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نظر گذرا به تاریخِ  فراز و فرود  امپراتوری عرب

- از ظھور پیامبر اسالم تا جنبش "بھار عربی" –

. پیش گفتار: "امپراتوری معاصر"  در تضاد با ساختار  "دولت-ملت" ١

.  اوج و زوال امپراتوری ھای ساسانی و بیزانس: دو امپراتوری مقتدر زمان٢

. زیرساخت مادی و پیوند ھای اجتماعی عربھای بادیه نشین ٣

. شھر مکه، زادگاه پیامبر اسالم  در واحهای پھناور حجاز۴

. ھجرت پیامبر  اسالم، ساختار  "دولت-شھر مدینه" ۵

-  نخستین سنگبنا ھای امپراتوری عرب _

. "پیامبر اسالم، بانی تیوکراسی و پایه گذار امپراتوری عربھا۶

. "غارت و باج گیری" به مثابه زیرساختھا برای گسترشِ "حاکمیت الھی مدینه" ٧

. فتیشیسم "بکارت" و تبعیض جنسیتی ٨

. توجیه قرآنی "تیوکراسی اسالم" – رابطه "حاکمیت الھی" با شمشیر  ٩

. بحران جانشینی پیامبر اسالم: جدال زعامت میان «مھاجران و انصار» ١٠

. امپراتوری اموی ھا: نظام موروثی "اشرافیت قریش"  - دمشق محور –١١

. امپراتوری عباسی ھا: انتقال قدرت سیاسی در درون  قبیله قریش -بغداد محور-١٢

. فروپاشی امپراتوری عرب: "فرسودگی تاریخی"، اوج فرقه گرایی و  فساد١٣

. امپراتوری اسالم در رویارویی با تضاد ھای درونی و تھدیدھای خارجی ١۴

. فروپاشی امپراتوری عثمانی و تاثیر آشکار آن بر جھان اسالم١۵

. روند مسخ شده فورماسیونِ «دولت–ملت» در جھان عرب١۶

. گفتمان بنیاد گرایی از مدرسه دیوبندی تا جنبش اخوان ١٧

. ابعاد فرایند تراژیدی تاریخی جھان عرب١٨

. بھار عربی: از یک جرقه حریق بر میخیزد ١٩

 دموکراسی در مبارزه چند بعدی با ایدولوژی ھای اقتدار گرا پس گفتار:  .٢٠
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. رویکرد ھا٢١

 بخش بیست و یکم

 تراژیدی تاریخیی چند بعدی در جھان عرب به سو. روند١٨

 احزاب مختلف سیاسی بر سر قدرت در جھان عرب -طوری که قبالً به تفصیل بررسی گردید، 

می سکوالر  زیاد  کم و  خود را  یک  ھر  تا سوریه –  عراق  باالخره از  تونس و ـمصر و  تا  زایر   از الـج

 خواندند، و نه تنھا قدرت سیاسی-اداری را در دست داشتند، بلکه منابع طبیعی و درآمد ھای

 دولتی را نیز در انحصار خود در آورده بودند.  این احزاب – به استثنای کشور ھای عربی خلیج -

 اگر از یک سو برنامه ھای خدمات اجتماعی، به شمول با سواد سازی توده ھا تا آزادی ھای

یاده ـکردند، از سوی دیگر نخـبگان ـکرسی مدنی را برای زن ھا تدوین و ـقسماً ـپ  نسبی بـیشتر 

قدرت رایی از  جزم ـگ با درک  یج -  شینان خـل شیخ ـن شمول  به  ویژه  به  ھا،  شور  این ـک شین   ـن

 سیاسی – در نتیجه ھمین سیاست که ناشی از انحصار طلبی سیاسی و توام با فقدان اصل

صادی و  مـرفه یازات اقـت با امـت شر مـشخص اداری-حـزبی  یک ـق بروز  به  جر  بود، مـن یک   دموکراـت

 گردید. از سوی دیگر و ھمزمان گروه ھا و احزاب بنیاد گرا را به بازنگری راه کار مبارزه سیاسی

