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ً
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علمی ،مشخصات کامل مجمع باید با مقاله همراه باشد.
 مقاله باید ســلیس ،روان و از نظر دستور زبان صحیح بوده و در انتخاب واژههادقت الزم مبذول گردد.
 در متن فارســی باید تا حد امکان از معادل فارسی کلمات التین استفاده شود وچنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رســـا نباشد،می توان با ذکر شماره در باالی
معادل ،عین کلمه التین را در بخش یادداشتها آورد.
 مقاله باید با آخرین نســخه برنامه  Wordو با قلم نازنین نازک فونت ( ۱۲برایچکیده التین با قلم تایمز  )۱۱فاصله تقریبی میان سطور  ۰.۹حروفچینی و تایپ
گردد .حاشــیه از باال  ،۶.۵از پایین  ،۶.۵از راســت  ۴و حاشیه چپ  ۴سانتیمتر
باشــد .عنوان مقاله با فونت تیتر  ،۱۲مشخصات نویسنده یا نویسندگان با فونت
یاقوت  ،۱۲چکیده فارسی با فونت نازنین نازک ،۱۲فهرست عناوین متن با فونت
نازنین سیاه  ،۱۲منابع و مآخذ با فونت نازنین  ۱۱نگاشته شود.
 تعداد صفحات مقاله نباید ازحدود ۱۸صفحه چاپی به قطع مجله تجاوز کند. مسئولیت محتوای مقاالت و ویراستاری با نویسندگان است.جهت اطالعات بیشتر به وبسایت زیر مراجعه نمایید:
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ّنقش و جایگاه آموزههای مهدویت
در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
(با تأکید بر آموزه عدالت)
2

چکیده
انقالب اســامی ایران برمبنای مهدویت تحقق یافته و امامین انقالب به سبب ارائه برنامههای
راهبــردی در صدد ایجاد جامعــهای منتظر برای ظهــور حضرت بودهاند .یکــی از مهمترین
رهنمودهای رهبر معظم انقالب در عصر حاضر ،بیانیه گام دوم انقالب اســت که هدف اصلی
آن را نزدیک شــدن انقالب به آرمان بزرگش یعنی آمادگی برای طلوع خورشــید والیت عظمی
(ارواحنافــداه) عنوان میکنند .پژوهش حاضر به این مســئله پاســخ میدهــد :آموزه عدالت
مهدوی ،چه جایگاهی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقالب اســامی ایران دارد؟ (مســئله)
برای بررســی این مســئله از ترکیب روش تحلیل محتوا در پژوهــش کیفی و روش آیندهپژوهی
پسنگر استفادهشــده است( .روش) برای پاسخ به مسئله مذکور در مرحله اول نقش آموزههای
مهدوی در تحقق چله نخست انقالب اســامی و در مرحله دوم چگونگی ایجاد آمادگی برای
طلوع خورشــید والیت (عج) براســاس بیانیه گام دوم تبیین شده اســت .در مرحله سوم با در
نظــر گرفتن وضعیت آمــوزه عدالت مهدوی در جامعه فعلی و تصــور آن در جامعه موعود (بر
طبق احادیث و روایات واردشــده) ،نحوه نزدیک شدن جامعه فعلی به آن جامعه از طریق تبیین
نقش الگویی آموزه عدالت مهدوی در خودسازی ،جامعه سازی و تمدن سازی بیانشده است.
(یافتههــا) بنابراین با تالش در عصر غیبــت بر مبنای بیانیــه گام دوم و تأکید بر آموزه عدالت
مهدوی ،میتوان هدف اصلی آن بیانیه را محقق کرد( .نتیجه)
کلیدواژه ها :مهدویت ،آموزه مهدوی ،عدالت ،انقالب اسالمی ،بیانیه گام دوم
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غالمرضا بهروزی لک
رضا کفیلی(نویسنده مسئول)
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مهدویت ازجمله آموزههایی است که پیش از انقالب فقط بهصورت تکبعدی به آن توجه شده بود
بهطوریکه فقط به ویژگیهای دوران ظهور امام (عج) میپرداختند و در واقع به تعبیر عالمه جوادی
آملی دوســتدار امام غایب عــج ،و نه امام قائم بودند( .جوادی ،1389 ،ص )181 .بود .شــیعیان
منتظر به زمان ظهور متمرکزشده و بر این باور بودند که روزی امام زمان (عج) ظهور خواهند کرد و
بهتمامی ظلمها پایانی داده و حکومت عدل الهی را در جهان اجرا آغاز میکنند .این دیدگاه روحیه
ظلمستیزی شیعیان را تضعیف میکرد بهطوریکه برخی منتظر یک منتقم بودند و به اقدام خودشان
ً
برای ظلمستیزی باور نداشــتند و وظایف منتظران صرفا به خواندن دعا محدود شده بود .مشاهده
میشد که برخی بر این باور بودند که نباید با ترویج گناه و فساد در جامعه مقابله کرد چراکه هرچقدر
گناه در جامعه افزایش پیدا کند ،ظهور حضرت زودتر اتفاق خواهد افتاد.
امام خمینی (ره) ،معمار انقالب اسالمی ایران بر اساس آموزه امامت و الهام از آن روشنگری
را آغاز نمود و پس از چند سال تالش ،موفق به رویداد جهانی انقالب اسالمی ایران شد .به بیانی
دیگر ،در تحقق انتظار فعال و پویا همگام با قیام  15خرداد به گذر سالها و حوادث اشاره نموده
اذعان داشــتند« :انتظار فرج از نیمه خرداد کشم» .انقالب اسالمی ایران با ارائه برنامهای جامع،
چشماندازی روشــن برای بهبود وضع جامعه منتظر ایجاد کرد و به اعتقادات بیپایه و بیاساس
قبلی درباره آموزه مهدویت خط بطالن کشید .در نخستین دهه چله اول انقالب نیز جهت تعمیق
باور شــیعیان به آموزه مهدویت اقدامات ارزندهای انجام داد و همه امور انقالب را در راســتای
آمادهسازی برای ظهور حضرت معرفی نمود.
پــس از عبور موفقیتآمیز از چله اول ،رهبر معظم انقالب اســامی ایران با صدور بیانیهای
راهبردی آغاز چله دوم انقالب را اعالم نمودند .بیانیه گام دوم حاوی مطالب ارزشــمندی از سیر
چهل ســال اول انقالب بوده و بــا ارائه برنامهای جامع در خصوص پیمــودن چله دوم آن همراه
اســت .بامطالعه بیانیه میتوان فهمید که انقالب اسالمی ایران مبتنی بر آموزه مهدوی بوده و در
راســتای آمادهســازی جامعه برای ظهور حضرت فعالیت میکند .یکی از آموزههای مهدوی که
انقالب اسالمی ایران از زمان تشکیل یافتن تا زمان حال به دنبال آن بوده و هست ،اجرای عدالت
در جامعه است .عدالت یک مسئله فطری است که همه انسانها آن را میپسندند و درواقع علت
محدثه انقالب اســامی ایران بود .بعد از گذشت چهل سال از وقوع انقالب ،مشاهده میشود

کــه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم بر تقویت این مســئله در جامعه اشــاره دارند .تأکید بر
آموزههای مهدوی نشان از اهمیت ایجاد جامعه منتظر برای رهبران انقالب اسالمی ایران است.
این مقاله درصدد بررسی نقش الگویی آموزه عدالت مهدوی جامعه موعود در خودسازی ،جامعه
سازی و تمدن سازی جامعه حاضر و رسیدن به اهداف بیانیه گام دوم انقالب اسالمی است.
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مبانی نظری پژوهش

عدالت مهدوی
واژه عدالت در لغت به معنی« :تقســیم مســاوی امکانات» (راغــب اصفهانی 1422،ق ،ص.
« ،)329آنچه در ذهن مردم درســت ،مستقیم و راست باشــد» (ابن منظور 1414 ،ق،)430 :
«راستی ،درستی برابری و انصاف در داوری» (معلوف 1973،م ،ص« ،)491 .آنچه در برابر ستم
و ستمگر به ذهن میآید»(فیروزآبادی 2007،م ،ص )847 .و در اصطالح از منظر شیخ طوسی
«عدالت در لغت این اســت که انسان احوال متساوی و متعادلی داشته باشد( ».طوسی1386 ،
ش ،ج  ،7ص )217.عالمه طباطبایی در تعریف عدالت میگوید« :عدالت این است هر نیرویی
هر حقی دارد بهحق خود برســد و درجایی که شایسته اســت قرار گیرد» (طباطبائی ،1374 ،ج
 ،1ص )371.شهید مطهری در تعریف عدالت فرمودهاند ،عدالت عبارت است از «نفی هرگونه
تبعیض ،رعایت حقوق دیگران ،موزون بودن و رعایت استحقاقها» (مطهری ،1374،ص.)78 .
از متون دینی اســتفاده میشــود که عدالت به معنی واقعی و کامل آن و مبارزه با ظلم و ستم

نقش و جایگاه آموزههای مهدویت در تح ّقق اهداف بیانیه گام دوم انقالب اسالمی (با تأکید بر آموزه عدالت)
رضا کفیلی ،غالمرضا بهروزی لک

مفاهیم پژوهش
آموزه مهدویت
آموزه به مجموعهای از ایدهها و دیدگاهها گفته میشود که اگر در موضوع خاصی مطرح شود ،به اسم
آن موضوع استفاده میشــود .و به معنای «اصول عقاید ،نظریه و دکترین نیز آمده است( ».انوری،
 ،1382ص )61 .بنــا به تعریف مذکور ،آموزههای مهدوی به معنــای مجموعه ایدهها ،معارف و
مســائل پیرامون حضرت مهدی (عج) ،بهعنوان دوازدهمین امام و حجت پروردگار در روی زمین
اســت .آموزه مهدویت «فرارسیدن عصری موعود را بشارت میدهد که گشایش و پیروزی مؤمنان
بر کافران و مشرکان در آن قم خواهد خورد ».این آموزه بسیار گسترده هست بهطوریکه «در نگرش
اسالمی بهمنزله یک نظام فکری ـ عملی مطرح است( ».بهروزی لک ،1386 ،ص)82 .
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در زمان حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) اجرا خواهد شــد .نبی مکرم اســام دراینباره
فرمودهاند« :وی زمین را از عدل و قسط پر میکند ،همانگونه که از ستم و جفاکاری پرشده بود.
هم ،ســاکنان آسمان و هم ،ســاکنان زمین از او خشودند»( .مجلسی ،1384 ،ج  ،1ص)591 .
همچنین امام حسین (ع) میفرمایند« :هنگامیکه قائم قیام میکند ،عدل گسترده میشود و این
گستردگی عدالت ،نیکوکار و فاجر را دربرمی گیرد( ».مجلسی ،1384 ،ج  ،27ص)90 .
البته وظیفه مکلفان و منتظران واقعی حضــرت مهدی (عج) در زمان غیبت ،انجام وظایف
خویش در راســتای آمادهسازی جامعه برای ظهور حضرت اســت .منظور شیعه از انتظار فرج،
انتظاری ایســتا نیست که همه منتظر باشــند تا امام زمان مشرف شده و عدالت را در جامعه اجرا
نمایند .بلکه منظور ،انتظاری پویاســت ،یعنی شــیعیان باید تالش کنند که فضای جهان ،آماده
ظهور حضرت باشد.
انقالب اســامی ایران بهعنوان یک نظام دینی و حکومت اسالمی ،در راستای نزدیک کردن
جامعه اسالمی به طلوع خورشید والیت (عج) درصدد برقرار کردن عدالت بهعنوان ارزش فطری
و بشــری در عرصههای مختلف آن اســت .امام خمینی (ره) هدف زحمت همه انبیا را ،درست
کردن عدالت اجتماعی و عدالت فطری برای انســانها میداننــد (امام خمینی ،1385 ،ج ،11
ص )386.و آن را چنین تعریف میکنند« :عدالت عبارت اســت از حد وسط بین افراطوتفریط
و آن از امهات فضایل اخالقیه اســت .بلکه عدالت مطلقه تمام فضایل باطنیه و ظاهریه و روحیه
و قلبیه و نفسیه و جسمیه است( ».امام خمینی ،1377 ،ص )147 .همچنین مقام معظم رهبری
عدالت را اینگونه توصیــف مینمایند« :به نظر ما عدالت ،کاهش فاصلههای طبقاتی اســت،
کاهش فاصلههای جغرافیایی اســت ،...هم فاصلههای طبقاتی باید برداشــته شود ،فاصلههای
ٔ
استفاده از امکانات و فرصتها باید به وجود آید».
جغرافیایی باید برداشــته شود و هم برابری در
(خامنهای)1388/01/01 ،

روش و چارچوب نظری پژوهش

پژوهش حاضر بر مبنای ترکیب روش تحلیل محتوا در پژوهش کیفی و روش آیندهپژوهی پسنگر
انجامشــده است .در بررســی و واکاوی مفاهیم ،اصطالحات و مضامین نهفته در بیانیه گام دوم
انقالب اســامی و فرمایشــات مقام معظم رهبری از روش تحلیل محتوای کیفی استفادهشــده

برخالف آیندهپژوهی ســکوالر که آموزههای دینی و وحیانی جایگاهی در آن ندارند ،در آیندهپژوهی
اسالمی آینده موعود نقش الهام بخشی در این زمینه دارد .با توجه به نقش الگویی آرمانشهر مهدوی برای
جامعه اســامی در عصر غیبت میتوان با توجه به ظرفیتهای قابل تحقق الگوی مهدوی در این عصر
جامعه مقدور یا حدی را شناســایی نمود و بهعنوان آینده پیش روی بلندمدت در نظر گرفت .بهبیاندیگر
اگــر جامعه مهدوی آرمانی خصلتی کامل و صددرصدی دارد ،در این صورت برای جامعه مقدور بدون
حضور امام معصوم ع در عصر غیبت حداکثر میتوان جامعه  70الی  80درصدی را که شبیهترین جامعه
به جامعه موعود مهدوی باشــد شناسایی نمود و ســپس طی نمودار ترسیمشده به وضع حال برگشت و

درنهایت با شناسایی ظرفیتهای موجود راهبردهای آینده را با الهام از جامعه حدی مهدوی ترسیم نمود.
ﮔﺎم اول:

ﻋﺪاﻟﺖ در

آﯾﻨﺪه ﻣﻮﻋﻮد ﻣﻬﺪوی

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﻋﻮد

وﺿﻌﯿ
ت

ﮔﺎم دوم:

ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻬﺪوی در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺣﺪی

ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم:

راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻬﺪوی
ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز

ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺣﺪی

ﻧﻤﻮدار ﮔﺎمﻫﺎی  ٤ﮔﺎﻧﻪ اﻟﮕﻮی ﭘﺲﻧﮕﺮی

ﮐﻨﻮﻧﯽ

ﮔﺎم ﺳﻮم:
وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻬﺪوی در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز

نقش و جایگاه آموزههای مهدویت در تح ّقق اهداف بیانیه گام دوم انقالب اسالمی (با تأکید بر آموزه عدالت)
رضا کفیلی ،غالمرضا بهروزی لک

است« .تحلیل محتوای کیفی را میتوان روش تحقیقی برای تفسیر ذهنی محتوایی دادههای متنی
از طریق فرایندهای طبقهبندی نظاممند ،کدبندی ،و تمســازی یا طراحی الگوهای شناختهشده
دانست( ».نوشادی ،1390 ،ص)19 .
همچنین برای تحلیل جایگاه آموزههای مهدوی دررســیدن به اهداف بیانیه گام دوم انقالب،
از روش پسنگری آیندهپژوهشی استفادهشــده است .نحوه بهکارگیری این روش در آیندهپژوهی
بدینصورت است که فرد آینده مطلوبی در نظر گرفته و ابعاد مختلف آن را تصور میکند .سپس
به زمان حال برگشته و برای به دست آوردن ابعاد مختلف آن آینده مطلوب ،برنامهریزی و حرکت
میکند« .پسنگری برای آیندههای بلندمدت و مسائلی که ماهیتی پیچیده دارند به کار میرود».
(عباسی و بهرامی ،1392 ،ص.)56 .
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هر جامعهای برای تثبیت حاکمیت ،حفظ استقالل و توسعه کشور به تعیین سیاستهای کالن در
اداره آن جامعه نیاز دارد .طبق اصل  110قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ازجمله نقشهای
اساســی رهبری در انقالب اســامی ایران ،صدور و ابالغ سیاســتهای کالن جامعه و تعیین
راهبردهای کلی پیشرفت کشور است .یکی از منشورهای سیاستهای کلی نظام ،بیانیه گام دوم
انقالب اســامی است که همزمان با توطئههای گسترده رســانهای دشمن و وعده آنها مبنی بر
سقوط نظام و ندیدن چهلمین سال انقالب در خطاب به ملت ایران صادرشده است.
مقام معظم رهبری با صدور این بیانیه کامل و متقن در تاریخ  22بهمن سال  ،1397اهداف
و سیاستهای کالن نظام اســامی را برای ورود انقالب اسالمی به چله دوم خود اعالم کردند.
ایشــان در آن بیانیه مأموریتهای ویژهای به جوانان سپرده و به گسترش اهداف انقالب در چهل
سال دوم تأکید کردند ،که نشان از پایداری مستمر انقالب بر آرمانهای اولیهاش هست .آمادگی
برای طلوع خورشــید والیت عظمی (عج) بهعنوان هدف غایی و خودســازی ،جامعه پردازی و
تمدن سازی بهعنوان اهداف میانی مقام معظم رهبری از صدور این بیانیه ذکرشده است.

