از اعتراضات مردمی و بحق دانستن آنها و از 
س��وی دیگر جلوگیري از مصادره کردن انقالب ها توسط بیگانگان 
بود. طبیعتا از منظر این دسته از رسانه ها، اگرچه مسائل اقتصادی 
در حرکت این کشورها مؤثر بود اما جهت گیری عمده این حرکت ها 
اسالمی اس��ت. پس باید قرائنی را برای این موضوع ذکر می کردند 
از قبیل اینکه نوع مطالبات مردمی اس��المی اس��ت، محل شروع 
حرکت های مردمی از نمازهای جمعه و جماعات بوده است، شعارهای 

مركز شبکه تلویزیونی الجزیره سال ۱996 درشهر دوحه قطر كار خود را با دریافت سرمایه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون دالر از امیر قطر آغاز كرد. 

پرس  تی وی، اولین شبکه  خبری بین  المللی ایرانی به زبان انگلیسی  در تیر ماه ۱۳86 در تهران شروع به كار كرد. در مارس  2۰۰۳ شبکه العربیه با سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون دالری عربستان سعودی، كویت و خاندان حریری به زبان عربی شروع به كار كرد. 

شبکه تلویزیونی المنار در سوم ژوئن ۱99۱ با نام شبکه محلی »النور« شروع به كار كرد و بعدها به نام المنار تغییر نام داد.

رسانه و بيداري اسالمي
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سایه حضور نظامیان و بازمانده های نظام 
سیاسی گذشته در دولت مصر، مردم با حضور 

در انتخابات می خواهند  خود تعیین كننده 
آینده سیاسی كشورشان باشند

تدوين قانون اساسی؛تضمین حقوق مردم
ملزومات دوری از آفات جنبش هاي مردمی

تاکید مقام معظم رهبری بر اسللامی و مردمی بودن این انقاب ها، بسیار پرمغز و پراهمیت 
دکتر الهام امين زاده

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
است و برای تأمین این مهم باید به هر نحوی از مداخله خارجی و مرافعه داخلی اجتناب کرد؛ 
لذا تدوین هرچه سللریع تر قانون اساسللی که رهبر معظم انقاب نیز آن را گوشزد کردند، از 

ملزومات دوری از این آفات است که در این نوشتار سعی شده نكاتی را جهت اجتناب از عوامل منحرف کننده خواست مردم، گوشزد کنم.

تدوين قانون اساسی؛تضمين حقوق مردم

حق تعيين سرنوشت
در مورد ترک دخالت و تأثیرگذاری جبهه استکبار 
به لحاظ حقوقی در کشورهایی که انقالب در آنها 
رخ داده یا در حال رخ دادن است، باید گفت بحثی که االن مورد 

توجه است، موضوع حق تعیین سرنوشت مردمی است که در یک 
انقالب همه جانبه شرکت کردند و برای آینده کشورشان دارای 
دغدغه های زیادی هستند لذا این حق یک دولت خارجی یا افراد 
پوسیده وابسته به دولت های قبلی که ارتباطشان با بیگانگان آشکار 

شد، نیست. به همین جهت، این ملت ها تصمیم به بر سر کار آوردن 
حکومتی گرفتند که منعکس کننده خواست آنها باشد، پس حق 
مداخله برای یک دولت و سازمان خارجی به عنوان کمک به حق 

تعیین سرنوشت، باقی نمی ماند.
با این اوصاف، اولین کاری که در این کشورها باید انجام شود، 
لزوم وجود مکانیزمي خاص ب��رای انتخابات و ورود افراد به این 
عرصه است؛ خواه این انتخابات برای ریاست جمهوری باشد یا 
انتخاب خبرگان و برگزیده های علمی جامعه برای تدوین قانون 
اساسی اما امروزه رسانه های وابس��ته به غرب، تبلیغاتی را ارائه 
می کنند تا روند صحیح تعیین سرنوشت، توسط مردم را تغییر 
دهند. به طوری که مردم حاض��ر در صحنه را نادیده می گیرند 
و بعضا آنها را افراطی و نادان می خوانن��د و افراد غیراصیلی که 
س��نخیتی با مردم ندارند را به عنوان خبرگان به مردم معرفی 
می کنند. به همین جهت، مردم این کش��ورها باید دقت کنند 
که افراد خبره و دارای س��وابق مردمی که منطبق با فرهنگ و 

خواست مردم هستند را انتخاب کنند. 

 زمينه های انحراف
این انحراف ها ممکن اس��ت در زمینه های مختلف شکل بگیرد؛ 
یکی از طریق عوامل خودفروخته داخلی، دوم از طریق تکذیب 
جریان های اصیل مردمی و افراط��ی خواندن آنها. خطر دیگری 
که ممکن اس��ت این جریان ها را تهدید کن��د، ایجاد اختالفات 
داخلی و قومی در بطن جامعه است که غالبا توسط دشمن هدایت 
می شود و با وجود این اختالفات، راه برای ورود دولت های خارجی 
و سازمان های بین المللی باز می شود تا به بهانه نظارت یا برگزاری 

انتخابات، بتوانند اهداف خود را در این کشورها پیش ببرند.
حربه دیگر استکبار، بحث اسالم هراس��ی به انحای مختلف است 
که آنها برای پیش��برد این هدف از رسانه ها بهره مي برند؛ یعنی به 
نحوی القا می کنند که اسالم نمی تواند مبنای کار حکومتی این نوع 
انقالب ها برای آینده کشورداری آنها شود، به عنوان مثال در مقابل 
ایران که مبتنی بر حکومت اسالم است، یک سناریوی قطعنامه ای 
و تحریمی را اجرا می کنند یا در مورد انقالب های منطقه به جای 
اسالمیت، بعد عربیت آن را برجس��ته می کنند تا این انقالب ها را 
به سمت وسویی که استکبار می پسندد، سوق دهند. استکبار هم 
حکومت هایی را می پسندد که ظاهری دموکراتیک داشته اما در 
واقع الئیک و وابسته باشند. ابزار دیگری که استکبار برای انحراف 
و تضعیف انقالب ها از آن استفاده مي کند، بحث تخریب و تضعیف 
قدرت دفاعی این کشورهاس��ت که نمونه آن را در لیبی با حضور 

نظامی ناتو مشاهده کردیم و بسیاری از تجهیزات دفاعی و مراکز 
حساس لیبی را از بین بردند.