سکوالر با کـرسی نـشینانان  زمانی  تا  که  اخوان المـسلمین مـصر  حزب  داشت. از جمـله   وا 

به داشتند،  استعماری" ھـمکاری  ھای  یه "قدرت  بارزه عـل زیاد در ـم کم و   اندـیشه ای آن ـکشور 

 تکفیر حکومت ھای این قشر انحصار طلب سیاسی پرداخته که کشتن انور سادات به دستور

"اخوانی ھای مصری"  نخستین واکنش این بازنگری سیاسی تلقی میگردد.

 با در نظر داشت این ساختار سیاسی-اقتصادی، در اکثر کشورھای عربی تفاوت ھای اقتصادی

 طبقاتی  و قشری بیشتر گردید. بزودی بایست افزود که درز ھای اجتماعی بین اغنیا و تھی

به استعمار مـنـجر  روند در ـبـرھه ای ـپـسا  این  ولی  بوده،   دستان در ـگـذشته ـنـیز ـچـشمگیر 

سو یک   ھای اجـتـماعی ـگـردید.  ـچـنانچه ار  روابط سـیـاسی و ـگـسیختگی پـیـوند   دیـگـرگونی 

دستاوردھای  آگاھی سیاسی توده ھا به سطح بلند تر ارتقا یافته و از سوی دیگر – با وجود 

کم و زیاد – ھمین دیگرگونی زمینه ساز بحران بنیادی سیاسی گردید.  

قرن تاد  ھای ـشصت و ھـف سال  ویژه در  به  استعمار –  رھه ـپسا  این ـب  ـیکی از مشـخصات ـمھم 

 بیستم، پایه بلند رشد و انکشاف اقتصادی بوده، که فورماسیون – صورت بندی - ساختاری این

ھای ندی  ساختن نیازـم برآورده  سوی  به  مدار  خود  پایه دار  رشد  یک  برخالف  ھا را  -  شور   ـک

رشد بلند در حدود پنج تا ولی ھمین پایه   اولیه – در جھت وابستگی ھای بیشتر مسخ کرد. 
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ساالنه درصد  ھای ـنفت]١٣۴ [ده  که ـعمدتاً در ـکشور  بوده  فتی  درآمدھای سـرشار ـن فراورده    

عرب یز  یر ـنفت ـخ ھای ـغ ھاجر ـعربی" از ـکشور  "کارگران ـم درآمد  یز ـعربی و ـقسماً از ـطریق   ـخ

 مشاھده میگردد. بخش زیاد این عایدات که محصول سکتور ھای مولد درون مرزی نبوده – نظر

 به ذھنیت ھای سیاسی و نظامی حاکم - در تھیه و خرید جنگ افزار ھا و قسماً در گسترش

 ساختار دیوان ساالری  بکار برده شده است. در نتیجه نظر به فقدان صنایع خصوصی و امکانات

 محدود کاریابی در بازار آزاد، دستگاه دیوان ساالری این کشور ھا به بزرگترین "کارفرما" مبدل

 گردید. در حالی که از ھمین تعامالت قشر وابسته به "نخبگان کرسی نشین" بھره ای بیشتر

رفت؛ شکل ـگ صادی  ویای اقـت یت ـپ اقد ذھـن ولد و ـف یر ـم لی ـغ شر طفـی یک ـق این طـریق   برده و از 

با برـچسب ازدارنده تالش دـیگر اندـیشان سـیاسی را  گروه اجـتماعی ـب ثابه یک  به ـم که   ـقشری 

ھای "ضد ملی و ارتجاعی" در نطفه  خفه میکرد. 