خودسازی

واژه خودســازی در لغت فارســی با واژه تزکیه در لغت عربی برابر بوده و به معنی ایجاد «رشد،
برکت و طهارت» (ابن منظور 1416 ،ق ،واژه زکا) اســت .معنی اصطالحی خودســازی را امام
خمینی (ره) اینطور فرمودهاند« :غلبه کردن انســان بر قــوای ظاهره خود و آنها را تحت فرمان
خالق درآوردن و مملکت را از لوث وجود قوای شیطانی و جنود آن خالص نمودن» (امام خمینی،
 ،1395ص)6 .
انسانســازی و خودســازی ازجمله اهداف بزرگ پیامبران الهی بوده و یکی از مراحل فرایند
انقالب اســامی برای رســیدن به جامعه اسالمی اســت .این مقوله همواره مورد تأکید امامین
انقالب بــوده بهطوریکه مقام معظم رهبری خودســازی را بهعنوان یکی از اهــداف بیانیه گام
دوم بیان کرده و در جای دیگری خودســازی را بهعنــوان بزرگترین وظیفه منتظران واقعی معرفی
ٔ
وظیفه منتظران امام زمان این است که ازلحاظ معنوی و اخالقی و عملی و
میکنند« :بزرگترین
پیوندهای دینی و اعتقادی و عاطفی با مؤمنین و همچنین برای پنجه درافکندن با زورگویان ،خود

را آماده کنند( ».خامنهای )1381/07/30 ،و امام راحل دراینباره میفرمایند« :انسان تا خودش
را نسازد ،نمیتواند دیگران را بسازد و تا دیگران ساخته نشوند ،نمیشود که کشور ساخته بشود».
(امام خمینی ،1385 ،ج  ،11ص)379 .
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جامعه پردازی

تمدن سازی

واژه تمدن در لغت به معنی «شــیوه زندگی در جامعه شــهری» (ســیدی ،1388 ،ص )7 .و در
اصطالح «نوعی از اندیشــه ،تولید ،رفتار و برخورد اســت که از زمینههــای فرهنگی و باورها و
پیشــینههای تاریخی ناشی میشود و میراثی مردمی است که مفاهیم و معیارها و قالبهای ویژه
و نیــز نهادهای سیاســی ،اقتصادی و اجتماعی خاصی از آن زاده میشــود( ».رضایی،1386 ،
ص )24 .بنابراین ،تمدن «ثمره تالش بشــر برای باال بردن ســطح زندگی مادی و معنوی انسان
اســت» (ســپهری ،1385 ،ص )25 .که «ظاهر آن را به چشــم میبینیم و آن عبارت اســت از
ثروت ،قدرت ،صنعت ،تجارت ،قوانین ،عادات و رســوم اجتماعــی ،علم و ادب؛ اما حقیقت
آنکه درنتیجه مطالعه اوضاع استنباط میشود عبارت از :خوبی یا بدی ،خوشبختی و یا بدبختی

نقش و جایگاه آموزههای مهدویت در تح ّقق اهداف بیانیه گام دوم انقالب اسالمی (با تأکید بر آموزه عدالت)
رضا کفیلی ،غالمرضا بهروزی لک

انســان موجودی اجتماعی اســت که از بدو آفرینش ،حضور در عرصــه اجتماع و بودن در کنار
همنوعان را بهعنوان منش زندگی خویش انتخاب کرده اســت .جامعه یعنی «سازمانی اجتماعی
متشــکل از مردمان اجتماعی و کنشگران است که دارای تاریخ ،فرهنگ ،ساختار مجموعهای از
ً
نهادهای اجتماعی و معموال زبان و هویتی مشترک هستند( ».شارون ،1398 ،ص )72 .جامعه
ایران بعد از انقالب اسالمی با بازگشت به تجربه تاریخی اسالمی گذشته و نفی تهاجم فرهنگی
غربی به ســمت اسالمی شدن تغییر مســیر داد بهطوریکه مردم و مســئولین آن به دنبال تثبیت
اســامی شدن جامعه هســتند .رهبر معظم انقالب مراحلی پنجگانهای را برای انقالب اسالمی
در راســتای رسیدن به جامعه اسالمی بیان فرمودهاند که یکی از آن مراحل جامعه پردازی است.
جامعه پــردازی مورد تأکید رهبری به معنی تالش برای ایجاد جامعهای ایده آل اســت که مردم
در ساحتهای شــخصی و اجتماعی آن به دنبال ارزشهای انســانی ـ اسالمی باشند( .ر.ک:
خامنهای)1390/07/24 ،
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کسانی است که در پرتو آن تمدن زندگی میکنند( ».زیدان ،1394 ،ص)11 .
تمدنســازی مرحله نهایی انقالب اســامی برای رســیدن به طلوع خورشید والیت (عج)
اســت .پس از طی مراحل چهارگانه پیشــین انقالب اسالمی ،تمدن سازی نوین اسالمی تحقق
مییابد .در این مرحله انقالب اســامی باید به نکتهای برســد که ثمــره تالش کارگزاران و مردم
برای باال بردن ســطح زندگی مادی و معنوی افــراد ،ظهور و بروز پیدا کند .این مقوله بافرهنگ و
اعتقادات مردم جامعه قابل تحقق اســت بهطوریکه در جامعــه ایران با توجه به فرهنگ ،آداب،
رسوم و درخواست مردم و حکومت آن مبنی بر اسالمی شدن جامعه ،باعث میشود که تمدن این
جامعه به ســمت تمدن اســامی پیش رود که رهبر معظم در بیانیه گام دوم انقالب بر این مسئله
تأکید میکنند( .ر.ک :خامنهای)1397 ،

آمادگی برای طلوع خورشید والیت

تحقق هر امر مهمی ،آماده بودن بســترهای مربوطه را میطلبد .مســئله ظهور امام عصر (عج)
و تشــکیل حکومت عدل الهی مهمترین مسئلهای اســت که با تداوم عصر غیبت ،عدم آمادگی
زمینههــای مختلف آن معلوم میشــود .آماده بــودن و آماده کردن زمینههــای مختلف فردی و
اجتماعی برای طلوع خورشــید والیت یکی از وظایف شیعیان و منتظران امام عصر (عج) است.
انقالب اسالمی ایران در راستای گســترش اندیشه مهدوی در جهان و ایجاد آمادگی برای طلوع
خورشید والیت عظمی (عج) ،بهرغم موانعی که دشمنان ایجاد میکردند ،تالشهای ارزندهای
انجام داده است.
ازجمله مؤلفههای مهم فرهنگ مهدویــت از دیدگاه مقام معظم رهبری ،آمادگی برای ظهور
حضرت اســت ،بهطوریکه ایشــان انتظار را اینگونــه معنی میکنند« :ما مأمــور به انتظاریم؛
انتظار یعنی چه؟ انتظار به معنای ّ
مترصد بودن اســت .در ادبیات نظامی یکچیزی داریم به نام
"آمادهباش"؛ انتظار یعنی "آمادهباش"! باید "آمادهباش" باشیم .انسان مؤمن و منتظر ،آنکسی است
که در حال "آمادهباش" است( ».خامنهای)1396/02/20 ،
مراحل پنجگانهای که مقام معظم رهبری برای انقالب اســامی فرمودهاند« :انقالب اسالمی،
تشکیل نظام اسالمی ،تشکیل دولت اسالمی ،تشــکیل جامعه اسالمی ،تشکیل تمدن اسالمی»
(ر.ک :خامنهای ،)1384/05/28 ،درواقع وســیلهای برای رســیدن جامعه به مقام آمادگی طلوع

خورشید والیت عظمای مهدوی هستند .توجه ویژه بیانیه گام دوم انقالب به جوانان بیانگر آن است
که رهبری این بیانیه را بهعنوان یک منشــور اساســی در چله دوم انقالب اسالمی برای آمادهسازی
جامعه برای طلوع خورشید والیت عظمای مهدوی (عج) توسط جوانان مطرح ساختهاند.
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یافتههای پژوهش

 .1احیای امر امام و دعوت به وی
احیای امر دین و مکتب تشــیع در مرحله اول بر عهده امام حاضر آن جامعه اســت که از طرف
خداوند متعال مأمور به حفظ دین هســت .هنگامیکه امام معصوم در پشــت پرده غیبت به سر
ببرد ،نواب عام ایشــان یعنی علما و راویان احادیث اهلبیت (ع) این امر را عهدهدار هستند .در
مرحله بعدی هم مردم باراهنماییهای امام حاضر یا نایب ایشــان الزم اســت بر احیای امر امام
اهتمام داشته و همدیگر را به این امر سفارش و توصیه نمایند .امام رضا (ع) میفرمایند:
ِّ
َّ ُ ُ
َ
ُ
َُ ْ ُ َ َ َ َ
َ َ ّ َ َ ْ
ّ
َ
ــم الل ُه ع ْبدا احیا ْأم َرنا ،فقلت ل ُه :فک ْیف ُی ْح ِیی ْأم َرک ْم؟ قالَ :ی َت َعل ُم عل َومنا و ُی َعل ُمها الناس،
«ر ِح
َ َّ
َ َ
َ َّ ّ َ َ ْ َ
ُ
َ
ُ
َ
المنا التبعونا ـ خداوند ،رحمت کند آن بندهای را که امر ما را زنده
ف ِإن الناس لو ع ِلموا م ِ
حاســن ک ِ
کند! .گفتم :چگونه امر شــما را زنده کند؟ فرمود :علوم ما را فراگیرد و به مردم بیاموزد ،که اگر ْ
مردم
زیباییهای گفتار ما را میدانستند ،از ما پیروی میکردند( ».ری شهری ،1391 ،ج  ،8ح )13797
امام راحل در انقالب اســامی ایران نظریــه والیتفقیه را احیا و نیابــت از امام عصر را با
محوریت ولیفقیه در جامعه اســامی اجرا کردند .در این صــورت وظایف امام حاضر مانند:
احیاء اســام و حفظ آن بر عهده نایب ایشــان خواهد بود .در انقالب اســامی ایران این امر به

نقش و جایگاه آموزههای مهدویت در تح ّقق اهداف بیانیه گام دوم انقالب اسالمی (با تأکید بر آموزه عدالت)
رضا کفیلی ،غالمرضا بهروزی لک

نقش آموزههای مهدوی در تحقق چله نخست انقالب اسالمی
با وقوع انقالب اســامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) نظریه نیابت عامه احیاء شــد و ایشان آن
نظریــه را تحت عنوان والیتفقیــه در جامعه اجرا نمود و از آموزههــای مهدوی در تحقق انقالب
اسالمی استفاده کردند .ایشان معتقد بودند« :فقها از طرف ائمه علیهم ّ
السالم ،در همه مواردی که
امامان در آن دارای والیت هستند ،والیت دارند( ».امام خمینی ،1380،ج  ،2ص )488 .اثربخشی
آموزههای مهدوی در تحقق انقالب اســامی منوط به انجام چهار نقش کلیدی است که بر عهده
نایب امام عصر (عج) گذاشتهشده تا بتواند مقدمات آرمانشهر مهدوی را پایهگذاری نماید.
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نحو احســن انجامشده و امامین انقالب اسالمی در چله اول انقالب برای احیاء امر امام و حفظ
دیانت و شریعت نبوی و اجرای عدالت تالش کردند و در چله دوم آن با صدور بیانیهای چارچوب
ً
محوری و اصلی را بیان کردند که مسئله احیای امر امام در متون آن بیانیه کامال مشهود است.
نایــب راســتین امام زمــان (عج) همزمان بــا احیای امر امام و حفظ اســام ،مــردم را به
سمتوســوی امام دعوت میکند .بهعنوان یک راهنما ،اسالم راســتین را معرفی نموده و مسیر
ً
رسیدن مردم به امام زمان را بهدرســتی ترسیم مینماید .اگر مردم را صرفا سمت خودش دعوت
نماید ،نمیتوان ایشــان را بهعنوان نایب راســتین امام زمان (عج) محسوب کرد .امامین انقالب
اســامی ایران بهعنوان نواب عام امام زمان (عج) همیشه مردم را به سمتوسوی رعایت مسائل
دینی و آمادهســازی جامعه برای ظهور حضرت دعوت کردهاند .در فرمایشات ایشان چیزی جز
دعوت مردم به اسالم راستین و امام زمان (عج) و تالش برای تشکیل آرمانشهر مهدوی مشاهده
نمیشود .مقام معظم رهبری میفرمایند« :ر ٔ
ابطه قلبی و معنوی بین آحاد مردم و امام زمان (عج)
یک امر مستحســن ،بلکه الزم و دارای آثاری است؛ زیرا امید و انتظار را بهطور دائم در دل انسان
زنده نگه میدارد( ».خامنهای)1368/12/22 ،

 .2تصدی امور به نیابت از امام غایب

اسالم کاملترین دینی است که از طرف خداوند متعال به بندگان عرضهشده است .این دین برای
همه مراحل زندگی انسان برنامه ارائه کرده است که یکی از مهمترین آنها مسئله حیات اجتماعی
است .عصر غیبت امام عصر (عج) از ســختترین زمانها برای شیعیان آن حضرت است .اما
با توجه به کامل بودن دین اســام و توجه آن به حیات اجتماعی انسانها ،برنامهای تحت عنوان
نایــب عام حضرت (عج) برای زمان عصر غیبت ارائه کردهاند که فقهای شــیعه همواره در طول
تاریخ بر آن تصریح کردهاند .شیخ مفید معتقد است« :اجرای حدود اسالم به عهده ائمه هدی از
آل محمد است که منصوب از سوی خدا هستند و دیگر حاکمان و امرایی که ائمه علیهم ّ
السالم
نصب کردند و آنها این منصب را به فقهای شیعه تفویض کردند( ».مفید 1413 ،ق ،ص)811 .
ازنظر محقق کرکی «فقهای شیعه اتفاقنظر دارند که فقیه جامع شرایط -که از آن به مجتهد تعبیر
میشــود -از سوی ائمه هدی علیهم ّ
السالم در همه مواردی که نیابت بردار است ،نیابت دارد».
(محقق کرکی ،1368 ،ج  ،1ص )142 .محقق اردبیلی اظهار میدارد« :فقیه در همه امور نایب

 .3زمینهسازی و ایجاد آمادگی در جهان برای ظهور

همه افراد جهان بهصورت فطری عالقهمند تحقق شــعارهای انساندوســت و عقالیی هســتند.
ازجمله وظایف نایب امام عصر (عج) ،اعالم ویژگیهای حکومت مهدوی و اجرای آنها بهعنوان
مقدمهسازی برای ظهور حضرت و نشان دادن شمهای از حالوت حکومت مهدوی (عج) در عصر
غیبت به جهانیان است .این اقدام بستر جهانی را برای ظهور حضرت فراهم میکند.
انقالب اســامی ایران بهعنوان حکومت مهدوی نقطــه عطفی در خصوص آمادگی جهانی
برای ظهور حضرت ایجاد کرد بهطوریکه معمار کبیر انقالب اســامی با طرح شعارهای اصیل
و فطری مانند ظلمســتیزی ،عدالت ،مقاومت در برابر استکبار و ...توانست توجه جهانیان را به

نقش و جایگاه آموزههای مهدویت در تح ّقق اهداف بیانیه گام دوم انقالب اسالمی (با تأکید بر آموزه عدالت)
رضا کفیلی ،غالمرضا بهروزی لک

امام است( .مقدساردبیلی ،1379 ،ج  ،9ص )131 .صاحب جواهر از فقهای متأخر نیز معتقد
اســت «ظاهر روایات حاکی از آن اســت که فقیه ،بهطور کامل ،اختیــار دارد (والیت) و تمام
اختیاراتی که برای امام است ،برای او هم میباشد( .نجفی ،1392 ،ج  ،40ص ص)19 - 18 .
امام خمینی (ره) این مسئله را احیاء کرد و به مرحله اجرای درآورد .ایشان نیز معتقد بود:
ّ ّ
کلیه امور مربوط به حکومت و سیاســت -که برای پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم
ّ
الســام ّ
مقرر شده -در مورد فقیه عادل نیز مقرر اســت و عقال نمیتوان فرقی میان این دو قائل
شــد؛ زیرا حاکم اســامی -هرکس که باشد -اجراکننده احکام شــریعت و برپادارنده حدود و
قوانین الهی و گیرنده مالیاتهای اسالمی و مصرفکننده آن درراه مصالح مسلمانان است( .امام
خمینی ،1392 ،ص)172 .
بنابراین نایب حضرت باید در همه امور نیابت پذیر ،متصدی باشــد .مواردی مانند تشکیل
نظام اســامی ،اداره جامعه ،رســیدگی به امور مردم ،احیاء اســام ،تالش در راستای اسالمی
شــدن جامعه ،تبلیغ دین اسالم ،ســوق دادن مردم به سمت امام زمان (عج) و اجرای عدالت در
جامعه از جمله وظایف نایب امام عصر (عج) هســتند که الزم است بهعنوان متصدی انجام این
موارد ،آنها را در جامعه اجرا نمایند .رهبران انقالب اســامی ایران در این راســتا نیز تالشهای
فراوانی انجام دادهاند و در چله اول انقالب ،جامعه اســامی آثار و برکات خوبی را درک کردند.
ً
سپس با ارائه برنامه جامعی برای چله دوم انقالب توسط مقام معظم رهبری ،مطمئنا جامعه ایران
پیشرفتهای بزرگی در عرصههای مختلف خواهد داشت.
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این انقالب جلب نماید.
ً
جلبتوجه جهانی دنیا و خصوصا مســتضعفان به شــعارها و برنامههای انقالب اسالمی،
باعث ایجاد عالقهمندی آنان به اســام و تشیع شد ،بهطوریکه تاکنون در اکثر کشورهای جهان
بنا به درخواســت مردم ،مبلغین دینی به تبلیغ این دین میپردازند و در اقصی نقاط عالم بیداری
اســامی رخداده اســت .امام راحل همه این برنامهها و تالشها را در راستای زمینهسازی جهان
برای ظهور حضرت میدانند« :همه انتظار فرج داریم و باید در این انتظار ،خدمت کنیم .انتظار
فرج ،انتظار قدرت اسالم است و ما باید کوشش کنیم تا قدرت اسالم در عالم تحقق پیدا بکند و
مقدمات ظهور انشاء الله تهیه بشود( ».امام خمینی ،1385 ،ج  ،۸ص)۳۷۴ .
مقام معظم رهبری نیز در راســتای زمینهســازی و ایجاد آمادگی جهانی برای ظهور حضرت
اقدامات بسیار مؤثری را انجام دادهاند .ایشان در خصوص فرایند ظهور حضرت میفرمایند« :ما
ً
آنوقتی میتوانیم حقیقتا منتظر بهحســاب بیاییم که زمینه را آماده کنیم .برای ظهور مهدی موعود
(ارواحنافداه) زمینه باید آماده بشــود؛ و آن عبارت از عمل کردن به احکام اســامی و حاکمیت
قرآن و اسالم است( ».خامنهای)1370/11/30 ،

 .4الگو گیری و تأسی به امام و جامعه موعود

انســانها اگر به دنبال پیشرفت باشــند ،باید الگوهای کامل و جامعی برای خود در نظر بگیرند.
همچنین اگر بخواهیم جامعهای کارآمد و متمدن اســامی داشــته باشیم ،نیاز به الگوبرداری از
حکومتی جامع ،کامل و عدالت محور اســت .امام زمان (عج) ،انسانی کامل ،معصوم و آخرین
پیشوای شیعیان هستند که بنا بهتصریح منابع دینی ،حکومتی جهانی و عادالنه تشکیل و کارگزاران
آن را افراد صالح بر عهده خواهند داشــت .حضرت علی (ع) در خصوص الگو گیری و تأســی
َ
َّ ِّ َ
َ ُ
نور ِع ِلم ِه ـ هان! هر پیروی
أموم إماما یقتدی ِب ِه و یســتضیء ِب ِ
به امام میفرمایند« :أال و إن ِلکل م ٍ
را پیشوایی است که به او اقتدا میکند و از نور دانشش پرتو میگیرد( ».نهج البالغه ،نامه )45
بنابراین اگر شیعیان به امام زمان (عج) تأسی کرده و از ایشان و شاخصههای حکومتشان که
در احادیث واردشده است ،الگو گیری نمایند ،مسیر رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی برایشان
فراهم خواهد بود .یکی از کارهای بزرگ امام خمینی (ره) در شــکلگیری انقالب اسالمی ایران،
الگوبرداری از حکومت مهدوی اســت .امامین انقالب اسالمی ایران توانستند با الگو قرار دادن

نقشآموزهعدالتمهدویدرآمادگیبرایطلوعخورشیدوالیتدرگامدومانقالباسالمی

با در نظــر گرفتن اهداف اصلــی بیانیه بهعنوان منشــوری برای خودســازی ،جامعه پردازی و
تمدنســازی برای تحقق والیت عظمای مهــدوی و تأکیدات رهبری به مســئله عدالت ،نقش
آموزههای مهدوی ازجمله عدالت در خودسازی ،جامعهسازی و تمدن سازی را میتوان با تبیین
ظرفیتها و الگوبرداری از آموزه عدالت مهدوی در عرصههای سهگانه زیر تبیین نمود:
الف) نقش الگویی آموزه عدالت مهدوی در خودسازی
در جامعــه موعود ،عدالــت در عرصههای فردی و اجتماعی آن بهطور کامل اجرا خواهد شــد.
عدالتی که متمســک از وحی الهی باشد ،یکی از نتایجش فردی آن ،افزایش معنویت ،اخالق و
خودسازی انسانها است که این مقوله نیز ازجمله شاخصههای جامعه موعود محسوب میشود.
براساس احادیث و روایات واردشده در خصوص ویژگیهای جامعه موعود ،مشاهده میشود که
انســانها از ذلت رهایی یافته و به تکامل اخالقی میرســند .معصوم (ع) در روایتی میفرماید:
«خداوند به دســت امام زمان دروغ را نابود میســازد و روزگار سخت و رنجآور را میبرد و ذلت
بردگی و بندگی را از گردنهای شما بیرون میکشد( ».شیخ طوسی ،1379،ص )186 .همچنین
امام باقر (ع) میفرماید« :چون قائم ما قیام کند ،دســتش را بر ســر مسلمانان میگذارد و عقول
آنها را متمرکز ساخته و اخالقشان را به کمال میرساند( ».قطب راوندی ،ج  ،184 :2ح )71
در راســتای اجرای عدالت مهدوی در بعد خودســازی ،انســانها توسط حضرت هدایت