 نقش قانون اساسی
اصوال قانون اساسی در یک کشور، متضمن حقوق اساسی مردم و 
بیان شرح وظایف و نقش نهادهای اصیل در یک کشور است؛ یعنی 
قوه مجریه، قضائیه و مقننه و احیانا رهب��ری را در صورت وجود، 
پیش بینی می کند. بنابراین تدوین قانون اساسی بسیار مهم است؛ 
چراکه قانون اساس��ی معموال در هر کشوری بر مبنای جغرافیای 
سیاسی، ادیان، مبانی اعتقادی مردم، مردم شناسی، سابقه رابطه 
با دیگر کشورها و سوابق سیاسی و حکومتی هر کشوری، تدوین 

و تنظیم می شود. به همین منظور باید افراد 
دلس��وز، خبره، آگاه و برآمده از طیف مردم 
در مسند تدوین قانون اساسی قرار بگیرند 
و بالفاصله این اف��راد بعد از اضمحالل رژیم 
دیکتاتوري سابق، شناسایی شوند تا انتخاباتی 
که مبتنی بر مردم ساالری اصیل و اسالمی 
است، شکل بگیرد و این افراد انتخاب شوند 
که در این صورت، آنها می توانند با توجه به 
دانش و حس وطن دوستی ش��ان و در زمان 
مناسب، تدوین قانون اساسی را انجام دهند 
و این امر نباید خیلی تأخیر پیدا کند؛ چراکه 
جریان های غیرمردمی و ظاهرالصالح، فرصت 
شکل گیری پیدا می کنند و می توانند انقالب 

مردم را به سمت وسوی انحراف بکشند. 

 انقالب اسالمی، يك الگوی کارآمد
در انقالب اسالمی ایران، رهبری نقش بسیار برجسته ای داشتند. 
ابتدا در یک همه پرسی، خود نظام به رأی گذاشته شد که تعداد 
آرای اخذ شده حاکی از آن بود که تقریبا همه واجدین شرایط در 
انتخابات شرکت کرده اند و تعداد بسیار باالیی از واجدین شرایط 
به اصل نظام، رأی مثبت داده اند. پ��س از آن، انتخابات خبرگان 
برگزار شد که وظیفه آنها تدوین قانون اساسی کشور بود، بعد از 
آنکه قانون اساسی توسط خبرگان ملت مورد بررسی قرار گرفت، 
پیش نویس آن را برای افکار عمومی عرضه کردند که با این کار، 
اصالحات پیشنهادی نخبگان و مردم به اطالع قانونگذاران رسید 
و نهایتا پس از طی مراحل مختلف و با انجام اصالحات الزم، قانون 

اساسی تدوین شد و مردم هم بر آن مهر تأیید زدند.

نکته ای که در مورد انقالب 
اس�المی در کش�ورمان 
می توان�د الگ�وي ديگ�ر 
کشورها باش�د، اين اس�ت که افراد مدِون 
قان�ون اساس�ی در عي�ن اينکه برآم�ده از 
نهادهای مردمی و اس�المی بودند، سال ها 
به اين مساله فکر کرده بودند و می دانستند 
اگر قرار است قانون اساس�ی برای کشور 
نوشته شود، بايد به نحوی باشد که که بتوان 

مدت ها از آن استفاده کرد.
به همين جهت وقتی به اصول قانون اساسی 
کش�ورمان می نگري�م، ب�ا اص�ول مترقی، 
پيشرفته و مبتنی بر خواست مردم روبه رو 
می ش�ويم که با گذش�ت س�ه دهه از عمر 

انقالب هنوز هم نو و کاربردی هستند .
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از زمان فروپاشی امپراتوری عثمانی، پس از جنگ 
جهانی اول، خاورمیانه چنین تغییرات گسترده ای 
را تجربه نکرده است. دیکتاتورها در تونس، مصر، 
لیبی و یمن سقوط کرده اند، سوریه به جنگ داخلی دچار شده و در 

بحرین، عربستان سعودی، اردن و کویت شورش درگرفته است.
جورج فریدمن، بنیانگذار موسسه »اطالعات جهانی استراتفور« 

)Stratfor Global Intelligence( می گوید: »در زمانی که بهار 
عربی فراگیر شده، ایران می تواند دامنه نفوذ خود را از افغانستان تا 
مدیترانه بگستراند.« او بر این باور است که »یک دگرگونی چشمگیر 
در توازن قدرت منطقه ای صورت گرفته و ایران در حال تبدیل شدن 