 این که پایه رشد اقتصادی منجر به بلند بردن سطح زندگی شھروندان نگردید، یک علت دیگر

رشد پایه  داشت  با در نـظر  کرد.  سراغ  ھا  این کـشور   آن را بایـست در افـزایش جمعـیت در 

ھای ـشصت به سال  یون در  سه در صد، جمـعیت ـکشور ھای ـعربی از نود مـل تا   جمـعیت از دو 

] ١٣۵ [ملیون در اوایل  سال ھای ھشتاد بالغ میگردید. ١٧٩

 این افزایش جمعیت نخست پیآمد نسبی رفاه اجتماعی ناشی از پایه بلند رشد اقتصادی را به

دھات به سوی شھر  شکل مـنفی متاثر ساخت. از سوی دیگر اـفزایش جمعیت با مھاجرت از 

 ھا، جایی که امکانات صحی و خدمات اجتماعی بیشتر تصور میرفت،  صورت گرفت. در نتیجه

 ھجوم به شھر ھا منجر به "ازدحام" در شھر ھا، و این ازدحام نظر به فقدان زیر ساخت ھای

حروم از دستان و ـم ھی  ثابه ـمحل تـجمع ـت به ـم شین  زاغه ـن ھای  شھرک  ساز  نه   آبادانی، زمـی

ھمه چیز گردید. 

لف صورات مخـت وناگون سـیاسی و ـت ھای ـگ ساختار  به  ظر  ھای ـعربی – ـن گونی در ـکشور  گر   دـی

 کرسی نشینان و منابع در دست داشته – یک سان نبوده است.  به شکل نمونه در عربستان

یک نـسل پـسا تونس و مـراکش در درازای  فارس، اردن،  ھای عـربی خلـیج   سعودی، کـشور 

 از، پس ١٩۶۵استعمار کدام تغییر چشمگیر رو نما نگردید. در الجزایر  دگرگونی بنیادی در سال 

خواھیگجـن خونین آزادی  ھای  زیاد  کم و  سوریه  عراق و  من جـنوبی،  سودان، ـی یبی،   ، در ـل

 بر کرسی قدرت تکیه زده بودند، با وجود ١٩٧٠ و ١٩۶٩گروه ھای سیاسی که در سال ھای 

 ١٩٧٠دشواری ھای گوناگون توانستند تا قدرت را سیاسی را حفظ کنند. در مصر که در سال 

 قدرت سیاسی از جمال عبدالـناصر به انور سادات انـتقال پیدا کرد، این انتقال قدرت  بیشتر از

خارجی آن است  به سـی سادات  انور  نانچه  بود؛ ـچ ھوری  است جـم  یک جاـنشینی در ـکرسی رـی

 کشور که در نزدیکی و حمایت اتحاد جماھیر شوروی افاده میگردید، پشت پا زده، با اسراییل

ولی ساخت.  روابط ـکشورش را – در ـحین ـجنگ سرد - با ـجھان غرب مـحکم تر   آشتی کرده و 

مرزی ھای درون  اسی و جـنگ  با مناقـشات سـی گر عـربی  ھای ھفـتاد  دو کـشور دـی سال   در 

سر بر  احزاب  ین   بارزه ـب شمالی ـم ردند: نـخست در ـیمن ـجنوبی و ـیمن  نرم میـک  دست و پـنجه 
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تار یره و  اوضاع را در این منـطقه ـت نان ـجنگ ھای داـخلی  با تـجزیه ـکشور، و در لـب  قدرت در ـتضاد 

ساخته بود. 

بدر  طه  این اراـب ند  ساختاریفراـی وقایع  این  پس از آن،  تاد  و  ھای ھـف سال  ویژه در  به  ولی   ، 

 سرنوشت سرزمین اعراب را در رابطه مستقیم کشور ھای غرب، به ویژه ایاالت متحده امریکا،

با خط جلی رقم زدند:

،١٩۶٧ مجادله دایمی بین فلسطین و اسراییل، به ویژه پس از جنگ شش روزه سال اول-

،١٩٧٩ اشغال نظامی افغانستان توسط قشون سرخ در سال دوم-

،١٩٧٩در سال  انقالب جمھوری اسالمی ایران سوم-

،١٩٩٠ در سال   اشغال کویت توسط قوای نظامی صدام حسینچھارم-

 و در اخیر ٢٠٠٣سین در سال  از پا درآوردن صدام حپنجم-

   خیزش "بھار عربی" که به مثابه مفر و اوج بحران سیاسی-اقتصادی جھان عرب را بهششم-

لرزه درآورد.  