نقش و جایگاه آموزههای مهدویت در تح ّقق اهداف بیانیه گام دوم انقالب اسالمی (با تأکید بر آموزه عدالت)
رضا کفیلی ،غالمرضا بهروزی لک

شیوه حکومت مهدوی ،بهرغم دشمنیهای فراوان ،آن را به حکومت مهدوی نزدیک نمایند.
ً
در این حالت اگر چنانچه بتوان نمونه کوچکی از جامعه موعود را تشکیل و اداره کرد ،طبیعتا
مردم ضمن آشــنایی با حکومــت علوی ،به آموختن اطالعاتــی از حکومت مهدوی و تالش به
آمادهســازی جامعه برای ظهور عالقهمندتر خواهند بود .انقالب اســامی ایران باهدف نزدیک
شــدن به طلوع خورشید والیت (عج) اقدامات بسیار مهم و ضروری در ابواب مختلف از جمعه
رفع فقر ،امنیت عمومی ،گســترش عدالت و ...انجام داده اســت ،اما برای رسیدن به آرمانهای
اصیل مهدوی کافی نیســت و تالش زیادی را میطلبد که مقــام معظم رهبری در بیانیه گام دوم
ً
انقالب همه مردم و خصوصا جوانان را به تالش وافر در این عرصهها توصیه کردند.
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میشــوند و از فساد بازگردانده و اصالحشده و پاک و پاکیزه میشوند( .ر.ک اریلی ،ج )493 :2
سپس مردم فقط خدا را پرســتش میکنند؛ امام صادق (ع) میفرمایند« :هنگامیکه قائم ما قیام
کند ،جز خدای تبارکوتعالی ،پرســتیده نمیشــود( ».صافی گلپایگانی ،758 :1378 ،ح )2
عدالت مهدوی در خودسازی باعث برپاداشــتن نماز توسط مردم شده و آنها در نیکی کردن به
همدیگر ،سبقت میگیرند« .هنگامیکه قائم آل محمد (ص) قیام کند ،میفرمایند :ای مردم! ما
هستیم کســانی که خداوند در قرآن وعده آنان را به شما داده است :کسانی که بر زمین حکومت
میکنند نماز را برپا میدارنــد و( »...کاظم و کوفی ،274 :1369،ح  )371امام صادق (ع) در
خصوص ســبقت گرفتن در نیکی توســط اصحاب جامعه موعود ،آیه" :فاستبقوا الخیرات این ما
تکونوا" (سبقت بگیرید در نیکی) را به امام زمان و اصحابش تفسیر مینمایند( .بحرانی ،و زکی،
 ،1385ص)39 .
بنابراین ازجمله مواردی که در باب آثار عدالت مهدوی در خودسازی جامعه موعود میتوان
الگوبرداری کرد و با رویکرد پسنگری از آن جامعه دریافت و در جامعه حال پیاده کرد ،مسائلی
مانند :هدایت امام ،رهایی از ذلت و خواری ،به کمال رســیدن اخالق ،اصالح مردم ،پاک شدن
نفوس ،پرستش خدای متعال ،برپاداشتن نماز ،سبقت در کارهای نیک و ...هستند .موارد مذکور
را میتوان در جامعه منتظر اجرا کرد و بدین ســبب آن را آماده عصر ظهور نمود .این مســئولیت
ســنگین را امامین انقالب به دوش گرفتند و در باب خودســازی ،کارهای بســیار اساسی شکل
گرفت بهطوریکه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب میفرمایند:
رویکرد دینی و اخالقی در جمهوری اســامی ،دلهای مســتعد و نورانی بهویژه جوانان را
مجذوب کرد و فضا به ســود دین و اخالق دگرگون شــد .مجاهدتهــای جوانان در میدانهای
ّ
ٔ
روحیه برادری و ایثار همراه شــد و ماجراهای صدر
ســخت ازجمله دفاع مقدس ،با ذکر و دعا و
ٔ
وظیفه
اســام را زنده و نمایان در برابر چشــم همه نهاد .پدران و مادران و همســران بااحساس
دینی از عزیزان خود که به جبهههای گوناگون جهاد میشــتافتند دل کندند و ســپس ،آنگاهکه با
پیکر خونآلود یا جســم آسیب ٔ
دیده آنان روبهرو شــدند ،مصیبت را با شکر همراه کردند ....این
معجزهای دیگر از انقالب و نظام اسالمی ّفعال و پیشرو است( .خامنهای)1397/11/23 ،
البته این کارها کافی نیســت و تأکید رهبری معظم در بیانیه گام دوم بر ادامه مســیر افزایش
معنویت و اخالق و خودسازی است:

ب) نقش الگویی آموزه عدالت مهدوی در جامعه سازی
ازجمله مســائلی که ذیل مقوله عدالت مهدوی در جامعه موعود مطرح میشــود ،جامعه سازی
عادالنه اســت .ادعا این اســت که در حکومت جهانی مهدوی ،عدالت در همه شئون آن اجرا
خواهد شد که یکی از شئون عدالت ،تأثیر آن در جامعه سازی است .با توجه به ابعاد شخصیتی
امــام زمان (عــج) ،دالیل مختلفی و متقنی توســط آیــات و روایات برای ایــن مدعی و نحوه
جامعهسازی عادالنه حضرت در زمان ظهور به شرح ذیل ذکرشده است.
ازجمله مسائلی که در حوزه عدالت در جامعه سازی حکومت مهدوی (عج) انجام میشود،
از بین بــردن دولت باطل و اســتکبار از جامعه و ایجاد امنیت فراگیر در آن اســت .بهطوریکه
در احادیث واردشــده اســت« :زمانی که قائم قیام کند ،هر دولت باطلی محو میشود( ».شیخ
طوسی ،1379،ص« )239 .به دســت او هر جباری نابود میشود و هر شیطان سرکشی هالک
میشود( ».نباطیعاملی ،1384 ،ج  )229 :2و آنچنان امنیت برقرار خواهد بود که «ناتوانی از
مشرق تا مغرب سفر میکند و از کسی آسیبی به او نمیرسد( ».عیاشی ،1395 ،ج  ،2ص)61 .
با اســتفاده از احادیث و روایات وارد شده در خصوص عدالت مهدوی در جامعه سازی عصر
ظهور میتوان به مقولههایی مانند :رفع گرفتاری امت توســط حضرت (شیخ طوسی ،1379،ص.
 ،)718رفع ظلم و ستم از جهان و حاکمیت خیر (مقدسی شافعی ،1374 ،ص )270 .و گشایش در
امور امت (شیخ طوسی ،1394 ،ص )252 .اشاره کرد .همچنین از شاخصههای عدالت مهدوی
در جامعه ســازی دوران موعود ،ظهور دین خدا در جامعه ،برتری امر الهی ،عمران و آبادانی وزنده
کردن زمینها است .در احادیثی که از جامعه موعود توصیف میکنند واردشده است« :امر خداوند،

نقش و جایگاه آموزههای مهدویت در تح ّقق اهداف بیانیه گام دوم انقالب اسالمی (با تأکید بر آموزه عدالت)
رضا کفیلی ،غالمرضا بهروزی لک

شعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند برکات بیشتری به بار میآورد؛
این ،بیگمان محتاج جهاد و تالش اســت و این تالش و جهاد ،بدون همراهی حکومتها توفیق
چندانی نخواهد یافت ....ابزارهای رســانهای پیشرفته و فراگیر ،امکان بسیار خطرناکی در اختیار
کانونهای ضد معنویت و ضد اخالق نهاده است و هماکنون تهاجم روزافزون دشمنان به دلهای
پــاک جوانان و نوجوانان و ّ
حتــی نونهاالن با بهرهگیری از این ابزارها را به چشــم خود میبینیم.
ً
دستگاههای مسئول حکومتی دراینباره وظایفی سنگین بر عهدهدارند که باید هوشمندانه و کامال
مسئوالنه صورت گیرد( .خامنهای)1397/11/23 ،
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برتری دادهشده و دین خدا ظاهر میشود( ».مجلسی ،1394 ،ج  ،52ص )379 .و «زمین به دست
مهدی آباد ،خرم و سرسبز میشود و به دست او چشمهسارها روان میشود ...و خیرات و برکات زیاد
میشود( ».محمدی ریشهری ،1393 ،ج  ،۹ص)۳۲۸ .
با مشــاهده چگونگی اجرای عدالت مهدوی در بعد جامعه سازی عصر موعود ،میتوان با
رویکرد پسنگری ،آنها را در جامعه امروزی نیز اســتفاده کرد .همانطوری که انقالب اسالمی
ایران توانســته است برخی از شــاخصهها را در جامعه کنونی به منصه ظهور درآورد .مقام معظم
رهبری در خصوص عدالت در جامعه ســازی انقالب اسالمی توسط از بین بردن دولت باطل و
نهادینه کردن دین الهی در بیانیه گام دوم میفرمایند« :آن روز که جهان میان شــرق و غرب ّ
مادی
تقسیمشــده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمیبرد ،انقالب اسالمی ایران ،باقدرت
و شــکوه پا به میدان نهاد .چهارچوبها را شکست؛ کهنگی کلیشهها را به رخ دنیا کشید؛ دین و
دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعالم نمود( ».خامنهای)1397/11/23 ،
همچنین ایشان در بیانیه گام دوم ،ســایر شاخصههای عدالت در بعد جامعه سازی انقالب
اســامی مانند :امنیت در جامعه ،پیشرفتهای فراوان در عرصههای مختلف و ...را تبیین نموده
ً
و جهت رســیدن به پیشــرفتهای دیگر ،خصوصا مســئله عدالت در چله دوم انقالب توســط
ً
مردم و خصوصا جوانان در راســتای نزدیک شدن به طلوع خورشید والیت مهدوی (عج) تأکید
فرمودهاند.
ج) نقش الگویی آموزه عدالت مهدوی در تمدن سازی
یکی دیگر از اجزاء عدالت مهدوی در عصر موعود ،تمدن ســازی اســت .در زمان حضور امام
زمان (عج) ،جهان براســاس عدالت متمدن میشود .معنای تمدن اسالمی غیر از معنای تمدن
غربی و مادی اســت .در تمدن اسالمی پیشــرفت معنویات و اخالقیات جامعه توأم با مادیات
ً
مدنظر اســت اما در تمدن مادی ،پیشرفت را صرفا در مسائل مادی میدانند .براساس احادیث و
روایات در خصوص تمدن سازی عادالنه حکومت مهدوی ،شاخصهایی به شرح ذیل بیانشده
است:
ازجمله شاخصههای تمدن سازی عادالنه مهدوی« ،ظهور دولت حق» (مجلسی،1384 ،
ج  ،51ص )143 .بعد از ریشــهکن کردن ظلم و ســتم است که باعث میشــود تقوا بر جامعه

نقش و جایگاه آموزههای مهدویت در تح ّقق اهداف بیانیه گام دوم انقالب اسالمی (با تأکید بر آموزه عدالت)
رضا کفیلی ،غالمرضا بهروزی لک