به یک قدرت بزرگ است.«    
جمهوری اس��المی ایران به عنوان یک حکوم��ت دینی انقالبی 

خیزش ايران و کنترل نفوذ آمريكا و تل آويو
وقتي دوستان اياالت متحده سقوط مي کنند

و تأمین کننده بزرگ نف��ت جهان، از زمان تأس��یس اش به دنبال 
شناسایی به عنوان یک قدرت منطقه ای بوده و درصدد رهبری جهان 
اس��الم برآمده و فکر ایجاد یک ابرقدرت اسالمی را در سر پرورانده 
است. ایران همواره ایاالت متحده را شیطان بزرگ و دشمنی کینه توز 
می بیند. ایران همچنین رویکردي ضدتل آویو اتخاذ کرده و از این رو به 
شدت مورد اتهام قرار گرفته که به طور مخفیانه درصدد دستیابی به 
توانایی ساخت سالح های هسته ای است تا بتواند خواسته های خود 
را به گونه ای مؤثرتر پیگیری کند اما ایران بدون سالح های هسته ای 

به چشم می بیند بسیاری از خواسته هایش به حقیقت پیوسته اند.
ایاالت متحده و تل آویو شاهد این هستند که نفوذ و قدرتشان در 
خاورمیانه تنزل پیدا کرده است؛ درست زمانی که بهار عربی - بیداري 
اسالمی - هم پیمانان قدیمی شان را از آنها به یغما می برد و فرض های 
فرسوده شان را به باد می دهد. سقوط حسنی مبارک در مصر، تل آویو 
را از یک مرز جنوبی باثبات و از اطمینان بخشی های یک معاهده صلح 
32 ساله محروم کرد. در حالی که ناآرامی های سوریه، بی ثباتی هایی 

را در مرز شمالی دولت یهود پدید می آورد.
از دس��ت دادن دیکتاتورهای دوس��ت در تونس، مصر و لیبی، 
دیپلماسی ایاالت متحده را در خاورمیانه دچار تزلزل کرده است. 
اختالف نظر با عربستان سعودی در مورد نحوه برخورد با اعتراض ها 
در بحرین و یمن، میان این دو هم  پیمان - ایاالت متحده و عربستان- 

سوءظن هایی را پدید آورده است.
در این زمان واشنگتن که با واقعیت های جدید منطقه دست به 
گریبان است، سیاست مهار ایران را به عنوان عنصر اصلی سیاست 
خارجی خاورمیانه ای اش می بیند. ایاالت متحده، تهران را به حمالت 
تروریستی در عراق و افغانستان و ایجاد بی ثباتی در لبنان، حمایت 
از نظامی گری در سوریه، تأمین منابع مالی حماس در غزه، تهدید به 
نابودی تل آویو و کمک به خیزش رادیکالیسم اسالمی متهم می کند. 
افزایش نفوذ ایران برای ثبات خاورمیانه، نتایجی جدی به همراه دارد. 
دولت یهود، فلسطینی ها، س��وریه، لبنان، عراق و دیگر دولت های 
حاشیه جنوبی خلیج فارس همگی از تنش فزاینده ای متأثر هستند 

که به خیزش ایران و مخالفان این امر مربوط است.
شهرام چوبین، کارشناس ایرانی ساکن ژنو مرتبط با »بنیاد صلح 
بین المللی کارنگی« می گوید: »ایاالت متحده، ایران را به چشم یک 
رقیب راهبردی بالقوه می نگرد. در حالي که تهران حضور آمریکا را در 

خاورمیانه به عنوان یک تهدید وجودی بالقوه تلقی می کند.«
32 سال پس از اینکه شاه سقوط کرد، از لحاظ بین المللی هنوز 
اقدامات ایران بر اس��اس تصور مخالفت ایاالت متح��ده با انقالب 
اسالمی اش صورت می گیرند. دشمنی با واشنگتن همانند معیاری 

برای هویت انقالبی کشور باقی مانده است. شعارهای روی دیوارهای 
آجری سفارت قدیم ایاالت متحده در تهران، یادگاری از این رقابت 
هستند. جمله ای که در گوش��ه جنوب غربی سفارت نوشته شده، 

می گوید: »آمریکا شیطان بزرگ است.«
دیگری با نقل قولی از آیت اهلل روح اهلل خمین��ی)ره( می گوید: »ما 
آمری��کا را زیر پا می گذاری��م.« در همان نزدیکی در یک نقاش��ی، 
مجس��مه آزادی با یک جمجمه به جای ص��ورت در جلوی پرچم 
آمریکا - که خط هایش به رشته های سیم خاری تبدیل می شوند که 