"اصل یک  امر  بدو  تاریخی - از  ظر  پس مـن داشت  ظر  با در ـن اسراییل و فـلسطین -  ین   ـمجادله ـب

 سرنوشت ساز" و تاثیرگذار بر اوضاع سیاسی خاور میانه تلقی میگردد.  این کشمکش  بخش

 محوری جدال گسترده بین اسراییل و اعراب، حتی بین اسراییل و جھان اسالم  خوانده شده

 به این سو – با وجود خواست ھای متفاوت ١٩۴٨میتواند. از تاسیس دولت اسراییل در سال 

ھای گو  اسراییل در  اجـندای گفـت سطین در ھمـسایگی  دولت مـستقل فـل یک  جاد   زمانی – اـی

 سیاسی و پرخاشگری ھای نظامی قرار داشته است. ولی کشور ھای عربی ھریک نظر به

شتیبانی سماً ـپ سطین ـق خش فـل بش آزادی ـب ویژه از جـن یایی  اسی و مـوقف جغراـف  مـواضع سـی

خود از جـنـبش فلـسطین استراتژی  اھداف سـیـاسی و  شدن  برآورده  برای   کرده و ھـمـزمان 

سال  اسراییل به شکل فزاینده به ١٩۶٧استفاده ابزاری کرده اند. از ـبحران ـجنگ   به این سو 

ھای ھای کـشور  سرزمین  مرزی  ھای  غزه، بـخش  نوار  غرب اردن و  حوزه   اشغال نـظامی 

 ھمسایه را - از مصر تا سوریه و لبنان - اشغال کرده، و عالوه بر آن شرق بیت المقدس را که

کرده اسراییل اعالم  دولت  خاک  جز  داشته مـیشود،  نده فـلسطین پـن دولت آـی پایتخت   ثابه   به ـم

یان ـخجل و اسالمی را در ـچشم جھاـن ھای  دولت  رھبران  اسراییل  ویا  یب ـگ این ترـت به   است. 

رفات، اسر ـع است. ـی شانده  شان ـک بر رخ  ھا را  ظامی آـن اسی-ـن ضعف سـی ساخته و  سار   شرـم

سال  باالخره در  ب١٩٩٣رھبر "جـنـبش آزادی ـبـخش فـلـسطین"  نتیجه  این  "ما مـیـرسده   : 

وجود بدیل دـیگر  صلح،  ابل  رسیم. در مـق ھدف مان ـنمی  به  یا ترور  که ـتوسط ـجنگ و   آـموختیم 

] ١٣۶[ندارد." 

 برگشت مھاجرین فلسطین، شرق بیت المقدس به مثابه پایتخت فلسطین و اعمار شھرک ھا

صلح بـین مانع مـھم در راه  سه  غرب اردن،  ھا در  اسراییلی  ھای مـسکونی تـوسط  خانه   و 

 فلسطین و اسراییل خوانده میشوند. ولی در این اواخر و با تصمیم دونالد ترامپ، رییس جمھور
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 ایاالت متحده امریکا که سفارت آن کشور را از تل اویو  به بیت المقدس انتقال داد، نتان یاھو،

نخست وزیر اسراییل از راه حل سیاسی مبنی بر "دو دولت" عدول کرده است.  

دسامبر  اریخ شـشم  رامپ بـت رسمیت٢٠١٧ـت به  اسرائیل  پایتخت  به عـنوان  یت المـقدس را    ـب

سال  شور از  گره آن ـک صوبه کـن بر ـم این١٩٩۵شناخت. او  کردن  «زمان اجـرایی  که  کرد  ید    تاـک

 مصوبه مدت ھا بود که به تاخیر افتاده بود.» رییس جمھور امریکا به این ترتیب انتقال سفارت

 طنز تلخ سیاسی این تصمیم ترامپ در این آن کشور را از تل اویو به بیت المقدس صادر کرد. 