حاکمیت داشته باشــد( .آل ســید ،1383 ،ص )185 .جامعهای که تقوا بر آن حاکمیت داشته
باشــد ،ریشه فقر خشکانده خواهد شد بهطوریکه «شما به جستوجوی اشخاص برمیآیید که
مال یا زکات بگیرند و کسی را نمییابید که از شما قبول کند( ».طبرسی ،1376 ،ص)464 .
در عصر موعود ،عدل و عدالت و حکومت عادالنه بهطور کامل متجلی خواهد شد و حضرت
«به شــما نشان خواهد داد که ســیرت عدل و حکومت عادالنه چگونه اســت( ».نهجالبالغه،
خطبه  )138ایشــان فریادرس مردم میشود (اربلی ،1393 ،ج  ،2ص )470 .و عزت و بزرگی
مســلمانان را به آنها بازمیگرداند (متقــی ،1413 ،ج  ،14ص )38 .و در اوج تعالی و منزلت
(نعمانی ،1380،ص )195 .بهدوراز کینهها و با صلح و صفا زندگی میکنند( .صافی گلپایگانی،
 ،1378ص )592.همچنین در حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) با فراگیر شــدن ایمان و
بصیرت (بحرانــی ،1385،ص ،)275 .توحید (قنــدوزی ،1393 ،ج  ،2ص ،)506 .تعلیم و
تربیت (بهاءالدیننیلی ،1388 ،ص ،)200 .تقوا (طبرســی ،1393 ،ج  ،2ص )290 .و تمامی
مؤلفههای دین مبین اســام (مجلسی ،1384 ،ج  ،51ص ،)60 .مســلمانان به پیروزی نهایی
میرســند (حســینی ،1394 ،ص )438 .و از این طریق جامعه را بهصــورت عادالنه به تمدن
اسالمی میرسانند.
با الگو گرفتن از جامعه موعود و بهکارگیری روش پسنگری به ســبب اجرای آنها در جامعه
امروزی ،میتوان جامعه را بهصورت عادالنه به تمدن اســامی نزدیک کرد .معمار کبیر انقالب
اسالمی ایران با علم و آگاهی از ویژگیها و شاخصهای عصر ظهور ،توانستند نمونهای از آن را
جهت آمادهسازی جامعه برای ظهور حضرت اجرا نمایند .رهبر معظم در بیاناتشان ازجمله بیانیه
گام دوم انقالب اسالمی به دستاوردهای تمدنی انقالب اسالمی ایران اشاره نموده و به زیادشدن
آنها در چله دوم تأکید فرمودهاند .دریکی از دیدارهای نخبگان با ایشان فرمودند:
ّ
بدترین مشــکل یک کشور این اســت که تمدن و هویت خود را فراموش کند .ما باید امروز
ِّ
درصدد ساختن تمدن خود باشیم و باور کنیم که این ممکن است .در تبلیغات گذشته این کشور
در خصوص ناتوانی ایرانی و توانایی غربیها آنقدر مبالغه شــده که امروز اگر کســی بگوید ما
کاری کنیم که غربیها به علم ما احتیــاج پیدا کنند ،میبینید که در دلها یک حالت ناباوری به
وجود میآید :مگر چنین چیزی ممکن اســت؟ بله؛ من عرض میکنم میشود .شما همت کنید
پنجاه سال دیگر اینطوری شود( .خامنهای)1381/07/03 ،
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با توجه به فطری بودن مســئله عدالت و فراگیــری آن در عصر ظهور و حکومت جهانی حضرت
مهــدی (عج) ،میتوان با در نظر گرفتن عدالت مهدوی در جامعه امروزی و تصور آن در جامعه
موعود و ســپس انجام اقداماتی برای نزدیک شدن به آن جامعه ،مقدمات آمادگی طلوع خورشید
والیت که هدف اصلی بیانیه گام دوم انقالب است را فراهم کرد.
این پژوهش با روش تحلیل محتوا در پژوهش کیفی در مرحله اول به بررســی آموزه عدالت،
عدالت مهدوی و اهداف بیانیه گام دوم انقالب پرداخته است .خودسازی ،جامعه سازی ،تمدن
سازی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت بهعنوان اهداف میانی و نهایی بیانیه گام دوم انقالب
مطرح هستند .سپس بابیان اقدامات اساسی امامین انقالب اسالمی ایران مانند :احیای امر امام
و دعوت به وی ،تصدی امور نیابت از امام غایب ،زمینهسازی و ایجاد آمادگی جهانی برای ظهور
و الگوگیری و تأسی به امام و جامعه موعود ،به بررسی نقش آموزه عدالت مهدوی در تحقق چله
نخست انقالب اسالمی پرداختهشده است.
سپس با روش آیندهپژوهی پسنگر ،وضعیتجامعه فعلی با جامعه موعود را در کنار یکدیگر
قرار میدهد تا با رفع کاســتیهای موجود ،جامعه فعلی را به جامعه موعود نزدیک سازد .در این
مرحله ،نقش الگویی عدالت از منظر ســه مقوله خودســازی ،جامعهسازی و تمدنسازی مورد
بررســی قرارگرفته است .در مرحله خودسازی به ســبب ویژگیهای مرتبط آن در جامعه موعود
مانند :رهایی از ذلت ،تکامل اخالقی ،هدایت شدن انسانها توسط امام ،بازگشت از فساد ،پاک
شدن افراد و ...همچنین در مرحله جامعه سازی به سبب ویژگیهای مرتبط آن در جامعه موعود
مانند :نابودی دولت باطل و اســتکبار ،فراگیری امنیت ،رفع گرفتاری مردم ،حاکمیت خوبیها،
گشــایش در امور ملت ،ظهور دین خدا و ...و در مرحله تمدن سازی به سبب ویژگیهای مرتبط
آن در جامعه موعود مانند :حاکمیت تقوا ،صلح و صفا ،ظهور دولت حق ،متجلی شدن عدالت
کامل و ریشهکنی فقر و...
با در نظر گرفتن این ویژگیها براســاس احادیث و روایــات و تطبیق آن در جامعه امروزی،
خالء ها روشــن میشود و بدین ســبب میتوان با اجرای بیانیه گام دوم انقالب و به پشتوانه نظام
مقدس جمهوری اسالمی ،جهان را به بستری آماده برای ظهور حضرت تبدیل کرد.
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چکیده
انقالب اســامی ایــران را میتوان در ردیف انقالبهای بزرگ تاریخ دانســت که باعث ایجاد
گفتمان غیر
تحوالت مهمی در دنیای معاصر شــده اســت .انقالبی که از زمان پیدایش بهمثابه
ِ
(دیگــری) تمدن غربی ،همواره در نزاع با این گفتمان بوده اســت .لذا ســؤال اصلی که مطرح
میگردد این اســت که با توجه به تقابل جدی این دو نگاه ،انقالب اســامی چه تأثیری بر افول
هژمونی آمریکا داشته است؟ (مسئله)؛ بر همین اساس در این مقاله سعی شده است با استفاده
از روش کیفی و مطالعه اســنادی ،دادهها و مطالب مرتبط با این مســئله مطالعه و موردبررسی
قرار گیرد (روش)؛ نتایج بررســیها حاکی از این است که انقالب اسالمی از یکسو در سطح
گفتمانی ،اندیشه لیبرالیســم غربی را بهصورت جدی به چالش کشیده است و از سوی دیگر با
اقداماتی مانند کنارهگیری از اتحاد راهبردی با آمریکا ،تسخیر سفارت این کشور در ایران ،ایجاد
روحیه بیدارگری اســامی در منطقه غرب آســیا ،تضعیف جایگاه و قدرت رژیم صهیونیستی،
حمایت از جنبشهای ضد استکباری و به چالش کشیدن قدرت نظامی آمریکا ،تأثیر بسزایی در
گســترش حرکتهای آزادی خواهانه  -بهطور خاص بیداری اسالمی -و درنتیجه افول هژمونی
آمریکا داشته است (نتایج).
کلیدواژهها :انقالب اسالمی ،تمدن غرب ،هژمونی ،افول آمریکا ،بیداری اسالمی
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انقالب اســامی ایران ( )۱۹۷۹را میتوان از مهمترین تحوالت جامعه بشری در طول چند سده
اخیر دانست که تأثیرات غیرقابلانکاری بر روند تحوالت جهان معاصر داشته است .انقالبی که
مبتنی بر جهانبینی و ارزشهای اســامی و نظام امامت تحققیافته و باعث ایجاد یک دگرگونی
بنیادین در ساختارهای جامعه ایران شد (عمید زنجانی .)۱۴ :۱۳۷۴ ،با توجه به همین اثرگذاری
و ابتنای بر جهانبینی شیعی است که برخی از اندیشمندان این انقالب را فراتر از تمامی تحوالت
سیاســی ،حقوقی و اقتصادی ،انقالبی فرهنگی میدانند که باعث ایجاد تحوالت بسیاری جدی
در عرصههای داخلی و بینالمللی شــده است (مصباح یزدی .)۴۱۰ :۱۳۹۰ ،لذا میتوان گفت
انقالب اســامی بهعنوان حرکتی سرچشــمه گرفته از اسالم شــیعی ،نهتنها در بعد ملی احیاگر
ایدهها ،برنامهها و نظریات بدیعی برای نظام ســازی و حکومت بوده است که در بعد بینالمللی
و جهانی نیز مبتنی بر همان جهانشــمولی مکتب اســامی ،دارای دیدگاههــای خاص بوده و
ارائهدهنده یک نظم جدید جهانی هســت (محمدی .)۱۳۸۷۱۳۸۷۱۳۸۷:۵۹ ،درواقع میتوان
اینگونه گفت که انقالب اسالمی با ایجاد یک بستر تاریخی ،به نیروی اصلی تحوالت چند دهه
اخیر جهان ،باالخص تاریخ مســلمانان بدل تبدیلشده است (کچوئیان .)۷۱ :۱۳۹۱ ،به همین
دلیل فوکو ،اهمیت تاریخی انقالب اســامی را نه به دلیل مطابقت با الگوهای انقالبی مشهور،
که در قابلیت ویژه آن میداند ،قابلیتی که میتواند عناصر سیاســی منطقه غرب آســیا و درنتیجه
توازن راهبردی جهان را متحول و دستخوش تغییرات گسترده نماید (فوکو .)۳۲ :۱۹۷۹ ،همان
چیزی که بیداری اسالمی و بسیاری از جنبشهای آزادی خواهانه دنیا از پیامدهای آن بوده است.
با توجه به مباحثی که گفته شــد جای تردید نیســت که انقالب اسالمی ،نه یک انقالب در
س��طح ملی که خیزش��ی فراملی بوده اس��ت که تأثیرات زیادی در روند تحوالت دنیای معاصر
داشته است .با توجه به اینکه شاخصه اصلی این انقالب دینی و اسالمی بودن آن است (مصباح
یــزدی )۹۸ :۱۳۸۷ ،و اســام در تمام ابعــاد و جوانب آن نفوذ دارد (مطهــری)۱۲۹ :۱۳۸۷ ،
باید آن را یک گفتمان غیر (دیگری) در مقابل گفتمان و اندیشــه غرب دانســت .اندیشــهای که
پرچم سکوالریســم و دوگانه انگاری دین و اجتماعیات بشر را برافراشت و با محوریت قرار دادن
اندیشــههای ماتریالیســتی و مادی انگارانه ،چنین وانمود کرد که معنویت به پایان خود رسیده و
دین را باید در زبالهدان تاریخ جســتجو نمود (فتحعلــی .)۲۲۴ :۱۳۸۹ ،اما با پیروزی انقالب
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اسالمی ،شاهد حادثهای استثنایی و خالف روند و معادالت جهانی بودیم ،انقالبی که بهصورت
غیرقابلبــاوری بر روند معادالت جهانی تأثیر گذاشــته و عالم را تحتالشــعاع پیامدهای خود
قرارداد (مصباح یزدی.)۲۰ :۱۳۸۴ ،
در طول تمام ســالهای پس از پیروزی انقالب ،جمهوری اسالمی با اتکای بر مبانی فلسفی
و معرفتی خدامحورانه خود ،ادعای ارائه ایدهای نو را داشــته اســت (افــروغ )۲۲۱ :۱۳۸۶ ،و
علیرغم تمامی مشــکالت و دشمنیها ،طی این چند دهه بهصورت تمامقد ،مقابل تمدن غرب
به سرکردگی آمریکا ایستاده اســت و ایده و اندیشه خود را بهعنوان گفتمان رقیب به منصه ظهور
گذاشته است ،این دشــمنی در حدی بوده اســت که بنیانگذار انقالب اسالمی ،حضرت امام
خمینی (ره) بارها و در موقعیتهای مختلف آمریکا را شیطان بزرگ و اصلیترین دشمن انقالب
اسالمی معرفی نموده اســت« :در این انقالب ،شیطان بزرگ که آمریکاست ،شیاطین را با فریاد
دور خودش دارد جمع میکند .و چه بچه شــیطانهایی که در ایران هستند و چه شیطانهایی که
در خارج هستند ،جمع کرده است و هیاهو به راه انداخته است» (خمینی ،۱۳۹۹ ،ج .)۴۸۹ :۱۰
لذا جای تعجب نیست که اگر اسالم سیاسی برخاسته از انقالب اسالمی را جدیترین چالش و
دشمن پیش روی آمریکا بدانیم و این موضوعی هست که به اشکال مختلف مورد اذعان مقامات
و کارشناسان آمریکایی بوده است .اما آنچه در کنار این مباحث اهمیت دارد بحثی است که از آن
تحت عنوان "افول آمریکا" یاد میشود .مفهومی که طی سالهای اخیر بهصورت گستردهتری در
محافل مختلف علمی و سیاسی موردبحث قرارگرفته و محل تالقی نظرات مختلفی بوده است.
بنابرایــن با توجه به تقابل تاریخی انقالب اســامی با آمریکا و لزوم بررســی ابعاد مختلف
آن ،ســؤال اصلی این مقاله را میتوان چنین طرح نمود :انقالب اسالمی ایران چه تأثیری بر افول
هژمونی آمریکا داشته است؟
بــا توجه به هدف و پرســش این مقالــه ،روش مورداســتفاده در آن از نــوع کیفی و روش
مطالعه اســنادی و کتابخانهای اســت .در این روش ،منابع مختلف در قالب گزارههای معنادار،
موردبررســی علمی قرار میگیرد ،جمالتی که ممکن است بهصورت نثر ،نظم ،مکتوبات چاپی
و الکترونیکی باشــد (ازکیا و دربان آستانه  .)۳۷۸ :۱۳۸۹بنابراین در این مقاله منابع مختلفی که
قابلیت بهرهبرداری در جهت تحقق اهداف این پژوهش را داشته باشد مورداستفاده قرار میگیرد.
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با توجه به اهمیت موضوع این مقاله ،آثاری در این حوزه تولیدشده و هرکدام از آنها به دنبال تبیین
ابعادی از این مسئله بودهاند که برخی از آنها بهصورت اجمالی معرفی میگردد.
* در مقالهای که تحت عنوان "افول هژمونی آمریکا و چهلســالگی انقالب اسالمی" نگاشته
شده است نویســندگان با اســتفاده از روش تحلیل گفتمان الکال و موفه به این نتیجه رسیدهاند
گفتمان انقالب اســامی که متأثر از اســام سیاسی است ،در ســطوح منطقهای و بینالمللی
گفتمان لیبرال دموکراسی غرب را به چالش کشیده است ،لذا میتوان گفت گفتمان این انقالب،
هژمونی آمریکا را در مسیر سراشیبی و افول قرار داده است (خداپرست و اندرزیان.)۱۳۹۷ ،
* همچنین در مقاله دیگری که توسط خواجهسروی و خانی آرانی به رشته تحریر درآمده است
چنین ادعاشده است که انقالب اســامی بهعنوان پدیدهای مؤثر در سطح بینالمللی بر آمریکا
نیز تأثیر گذاشــته است .به این صورت که علیرغم تمامی موانع و محدودیتها ،از مسلمانان و
برخی روشــنفکران آزاداندیش آمریکایی حمایت نموده و باعث تقویت رفتارها و حساسیتهای
اسالمی ،افزایش گرایش به اسالم و تشیع و نیز تقویت روحیه مطالبه گری مسلمانان آمریکا شده
است (خواجهسروی و خانی آرانی.)۱۳۹۱ ،
* "انقالب اســامی ایران و بازتاب آن بر نظام بینالملل" نیز پژوهش دیگری است که مدعی
اثرگذاری جدی انقالب اسالمی بر نظام دوقطبی هست محمدباقر خرمشاد بر این باور است که
با پیروزی انقالب اســامی ،آمریکا ضربه ســختی را دریافت نموده و اصلیترین متحد خود در
منطقه غرب آسیا را ازدستداده است ،متحدی که ضمن داشتن نقش ژاندارامی غرب در منطقه،
ضربهگیر اول غرب در برای اردوگاه شــرق محسوب میشد .درمجموع برخی از نتایج این مقاله
که نمایانگر تأثیر انقالب اسالمی بر کاهش قدرت آمریکا هست عبارتنداز :تهدید جدی شریک
راهبردی آمریکا (رژیم صهیونیســتی) در منطقه ،تقویت جنبــش عدم تعهد در برابر قدرتهای
بزرگ جهانی ازجمله آمریکا ،گسترش جنبشهای اسالمی و تولد اسالم سیاسی در منطقه غرب
آسیا و درنتیجه به خطر افتادن جدی منافع آمریکا در این منطقه (خرمشاد.)۱۳۹۷ ،
* درنهایــت عــاوه بر این پژوهشها ،احمد رهدار نیز در ســخنرانی علمی که در حاشــیه
همایش بینالمللی افول آمریکا ایراد نمودند ،به این مســئله اذعان داشــتند که انقالب اسالمی،
افول تمدن غرب و آمریکا را شدت بخشــیده و موازنه قدرت سیاسی را به نفع گفتمان دین تغییر

تعاریف و چارچوب مفهومی

با توجه به موضوع این مقاله الزم اســت ابتدا مفاهیم انقالب اســامی ،هژمونی و افول هژمونی
آمریکا بهصورت دقیقتر موردبررسی قرار دهیم.
الف) انقالب اسالمی