دور نقشه ایران پیچیده اند - ایستاده است.
هنگامی که ایاالت متحده و هم پیمانانش ایران را - پس از اینکه 
سازمان بین المللی انرژی اتمی گزارش اخیر خود را ارائه داد - محکوم 
کردند، ماشین تبلیغاتی تهران هم با قلمداد کردن آژانس به عنوان 
آلت دست ایاالت متحده پاسخ داد. در یک سخنرانی که از تلویزیون 
پخش ش��د، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران بر ش��دت 
مبارزه طلبی افزود و گفت: »کشورهای قلدر سعی می کنند موانعی 
را سر راه پیش��رفت و توسعه کش��ور ایران ایجاد کنند. آنهایی که 
زرادخانه هایشان پر از کالهک های هسته ای است، ایران را به تالش 
برای ساختن بمب اتمی متهم می کنند. آنها درصددند بهانه های 
مختلفی را پیدا کنند تا مانع پیشرفت هسته ای و علمی ایران بشوند.« 
به طور رسمی دولت ایران از بهار عربی استقبال کرده و اصرار دارد 
موج جدید انقالب های اسالمی، تقلیدی از موفقیت ایران و شکستی 
برای ایاالت متحده هستند. رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران در همایشی دانشگاهی در تهران گفت: »سقوط 
دیکتاتوره��ا در خاورمیانه و آفریقا به معنای از دس��ت دادن جای 
پاهای ایاالت متحده و تل آویو اس��ت.« او اف��زود: »آمریکایی ها در 
تصمیماتش��ان و در نحوه برخورد با انقالب های منطقه ای گیج و 
سردرگم هستند.« ری تکیه از اعضای شورای روابط خارجی آمریکا 
هم گفت: »جمهوری اس��المی در پی ریزی دیدگاه منطقه ای اش 
کوش��یده دو جریان متفاوت از هویت ایرانی را ب��ه هم پیوند بزند: 
ملی گرایی ایرانی و اسالم ش��یعی را. به عنوان تمدني بزرگ با یک 
حس تاریخی عمیق، ایران همیش��ه خود را به مانند رهبر برحق 
خاورمیانه پنداشته اس��ت « در آینده نزدیک، ایران قدرتمندترین 
دولت منطقه می شود. تکیه گفت: »چنین پیشرفتی نتیجه طبیعی 
قدرت ایران و سیاست آمریکاست که همه موانع نفوذ ایران را از سر 
راه برداشت. جمهوری اسالمی یک قدرت فرصت شناس است که 
از شرایط مساعدتر حداکثر بهره برداری را خواهد کرد تا نفوذش را 

افزایش دهد.«
National Post :منبع

سقوط دیكتاتورها در شماری از کشورهای عرب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و افزایش موج اعتراضات  پيتر گوداسپيد 
و ناآرامی ها در شماری دیگر از این کشورها، باعث شده حتی تحلیلگران غربی ادامه این روند را به نفع منافع ترجمه: محمدرضا پارسای محمودی

بلندمدت آمریكا و دیگر کشورهای غربی نبینند. نویسنده مقاله پیش رو، جدا از توجه به این امر، بر این باور است که سقوط یك به یك دوستان ایاالت 
متحده در خاورمیانه، روی دیگری نیز دارد و آن افزایش نقش و نفوذ ایران در منطقه است. او ایران را کشوری می داند که با دارا بودن پارامترهای 

متعدد قدرت، به طور بالقوه این توانایی را دارد که به قدرت منطقه ای تبدیل شود.

خيزش ايران



237همشهري ديپلماتيك    دی ماه 1390 236 دی ماه 1390    همشهري ديپلماتيك

خیزش اسالمي؛ بازخوردهاي قفقازي
الگوگيری جريان های اپوزيسيون در ارمنستان و گرجستان

در حالي که هر یك از کشورهای قزاقستان، ازبكستان، تاجیكستان، قرقیزستان، ترکمنستان، جمهوری  مهدی حسينی تقی آباد
آذربایجان، گرجستان و ارمنسللتان، ظرفیت تأثیرپذیری از امواج اعتراض هاي مردمی در خاورمیانه پژوهشگر بنیاد مطالعات قفقاز

عربی و شمال آفریقا را داشتند، دو کشور ارمنستان و گرجستان با وجود دارا بودن اکثریت جمعیت مسیحی که بالطبع زمینه تأثیرپذیری 
آنها از بیداری اسللامی را کاهش می داد اما با توجه به شللرایط بالنسللبه مسللاعدتر جهت انجام فعالیت های اعتراضی سیاسی از دیگر 
کشورهای فوق الذکر متمایز بودند. با عنایت به اینكه فضای سیاسی هر دو کشور گرجستان و ارمنستان از تحوالت ناشی از جنبش های 
اعتراضی خاورمیانه عربی و آفریقای شمالی متأثر شللدند، در این مقاله کوشش می شود به بررسللی چند و چون الگوبرداری مخالفان 

دولت های این دو کشور از نهضت بیداری اسامی و از سوی دیگر آسیب شناسی سرنوشت این اعتراض ها پرداخته شود.

اگرچه تالش اپوزیسیون در گرجستان در اوایل 
سال 2011 براي به خیابان كشاندن جمعیت 

توفیق چنداني در بر نداشت ولي مشکالت جدي 
امنیتي براي دولت ساكاشویلي ایجاد كرد

بازخوردهاي قفقازي

اعتراض ها در ارمنستان
مصادف با شعله ور ش��دن اعتراضات مردمی در 
شمال آفریقا و خاورمیانه عربی، در ژانویه سال 
2011، جمعی از مردم ایروان در اعتراض به محدودیت هایی که 
از سوی شهرداری در برابر دستفروشی و دادوستد خیابانی ایجاد 
شده بود، در برابر ساختمان شهرداری پایتخت ارمنستان تجمع 
کرده و خواستار استعفای کارن کاراپتیان، شهردار ایروان، شدند. 
در واقع ارمنستان در ژانویه شاهد یک اعتراض صنفی خیابانی بود؛ 
پدیده ای که با توجه به جنس سیاست و حکومت در ارمنستان، 
رویدادی غیرمعمول محسوب نمی شد اما در ماه فوریه و تحت 
تأثیر تحوالت خاورمیانه عربی و شمال آفریقا، لوون ترپتروسیان، 
رئیس جمهور اسبق ارمنستان )98-1991( و رهبر بزرگ ترین 
ائتالف اپوزیس��یون، کنگره ملی ارمنی )ائتالف��ی از 13 حزب 
مخالف دولت که در س��ال 2008 میالدی و در پی حوادث پس 
از انتخابات 19 فوریه 2008 ریاست جمهوری ارمنستان شکل 
گرفت(، فرصت را برای تجدید ساختار و تشدید فعالیت ها علیه 
دولت، مناسب دید و سلسله راهپیمایی های اعتراض آمیز را علیه 
دولت سرژ سارکیسیان به راه انداخت. در فاصله سال های 2008 
تا 2011 کوشش های ترپتروسیان و مؤتلفانش برای کشانیدن 
جمعیت های بزرگ معترض به خیابان ها برای پیگیری مطالبات 
سیاسی ، راه به جایی نبرده بود. بدون تردید همین انفعال نسبی 
سه ساله بود که سبب شد بیش��تر تحلیلگران  بازگشت چند ده 
هزار نفری طرفداران کنگره ملی ارمنی ب��ه خیابان ها در فوریه 
2011، دقیقا همزمان با اوج گرفتن اعتراضات مردمی در شمال 
آفریقا و خاورمیانه عربی را نه تداوم صرف اعتراضاتی مس��بوق 
به س��ابقه بلکه فرایندی تحت تأثیر فضای ایجادشده در نتیجه 
بیداری اسالمی در منطقه و رس��یدن امواج آن به قفقاز جنوبی 
محس��وب کنند. یک دلیل مهم این داوری نیز شبیه بودن نوع 