وضع "به مـعنی ـم مورد  این  صمیم وی در  که ـت ته  سخنرانی اش گـف که او در  است  ته  ته نھـف  نـک

گیری کاخ سفید به نفع یکی از طرفین مجادله نیست."

 این تصمیم آقای ترامپ نخست چھره ھای اغواگر سران کشور ھای عربی، به ویژه عربستان

ولی در زند،  سینه مـی به  خواھی"  ظاھر داد "فـلسطین  که در  کرد؛ ـکشوری   سعودی را اـفشا 

نبر پای ـم رامپ سرـنوشت ـملت فـلسطین را در  مدار "اسالم ستیز" از ـطیف ـت با  سـیاست   ـخفا 

 وھابیت و استراتژی تعرضی خویش در خاور میانه قربانی میکند. ولی مھمتر این که این تصمیم

آشکار  اسی"  بزرگ سـی یک "ـخطای  ثابه  به ـم به زودی  رامپ  نزوی آقای ـت به "ـم جر  ردید و مـن  ـگ

ردید.  سازمان ـملل مـتحد ـگ ویژه در  به  کا،  نویس ـمصوبه "عدم ساختن" امرـی که ـپیش   پس از آـن

ردید، تو ـگ کا وـی سازمان ـملل ـتوسط امرـی شورای امـنیت  گاه ـحقوقی" ـبیت الـمقدس در  یر جاـی  تغـی

 امریکا نتوانست که از افتضاح سیاسی در جلسه عمومی سازمان ملل جلوگیری کند. چنانچه

دسامبر  به تـاریخ بیـست و یـکم  سازمان  این  صد و بیـست و٢٠١٧در جلـسه عـمومی  یک   ، 

  کشور علیه این مصوبه رای دادند. قابل توجه٩ھشت کشور عضو ملل متحد به نفع مصوبه و 

ند داـیمی امریکا در سازمان ـملل ـقبل از رای ـگیری تـھدید کرده بود که  اینکه نیکی ھـیلی، نماـی

 اسم کشور ھای را که به نفع مصوبه رای میدھند، از یاد نخواھد برد. در واکنش به این امریکا 

 میشود، تصمیم سازمان ملل، خود ترامپ گفت "اگر در سازمان ملل علیه مواضع ما رای گیری 

مراد  جا  این  کرد." در  خواھیم  انداز  پس  پول  زیادی  با ما مـقدار  که امریـکا را   آقای تـرامپ، 

بود،  یده  مواجه گرداـن تاریخی  بزرگ  حدود شـکست  سازمان ـملل در   پول ـعضویت آن ـکشور در 

 اسرائیل در  ملیون دالر امریکایی در سال بود. در مورد بیت المقدس بایست اضافه کرد که ٢٨۵

سال  سال ١٩۶٧ـجنگ  کرده و در  اشغال  یت الـمقدس را  شرق ـب  "یک  ـبیت الـمقدس را ١٩٨٠ 

آنرا  بودن  پای ـتخت  ین پارچه" و  قوانین ـب بر  نا  اما ـب کرد.  اضافه  خود  قانون اسـاسی  به   رسماً 

آنرا ھا  شمرده مـیشود و فـلسطینی  اشغالی  ھای  سرزمین  یت الـمقدس از  شرق ـب لی،   المـل

 پایتخت کشور مستقل آینده خود میدانند. ولی در این میان پروژه ھای خانه سازی اسراییل در

 سرزمین غرب اردن زمینه "دولت سازی" را برای فلسطینی ھا به حد اقل پایین آورده است. در

 چارچوب برنامه ھای شھرک سازی اسراییل در خاک فلسطین (غرب کرانه اردن) در این میان

جایگزین اسراییلی  ھزار  صد  حدود دو  شرقی در  یت الـمقدس  ھزار، و در ـب صد  ھار   بـیشتر از ـچ

شتر دولت" بـی حل "دو  که از راه  است  ھا  مدت  اسرائیل  وزیر  یاھو، نخـست  تان  اند. نـی  شده 

 صحبت نمی کند. با تصمیم ترامپ در مورد انتقال سفارت آن کشور، امریکا مواضع حزب لیکود
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 مربوط به نیتان یاھو را اتخاذ کرده و به این ترتیب نقش یک میانجی بیطرف و ضمانت گر یک راه

 از دست داد. از ھمین نگاه محمود عباس، رییس اداره خود گردان فلسطین با حل منصفانه را 

صراحت تمام از دیدار با مقامات امریکایی خودداری کرد. 

 ھواداری از جنبش  فلسطین زمانی محک سنجش احساسات پان عربسیم، پان اسالمیسم و

وافق با ـت سادات، رـییس جـمھور ـمصر   انور   که  پس از آن  مترقی تـلقی میـگردید.   یانگر ـموضع   ـب

دوید -  سپتامبر Camp Davidنامه کـمپ  ست، کـشور١٩٧٨ - در  صلح" ـب مان  اسراییل "پـی با    

 ھای لیبی، عراق و سوریه به مثابه پشتیبانان اصلی جنبش فلسطین قد علم کرده و یکی از

اسراییلی آنـھا خـوانده ضد  سه کـشور عـربی ھمـین مـواضع  ھر  یل عـمده ای فروپـاشی   دال

 میشود.  با آنکه بنیاد گرا ھا – دست کم از لحاظ اعترافات لفظی – از جنبش فلسطین حمایت

مرزی، ـنقش مناـقشه ھای درون  دشواری  دولتی و  ساختار  ریزی  درھم  به  ظر  ند، لـیکن ـن  میکـن

فلسطین با اسراییل در جھان اسالم، به ویژه در جھان عرب امروز به سردی گراییده است. 

اوضاع سـیـاسی-اشغال نـظامی افغانـستاناما  بر  سرخ از ـچـندین ـنـگاه   ـتـوسط قـشون 

 اجتماعی جھان عرب تاثیر گذار خوانده میشود. از اینکه پس از اشغال افغانستان نوسط قشون

 سرخ، در سرزمین ھندو کش زمـینه ای ـمبارزه عـملی بنام "اسالم عـلیه ـکفر" مساعد ـگردیده

سرازیر پاـکستان ربی –  ھای ـع شور  رسمی ـک شاره  به اسـت سماً  ربی – ـق رایان ـع یاد ـگ  بود، بـن

 شده و به "جھاد افغانستان علیه قوای شوروی"  پیوستند. در مورد نقش افغانستان در جھاد،

این وختیم در  ستان آـم سلمانان در افغاـن ما ـم که  زرگترین تجـربه ای  وید: "ـب بن الدن میـگ  اسامه 

درآوریم".  زانو  به  ھانی را  قدرت ـج یک  توانیم  ما مـی که  گردد،  ته خالصه مـی درست در] ١٣٧[نـک   

واقع که در    رسد  نتیجه مـی این  به  بار   سوریه ـت مانی  یبی، پژوـھشگر اـل سام ـت طه، ـب ین راـب  ھـم

می فرآورده ـجنگ ـمقاومت افغاـنستان"  اسالم  بر ـمشروعیت آـیین  استوار   "ترورـیسم  (مـعاصر) 

  ] ١٣٨[باشد. 