اعتراضات، شیوه طرح مطالبات و تداوم یافتن آنها بود.
هرچند که اپوزیسیون ارمنستان توانست از قَِبل این اعتراضات 
به تعدادی از مطالبات خود از دولت سارکیسیان دست یابد اما 
به اهداف اصلی خود که اس��تعفای رئیس جمه��ور یا برگزاری 
انتخابات زودهنگام بود، نرسید. در این بین، دالیل زیادی نظیر 
پیوندهای محکم ارمنستان با روس��یه که مانع از وقوع تحوالت 
عمیق در فضای حاکمیتی ارمنستان می ش��ود، نقش کلیدی 
دیاسپورای ارمنی در سرنوش��ت حاکمیت ارمنستان و ماهیت 
پررنگ اس��المی اعتراضات مردمی خاورمیانه عربی و ش��مال 
آفریقا که در جامعه ارمنستان وجود نداشت و همچنین تبدیل 

این اعتراضات به زورآزمایی احزاب سیاسی آزمون پس داده در 
ارمنستان که تا حدود زیادی از شور و اشتیاق تجربه فضاهای نو 
که در بستر خاورمیانه عربی و شمال آفریقا جریان داشت، بی بهره 
بود، موجب شد که پس لرزه های بیداری اسالمی در ارمنستان به 

واژگونی حاکمیت سیاسی منتهی نشود. 

اعتراض ها در گرجستان
در حالی که در بین اوکراین، قرقیزس��تان و گرجستان به عنوان 
مثلثی که انقالب های رنگین در آنها به پیروزی رس��یدند، تنها 
دولت میخائیل ساکاشویلی در گرجستان موفق به حفظ قدرت 
شده اما این بدان معنا نیست که ساکاش��ویلی دشواری هایی از 
گونه ای که باقی یف در قرقیزستان یا یوش��چنکو در اوکراین با 
آنها مواجه بودند را از سر نگذرانده باشد اما آرایه ای از مؤلفه های 
داخلی و خارجی و البته ویژگی های ساکاشویلی و مخالفانش، 
مانع سقوط سومین دولت رنگین شده اس��ت. ساکاشویلی که 
در دولت ش��واردنادزه، وزیر دادگس��تری بود، با حمایت آشکار 
غرب و به ویژه موسسه سوروس در انقالب گل سرخ، با همکاری 
ش��خصیت هایی نظیر نینو بورژان��ادزه )رئیس وق��ت پارلمان 
گرجستان( و زوراب ژوانیا )رئیس پارلمان گرجستان از 1995 
تا 2001(، موفق ش��د ادوارد ش��واردنادزه، رئیس جمهور وقت 
گرجستان را در 23 نوامبر 2003 وادار به کناره گیری از قدرت 
کند. او با شعار مردم ساالری و مبارزه با فساد در انتخابات ریاست 
جمهوری گرجستان در چهارم ژانویه س��ال 2004، 96 درصد 
آرا را کسب کرد و با انجام اصالحاتی که حمایت غرب و پشتوانه 
اکثریت مردمی را نیز به همراه داشت، توانست موفقیت هایی را 
در حوزه مبارزه با فساد، بهبود اقتصاد، جذب سرمایه گذاری های 
خارجی و افزایش حقوق ها و دستمزدها حاصل کند اما با گذشت 
زم��ان و در نتیجه مواردی نظی��ر اتهامات اخالق��ی، رفتارهای 
خودمحورانه، تصمیم سازی های باندی، جابه جایی های مکرر در 
کابینه، جوان گرایی افراطی و ظهور مجدد فساد اداری، محبوبیت 
وی کاهش یافت و نخستین اعتراض هاي گسترده در اوایل نوامبر 