استراتژی طرات   یه ـخ بارزه عـل بر ـم اضافه  صر –  یج و ـم ربی خـل ھای ـع شور  شینان ـک رسی ـن   ـک

مالی از ـجھاد افغاـنستان  - در پـیوستن مـجاھدین  اـتحاد ـجماھیر شوروی و ـپشتیبانی ـگسترده 

 سرزمین ھای عربی به جھاد افغانستان به مثابه مفر سیاسی نگاه کرده و  خود را گویا عجالتاٌ

شینان در این کـرسی ـن بزرگ  اشتباه  ولی  ساختند.  فارغ مـی گروه  این  اسی  آشوبگری سـی  از 

غان ین "اـف تن از ھـم ھزار  ھا  ھاد در افغاـنستان ده  یروزی ـج پس از ـپ است:   ته  ته نھـف ین نـک  ھـم

 ھای عرب" که ار کوره آزمون کارزار افغانستان جان  به سالمت برده بودند، با روحیه جھادی به

 کشور ھای عربی برگشتند. برگشت این گرو ھای جھادی به نوبت خود زمینه ساز آشوبگری

ایدولوژی تـعرضی و یک  حاوی  لی  لف و  ھای مخـت نام  که ـتحت  ردیده،  عرب ـگ  بـیشتر در ـجھان 

یان شکلی غـل به  این گروه ھا  ھای ـجھادی بـخشی از  قد ـعلم ـکردند. انـگیزه   ـتصلبی ـمشترک 

یز فارس را ـن یج  شینان خـل شیخ ـن نی  گرای دـی تدار  ھای اـق کومت  حتی ـمشروعیت ـح که   کرده 

تحت پرسش بردند. 
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شوروی" حاد  که نخـست مـتوجه "کـفر اـت بش جـھادی  یک جـن چرا از  چون و  بدون  شتیبانی    ـپ

ایاالت مـتـحده امریـکا را نـیز ویژه  به  غرب،  ھای   پنـداشته میـشد، مـعادالت سیـاسی کـشور 

  بر سفارت ھای ایاالت متحده امریکا١٩٩٨دیگرگون ساخت. چنانچه  حمالت تروریستی سال  

ین الدر داراـلـسال ـوسط  نایروبی ـت ـبم و  ـمرو طاـل ریزی و اندن از قـل طرح  ـستان  ـیاده در افغاـن  ـپ

 گردیدند. چند صباحی نگذشت که لبه تیز مبارزه القاعده، این شبکه ھراس افکن بین المللی

  منجر به فرو ریزی برج ھای دو قلو در نیویورک گردید. البته٢٠٠١متوجه غرب گردیده و در سال 

با که در ـخصومت  ھای ـعربی  به ـکشور  کا را  ظامی بـیشتر امرـی مداخله ـن یزه  دوباره انـگ امر   این 

سال  داشتند، تـقویت بخـشید؛ چـنانچه لشکرکـشی امریـکا در  فرار  صدام٢٠٠٣غرب    علـیه 

شود.   وی این امر خوانده میگحسین بھترین ال

 ، و لو که با چاشنی شیعه بودن آراسته بود و منجر به"انقالب جمھوری اسالمی" در ایران

 تاسیس نظام "والیت فقیه" در ایران گردید، تضاد بین بنیاد گرایان غیر دولتی و کرسی نشینان

یام به ـق شاره  با اسـت که  نوعی  به  شدت بـخشید؛  عرب  ھان ـتسنن  نی را در ـج گرای دـی تدار   اـق

 اسالمی در ایران علیه نظام اقتدار گرای رضا شاه و امریکا به مثابه پشتیبان آن، پیروزی جنبش

 ھای اسالم گرا را در کشور ھای عربی نیز محتمل جلوه داد.  یکی از دالیلی که کشور ھای

 اقتدار گرای خلیج با تمام نیروی سیاسی و مالی ( بیشتر از سی میلیارد دالر ) به پشتیبانی

 ، نیز در ھمین نکته نیرنگبر خواستندحزب سکوالر بعث در عراق علیه جمھوری اسالمی ایران 

 نھفته است. با تعرض نظامی صدام حسین علیه ایران برای یک دھه "منابع زیاد مالی و قوای

شدن برآورده  عدم  پس از  ھدر رفـته و در اخـیر  به  ھای نـظامی  شری"  در راه پرخـاشگری   ـب

این  غداد در  فارس،اھداف ـب یج  دستـجنگ اول خـل برای  صدام ـحسین –  ظام ورشـکسته    ـن