سال 2007 به وقوع پیوست. 
با تشدید مخالفت ها، دولت ساکاش��ویلی از 7 تا 16 نوامبر در 
کش��ور حالت فوق العاده وضع کرد. برخوردهای صورت گرفته 
با این اعتراضات، موجب هش��دار س��ازمان ناظر حقوق بشر به 
ساکاش��ویلی و همچنین ابراز نگرانی گروه بحران بین الملل از 
شکل گیری دولتی اقتدارگرا در تفلیس شد. ساکاشویلی نیز در 
اقدامی مصالحه جویانه در 8 نوامبر 2007، 5 ژوئن 2008 را به 
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بدون تردید سرنوشت سلس��له اعتراضاتی که در این 
دو کش��ور صورت پذیرفت، معلول بر هم کنشی از یک 
مجموعه مؤلفه های داخلی و خارجی و نوع پیاده سازی 
الگوی اعتراض��ی ای بود که پایایی و جوش��ش خود را 
مدیون شبکه ها و س��رمایه های فرهنگی و اجتماعی 
برگرفته از اسالم بوده است. تبعا کشورهای مسیحی، 
فاقد چنین ظرفیت هایی بودند. با وجود طرح آش��کار 
مطالبات اسالمی از سوی غالب معترضان در کشورهای 
شمال آفریقا و خاورمیانه، بسیاری از تحلیلگران غربی 
از به کار بردن صفت »اس��المی« برای تحوالت مزبور 
اجتناب  ورزیده اند اما این نباید موجب غفلت از شالوده ها 
و زمینه های اسالمی این تحوالت شود. از این رو در تبیین 
و تحلیل جنبش های اعتراضی متأثر از نهضت بیداری 
اسالمی، نباید این مشخصه را از یاد برد. در آسیب شناسی 
فرجام اعتراضات در گرجستان و ارمنستان، نوع استفاده 
رهبران اپوزیسیون  از بس��تر پدیدآمده در پی تحوالت 
جهان اسالم را می توان کوششی شتابزده برای بهره گیری 
هرچه بیشتر از فضایی به ظاهر مناسب جهت امتیازگیری 

از رژیم های حاکم به شمار آورد. 
در پایان جا دارد که نگرانی بس��یاری از ارمنیان به ویژه 
دیاسپورای ارمنی در مورد پیامدهای احتمالی تحوالت 
خاورمیانه عربی و ش��مال آفریقا بر جوامع ارمنی این 
مناطق که تداوم حضور آنها برای کش��ور ارمنستان و 
دیاسپوراي ارمنی سخت حائز اهمیت است، مورد اشاره 
قرار گیرد. بر اساس آمار، دگرگونی های سیاسی عمیق 
در هر یک از کش��ورهای خاورمیانه در چند دهه اخیر، 
همواره به تشدید مهاجرت ارامنه ساکن در کشورهای 
مزبور انجامیده است. لذا برخی فعاالن ارمنی در مورد 
تصمیم جمعیت های حدودا 10 هزار نفری ارامنه مصر 
و 80 هزار نفری ارامنه سوریه در قبال جریان هاي اخیر 
مبنی بر ترک این کشورها نگران هستند؛ جمعیت هایی 
که بر اساس الگوهای مهاجرتی پیشین، راه به ارمنستان 

نخواهند برد و به کشورهای غربی خواهند رفت. 

نتيجه گيری 

عنوان موعد انتخابات زودهنگام معین کرد؛ انتخاباتی که نتایج 
آن مؤید کاهش چشمگیر محبوبیت وی بود. او دوره دوم ریاست 
جمهوری را با پشتوانه رأی 52/21 درصدی مردم آغاز کرد. در 
حالي که رویکردهای متحدان پیشین ساکاشویلی در انتخابات 
پارلمانی 21 ماه مه سال 2008 نشانگر پدید آمدن شکاف  در بین 
مؤتلفان پیشین بود. در این شرایط، فضای سیاسی گرجستان 
آبستن زایش اپوزیسیون جدید بود. سرانجام در خالل بازی های 
المپیک پکن در آگوست 2008 نیروهای نظامی گرجستان وارد 
عملیات جنگی در اوستیای جنوبی شدند و این اقدام با واکنش 
شدید روسیه مواجه شد و جنگ موسوم به نبرد آگوست 2008 
روس��یه و گرجس��تان رقم خورد که پیامد آن، اش��غال رسمی 
اوس��تیای جنوبی و آبخازیا و جدایی قطعی 20 درصد از خاک 

این کشور بود. 
این اق��دام ساکاش��ویلی ک��ه معلوم نب��ود که اگ��ر پنج روز 
میانجیگری دوس��تان اروپایی وی نبود، چه سرنوشتی را برای 
کل گرجستان رقم می زد، موجب قطع کامل روابط گرجستان 
و روسیه شد؛ اقدامی که برخی آن را جرقه ای برای آغاز رسمی 
جنگ سردی دیگر محسوب می کردند و چنان خشم روس ها را 

برانگیخته بود که تعبیری که والدیمیر پوتین در مورد تصمیم 
وی برای نحوه »دار زدن«)!( ساکاش��ویلی در گفت وگوهایش با 
سارکوزی به عنوان میانجی به کار برده بود، مدت ها دستمایه ی 
مطایبه بود. او انتظار داشت به عنوان دوست آمریکا در جدال با 
روس ها تنها نماند اما ناکامی و ی در جنگ با روس��یه سبب شد 
که اپوزیسیون به خیابان ها بیاید. او نیز با استفاده از تفرق میان 
رهبران اعتراضات و اینکه شعارهایشان نیز هیچ تفاوت اساسی 
با شعارهای پیشین خود وی از جمله غربگرایی و مردم ساالری 
نداشت، اعالم کرد که آماده گفت وگو است و البته این اعتراض ها 
را دستاورد رویکردهای مردم س��االرانه دولت خود می داند. او با 
مشمول گذر زمان س��اختن این اعتراض ها و البته سود جستن 
از اقبال )تقارن یافتن اوج اعتراض ها با عید پاک، یکش��نبه 23 
فروردین 1388 که منجر تعطیلی موقت اعتراض ها شد(، موفق 