 رسی به ذخایر نفتی – بر کویت، کشور ھمسایه عربی حمله ور گردید. اشغال نظامی کویت

ساخت، از شتر  ھای عـربی بـی شور  ین ـک ھا را ـب سو خـصومت  یک  اگر از  غداد،  قوای ـب وسط   ـت

 سوی دیگر اینکه عربستان برای "نجات" کویت از امریکا خواھان قوای نظامی در مھد سرزمین

 جنگاسالم گردید، و با سرازیر شدن قوای نظامی امریکا از خاک عربستان به کویت که بنام 

یج ھایدوم خـل شینان ـکشور  ظامی ـمشت ـبسته ای ـکرسی ـن عرض ـن این ـت ردید،     ـمشھور ـگ

 عربی خلیج را باز کرده و چھره ھای وابسته به غرب و ارتجاعی آنھا را افشا کرد. از این موضوع

 به نوبت خود بازھم بنیاد گرایی که دست کم در بخش نظامی بدیل "جھاد" علیه کفار را شعار

ھای حتی حـکومت   که  سکوالر، بـل ھای  ھا حـکومت  نه تـن کرده و  ابزاری  استفاده ای   مـیداد، 

اقتدار گرای دینی را نیز برچسب ھای تکفیر زد. 

 البته که معضل صدام حسین استوار بر نظام حزب بعث در ھمین جا به پایان نمیرسد. پس از

سپتامبر  یازدھم  نی  ھراس افـک وی٢٠٠١حمالت  به در نـی بوش -  یو  جورج دبـل واشنگتن   ورک و 

 اتھام ھمکاری  حزب بعث با القاعده و ادعای دروغین دسترسی عراق به  سالح ھای سمی

 جنگکه جورج ھربرت بوش، پدرش نیمه تمام گذاشته بود، در را – به عراق حمله برده و کاری 

  به پایان رسانده و صدام حسین را با نظام سکوالر اقتدار گرای حزب بعث یکجا بهسوم خلیج
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 خاک و خون کشاند. این برنامه مداخله نظامی امریکا، در جنبش پرخاش گر بنیاد گرایی دینی

ھای ـمقاومت گروه  بروز  با  ردید؛  ھای تکـفیری ـگ گروه  بارزه  نوع ـم به دیـگرگونی کـیفی در   مـنجر 

ھای ـجدید کار  عراق راه  زرقاوی در  رایان، از جـمله الـمصعب اـل یاد ـگ رچم بـن کایی ـتحت ـپ  ضد امرـی

 مبارزه – از بمب گذاری ھا در کنار جاده ھا تا حمالت انتحاری در مالی عام – مورد آزمایش قرار

دولت گروه  با ظـھور   که  ردند، بـل ترک ـک عراق را  خاک  کایی  قوای امرـی ھا  نه تـن یر  ته، در اـخ  گرـف

ھای تکفـیری در گروه  وھابیت - پرخـاشگری  گروه القـاعده و  با   اسالمی – در تـباین و تـبانی 

سرتاسر جھان اسالم  "محشر صغرا" بر پا کرد. 

 با ھمین پس منظر سیاسی- نظامی است که در آن اسالم پرخاش گر با وجود آن که خود را

کی از که ـی کرد، نتواـنست  رفی مـی اسالمی" مـع ظام  گویی  "ـن لی  با ـک یروی انقالبی"  گانه "ـن  ـی

یک ثابه  به ـم ھار عـربی"  بش "ـب ولی جـن زانو درآورد،   به  عرب را  گرای جـھان  تدار   حکمـرانان اـق

 خیزش مدنی گسترده و خود جوش کاخ ھای  اقتدار گرایان سکوالر و دینی را در جھان عرب به

لرزه درآورد.

 از ان جایی که جنبش بھار عربی در روند دیگرگونی سیاسی در جھان عرب از اھمیت ویژه ای

برخوردار می باشد، اینک جزییات این پدیده به شکل جداگانه تخت غور قرار میگیرند.
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