شد از بحران عبور کند. 
ش��گرد کارآمد برای بی اعتبار کردن مخالفان نیز منتس��ب 
س��اختن آنها به روس��یه بوده که با توجه به جهت گیری افکار 
عمومی گرجستان، ساکاشویلی کمال بهره  را از این ابزار برد. به 
هر روی، تالش های اپوزیسیون متفرق دولت ساکاشویلی، برای 

به خیابان کشاندن انبوه معترضان در سالگرد اعتراضات در سال 
2010 نیز فرجامی نیافت و با گذر زمان، انشقاق بین اپوزیسیون 
نیز بیشتر ش��د و هم زمان ساکاش��ویلی نیز با تداوم زدوبندها با 
متحدان غربی و البته اعمال تغییراتی در قانون اساسی، شرایط را 
برای حفظ قدرت در دست خود مهیاتر ساخت. در این شرایط، به 
راه افتادن امواج بیداری اسالمی و سرنگونی دولت های دیکتاتور 
در برابر لرزه های ناش��ی از اعتراضات مردم��ی، موجب تهییج 
الیه هایی از اپوزیسیون گرجستان برای به خیابان کشاندن مردم 

برای سرنگونی دولت وی شد. 
نینو بورژانادزه به عنوان یکی از رهب��ران مجمع حرکت مردمی 
گرجستان در حالي که برخی س��ران اپوزیسیون با مهیا ندانستن 
شرایط برای برگزاری اعتراض ها با وی هم سویی نکردند، اراده خود 
را برای بهره بردن از فضای منطقه و البته سود جستن از نارضایتی  
برخی متحدان غربی ساکاش��ویلی از عملکرد وی، عملی ساخت. 
ساکاشویلی با متهم کردن روس ها به دسیسه چینی علیه گرجستان، 
اعتراضات را به خارج مرزهای گرجستان مرتبط ساخت و در ادامه 
همین رویکرد در 26 ماه مه 2011، نوار ضبط شده ای شامل یک 
گفت وگوی تلفنی میان نینو بورژانادزه و پس��رش از طریق سایت 
رسمی وزارت کشور گرجستان منتشر شد که بازتاب وسیعی یافت. 
در این نوار که تاریخ آن نامشخص است، بورژانادزه و پسرش 
ضمن برنامه ریزی ب��رای یک انقالب، از امکان عملی س��اختن 
»س��ناریوی مصر« در گرجس��تان، ولو به قیمت ج��ان 100 تا 
500 نفر س��خن می گویند.  در حالي که ساکاشویلی با سوابق 
اجرایی و رویکردهای آشکارا غربگرایانه خود از یک پشتوانه 30 
تا 40 درصدی مردمی برخوردار اس��ت، آشکار شدن پیوندهای 
بورژانادزه با روس��یه موجب کاهش شدید محبوبیت وی به زیر 
یک درصد شد. تنها پیامد انتشار این نوار، متهم شدن بورژانادزه 
به وابس��تگی به روس��یه نبود و شکس��ت طرح بورژانادزه برای 
شبیه سازی انقالب مصر در گرجستان، به باور برخی منتقدان، 
پتانسیل قابل توجهی از اپوزیس��یون را نیز به هدر داد. تردیدی 
وجود ندارد که کوشش های اپوزیس��یون در آوریل و مه 2011 
برای به خیابان کش��اندن جمعیت چند ه��زار نفری به توفیقی 
نینجامیده بود اما بورژانادزه با اس��تفاده از فضای ایجاد شده در 
افکار عمومی در نتیجه بیداری اسالمی و سقوط برخی رژیم های 
اقتدارگرا، مشکالت جدی امنیتی برای دولت ساکاشویلی ایجاد 
کرد که چه بسا اگر با همراهی سایر اپوزیسیون نیز توأم می شد، 
می توانست ابعاد جدی تری به خود بگیرد. هرچند باز هم سقوط 

ساکاشویلی بعید می نمود. 

بازخوردهاي قفقازي

اعتراضات فوریه 2011 در ارمنستان همزمان با 
اوج گرفتن اعتراضات مردمی در خاورمیانه عربی 

را مي توان نتیجه بیداری اسالمی در منطقه و 
رسیدن امواج آن به قفقاز جنوبی محسوب كرد
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مواضع متناقض اتحاديه عرب

اتحادیه کشورهاي عربي تا قبل از بیداري اسالمي اخیر در منطقه، 
توسط مصر و عربستان سعودي رهبریت و هدایت مي شد اما پس 
از بیداري اس��المي و مریضي پادشاه عربس��تان، ملک عبداهلل بن 
عبدالعزیز، این اتحادیه توسط کشور قطر با پشتیباني آمریکا، اتحادیه 
اروپا و با حمایت غیرمستقیم رژیم صهیونیس��تي از طریق اردن و 
دولت خودگردان فلس��طین؛ یعني محمود عباس هدایت و اداره 
مي شود. لذا این اتحادیه در 30 سال اخیر، هیچ نقشي در راستاي 
حفظ منافع کشورها و ملت هاي عربي ایفا نکرده بلکه تنها کاري که 
به صورت جدي انجام داده، حفظ منافع آمریکا در منطقه و حفظ 

آبروي رژیم صهیونیستي در شرایط سخت بوده است.
تا جایي که در جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستي با حزب اهلل لبنان 
و جنگ 22روزه غزه، این اتحادیه هیچ اقدام قابل توجهي انجام نداد 
و حتي بیانیه اي مبني بر محکومیت جنایت هاي رژیم صهیونیستي 
منتشر نکرد و نه تنها هیچ اقدام جدي اي براي رفع محاصره چهارساله 
غزه انجام نداد بلکه مقاومت های لبناني و فلسطیني را در خصوص 
این جنگ ها مقصر دانست. بعد از بیداري اسالمي و بهار عربي، این 
اتحادیه طبق خواس��ته ها و منافع آمریکا وارد عمل ش��د. در مورد 
لیبي به خاطر اینکه ناتو مجوز سازمان ملل را نیاز داشت و سازمان 

ملل هم نیاز به چراغ سبز کشورهاي عربي داشت، اتحادیه عرب از 
جامعه بین المللي درخواست کرد تا در منازعات لیبي دخالت کنند. 
پس از آن بود که سازمان ملل، قطعنامه تحریم هوایي لیبي و مجوز 
دخالت نیروهاي ناتو در لیبي را صادر کرد. این اتحادیه در خصوص 
سوریه هم همین طور عمل کرد زیرا رژیم سوریه در جبهه مقاومت 
و ممانعت منطقه قرار دارد، هم پیمان جدي جمهوري اسالمي به 
حساب مي آید و مانع اجراي نقشه هاي آمریکا و رژیم صهیونیستي 
در منطقه است. لذا مدت هاس��ت مورد غضب غربي ها و رژیم هاي 
عربي وابس��ته به غرب اس��ت و غربي ها با اندک تحرک مردمي در 
برخي مناطق سوریه، بهانه خوبي براي انتقام از این رژیم به دست 
آوردند و با فشار غرب این اتحادیه وارد عمل شد و بشار اسد را تحت 
فشار غیرمتعارف قرار داد و رسما از مخالفان حمایت کرد. اتحادیه 
عرب از طریق کانال هاي تلوزیونی از تظاهرات در برخي شهرهاي 
سوریه، پوشش گسترده خبري انجام داده و مي دهند. اما در خصوص 
یمن با مالیمت و احتیاط عمل مي کند و در مورد مس��ائل بحرین 
هیچ واکنشي نشان نمي دهد و تاکنون هیچ موضعي علیه مبارک یا 
زین العابدین بن علي نگرفته و این نشان دهنده همراهي این اتحادیه 

با مواضع قدرت هاي استکباري است.

برخورد چندگانه
مواضع اتحاديه عرب در قبال موج بيداري اسالمي

اتحادیه عرب از جمله سازمان های منطقه ای بین کشورهای عربی- اسامی است که در 1945 
امير موسوی

کارشناس مسائل خاورمیانه
به ابتكار مصر و تایید کشورهای عربستان سعودی، عراق، سوریه، لبنان، یمن و اردن تاسیس شد. 
این سازمان در سال های بعد با الحاق دیگر دول عرب به 22 کشور از آسیا و آفریقا گسترش یافت. 
اتحادیه عرب که یكی از مهم ترین سازمان های منطقه ای در خاورمیانه است با وجود انتظارات، مواضع منفعانه ای در قبال اعتراضات اخیر داشته 

و وابستگی خود را به  قدرت های غربی  نشان داده است که در ادامه به آن می پردازیم. 

آگهي

مجالت ما را ساده تر از آنچه فكر مي كنيد  دريافت كنيد

شماره حساب جام بانك ملت
 95719238
به نام شركت همشهري

تذكر1: حتما هنگام تماس كدپستي 10 رقمي محلي كه بايد مجله ارسال شود را به خاطر داشته باشيد زيرا در صورت عدم وجود اين كد نشريه ارسال نخواهد شد.
تذكر2:  مجالت جوان، سرنخ و تماشاگر در شهر تهران با پست عادي ارسال مي شود. بقيه اشتراك ها به صورت سفارشي اعمال مي شود.

تعرفه اشتراك

براي ايجاد اشتراك
ابتدا به بانك مراجعه كرده و مبلغ تعرفه را كه از جدول باال پيدا كرده ايد

 به حساب شركت همشهري واريز نماييد.

طي تماس با شماره هاي 84321843 - 84321831 (021) 
مشخصات خود را  اعالم فرماييد.

نام مجله
شهرستانتهرانمشخصات مجالت

يكسالهشش ماههيكسالهشش ماههموضوعدوره

190,000360,000250,000490,000فرهنگي اجتماعيهفته نامهجوان

220,000420,000290,000570,000حوادث و شگفتيهفته نامهسرنخ

160,000310,000160,000310,000علميدوهفته نامهدانستنيها 

160,000310,000160,000310,000كودكدوهفته نامهبچه ها

110,000210,000110,000210,000سينماييماهنامه24

160,000310,000160,000310,000ايران شناسي و گردشگريماهنامهسرزمين من

90,000180,00090,000180,000تحليلي سياسيماهنامهماه

250,000490,000250,000490,000سالمتيهفته نامهتندرستي

70,000140,00070,000140,000آشپزيماهنامهآشپزي

210,000400,000270,000540,000ورزشيهفته نامهتماشاگر

110,000210,000110,000210,000فناوري اطالعاتماهنامهديجيتال

80,000150,00080,000150,000قرآن و عترتماهنامهآيه

110,000210,000110,000210,000ادبيات داستانيماهنامهداستان

90,000180,00090,000180,000مقاومت و ايثارگريماهنامهپايداري

200,000380,000200,000380,000معماري و شهرسازيماهنامهمعماري

120,000-120,000-فلسفه و عرفانفصلنامهخردنامه

140,000-140,000-سياست خارجيدوماهنامهديپلماتيك

110,000-110,000-فرهنگ و ادبدوماهنامهالف

110,000220,000110,000220,000اقتصاديماهنامهاقتصاد
مبلغ به ريال است