در لغت انقالب ( )Revolutionبه معنی برگرداندن ،برگشــتن ،دگرگون کردن و تحول هست (دهخدا،
 )3074 :۱۳۷۲و در اصطالح سیاســی نیز در معنای شــورش یک عده برای سرنگون کردن حکومت
موجــود و ایجاد حکومتــی جدید به کار میرود (دهخــدا۳۰۷۴ :1372 ،؛ به نقل از فرهنگ فارســی
معین) .در مورد این مفهوم تعاریف مختلفی از ســوی اندیشمندان علوم سیاسی و جامعهشناسی مطرح
گردیده اســت که یکی از معروفترین آنها مربوط به ساموئل هانتیگتون میباشد ،به عقیده وی میتوان
انقالب را یک دگرگونی ســریع ،خشن و مبنایی در ســاختارهای سیاسی و اجتماعی ،ارزشها ،نهادها،
فعالیتها ،رهبری و سیاستهای حکومتی دانست (هانتیگتون .)۳۸۵ :۱۳۸۶ ،همچنین کلیم صدیقی،
از اندیشمندان معاصر مســلمان که پژوهشهای مختلفی در مورد انقالب اسالمی انجام داده است این
انقالب را حرکت امت مســلمان جهت تغییر نظام موجود و جایگزینی آن با نظام غیر اســامی میداند
کــه در پی اجرای مقــررات و آموزههای اســامی در کلیه عرصههای زندگی خویش اســت (صدیقی،
 .)۴۹ :۱۳۷۵لذا میتوان گفت انقالب اســامی اولین انقالب سیاسی «اسالمی» در جهان بوده است
(اســپوزیتو .)۴۹ :۱۳۸۲ ،اما ازجمله مهمترین عناصر گفتمانی انقالب اسالمی را که مرتبط با موضوع
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داده اســت .به عقیده ایشــان بزرگترین ضربهای که این انقالب به آمریکا وارد نموده اســت در
ساحت خلق معناست ،چراکه انقالب اسالمی توانست جهت و افق عالم را برخالف آرمانهای
غــرب و آمریکا تغییر داده و گفتمــان رقیب قدرتمندی را در مقابل گفتمان موجود شــکل دهد
(رهدار.)۱۳۹۹/۸/۸ ،
همانگونه که دیده شد این پژوهشها و آثار منتشرشده هرکدام به نحوی بخشی از اثرگذاری
انقالب اســامی بر افول قدرت آمریکا را به تصویر کشیدهاند ،اما آنچه باعث تمایز این مقاله از
آثار موجود میگردد بحث جامعیت نســبی این اثر و همچنین نوع پرداخت و انسجام موجود در
آن هست.
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ب) هژمونی
هژمونی را میتوان از مفاهیم کلیدی ادبیات سیاســی دانســت که بیش از هرکسی نشأت گرفته
از مباحث گرامشی اســت ازنظر وی هژمونی ،ترغیب طبقات مختلف برای پذیرش ارزشهای
مدنظر طبقه مســلط هســت (پور قیومی .)۵۰-۵۱ :۱۳۸۸ ،لذا
سیاســی ،فرهنگی و اخالقی
ِ
هژمونی نوعی رهبری فکری و فرهنگی اســت که توســط طبقه حاکم اعمال میشــود و این نوع
اعمال قدرت ،متفاوت از اجباری اســت که برخی قدرتها با استفاده از ابزارهای سرکوب و ...
برای حفظ سلطه خود انجام میدهند (کریمی .)۱۷۸ :۱۳۹۱ ،درواقع به اعتقاد گرامشی ،قدرت
ً
مســلط یا طبقه حاکم ،هژمونی خود را نه صرفا از طریق ســاختارهای دولتی که از طریق جامعه
مدنی تثبیت و بازتولید مینمایند .بر این اســاس هژمون با فعالیتهای ســلطه گرانه خود نوعی
رضایت خودانگخیته در مردم را به وجود میآورد ،لذا هر عملی میتواند در مسیر تثبیت هژمونی
باشــد از نهادها و ســنتها و ایدئولوژیها ،ارزشها حتی تا سادهترین امور زندگی نیز میتواند
در راســتای تقویت و تثبیت یک هژمونی باشد (فتوحی .)۱۴۴ :۱۳۹۳ ،هژمونی با ترجیح سلطه
بر زور ،قدرت و نیروی نرم را جایگزین رویکردهای قهری و خشــن میکند (ربانی خوارسگانی
و میرزائی .)۳۹ :۱۳۹۳ ،پس اگر بخواهیم جمعبندی از این تعاریف داشــته باشــیم هژمونی را
میتوان نوعی اعمال قدرت مشــروع تلقی کرد ،البته منظور از این مشروع ،پذیرفتهشده از سوی
سایرین هست نه حقانیت مبتنی بر ارزشهای اسالمی.
ج) افول هژمونی آمریکا
پسازآنکه اروپا به مدت س��ه قرن ،در مرکز سیاس��تهای بینالمللی قرار داشت و بعد از جنگ
جهانی دوم و نابود شــدن قدرتهای بزرگ ،عصر آمریکایی شــروع شد (استفن)۵۲ :۱۳۹۰ ،
درواقع ،بعد از امپراتوری ُرم ،هیچ ملتی به این اندازه بر ســایر ملتها برتری نداشــت که برخی
صاحبنظران این غلبه آمریکا را حاصل فروپاشی شوروی سابق میدانند (نای.)۴-۵ :۱۳۸۲ ،
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ســه دلیل اصلی پیشــتازی آمریکا بعد از جنگ دوم جهانی را میتوان در این عوامل جستوجو
نمــود .۱ :عدم وجود رقیب اقتصادی جدی بعد از جنگ دوم جهانی برای حدود  ۳۰ســال؛ .۲
ً
ً
بهرهکشــی طوالنیمدت از بردگان مخصوصا آفریقاییها بهعنوان نیروی کار تقریبا مجانی؛ .۳
تأسیس بسیاری از کارخانههای بزرگ دنیا در آمریکا و تبدیلشدن آن به کشوری صنعتی (ایزدی،
 .)۱۳۹۱/۱۰/۶درمجموع باید گفت آمریکا از سال  ،۱۹۴۵بهعنوان قدرت برتر جهانی شناختهشده
است و رهبران آن طی این سالها به دنبال استمرار این موقعیت برتر خود بودهاند (استفن:۱۳۹۰ ،
 .)۴۹-۵۰اما آمریکا نیز مانند دیگر بازیگران سیاســت بینالملــل دوره مخصوصی از مراحل
رشــد ،بلوغ و سقوط را سپری میکند و با توجه به اوضاع و شرایط گوناگون محیطی با بحرانها و
مســائل داخلی و خارجی بسیاری مواجه شده است ،و همین امر سبب شده است که بسیاری از
نظریهپردازان با در نظر گرفتن این مسائل و همچنین ظهور قدرتهای جدید بینالمللی ،به بحث
پیرامون روند افول قدرت آمریکا بپردازند (دهشــیری .)۴۸ :۱۳۹۷ ،چامسکی که از بزرگترین
اندیشمندان معاصر آمریکا هست با برشمردن برخی اقدامات و تالشهای ایاالتمتحده آمریکا
در کشــورهای مختلف جهان و ایجاد اخالل در وضعیت زندگی آنها ،بر این باور است که افول
آمریکا موضوعی اســت که حقیقت دارد (چامسکی -الف )۷۰ :۱۳۹۱ ،از همین رو ،زمانی که
آمریکا میتوانست در بخشهای مختلف جهان نظم سیاسی ،امنیتی و اقتصادی را ایجاد و رهبری
کند به پایان راه خود رســیده است (اســتفن .)۶۱ :۱۳۹۰ ،الزم به ذکر است حادثه  ۱۱سپتامبر،
حمله به عراق و افغانســتان ،افزایش موج آمریکاســتیزی در منطقه غرب آسیا و درنهایت بحران
در نظام اقتصادی این کشــور ،ازجمله عوامل و نشــانههایی بودند که باعث افزایش زمزمههای
افول قدرت آمریکا در مجامع علمی جهان شدند (آدمی و قرشی .)۲۱۳ :۱۳۹۴ ،درنهایت رهبر
معظم انقالب اســامی نیز با اشاره به تحوالت اتفاق افتاده در منطقه و جهان از شکلگیری یک
نظم جدید جهانی صحبت به میــان میآورند« :تحوالت کنونی حاکی از تغییر نظم جهانی ۷۰
ســاله پایهگذاری شده بهوســیله غربیها  -اعم از اروپا و آمریکا -و شــکلگیری نظمی جدید
است» (حسینی خامنه)۱۳۹۳/۶/۱۳ ،
اما افول هژمونی آمریکا دارای ابعادی است که مهمترین آنها را میتوان چنین احصاء نمود:
 افول اقتصادی :آمریکا پس از ســال  ،۱۹۴۵سالها قدرت اقتصادی برتر بود و به دلیل
خرابیهای ناشــی از جنگ جهانی دوم در بســیاری از کشــورها ،آمریکا نصف تولید
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ناخالص داخلی جهان را در دســت داشــت و این وضعیت تا سال  ۱۹۷۰ادامه داشت
(نای .)۱۳۹۳ ،هرچند در حال حاضر این کشور سهم بزرگی از ثروت جهان را داراست
اما این ســهم نسبت به قبل بسیار کاهشیافته اســت (چامسکی -الف )۷۷ :۱۳۹۱ ،و
طبق پیشبینی کارشناسان این کاهش ســهم در آینده نیز ادامهدار خواهد بود ،همچنین
به اعتقاد برخی کارشناســان نظام مالی آمریکا ،نظامی بهشدت فاسد بوده و بیشتر رشد
اقتصادی آن حبابی و توه م زا هست به همین دلیل دیگر کشورهای مختلف میل خاصی
برای مشورت با آمریکا نداشته و بیشتر در پی دنبال کردن راهبردهای اقتصادی خودشان
هســتند (اســتفن .)۶۰ :۱۳۹۰ ،لذا طبیعی اســت اقتصاد آمریکا از سوی قدرتهای
اقتصادی درحال ظهور به چالش گرفتهشــده و این کشورها به دنبال ایجاد و تثبیت مراکز
رشــد و توسعه دیگری میباشــند و با ایجاد تغییراتی به دنبال دور شدن از امپراتوری در
حال فرسودهشــدن آمریکا هســتند (پتراس .)۷۶ :۱۳۹۰ ،در حــال حاضر ،مهمترین
کشوری که در مقابل آمریکا صفآرایی اقتصادی نموده چین است .در چند دهه گذشته
قدرتهای جدیدی در نقاط مختلف جهان شــکلگرفته که مهمترین آنها چین اســت
و رشــد اقتصادی قابلتوجــه آن ،مهمترین تحول ژئوپلیتیک چند دهه اخیر محســوب
میشــود و تا سالهای آینده آمریکا را که بزرگترین اقتصاد جهان بوده است را پشت سر
خواهد گذاشت (استفن.)۵۶ :۱۳۹۰ ،
 افول سیاسی و ژئوپلیتیکی :طی دهههای گذشــته آمریکا به لحاظ ژئوپلیتیکی دارای
موقعیت بسیار خوبی بوده اســت بهگونهای که در نیمکره غربی قدرتی که توان مقابله با
آمریکا را داشته باشــد وجود نداشت و در نیمکره شرقی نیز شوروی سابق اقتصاد بسیار
کوچکتر و کم قدرتمندتری نســبت به آمریکا داشــته و بعد از فروپاشــی آن ،موقعیت
آمریکا بهعنوان هژمون برتر تثبیت شــد (اســتفن )53 :۱۳۹۰ ،اما با توجه به عملکردی
که طی این دههها داشــته است هژمونی آن بهتدریج رو به افول گذاشته و علیرغم اینکه
این کشــور خود ایجادکننده نظمهای منطقهای بوده اســت نتوانســت کنترل خاصی بر
وقوع انقالبهای کوبا ( )1959و ایران ( )1979داشــته باشــد (استفن.)۵۴ :1390 ،
در میــان مناطق مختلف جهان منطقه خاورمیانه یا غرب آســیا بــه دالیل ژئوپلیتیکی،
انرژی و همچنین خواســتگاه تمدنهای کهن و ادیان آسمانی بودن ،از اهمیت و جایگاه
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خاصی برخوردار اســت .چامســکی بر این باور است که سیاســت آمریکا در مقابله با
قیامهای مردمی در کشــورهای عربی (مانند توس و مصر) شــبیه راهبردهای استاندارد
است و آن حمایت از نیروها و جریاناتی است که تابع نفوذ و تحت اختیار آمریکا باشند
(چامســکی -ب .)۸۰ :۱۳۹۱ ،از این منظر ،یکی از کمهزینهترین راههای تداوم سلطه
امپریالیستی ،استفاده از همدستانی است که در قالب رهبران سیاسی ،نظامی و اقتصادی
در داخل رژیمهای وابسته و دستنشــانده عمل میکنند و استانداردهای حقوق بشری
گزینشــی ،مؤثرترین سالح برای بهکارگیری فعاالن و تشــویق رهبران کشورها برای نظم
سیاسی مدنظر امپریالیسم میباشــند (پتراس .)۶۴-۶۵ :۱۳۹۰ ،لذا این مسئله واضح
اســت که این کشــور با بهانههای حقوق بشری و اســتانداردهای دوگانه سیاستهای
امپریالیستی خود را اجرا میکند .عالوه بر افول سیاسی آمریکا در عرصه بینالمللی این
ً
کشــور در داخل نیز دارای چالشهای جدی است ،مثال در حال حاضر سیستم و نظام
سیاســی آمریکا بهطور کامل در اختیار دو حزب دموکرات و جمهوریخواه اســت و به
لحاظ واقعی امکان راهیابی حزب سوم به چنین عرصهای وجود ندارد .بهگونهای که وقتی
خانم جیل اســتاین بهعنوان نماینده حزب سبز نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲
بود قبل از شــرکت در مناظره انتخاباتی وی را دســتگیر کردند (ایزدی.)۱۳۹۱/۱۰/۶ ،
همچنین براساس پژوهش مجله اکونومیســت انگلستان ،پرسودترین سرمایهگذاری در
آمریکا ،سرمایهگذاری بر روی سیاستمداران و پول دادن به آنها هست ،زیرا در هیچ جا
نمیشود با گذاشتن یک دالر ۲۲۰ ،دالر برداشت شود و این از طریق دخالت در نگارش
قوانین و کم کردن مالیاتها و  ...اتفاق میافتد (ایزدی .)۱۳۹۱/۱۰/۶ ،البته این شــرایط
بعد از انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۰این کشور و حواشی بعدازآن شرایط بهمراتب
بدتری در داخل و خارج آمریکا پیدا نمود و به اعتقاد بســیاری از مفسران و اندیشمندان،
تهی بودن ارزشهای این کشور و افول هژمونی آن را بیشازپیش سرعت بخشیده است.
 افــول قدرت معنوی (قدرت نرم) :یکجانبهگراییهای مســتکبرانه آمریکا را میتوان
یکی از دالیل افول هژمونی این کشــور دانســت ،چیزی که جوزف نای آن را پیشبینی
کرده و معتقــد بود در پیش گرفتن رویکردهای یکجانبه و تنــگ نظرانه و بیاعتنایی به
نظرات دیگران ،باعث تضعیف قدرت معنوی آمریکا خواهد شــد (نای )۱۱ :۱۳۸۲ ،و
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نتیجه این پدیده را محدود شــدن قدرت آمریکا در پی ائتالف سایر کشورها میدانست.
به گفته وی ،بســیاری معتقدنــد که ائتالفی از کشــورهای دیگر برتــری فعلی آمریکا
را محــدود خواهند کرد ،درواقع وقتی یک کشــور تعریــف تنگنظرانهای از منافع خود
داشته و استفاده خودســرانهای از تواناییها و داشتههایش داشته باشد ،انگیزه کشورهای
دیگر را برای هماهنگی با یکدیگر برای رها شــدن از ســلطه آن کشور را افزایش خواهد
داد (نــای .)۱۳-۱۴ :۱۳۸۲ ،اما این افول قدرت نرم ،فقــط در عرصه بینالمللی نبوده
و دارای وجــوه داخلی نیز هســت .به عقیده انگلهاردت ،این فروپاشــی در اذهان خود
آمریکاییها نیز وجود دارد و مردم این کشــور برخالف مردمان امپراتوریهای گذشــته
هیچوقت به امپراتوری خود افتخار نکرده و حتی نتوانســتهاند خود را بهعنوان یک کشور
امپریالیستی ببینند (انگلهاردت .)۸۲ :۱۳۹۰ ،در این میان جنگهای عراق و افغانستان،
اثر بســیار شــدید و عمیقی بر اذهان جامعه و تفکر راهبردی مردم آمریکا داشــته است
و براســاس نظرســنجیهای صورت گرفته ،تمایل افکار جمعی این کشور برای استقرار
نظامــی در مرزهای خارج از آمریکا و حمایت از حضور بینالمللی بســیار کاهشیافته
است بهگونهای که در نظرســنجیهای صورت گرفته در مورد این مسئله که آمریکا باید
در ســطح بینالمللی به کار خود مشغول باشد و کشــورهای دیگر نیز مسیر خود را طی
کنند از  ۳۰درصد ســال  ۲۰۰۲به  ۴۹درصد در سال  2009رسیده است( .جمشیدی،
۱۶ :۱۳۹۵؛ به نقل از )Bortin,۲۰۰۵ :همچنین براســاس نظرسنجی دیگری ،در سال
 ۵۳ ،۲۰۱۳درصد از مردم آمریکا معتقد بودند که اهمیت و قدرت آمریکا کم شده است
(جمشیدی۱۷ :۱۳۹۵ ،؛ به نقل از.)Pew,۲۰۱۳ :
 افول نظامی :تا ســالهای گذشــته آمریکاییها به قدرت نظامی خود افتخار کرده و آن
را "یگانه ابرقدرت" میدانستند و ســران آمریکایی نیز بر این باور بودند تا سالهای سال
کســی توان به چالش کشــیدن این قدرت نظامی را ندارد ،ولی امروزه کســی نمیتواند
بهراحتی اینچنین صحبتی را مطرح نماید (انگلهاردت .)۸۱-۸۲ :۱۳۹۰ ،هرچند ارتش
آمریکا هنوز توان براندازی در کشــورهای دیکتاتوری با متحدان کم را دارد ولی قابلیت
خاصی برای مدیریت بعدی آنها را ندارد و نمیتواند نظم سیاســی مؤثر و باثباتی را در
ً
آنها ایجاد نماید ،درواقع ارتش آمریکا در اداره کشورهای دیگر ،مخصوصا کشورهایی
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که دارای اختالفات فرهنگی و تاریخی با آمریکا هســتند عملکرد خوبی نداشــته است
(اســتفن .)۶۲ :۱۳۹۰ ،لذا انگلهــاردت بهعنوان یک آمریکایی معتقد اســت ،آمریکا
قدرتی امپریالیســتی است ،به عقیده وی ،آمریکا با داشــتن دولتهای نیمه گماشته در
اقصی نقاط جهان و ادامه پادگان ســازی در بخش بزرگی از آن ،همچنان در حال پیشبرد
جنگ در خارج از کشور هست ولی بااینحال کسی نیست که احساس رو به افول بودن
خورشید (آمریکا) را نداشته باشد (انگلهاردت.)۸۱ :۱۳۹۰ ،
 افول اخالقی و اجتماعی :این ســطح از مفهوم افول دارای ابعاد مختلفی هســت که
بیشــتر ناظر به عرصههای داخلی آمریکاست و در اینجا دو سه مورد از آنها بهاختصار
مورداشــاره قرار میگیرد .یکی از معضالت جدی و آزاردهنــده آمریکا ،بحران اخالقی
اســت که با بسیاری از مسائل و مشکالت اجتماعی ارتباط اساسی دارد و باعث افزایش
جرائم ،اعتیاد به مواد مخدر ،بیبندوباری جنسی و  ...شده است و علل این افول اخالقی
را میتوان در مواردی مانند :تســاهل و مدار نسبت به امور غیراخالقی ،افول خانواده در
آمریکا ،و رســانههای مروج ناهنجاریهای اخالقی ریشــهیابی نمود (بورسوا:۱۳۸۳ ،
 .)۷-۸از همین رو ،طبق بررســیهای صورت گرفته افول خانــواده در غرب و آمریکا
یک مسئله جدی محسوب میشود (سروریان .)۲۰۳ :۱۳۸۳ ،درواقع تحوالتی که بعد
از مدرنیتــه در غرب و آمریکا اتفاق افتاد ،نهاد خانــواده را تحت تأثیر قرارداد ،بهگونهای
کــه میتوان گفت مســیری که دنیای غرب در آن قرارگرفته اســت ،منجر به فروپاشــی
خانواده خواهد شــد (یوســف زاده .)۱۲۲-۱۲۳ :۱۳۸۵ ،در این میان فمینیسم افراطی
نقش اساســی در این قضیه ایفا نموده اســت ،به عقیده بورک از زشــتترین چهرههای
فمنیســت ها در کوچک انگاری و بها ندادن به شریفترین رسالت زنان یعنی مادری و
خانهداری اســت ،هرچند موفقیتهای اجتماعی زنان باعث خوشحالی است ولی این
نباید دلیلی بر بیارزش بودن کار زنان خانهدار و مادران باشد چراکه آنها مسئولیتهای
اجتماعی بزرگــی را برعهدهگرفتهاند (بــورک .)۱۲۵ :۱۳۷۹ ،طبیعی اســت که چنین
تحقیرها و کوچک شــمردنهایی بهشــدت میتواند روی افول خانواده در آمریکا تأثیر
بگذارد .مباحثی همچون گسســتهای اجتماعی و فرهنگــی ،تبعیض علیه اقلیتهای
ٔ
درزمینه افول داخلی
نژادی و دینی ،افراطگراییهای نژادپرســتانه و  ...نیز از عوامل مهم
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آمریکا محســوب میشــوند .از نتایج ملموس این مباحث را میتوان در تعداد زندانیان
این کشور مشــاهده نمود بهگونهای که این کشــور رتبه اول زندانیان جهان را داراست و
تعداد زندانیهایی که در آمریکای  ۳۰۰میلیونی هستند از تعداد زندانیها چین که دارای
یک میلیارد و  300میلیون جمعیت اســت بیشتر اســت و البته بیشتر این زندانیها (به
نسبت جمعیتشــان) اقلیتهای جمعیتی سیاهپوستان و اسپانیایی تبارها هستند (ایزدی،
 .)۱۳۹۱/۱۰/۶رهبر معظم انقالب اســامی نیز در بحثــی که تحت عنوان چالشهای
فکری و ارزشی دنیای غرب و آمریکا داشــتهاند برخی از نکات مربوط به افول اخالقی
و اجتماعی غرب و آمریکا را چنیــن مطرح مینمایند« :بحران اخالقی رو به افزایش در
غرب همچــون رواج پوچی و بیهودگی و ناامنی روحی -بخصــوص در میان جوانان-
متزلزل شدن بنیان خانواده ،جهتگیری غلط در خصوص موضوع"زن" و زیر سؤال رفتن
جریان فمینیست ،و ارزش شــدن منکراتی همچون همجنسگرایی و ضد ارزش
جدی
ِ
شــدن مخالفت با منکرات ،اولین عامل به چالش کشیده شدن مبانی "فکری و ارزشی"
نظام غرب است» (حسینی خامنه.)۱۳۹۳/۶/۱۳ ،
اﻗﺘﺼﺎدی

ﺳﯿﺎﺳﯽ-
ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ

اﺧﻼﻗﯽ-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﻓﻮل ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ
آﻣﺮ ﯾﮑﺎ

ﻗﺪرت ﻧﺮم

ﻧﻈﺎﻣﯽ

ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  :۱اﺑﻌﺎد اﻓﻮل ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ

نمودار شماره  :۱ابعاد افول هژمونی آمریکا
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﻓﻮل ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ

ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺤﻮلﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻈﺎم داﺧﻠﯽ ،در
ﭘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻗﺪرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﭼﮕﻨﯽ زاده .(۷۰ :۱۳۹۲ ،ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ
اﻓﻮل ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در دو ﺳﻄﺢ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ -اﻧﺪﯾﺸﻪای )ﻧﻈﺮی( و ﻋﯿﻨﯽ )ﻋﻤﻠﯽ( ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻟﻒ( ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ -اﻧﺪﯾﺸﻪای
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قبــل از هر چیزی باید گفت که انقالب اســامی بهعنوان یک نهضــت تحولخواهانه عالوه بر
پیگیری تغییر در نظام داخلی ،در پی تغییر در هندســه قدرت بینالمللی نیز بوده اســت (چگنی
زاده .)۷۰ :۱۳۹۲ ،لذا در این بخش ،تأثیرات انقالب اســامی بــر افول هژمونی آمریکا در دو
سطح گفتمانی -اندیشهای (نظری) و عینی (عملی) موردبررسی قرار میگیرد.
بررسی تأثیر انقالب اسالمی ایران بر افول هژمونی آمریکا
حسن محمدمیرزائی

الف) تقابل و تأثیرگذاری گفتمانی -اندیشهای
انقالب اســامی در برهــهای از تاریخ به پیروزی رســید که قدرتهای عالــم ،در پی ترویج
سکوالریســم و طرد نمودن دین و معنویت بودند ولی پیــروزی انقالبی به نام خدا بود که باعث
احیای توجه به دین در سراســر دنیا شد (رهدار .)۱۳۹۹/۸/۸ ،درواقع ،تا قبل از پیروزی انقالب
اســامی ،عرصه برای شــکلگیری اندیشههای سکوالریســتی و جدا انگاری دین از حوزههای
تعامل اجتماعی بشــر فراهمشــده و مبتنی بر این دیدگاه ،کنار هم قرار گرفتن دین و اجتماعیات
امری مذموم بود (مشــکی .)۱۸۱ :۱۳۸۸ ،اما این انقالب ،بهعنــوان پدیدهای برخالف جریان
معمول تاریخ بشریت این معادالت را بر هم زده و مدعی بازگرداندن دین به بطن زندگی اجتماعی
بشر شــد .بهگونهای که گیدنز جامعهشناس معاصر انگلیسی بر این باور است که از میان جامعه
شناســان بزرگی همچون مارکس ،دورکهایم و وبر ،شــاید فقط وبر میتوانست پیشبینی کند که
یک نظام به تعبیر ایشان ســنتی مانند اسالم بتواند خود را احیاء کرده و پایهگذار تحوالت مهمی
در دنیای معاصر باشــد ،درواقع همگی این جامعهشناســان بزرگ در این باور که دین ســنتی به
حاشــیه رفته و دنیایی شــدن امری عادی و اجتنابپذیر اســت متفقالقول بودند ولی با پیروزی
انقالب اسالمی در ســال  ۱۹۷۹روند دیگری آغاز شــد (گیدنز .)۵۱۶ :۱۳۸۶ ،لذا با پیروزی
انقالب ،شاهد بازگرداندن دین و ارزشهای اسالمی به عرصه اجتماع ،آنهم بعد از یک انزوای
طوالنیمدت هستیم (بیات .)۱۱ :۱۳۸۲ ،به عقیده فوکو ،انقالب اسالمی با بهرهگیری از عنصر
دین و مذهب نهتنها توانســت یک ملت را علیه سیستم حکومتی آن وادار به حرکت کند که حتی
توانســت باعث ایجاد یک جنبش عظیم علیه یک نوع خاص از زندگی در تاریخ بشــریت باشد
(فوکو .)۳۰ :۱۹۷۹ ،و این همان مسئلهای که بهشدت باعث نگرانی سردمداران دنیای غرب شد.
با توجه به اینکه آمریکا ســردمدار اصلی لیبرال دموکراســی و تمدن غرب شــناخته میشود
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هرگونــه تقابل با این اندیشــه ،تقابلی تمدنی با هژمونی آن را به دنبال خواهد داشــت .متفکرین
غربی بر این باورند که لیبرالیســم تفکر رقیبی به نام کمونیســم را شکســت داده ولی حاال یک
گفتمان و رقیب جدید به نام انقالب اسالمی در مقابلشان ظهور کرده است (دهقانی فیروزآبادی،
 .)۱۳۹۱/۱۰/۹بهبیاندیگر ،انقالب اســامی دارای ماهیتی ضد غربی و ضدآمریکایی است و به
دلیل تقابل و مواجهه آن با مدرنیته ،عنصری ناسازگار در برابر نظام بینالملل موجود است ،لذا با
توجه به رویکرد تقابلی و انتقادی انقالب اســامی در برابر بنیانهای اندیشهای تمدن غرب ،این
انقالب بهعنوان پدیدهای دگراندیش در برابر وضع موجود شــناخته میشــود (خرمشاد:۱۳۹۷ ،
 .)۵۲از همین روست که دهقانی فیروزآبادی ،اصلیترین چالش گفتمانی تمدن غرب و آمریکا
را نه چین ،که انقالب اســامی میداند .به عقیده وی ،تغییر گفتمانی در برابر هژمونی آمریکا با
انقالب اسالمی رخداده است ،چراکه چین در عمل یک کشور سرمایهداری و تهی از ایدئولوژی
است ،در حالیکه گفتمان و پدیده انقالب اسالمی موج چهارم شورش علیه گفتمان و ارزشهای
غرب است ،و درصورتیکه به تفکر پایان تاریخ برگردیم متوجه این نکته اساسی میشویم که اگر
هژمونی آمریکا و گفتمان لیبرالیسم شکسته شود مهمترین جایگزین آن گفتمان انقالب اسالمی
است ،لذا گسترش گفتمان انقالب اسالمی ،گفتمان ضد سلطه ،بیداری اسالمی ،اسالمگرایی و
معنویتگرایی در روابط بینالملل ،درواقع تجلی از ناکارآمدی ایدئولوژی لیبرالیسم و آمریکا در
مشــروعیت و جلب رضایت دیگران را نشان میدهد و این عوامل نرمافزاری ،چالشهای اصلی
است که هژمونی آمریکا را زیر سؤال میبرد (دهقانی فیروزآبادی .)۱۳۹۱/۱۰/۹ ،درمجموع باید
ً
گفت که مهمترین ضربه انقالب اســامی به تمدن غرب و مخصوصا آمریکا ،خلق معنایی بوده
اســت که مبتنی بر آن جهت و افق عالم تغییر پیداکرده است و این انقالب بهعنوان انفجار نور و
معنویت ،تأثیرات مهمی را بر دنیای امروز گذاشته است (رهدار.)۱۳۹۹/۸/۸ ،
ب) تقابل و تأثیرات عینی
در کنار مواجهه اندیشــهای انقالب اســامی با تمدن آمریکایی ،این تقابل شامل مجموعهای از
اقدامات و موارد عینی نیز هســت که از ابتدای انقالب تا زمان حال ادامه داشته است و در اینجا
برخــی از مهمترین آنها را که در افول هژمونی آمریکا مؤثر بــوده را در قالب موارد زیر احصاء
مینماییم:

بررسی تأثیر انقالب اسالمی ایران بر افول هژمونی آمریکا
حسن محمدمیرزائی

 .۱در ابتدا باید گفت ایران به همراه عربســتان و کشورهای حاشیه خلیجفارس تأمینکننده نفت و
پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه غرب آســیا بودند و مداخلههای نظامی و کودتای آمریکا
در ایران ( )۱۹۵۳برای حفظ منافع اقتصادی بوده اســت (پتراس .)۶۸-۶۹ :۱۳۹۰ ،قبل از
پیروزی انقالب اســامی ،ایران از ســمت شمال به ســنگر یا ضربهگیر اول در مقابل بلوک
شرق تبدیلشده بود و از سمت جنوب نیز ژاندارمی منافع غرب و آمریکا در استراتژیکیترین
مرکز انرژی جهان یعنی خلیجفارس را بر عهده داشــت (خرمشاد .)۳۹-۴۰ :۱۳۹۷ ،اما با
پیروزی انقالب و ســقوط رژیم پهلوی ،مهمترین متحد راهبردی آمریکا در منطقه غرب آسیا
کنار میرود و موازنه قدرت دچار دگرگونی اساســی میشود و حتی بعد از فروپاشی شوروی،
انقالب اسالمی بهعنوان چالش و سدی محکم در برابر نظام جهانی مبتنی بر پذیرش هژمونی
و ابرقدرتی آمریکا قرار میگیرد (خواجهســروی و خانی آرانی .)۴۷ :۱۳۹۱ ،به همین دلیل به
عقیده چامسکی از دست دادن کشــورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را میتوان از نشانههای
افول آمریکا دانســت ،کشورهایی که منبعی شگفتانگیز از قدرت استراتژیک و از بزرگترین
منابع مادی در تاریخ بشریت محسوب میشوند (چامسکی -ب.)۸۰ :۱۳۹۱ ،
 .۲همانگونه که گفته شــد ایران تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی ،متحد استراتژیک آمریکا در
ً
منطقه خاورمیانه بود اما با پیروزی انقالب و مخصوصا بعد از تســخیر ســفارت آمریکا در
ایران ،روابط دو کشــور بســیار خصمانه شد (ســپهری و همکاران .)۱۲۰ :۱۳۹۸ ،چراکه با
تســخیر ســفارت آمریکا هیمنه و جایگاه آمریکا در اذهان مردم جهان دچار تزلزل جدی شد
(ایزدی .)۱۳۹۱/۱۰/۶ ،بنابراین این حادثه را نیز میتوان یکی از عوامل مهم شکست هژمونی
آمریــکا در اذهان مردم جهان دانســت ،آمریکایی که تا قبل از آن بهعنوان ابرقدرت شــناخته
میشد و کسی نمیتوانست فکر مقابله با آن را در سر بپروراند.
 .۳براساس افکار سنجیهای صورت گرفته در میان مردم غرب آسیا و شمال آفریقا ،یک موضوع
بسیار روشن است و آن ترس غرب و آمریکا از دموکراسی واقعی این منطقه است (چامسکی-
ب .)۸۱ :۱۳۹۱ ،با پیروزی انقالب اســامی ،ایران که تا پیشازاین عنوان ژاندارم منطقه را به
یدک میکشــید و در ســرکوب جنبشهای آزادیخواهانه و انقالبهای ضد غربی در منطقه
مشارکت داشــته و مســئولیت دفاع از رژیمهای وابســته به آمریکا در این منطقه را بر عهده
داشــت ،از نقش خود کنار میرود (خرمشــاد )۴۲ :۱۳۹۷ ،و از یک نیروی ســرکوبکننده
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نهضتهــای آزادیخواهانه به یک نیروی محرک و پشــتیبان درحرکتهای اســامگرایانه و
بیدارگرانه تبدیل میشــود .درواقع با پیروزی انقالب ،تحوالت نو پدیدی در منطقه غرب آسیا
و جهان اســام به وقوع پیوســت و نهضتهای اسالمی و شیعی براســاس باورهای انقالب
اســامی تأسیس یا سازماندهی مجدد شدند تا در راستای ظلمستیزی و به دست آوردن حق
خود به مبارزات ضد استکباری ادامه دهند (درخشه و جمیری .)۳۶ :۱۳۹۰ ،نکته دیگری که
در اینجا قابلذکر اســت اینکه با در نظر گرفتن عملکرد ناموفق نظامی آمریکا در کشورهای
ســوریه و عراق ،و تهدیــد گروههای مختلف مانند داعش در آمریــکا و اروپا ،میتوان گفت
آمریکا بهصورت واقعی عرصه دیپلماســی عمومی را واگذار کرده و افول قدرت نرم این کشور
در غرب آســیا باعث افزایش جریانات ضدآمریکایی و توجه بیشازپیش به رقبای اســامگرا
شده است (دهشیری.)۴۱ :۱۳۹۷ ،
 .۴انقالب اسالمی تنها حرکتی است که در طول  ۱۵۰سال گذشته در جهان اسالم با پیروزی همراه
بوده است و منشأ بســیاری از حرکتهای آزادی خواهانه جهان اسالم شده است (درخشه و
جمیری .)۳۹ :۱۳۹۰ ،اما عالوه بر اثرگذاری عمومی ،انقالب اسالمی ایران تأثیرات خاصی
نیز بر برخی کشورهای منطقه داشته است و ازآنجاییکه این کشورها هم بهصورت عضوی از
منطقه استراتژیک خاورمیانه و هم بهمثابه یک کشور مجزا ،دارای امتیازات زیادی برای آمریکا
بودهاند بازتاب انقالب اســامی در این کشورها تأثیر غیرقابلانکاری بر افول هژمونی آمریکا
داشته است .از همین رو در اینجا بهصورت گذرا به برخی از آنها اشاره میگردد:
 عراق :تأثیر انقالب اسالمی بر عراق را میتوان در اثرگذاری آن بر عناصر سیاسی و اجتماعیعراق و اقدامات حکومت صدام برای مقابله با این قضیه مشــاهده نمود ،بهگونهای که بعد
از پیروزی انقالب اســامی ،جریانها و عناصر سیاسی عراق جان تازهای گرفتند و بعد از
سقوط حکومت صدام ،جریانهای شیعی و نهضتهای آزادیبخش عراق بهشدت تحت
تأثیر انقالب اسالمی قرار گرفتند (ســتوده آرانی و جعفری فر .)۵۲ :۱۳۹۷ ،انگلهاردت
التماس مسئولین آمریکایی به دولت عراق را که توسط خود آنها به قدرت رسیدند ولی به
ایران نزدیکتر شدند را از نشانههای افول هژمونی آمریکا در منطقه میداند (انگلهاردت،
.)۸۷ :۱۳۹۰
 -ســوریه :با پیروزی انقالب اســامی و با توجه به آرمانهایی که ایــن انقالب علیه رژیم
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صهیونیستی داشت ،همســوییهایی میان ایران و سوریه به وجود آمد و با حمایت حافظ
اسد از ایران در سالهای دفاع مقدس ،این همسویی و اتحاد بیش از گذشته شد و بعدازآن
نیز ســوریه بهعنوان عضوی از محور مقاومت و پل ارتباطی ایران با حزبالله لبنان ،رابطه
راهبردی با ایران برقرار نمود (ســتوده آرانی و جعفری فر )۵۲-۵۳ :۱۳۹۷ ،که این رابطه
طی یک دهه گذشته ،بیشازپیش مستحکمتر شده است.
 یمن :با پیروزی انقالب اســامی ،شــیعیان یمن بهمرور از انزوای چندســاله خود خارجشدند (احمدی ســفیدان و ســعیدی اطهر .)۱۲۲ :۱۳۹۸ ،یمن ازجمله کشورهایی بود
که پیروزی انقالب اســامی ســبب ایجاد جرقه امید و بیداری اسالمی در میان آنها شد
و حســین الحوثی ،رهبر جنبش انصارالله این کشــور با الهامگیری از انقالب اسالمی و
آشــنایی با اندیشــههای امام خمینی (ره) ،مقاومت اســامی در این کشور را طرحریزی
نمود (شــکرزاده چهار برج و جعفری فر )۲ :۱۳۹۷ ،با شهادت حسین الحوثی و رهبری
عبدالملک الحوثی بر جنبش انصارالله و شــیعیان یمن ،وی نیز انقالب اســامی ایران را
الگوی این جنبش در مســیر پیش رو میداند (احمدی سفیدان و سعیدی اطهر:۱۳۹۸ ،
 .)۱۲۶بهطورکلی ،دینخواهی ،هویتطلبی ،تعالیخواهی ،نفی ســبیل ،ظلمســتیزی،
عدالتخواهی ،قانونگرایی ،مبارزه با اســتعمار و استکبارســتیزی از مهمترین گزارههای
بازتاب انقالب اسالمی بر مردم منطقه و یمن هستند (قاسمی.)۲۱۴ :۱۳۹۸ ،
 عربســتان :رژیم ســعودی حاکم بر این کشــور را میتوان ازجمله قرائتهای منفعالنه وسازشــکارانه اسالم با دنیای غرب و آمریکا دانست که بعد از پیروزی انقالب اسالمی در
پی به دســت آوردن عنوان ژاندارمی در منطقه غرب آسیا بوده است ،اما انقالب اسالمی،
در عرصه معادالت منطقهای ،ســبب شکلگیری اسالم سیاســی شیعی شد که برخالف
اسالم منفعل و یا سکوالر غربی /عربی بود (ستوده آرانی و جعفری فر.)۳۸-۳۹ :۱۳۹۷ ،
لذا از این منظر در تقابل با اســام آمریکایی این رژیم بوده اســت .عالوه بر این ،جنبش
شــیعیان این کشــور ،بهصورت مستقیم از انقالب اســامی تأثیر گرفته و پس از پیروزی
انقالب از سیاست سکوت خود دست کشیدند (درخشه و جمیری.)۶۷ :۱۳۹۰ ،
 پاکستان :طبق بررسیهای صورت گرفته انقالب اسالمی توانسته است مسلمانان و باالخصشــیعیان پاکســتان را تحت تأثیر خود قرار دهد و عناصری همچون کوشــش برای آزادی و
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استقالل ،استکبارستیزی ،ظلمستیزی و همدردی و کمک به مستضعفان را در میان شیعیان
این کشــور درونی نموده و ایشان را به انسجام و خودباوری برساند و درواقع نوعی بیدارگری
اسالمی را در میان آنها ایجاد نماید (میالنی و اسماعیلی.)۶۰-۶۲ :۱۳۹۳ ،
 بحرین :این کشــور که تا سال  ۱۳۵۰بخشــی از خاک ایران بوده است ،از کشورهای مهممنطقه برای آمریکا محســوب میشود و در حال حاضر مهمترین ناوگان دریایی آمریکا در
منطقه (ناوگان پنجم) ،در این کشــور اســتقرار داد .اما اکثریت جمعیت شیعه این کشور
نیز شــرایط خاصی را ایجاد کرده است و شیعیان این کشور از سال  ۲۰۱۱به دنبال احقاق
حقوق خود در قالب انقالب مردمی میباشــند که ازجمله وجوه مشترک انقالب بحرین و
انقالب اسالمی ایران را میتوان در شــعارها و نمادها ،رهبری ،پایگاههای انقالب ،نقش
و جایگاه زنان و همچنین فرهنگ شهادت مشاهده نمود (زارع مهریزی.)۱۲۱ :۱۳۹۳ ،
 .۵انقالب اسالمی ،آرامش نسبی و آسودگی خاطر اسرائیل را برهم زده و باعث کاهش قابلتوجه
نقش اســرائیل و درنتیجه تنزل جایگاه سیاست خارجه آمریکا در منطقه غرب آسیا شده است
(خرمشــاد )۴۳ :۱۳۹۷ ،رژیم صهیونیستی که موردحمایت همهجانبه آمریکاست امروز در
ضعیفترین وضعیت خود است و همه اینها بخشی از تأثیر انکارناپذیر انقالب اسالمی در
شــکلگیری ،تثبیت و تقویت جریان مقاومت در منطقه غرب آسیا است که میتواند یکی از
نشانههای تأثیر انقالب سالمی بر افول هژمونی آمریکا باشد (رهدار .)۱۳۹۹/۸/۸ ،به عقیده
چامســکی تهدید اصلی ایران برای آمریکا و اسرائیل در این است که ایران مانع خشونتهای
آزادانه آنها شده اســت (چامســکی -ب .)۸۷ :۱۳۹۱ ،لذا میتوان گفت انقالب اسالمی
هویتی را ایجاد کرده اســت که مصداق اصلی آن در دفاع از مســلمانان و مستضعفان عالم و
اعتراض و مقابله با اســتکبار جهانی (با محوریت آمریکا و اسرائیل) هست (خواجهسروی و
خانیآرانی.)۵۷ :۱۳۹۱ ،
 .۶وضعیت امروز ســرمایهداری در جهــان ،نه بهعنوان یک برخورد معمولــی که چیزی از نوع
برخورد تمدنها هســت (اســکوبار .)۵۴ :۱۳۹۰ ،عالوه بر تأثیرگذاری انقالب اســامی
برجهان اســام ،این انقالب در ســطح بینالمللی نیز دارای تأثیرات زیادی بوده است که در
افول هژمونی آمریکا نقش دارند .این انقالب با دو شعار اساسی "استقالل ،آزادی ،جمهوری
اســامی" و نیز "نه شرقی ،نه غربی ،جمهوری اسالمی" ،مسیر ســومی را در جهان طراحی
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مینماید که همان "عدم تعهد واقعی" هســت و حداقل کارکرد و بازتاب چنین شعارهایی این
بود که ملتها و دولتهای آزادیخواه میتوانســتند بهصورت واقعی به راه ســومی فکر کنند
(خرمشــاد .)۴۶ :۱۳۹۷ ،انقالب اســامی ازنظر غرب ،نوعی ورودی آشوبساز در نظام
بینالملــل هســت و با ایجاد تغییراتی وضــع موجود و نظم نوین مورد تأییــد غرب را به هم
زده اســت (دهقانی فیروزآبادی .)۱۳۹۱/۱۰/۹ ،درمجموع میتوان گفت انقالب اســامی
با افزایش خودآگاهی مســتضعفان و احیای مجدد خودباوری و بیداری اســامی و تأکید بر
اهمیت جنبشهای ضد اســتعماری و اســامگرا توانســته موازنه قدرت را به نفع جبهه سوم
نظام بینالملل تغییر دهد و هژمونی آمریکا را بهشــدت به چالش بکشــد (خواجهســروی و
خانیآرانی.)۵۳ :۱۳۹۱ ،
 .۷مقابله و موفقیت نظامی ایران در برابر آمریکا را میتوان بخشــی از تأثیر انقالب اسالمی ایران
بر افول هژمونی آمریکا دانســت .حوادثی چون برخورد نظامی با نیــروی دریایی آمریکا در
خلیجفارس در سال  ،۱۳۶۶دستگیری تفنگداران دریایی آمریکایی در سال  ،۱۳۹۴سرنگونی
پهپــاد غولپیکر و  200میلیون دالری گلوبال هاوک در ســال  ۱۳۹۸را میتوان از اقدامات
مهمی دانســت که باعث از بین رفتن هیمنه و قدرت نظامی آمریکا در اذهان بسیاری از مردم
منطقه و جهان شد .اما مهمترین این اقدامات موشــکباران بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا
در منطقــه (پایگاه عین االســد) بود که به تعبیر رهبر معظم انقالب اســامی ابهت و آبروی
آمریکاییها را لگدمال کرد (حســینی خامنه .)۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ،درمجموع ایشــان مهمترین
عامل تزلزل و افول اقتدار نظامی و سیاســی این کشــور را برپایی یک نظام مبتنی بر انقالب
اســامی در منطقه غرب آســیا میدانند کــه نهتنها در مقابل حمــات و تهدیدات مختلف
سیاس��ی ،نظامی و امنیتی غرب از بین نرفت که حتی قویتر از گذش��ته شده است (حسینی
خامنه.)۱۳۹۳/۶/۱۳ ،
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و اﻓﻮل اﻗﺘﺪار ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻏﺮب از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﻮیﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
)ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ.(۱۳۹۳/۶/۱۳ ،
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اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
* ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪای و ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ
* ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی از اﺗﺤﺎد ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻋﺪم اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ژاﻧﺪارﻣﯽ
* ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان
* اﯾﺠﺎد ﺑﯿﺪارﮔﺮی اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
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* ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺎص در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ

اﻓﻮل ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ

* ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻗﺪرت رژ ﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ

آﻣﺮ ﯾﮑﺎ

* ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺿﺪ اﺳﺘﮑﺒﺎری
* ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻗﺪرت و ﻫﯿﻤﻨﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ

جمعبندی

نمودار شماره  :۲تأثیر انقالب اسالمی بر افول هژمونی آمریکا

انقالب اســامی ایران را میتوان در ردیف مهمترین تحوالت تاریخ معاصر جهان دانست .این
حرکت عظیم الهی -مردمی که با شعار بازگشت دین به عرصه تعامالت اجتماعی بشر به پیروزی
رســید نهتنها در داخل که در خارج از مرزهای ایران نیز تأثیرات شگرفی بر جای گذاشته است.
غرب مبتنی بر سکوالریسم آغاز
این انقالب مبتنی بر مبانی اسالم شیعی تقابل جدی را با تمدن ِ
نمــود ،تمدنی که در حال حاضر میتوان آمریکا را مهمترین نماینده آن دانســت .لذا براســاس
شــواهد موجود انقالب اسالمی ،تأثیر غیرقابلانکاری بر افول هژمونی آمریکا داشته است و این
تأثیرات را میتوان در دو ســطح گفتمانی و اقدامات عینی و میدانی مشــاهده نمود .در ســطح
گفتمان غیر (دیگری) تمدن غرب ،آمریکا
گفتمانی انقالب اسالمی بهعنوان اصلیترین رقیب و
ِ
و اندیشه لیبرال دموکراسی را به چالش کشیده است و مدعی مسیر و معنای دیگری برای بشریت
است .در سطح عملی و تأثیرات عینی نیز انقالب اسالمی توانسته با اقدامات مختلفی در فرآیند
افول هژمونی آمریکا مؤثر باشــد که برخی از مهمترین آنهــا عبارتاند از :کنارهگیری از اتحاد
راهبردی با آمریکا ،تســخیر سفارتخانه آن کشــور در ایران ،ایجاد بیدارگری اسالمی در منطقه،
تأثیرگذاری خاص انقالب اســامی در کشــورهای اســامی ،تضعیف جایگاه و قدرت رژیم
صهیونیستی بهعنوان مهمترین شریک راهبردی آمریکا ،حمایت و تأثیرگذاری بر جنبشهای ضد
استکباری جهان و به چالش کشیدن قدرت و هیمنه نظامی آمریکا .بنابراین آنچه مشخص است
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اینکه انقالب اسالمی تأثیر ملموسی بر افول قدرت و هژمونی دنیای غرب و آمریکا داشته است
و این موضوع همچنان در حال استمرار هست .اما نکتهای که باید موردتوجه قرار گیرد این است
که انقالب اسالمی بهعنوان بزرگترین گفتمان رقیب اندیشه غربی ،از جایگاه تاریخی و ویژهای
در جهان پساآمریکایی برخوردار خواهد بود ،لذا ضروری است جمهوری اسالمی ایران بهعنوان
قلب جهان اسالم با تقویت عناصر اقتدار خویش بیشازپیش مهیای حضور و ایفای نقش جدی
در دنیایی شــود که در آن دیگر خبری از ابرقدرتی آمریکا نیست و این مسئله میسر نمیگردد جز
با قوی شدن در عرصههای مختلف.
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چکیده
بیداری اســامی در جهان اسالم یکی از مهمترین رویدادهایی اســت که بهویژه در دهه اخیر
در منطقــه خاورمیانه عربی بســیاری از کشــورهای منطقه را تحت تأثیر خود قرار داده اســت
ً
بهنحویکه کشورهای مســلمان که عمدتا تحت حاکمیت نظامهای استبدادی و پادشاهی اداره
میشدند با خیزشهای مردمی با هویت و نشانگان فرهنگ و ایدئولوژی اسالمی روبهرو شدند.
در این میان کشــور یمن به دالیل تاریخی و فرهنگی در بین کشــورهای جهان اسالم از جایگاه
ویژهای برخوردار بوده و با حرکتهای بیداری اســامی در منطقه این کشــور نیز دســتخوش
ناآرامیها گردیده اســت .از طرف دیگر انقالب اســامی ایران بهعنوان بزرگترین رویداد قرن
بیســتم در ســطح منطقه و جهان از ابتدای پیروزی به اشــکال مختلف کشورهای اسالمی در
منطقه را بهشــدت تحت تأثیر خود قرار داده اســت .این تأثیرگذاری در عواملی مختلفی ریشه
دارد که بخش قابلتوجهی از آن به عوامل معنایی و هویتی بازمیگردد .بر این اســاس پرســش
اصلی پژوهش حاضر این هســت که عوامل معنایی و هویتی انقالب اســامی چه نقشــی در
هویتخواهی شــیعیان یمن داشته است؟ (مســئله) .روش تحقیق در این پژوهش توصیفی –
تحلیلی و روش گردآوری دادهها کتابخانهای و اینترنتی هســت (روش) .در حالیکه بسیاری از
تحلیلها به عواملی چون سیاســی ،نظامی ،امنیتی ،تاریخی و ژئوپلیتیک در بحران یمن اشاره
دارد به نظر میرســد که هویت خواهی شــیعیان یمن ریشه در ساختار معنایی و نقش محتوایی
انقالب اســامی که شامل عواملی چون احیاگری اســامی ،عدالتطلبی ،مبارزه با استبداد و
استعمار ،بازتولید فرهنگ مقاومت و مقابله بانفوذ بیگانگان و سایر مؤلفههای تأثیرگذار انقالب
اسالمی ایران دارد (یافتهها).
کلیدواژه ها :عوامل معنایی ،مقاومت ،هویت ،انقالب اسالمی ،یمن
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بیداری اســامی بهطور غیرمنتظرهای از اواخر سال  ۲۰۱۰با تظاهرات مسالمتآمیز در تعدادی
از کشــورهای عربی علیه رژیمهای پادشــاهی و دیکتاتوری دیرپا ،ریشــهدار و سنتی با تغییرات
سیاســی سریع در سراسر منطقه شــکل گرفت .درنتیجه این اعتراضات گسترده که از تونس و با
مطالبات اقتصادی و ســپس مطالبات سیاسی و اجتماعی در سایر کشورها شکل گرفت تعدادی
از رژیمهای دیکتاتوری ســقوط کردند (تونس ،لیبی ،مصر ،یمن) و پایههای بسیاری از آنها نیز
متزلزل گردید (بحرین ،مغرب ،اردن و .)...
از زمان وقوع این رویدادها تاکنون تحلیلهای بســیاری درباره چرایی و چگونگی علل وقوع
این جنبشها صورت گرفته اســت .برخی به نقش ارتباطات و شبکههای اجتماعی در وقوع این
جنبشها اشــارهکردهاند (Benkirane, 2012; Norris, 2012; Wolfsfeld et al; 2013, Gire,
 .)2017برخی دیگر نیز بر انگیزههای اقتصــادی (& Ansani & Daniele, 2012; Campante
 ،)Chor, 2012عوامل ژئوپلیتیکی (پورقیومی ،)۱۳۹۴ ،ساختار سیاسی (،)Dalacoura, 2012
عوامل تاریخی ( )Zakaria, 2012و غیره اشارهکردهاند.
بسیاری از نویسندگان و محققان نیز بر نقش و تأثیر انقالب اسالمی ایران بر بیداری اسالمی
و خیزشهــای مردمی بر انقالبهای اخیر خاورمیانه و شــمال افریقا اشــارهکردهاند (صابری،
۱۳۹۷؛ تالشــان و نصردهزیری۱۳۹۳ ،؛ رنجکش۱۳۹۸ ،؛ سوری و احمدی۱۳۹۱ ،؛ پرتویی و
همکاران۱۳۹۲ ،؛ اطهری و همکاران۱۳۹۲ ،؛ عباسی .)۱۳۹۱ ،از این دیدگاه میزان تأثیرگذاری
انقالب اســامی بر این جنبشها یکســان و یکنواخت نبوده ،بلکه با توجه به اوضاع خاص هر
منطقــه و نیز قرابتهای فکری ،فرهنگی و جغرافیایی ،درجه تأثیرگذاری آن متفاوت بوده اســت
(اخوان کاظمی و شکرانه ارزنقی.)۴۹ :۱۳۹۹ ،
در این میان کشور یمن به دالیل تاریخی و فرهنگی در بین کشورهای جهان اسالم از جایگاه
ویــژهای برخوردار بوده و با حرکتهای بیداری اســامی در منطقه این کشــور نیز دســتخوش
ناآرامیها گردیده است .بر این اساس پرسش اصلی پژوهش حاضر این هست که عوامل معنایی
و هویتی انقالب اسالمی چه نقشی در هویتخواهی شیعیان یمن داشته است؟ در پاسخ به این
پرســش میتوان گفت که هویتخواهی شــیعیان یمن ریشه در ساختار معنایی و نقش محتوایی
انقالب اسالمی که شــامل عواملی چون احیاگری اســامی ،عدالتطلبی ،مبارزه با استبداد و

اســتعمار ،بازتولید فرهنگ مقاومت و مقابله بانفوذ بیگانگان و سایر مؤلفههای تأثیرگذار انقالب
اسالمی ایران دارد که در این پژوهش بهطور مفصل این عوامل موردبررسی قرار میگیرند.
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شکرزاده چهاربرج و جعفری فر ( )۱۳۹۹در پژوهشی با عنوان «بازتاب انقالب اسالمی ایران بر
شیعیان یمن» نشــان داد که با وقوع انقالب اسالمی ایران روح تازهای بر جنبشهای شیعی یمن
دمیده شــد و آنها با الگوبرداری از پیروزی انقالب اسالمی ایران و پیروی از ارزشهای انقالب
اسالمی بر ژئوپلیتیک شیعیان افزودهاند .از همین رو ،نگرانیهایی نیز از سوی برخی کشورهای
منطقه بهویژه عربســتان از تأثیر انقالب اسالمی بر یمن باعث شده است تا این کشور به دخالت
در امور داخلی یمن بهصورت نرم و سخت مبادرت ورزد.
قاسمی ( )۱۳۹۸در پژوهشی با عنوان «تحلیل بازتاب انقالب اسالمی ایران در یمن براساس
نظریه پخش» نشــان داد که افزایش ظرفیت مقاومت مردمی و انصار الله ،رویکرد اســامگرایی
سیاسی ریشه در بازتاب انقالب اسالمی دارد .الگوگیری گروههایی مثل انصارالله و نهضتهای
اســامی از انقالب اسالمی ،مقاومت و ایستادگی در مقابل منافع قدرتهای بزرگ ،بهخصوص
عربستان از مهمترین شواهد عینی پخش و تأثیرپذیری از انقالب اسالمی است.
رنجکش ( )۱۳۹۸در پژوهشــی با عنوان «بررسی تأثیر انقالب اسالمی ایران بر جنبشهای
بیداری اســامی با تأکید بر مفهوم اشــاعه ســازهانگاری» یکی از بارزههای انقالب اسالمی را
احیاء مفاهیم ناب الهی -انســانی در چارچوب آموزههای دین مبین اســام میداند .از نظر وی
این احیاگری که بهنوعی نشــات گرفته از مطالبات مردمی به شمار میرود ،محدود به تنگناهای
زمانــی و مکانی جامعه ایرانی نمانده و به علت غنای محتوایی و معنایی خود ،در چارچوبههای
جغرافیایــی یا زمانی دیگر نیز بازتاب پیدا نموده اســت .از دیدگاه وی بر مبنای مفهوم اشــاعه،
تأثیرپذیری جنبشهای بیداری اسالمی از مفاهیم ،ارزشها و هنجارهای انقالبی و اسالمی ایران
بهصورت خودجوش و بهمثابه الگویی از حکومت دینی ـ اسالمی بوده است.
مشــهودی و همکاران ( )۱۳۹۷در مقالهای با عنوان «بررســی آثار انقالب اسالمی ایران بر
موج ســوم بیداری اســامی (مطالعه موردی مصر و یمن)» به این نتیجه دســت یافتند که موج
بیداری اسالمی پایههای حکومتهای موروثی و استبدادی و دستاندازی قدرتهای بیگانه را
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هدف قرار داده و فریادهای آزادی خواهانه سراســر منطقه از تجربه موفق جمهوری اسالمی الهام
گرفته است.
الفی ( )۱۳۹۶در پژوهشی با عنوان «تأثیرگذاری انقالب اسالمی ایران در پایداری و پویایی
فرآیند تکاملی بیداری اســامی و تغییر معادالت قدرت در خاورمیانه» به این نتایج دستیافته
اســت که انقالب اســامی با بازآفرینی ارزشها و آگاهیهای دینی در جامعه اسالمی ،ایجاد
اعتمادبهنفس ،تقویت روحیه ضد اســتکباری ،فراهمســازی وحدت اسالمی و با القای روحیه
اقدام و در کنار آن ،حمایت همهجانبه از نهضتهای اســامی توانســت این جریان را هدایت و
آن را هدفمند و پرقدرتتر از گذشــته برای هدف نهایی که همان تعالی مادی و معنوی مسلمانان
است به پیش ببرد.
عباســی و گلچین ( )۱۳۹۴در پژوهشی با عنوان «انقالب اسالمی ایران و ژئوپلیتیک تشیع در
یمن :از هویتیابی تا بیداری» نشــان دادند که وقوع انقالب اسالمی در ایران سبب هویتیابی و
خودآگاهی ،رشد و ارتقای سطح فکری و بینش سیاسی و همچنین گسترش فعالیت شیعیان باهدف
دستیابی به حقوق سیاسی و اجتماعی در قالب جنبشها و احزاب شیعی ،در یمن شده است.
ناظمی اردکانی و نجات پور ( )۱۳۹۴در مطالعهای با عنوان «الهامبخشــی انقالب اســامی
ایران به جنبش بیداری اسالمی خاورمیانه» به بررسی تأثیر و چگونگی الهامبخشی انقالب اسالمی
بر جنبشهای اســامی در خاورمیانه پرداختهاند .از دیدگاه آنها بــا وقوع جنبشهای مردمی در
خاورمیانه ،اندیشــمندان داخلی و خارجی زیادی ،به ظرفیتهای الگوی انقالب اســامی ایران
در راســتای الهامبخشی به جریانهای اخیر پرداختهاند .آنها انقالب اسالمی ایران را نقطه آغازی
برای خیزش و احیای بیداری اسالمی میدانند .درواقع بیان میکنند که آنچه امروز میتوان عبارت
بیداری اسالمی را بر آن اطالق نمود ،ناشی از نهضت احیاگرانه امام خمینی (ره) است.
تالشان و نصر دهزیری ( )۱۳۹۳در پژوهشی با عنوان «تأثیر انقالب اسالمی ایران در بیداری
اســامی تونس» نشان دادند که اسالمخواهی و مطرحشدن اســام در قالب عامل بازدارنده در
ضد صهیونیستی در
برابر منافع استعماری قدرتهای بزرگ ،استکبارستیزی و اوجگیری اندیشة ِ
ســطح منطقه و نیز شــکلگیری ،تقویت و الگوبرداری گروهها و جنبشهای اسالمی از انقالب
اسالمی ایران را میتوان از حوزههای تأثیرگذاری انقالب اسالمی ایران برشمرد.
سوری و احمدی ( )۱۳۹۲در پژوهشی با عنوان «نقش انقالب اسالمی در بیداری اسالمی»

یمن و بیداری اسالمی

انقالبهای عربی (بیداری اسالمی) یک جنبش اعتراضی مسالمتآمیز بزرگ است که در سال
 ۲۰۱۰با خودسوزی محمد بوعزیزی و کنارهگیری زینالعابدین بنعلی رئیسجمهور تونس آغاز
شــد و سپس به بسیاری از کشــورهای عربی دیگر مانند مصر ،لیبی ،ســوریه ،سودان ،الجزایر
و یمن گســترش یافــت ( .)Al-Tamimi & Venkatesha, 2020: 59در این میان ،یمن بهعنوان

شیعیان یمن با تأکید بر جنبش الحوثی
خواهیآمریکا
هژمونی
افولت
اسالمیبربر هوی
اسالمی ایران
انقالبانقالب
مفهومی
تأثیر
نقش
بررسی
تأثیر
اصفهانی
محمدمیرزائی
محسن نصر
حسن

نشــان دادند که انقالب اســامی نقش ویژهای در روند بیداری ملل مسلمان ایفا کرده است .از
دیدگاه آنها انقالب اســامی به شکل عملی و عینی ،جوامع اسالمی را از انزوا و سکوت خارج
کرد و انرژی آزادشــده از آن بهعنوان موتور محرکه همه تحرکات و خیزش جریانها و جنبشهای
از یکســو مردم مسلمان منطقه را نســبت به حق و حقوق و تواناییهای خودآگاه کرد و از سوی
دیگر طلسم شکســتناپذیر بودن غول استبداد و اختاپوس استعمار و امپریالیسم را ابطال کرد و
این مسئله خود «جسارت و اعتمادبهنفس» را به ملتهای مسلمان بازگرداند.
عباسی اشلقی ( )۱۳۹۱در پژوهشی با عنوان «بازتابهای معناگرایانه انقالب اسالمی ایران
بر اســامگرایی در خاورمیانه» نشان داد که انگارههای اصلی در گفتمان کلی انقالب اسالمی را
میتــوان در مجموعه مفاهیم غالب در جنبشهای اســامگرای گوناگون مورد پیگیری و مطالعه
قــرارداد .این وضعیت باعث شــده تا انقالب اســامی ایران در تحول دشــمنانگاری غرب از
کمونیســم به اســامگرایی و ایجاد گفتمان رقیب در مقابل لیبرال دموکراســی از نقشی محوری
برخوردار گردد؛ گفتمانی که پیامدهای معناگرایانه آن را میتوان در بیداری اسالمی در کشورهای
عربی منطقه مشاهده نمود.
بررســی مطالعات انجامشــده نشــان میدهند که هرچند این مطالعات بهنوعی به موضوع
پژوهــش حاضر پرداختهاند اما هیچکدام بهطور کامل بــه تأثیر نقش مفهومی و محتوای معنایی
انقالب اســامی بر هویتخواهی شــیعیان یمن نپرداختهاند؛ بنابرایــن از نکات بدیع پژوهش
حاضر این اس��ت که هویت خواهی شــیعیان یمن را براساس ســاختار معنایی و نقش محتوایی
انقالب اســامی که ریشه در عواملی چون احیاگری اسالمی ،عدالتطلبی ،مبارزه با استبداد و
اســتعمار ،بازتولید فرهنگ مقاومت و مقابله بانفوذ بیگانگان و سایر مؤلفههای تأثیرگذار انقالب
اسالمی ایران دارد موردبررسی قرار داده است.
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فقیرترین کشور جهان عرب ،از بسیاری جهات دنیای کوچکی است که در آن تنشها ،چالشها
خاص کل جهان عرب در آن جمع شــده اســت .فقر ،خشونت ،قبیله گرایی ،فقدان
و امیدهای ِ
امنیت شــخصی ،فســاد دولتی ،رقابت بین نخبگان ،مداخله بینالمللی ،تنشهای بین شیعه و
ســنی ،بنیادگرایی و تروریســم ،همگی بخشــی از ویژگیها و واقعیت ُپرهرجومرج یمن قبل از
شروع بیداری اسالمی در این کشور بود ( .)Kronenfeld & Guzansky, 2014: 79طی سالها،
این مشــکالت حلنشــده با اقدامات رئیسجمهور علی عبدالله صالح تشــدید شد که در طول
حکومت  ۳۳ســالهاش یک نظام سیاسی تفرقهانگیز و متضاد را پرورش داده و حفظ کرد تا خود
را بهعنوان تنها عنصری که میتواند کشـ�ور را یکپارچه نگه دارد ،بسـ�ازد ( .)Hill et al, 2013در
ابتدا ،معترضان علیه پیشــنهاد اصالح قانون اساسی و اقتصاد ضعیف کشور و نرخ باالی بیکاری
تظاهرات کردند .بااینحال ،عدم پاســخگویی دولت به مطالبات منجر به رشد بیشتر اعتراضات
شــد .بدین ترتیب قبل از رســیدن امواج بیداری اسالمی به یمن در اوایل سال  ،۲۰۱۱این کشور
ً
با فشــارهای متعدد و متقابال تقویتکنندهای مواجه بود که آن را به سمت فروپاشی سوق میداد.
دالیل زیادی وجود دارد که به تشــدید اعتراضات در یمــن و تقاضای تغییر در پرتو موجی که به
کشورهای عربی هجوم آورده است و به آن «بیداری اسالمی» میگویند ،منجر شد که میتوان به
شرح ذیل به آنها اشاره کرد:

دالیل سیاسی

آشفتگی سیاسی یمن قبل از ســال  ۲۰۱۱چیز جدیدی نبود .درحالیکه جمهوری یمن براساس
مخالف حزب
یک نظام سیاســی چندحزبی تأسیسشده است ،علیرغم حضور احزاب سیاسی
ِ
حاکم به ریاس��ت صالح و حضور بخش مدنی فعال ،هیچ تضاد یــا چالش واقعی برای قدرت
تثبیتشده رژیم چه از طرف احزاب موجود یا بخش غیردولتی در ظاهر وجود نداشت (Durac,
 .)2012: 135بااینحال برخی عوامل نابسامانی سیاسی در یمن را تشدید کرد:
 )۱تمایل رژیم به اصالح قانون اساســی :اظهارات برخی از مقامات دولتی وفادار به رژیم
باعث شــد که صالح قصد جدی برای انجام اصالحات قانون اساسی داشته باشد که به
رئیسجمهور اجازه میداد تا زمانی که پسرش پس از او جانشینش شود ،در سمت خود
باقی بماند که این مســئله باعث نارضایتی و مخالفتهای گسترده در اواخر سال ۲۰۱۰
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شـ�د .درنتیجه ،جنبش اعتراضی در یمن در ســال  ۲۰۱۱آغاز شد و تظاهرکنندگان علیه
پیشــنهاد اصالح قانون اساســی بهعنوان انگیزه اصلی عالوه بر انباشته شدن انبوهی از
دالیل دیگر ،مخالفت کردند (.)Ghobari & Sudam. 2011
 )۲خشونت ظالمانه رژیمها علیه معترضان؛ اینیکی از عوامل مهمی است که در کشورهای
عربی در ســال  ۲۰۱۱به اوج خود رسید .نقض گســترده حقوق بشر ،فقدان آزادی بیان،
کنترل کامل بر رســانهها و آزار و اذیت مداوم علیه روزنامهنگاران و فعاالن حقوق بشــر
عوامــل اصلــی انقالبهای عربی بودند که در ســال  ۲۰۱۱به وجــود آمدند (Engin,
 .)2011به دلیل خشونتی که برای سرکوب تظاهرات به کار گرفته شد ،تعدادی از مقامات
برجسته دولت یمن استعفا دادند .استفاده از خشــونت رژیم علیه تظاهرکنندگان باعث
شــد که احزاب مخالف اعالم کنند به دلیل حمالت علیــه تظاهرکنندگان نمیتوانند با
رژیم مذاکره کنند .آنها همچنین از هواداران خود خواستند به تظاهرکنندگان بپیوندند.
 )۳نبود ارتش ملی :یکی از مشکالت یمن ،نبود ارتش ملی بود؛ بنابراین وفاداری نیروهای
ارتش یا به شــخص خاص یا براســاس روابط خانوادگی بود بهگونهای که گارد ریاست
جمهوری بر عهده احمد پســر علی عبدالله صالح و سازمان امنیت مرکزی نیز بر عهده
یحیی برادرزادهاش بود .بدین ترتیب علی عبدالله صالح ،جهت دفاع و امنیت ،پستهای
اســتراتژیک و کلیدی ارتش را به نزدیکان خود سپرد تا بر این اساس اقتدار خود را حفظ
کند (.)Ramadhan. 2017
 )۴فســاد گســترده در اداره دولت :درخواســتهای مردمی برای برکنــاری همه نزدیکان
رئیسجمهور علی عبدالله صالح از ســمتهای رهبــری در نهادهای نظامی ،امنیتی و
دولت��ی افزایشیافته بود .احزاب مخالف ،رئیسجمهــور را به خاطر انتصاب  ۲۲نفر از
پســران ،بستگان و اهالی روستای خود در پســتهای مهم امنیتی و ارتش ازجمله گارد
ویژه ،گارد جمهوری ،نیروی هوایی ،نیروی دریایی ،پدافند هوایی ،لشــکر یکم زرهی و
گارد مــرزی ،عالوه بر امنیت مرکزی ،امنیت ملی ،فرماندهــی قرارگاه و مناصب اداری
متهم میکردند (.)Al-Tamimi & Venkatesha, 2020: 61
عالوه بر موارد فوق ،یمن قبل از سال  ،۲۰۱۱درگیر طیفی از درگیریهای سیاسی دیگری نیز
بود .منابع اصلی تنش و خشــونت شــامل گرایشهای جداییطلب و خودمختار؛ جنگ داخلی
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مداوم در شمال از سال  ۲۰۰۴با حوثیها؛ حضور القاعده؛ فرهنگ محافظهکار با وابستگیهای
قوی قبیلهای که بهشــدت در برابر قدرت مرکزی مقاومت میکرد و تکثیر ســاحهای سبک که
درمجموع ،باعث شده بود وضعیت یمن تا سال  ۲۰۱۱بسیار وخیم باشد .با گسترش موج قیامها
در خاورمیانه به یمن ،ســطوح باالیی از بیثباتی و خشــونت به اوج رسیده بود و تهدیدی برای
تسریع حرکت مداوم این کشور بهسوی فروپاشی بود (.)Juneau, 2013: 408
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دالیل اجتماعی-اقتصادی:

دالیل وقوع انقالب یمن تنها سیاســی نبود ،بلکه دالیل و مشکالت اجتماعی و اقتصادی وجود
داشت که دلیل اصلی حضور جوانان در انقالب علیه رژیم بود:
 	)1شــرایط بد اقتصادی و اجتماعی :بیــکاری ،فقر ،نبود خدمات بهداشــتی ،نرخ باالی
بیسوادی ،سوءتغذیه و فساد بخشــی از مشکالت موجود در این زمینه بود که روزبهروز
در حال تشــدید بود .براساس اطالعات موجود نرخ بیکاری حداقل  ۳۵درصد بود۱۲ ،
درصــد از «کمبود مواد غذایی» رنج میبردند ،حدود  ۴۰درصد از جمعیت بیســت و
ســه میلیون نفری کشور زیرخط فقر (کمتر از دو دالر در روز) زندگی میکردند و درصد
زیادی از ارائه خدمات بهداشــتی و آموزشــی محروم بودنــد (Kabbani & Kothari,
.)2005
 	)2کاهش منابع نفت و آب :نفت منبع اصلی نظام اســت ،زیرا بخشی از آن بهمنظور حفظ
شــبکه حامی-پیرو و یارانه ایجادشده توســط رژیم صالح کنترل میشد و بخشی دیگر
در چارچوب بودجه عمومی دولت اســت .ذخایر نفت بهسرعت در حال کاهش است
ً
درحالیکه تا ســال  ۲۰۱۰تقریبا ســهچهارم درآمد دولت را تأمین میکرد و ممکن است
ظرف یک دهه تمام شــود ( .)Juneau, 2013: 407در همین حال ،ذخایر آب زیرزمینی
این کشور رو به اتمام است و برخی نشان میدهند که صنعا میتواند به اولین شهر جهان
تبدیل شود که با کمبود آب مواجه میشود (.)Durac, 2010; Fattah, 2011
 	)3انفجار جمعیتی :نرخ رشــد جمعیت ساالنه در یمن حدود  ۳/۲درصد است در حالیکه
منابع طبیعی انســانی و دولتی این کشور محدود بوده و تاب تحمل چنین رشد جمعیتی
را ندارد .این مسئله میتوانست باعث دو برابر شدن جمعیت کشور به مرز پنجاه میلیون
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نفر تا سال  ۲۰۵۰شود (.)Juneau, 2013: 407
 	)4نقش برجسته رسانههای اجتماعی :رسانههای اجتماعی نقش عمدهای در ارتقای توانایی
تماس و تعامل میان شــرکتکنندگان در اعتراضات سیاســی داشــتهاند .تظاهرکنندگان
بهمنظور هماهنگی راهپیماییها ،اطالعرســانی دربــاره اقدامات آنها و افزایش آگاهی
محلی و جهانی از رویدادهای جاری ،از رسـ�انههای اجتماعی استفاده کردند (�Mour
 .)tada & Salem, 2011بســیاری از محققان استدالل کردهاند که در طول انقالبهای
عربی ،رسانههای اجتماعی نقش مهمی در «بسیج ،توانمندسازی ،شکلدهی نگرشها
و تأثیرگذاری بر پیشرفت» داشتند.
بر این اســاس بود که در فوریه  ۲۰۱۱پسازآنکه حسنیمبارک رئیسجمهور مصر مجبور به
اسـ�تعفا شد ،معترضان در یمن بهطور گسترده در خیابانهای صنعا و دیگر شهرها سرازیر شدند.
بهتدریج ،ائتالفی سست و ناپایدار از معترضان با انواع نارضایتیها ازجمله سازمانهای جامعه
مدنی ،جوانان ناراضی ،قبایل ش��مالی و جنوبی تشکیل شد .در  ۱۸مارس ،تکتیراندازان وابسته
به دولت  ۵۲معترض غیرمســلح را کشــتند و صدها نفر را زخمی کردنــد و مخالفان صالح را
برافروختند .ظرف چند روز ،رژیم متحمــل موجی از انحرافات ازجمله از درون حزب حاکم و
دستگاه دیپلماسی شــد .بهطور قابلتوجهی ،بیش از دهها فرمانده ارشد نظامی و شخصیتهای
کلی��دی قبیلهای نیز صالح را رها کردند .در ماه آوریل ،شــورای همکاری خلیجفارس به رهبری
عربســتان ســعودی و با حمایت ایاالتمتحده ،توافقی را پیشنهاد کرد که بهموجب آن صالح در
ازای مصونیت خود و خانوادهاش ،قدرت را ظرف  ۳۰روز به منصورالهادی معاون رئیسجمهور
خــود منتقل کند ( .)Juneau, 2013: 409اگرچه احــزاب اصلی مخالف با این ترتیبات موافقت
کردنــد ،اکثر معترضان خیابانی بند مصونیت را محکوم کردند و خواســتار خروج فوری و بدون
قید و ش��رط صالح شدند .اعتراضات ادامه یافت و در ماه مه به اوج خود رسید ،در روزهای بعد،
شمال صنعا به یک منطقه جنگی تبدیل شد و حداقل  ۱۰۰کشته و  ۴۰۰زخمی داشتند .تنش در
 ۳ژوئن زمانی به اوج خود رســید که انفجار در مسجدی در محوطه ریاست جمهوری منجر به
کشته یا معلولیت چندین مقام ارشد شد .صالح با سوختگی شدید و اصابت ترکش برای مداوا به
عربستان سعودی منتقل شد .در حالی که به نظر میرسید که حکومت صالح در حال پایان یافتن
اســت ،حلقه درونی او  -که توسط پسرش و سه برادرزادهاش که کنترل نهادهای کلیدی نظامی و
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امنیتی را در دست داشتند -رهبری میکردند  -از استعفا خودداری کردند .خشونتی که نیروهای
وفادار را در برابر نیروهای جدا شده و شبهنظامیان قبیلهای متحد با مخالفان قرار میداد ،در طول
تابستان ادامه داشت و اوج دیگری از نبردها در سپتامبر بود (.)Juneau, 2013: 410
در  ۲۳ســپتامبر ،صالح به صنعا بازگشــت .او حمایت خود از پیشــنهاد شورای همکاری
خلیجفارس را تکرار کرد اما برای اجرای آن تالش چندانی نکرد .این در حالی بود که در  ۲۱اکتبر
شورای امنیت سازمان ملل متحد بهاتفاق آرا قطعنامهای را در تأیید این توافق به تصویب رساند.
در همین حال ،خشــونت در ماههای اکتبر و نوامبر در سراسر کشور ادامه یافت .تنش در شمال
و جنوب همچنان باال بود ،درحالیکه مناطق بیشــتری از حومه شــهر از کنترل مرکزی خارج
شدند .تا نوامبر ،پیشبینیهای طوالنیمدت نزول قریبالوقوع یمن در هرجومرج نزدیکتر به
تحقق میرســید .صالح با درک اینکه گزینههایش در حال محدود شدن و تحتفشار دو حامی
اصلی خارجیاش ،ایاالتمتحده و عربســتان سعودی اســت ،تسلیم شد و با پیشنهاد شورای
همــکاری خلیجفارس موافقت کرد ( )Juneau, 2013: 411و این به معنای پایان حاکمیت ۳۳
ساله وی بود.

انقالب اسالمی و تأثیر آن بر هویتخواهی شیعیان یمن

با پیروزی انقالب اس�لامی ایران روح امید تازهای بر مس��لمانان جهان و بهویژه ش��یعیان دمیده
شد .این انقالب ازیکطرف بهنظام اسـ�تبدادی  ۲۵۰۰ساله پادشاهی ایران پایان داد و از طرف
دیگر نظامی جمهوری را جایگزین نظام پادش��اهی کرد که روح اسالمی آن باعث تفاوت و تمایز
محتوایی آن با دموکراس��ی غربی ش��د؛ بنابراین آرمانهای متعالی این انقالب همچون برقراری
حکومت جهانی اس�لام ،نفی سلطه و س��لطهپذیری ،عدالتخواهی ،حمایت از مستضعفان،
محرومان و نهضتهای آزادیبخش ،مبارزه با اســتکبار و مردمس��االری دینی توانس��ت توجه
بس��یاری از ملتها بهویژه در جهان اس�لام را به خود جلب کند .انقالب اســامی با رویکرد
ایدئولوژیکی خود توانست جریانهای محافظهکار اسالمی را به جریانهای انقالبی تبدیل کرده
و به ایجاد موج بیداری اسالمی منجر سازد (شکرزاده چهاربرج و جعفریفر.)۳ :۱۳۹۹ ،
با فراگیری موج بیداری اســامی و نیز خیزش انقالبی شیعیان یمن و تاسی گرفتن از مکتب
امام حسین (ع) و حرکت استکبارســتیزی انقالب اسالمی ،ایران بهعنوان امالقرای جهان اسالم

احیاگری اسالمی

بازگشــت دوباره به اسالم اصیل و تفســیری تازه از آموزههای دینی همراه با الگوگیری از نهضت
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بهعنوان الگویی پیش روی انقالبیون این کش��ور قرار گرفت .یکــی از گروههای فعال حاضر در
انقالب یمن که از گذشتههای دور همواره با دولت یمن درگیر بوده و در اعتراضات و خیزشهای
اخیــر یمن نیز یکــی از نیروهای اصلی انقالب یمن به شــمار میرود ،جنبش الحوثی اســت
(خواجهســروی و شــهرکی )۱۸۷ :۱۳۹۱ ،که بسیار تحت تأثیر شــخصیت امام (ره) و انقالب
اســامی قرار گرفتند .حوثیها گروهی شیعه در شــمال یمن هستند که مقر اصلی فعالیت آنها
اســتان صعده است .به سبب انتســاب به حســین حوثی به حوثیهای یمن نیز مشهور هستند.
جنبش الحوثی در گذشــته در قالب تشکیالتی با نام ســازمان جوانان مؤمن (الشباب المؤمن)
فعالیت میکرد .این جنبش در زمان رهبری عبدالملک حوثی با پذیرش عمومی مردم یمن روبرو
شــدند و به جنبشی فراگیر در یمن تبدیل شــدند .روابط آنها با دولت یمن تا سال  ۲۰۰۳خوب
بود و حتی در جنگ تجزیه ســال  ۱۹۹۴از دولت یمن حمایت کردند و به مبارزه با تجزیهطلبان
پرداختند؛ اما با گذشــت زمان دولت یمن نگران گسترش نفوذ و قدرت آنان در شمال کشور بود
به همین ســبب بارها از طرف ارتش یمن مورد ســرکوب قرار گرفتند (خواجهسروی و شهرکی،
 .)۱۹۹ :۱۳۹۱با گسترش موج بیداری اسالمی ،این جنبش با همراهی کمیتههای مردمی برخی
از مناطق و مراکز نظامی یمن را به کنترل خود در آوردند و به دنبال اســتعفای علی عبدالله صالح
و انحالل پارلمان این کشــور در ســال  ۲۰۱۵مســئولیت دولت انتقالی را بر عهده گرفتند که با
مخالفت عربســتان سعودی روبهرو شدند .عربستان با نامشروع خواندن حاکمیت سیاسی آنها
و حمایت از بازگشــت منصور هادی به قدرت ،به یمن حمله کرد که ضمن کشته و زخمی شدن
هزاران نفر بسیاری از زیرساختهای این کشور از بین رفت.
همانگونه که ذکر شد یکی از گروههای شیعی در یمن که تحت تأثیر انقالب اسالمی ایران قرار
گرفتند جنبش الحوثی اســت .درواقع ،هویتخواهی شیعیان یمن و بهویژه جنبش الحوثی ریشه
در ســاختار معنایی و نقش محتوایی انقالب اسالمی که شــامل عواملی چون احیاگری اسالمی،
عدالتطلبی ،مبارزه با استبداد و استعمار ،بازتولید فرهنگ مقاومت و مقابله بانفوذ بیگانگان و سایر
مؤلفههای تأثیرگذار انقالب اسالمی ایران دارد که در ادامه موردبررسی قرار میگیرند.
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خونین عاشــورا در وقوع انقالب اســامی و پیروزی آن ،نقش محوری و اساســی داشته است.
انقالب اسالمی با طرح دوباره آرمانها و ارزشهای دینی و معنوی و دعوت دوباره برای بازگشت
به تعالیم انبیاء الهی بهویژه اسالم اصیل ،موجبات احیای فکر دینی و دینمداری و بازگشت دوباره
بشریت به معنویت و خدامحوری و رشد احساسات هویتخواهی و پایبندی به ارزشهای دینی
در میان ملتهای مسلمان را فراهم ساخته است (احمدی.)۱۳۸۵ ،
جنبش انصار الله یمن (جنبش الحوثی) از جمله گروههای شــیعی هســتند که تحت تأثیر
دینی انقالب اســامی قرار گرفتند .این نکته مهم را میتوان در شــخصیت حســین
احیاگــری ِ
الحوثی و روحیه استکبارســتیزی و دلباختگی وی به شــخصیت واالی امام خمینی (ره) مشاهده
کــرد .وی همواره از امام بهعنوان امامی متقی و عادل یاد میکرد و در رابطه با انقالب اســامی
ایران میگوید :هر کس که در مقابل انقالب اســامی ایران در زمان امام خمینی (ره) ایستاد نتیجه
این اقدام خویش را خواهد چشــید .وی امام خمینی (ره) را نمونــه بارز «امام عادل الترد دعوته»
میدانست؛ یعنی امامی عادل که اطاعت از او واجب است .همچنین باید به نفوذ گسترده معنوی
انقالب اســامی در میان شــیعیان یمن بهویژه حوثیها اشــاره کرد که باعث نگرانیهای عمیق
عربســتان سعودی شده است .این تأثیرگذاری با تأکید بر آرمانهای انقالب اسالمی و احیاگری
ً
دینی کامال آشکار هست (عزیزی.)۱۴۰۰ ،
بر این اســاس است که بســیاری از تحلیلگران ،خیزشهای مردمی خاورمیانه و شمال آفریقا را
ناشی از نفـوذ قـدرت نـرم انقالب ایران در این مناطق میدانند؛ زیرا موتور محرک خیزشهای مردمـی
خاورمیانـه را در احیای ارزشهای اسالمی جستجو میکنند که ریشه در قـدرت نـرم مکتـب اسـالم،
شـریعت و آموزههای انقالب اسالمی ایران به رهبری حـضرت امـام خمینـی (ره) دارد کـه بـر گـسترش
و تعمیق اندیشه مقاومت در برابر استکبار تأکید فراوان دارد (جما لزاده.)۷۹ :۱۳۹۱ ،

عدالتطلبی

عدالتطلبی بهعنوان جوهره و ســنگبنای انقالب اســامی از مقدسترین ایدههای اجتماعی
اسالم ،بهویژه مکتب تشیع و عصاره همه احکام و شرایع الهی و بلندترین مقصد انبیا و اولیاست
(فخــرزارع .)۱۳۸۸ ،مقام معظــم رهبری عدالت را یکی از مهمتریــن و اصلیترین خطوط در
مکتب سیاسی امام میداند» (بیانات مقام معظم رهبری .)۱۳۸۳/۰۳/۱۴ ،وی همچنین عدالت

مبارزه با استبداد و استعمار

مبارزه با اســتبداد داخلی و اســتعمار خارجی از ویژگیهای بنیادین انقالب اســامی هستند.
آلت دست اربابان
استبداد و استعمار دارای روابط تنگاتنگی میباشند .پادشاهان و حکام مستبد ِ
حکام مســتبد در داخل کشور خود فاقد
خود یعنی اســتعمارگران خارجی هستند .ازآنجاییکه ِ
مشروعیت هســتند برای حفظ جایگاه و موقعیت خود وابســته به قدرتهای خارجی هستند و
قدرتهــای خارجی نیز تا آنجا از آنها حمایت میکنند که منافع آنها تأمین شــود .قدرتهای
اســتعماری به شــیوههای گوناگون حکام وابســته به خود در این کشــورها را کنترل میکردند و
سیاستهای مدنظر خود را به آنها دیکته میکردند.
حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای درباره شــیوههای گوناگون استعمارگران برای کنترل
حکومتها در آســیا و آفریقا میفرمایند« :اوایل ،استعمار همینگونه بود؛ دولتهای استعمارگر
اروپایی کشــورهایی را در آســیا و آفریقا بــهزور میگرفتند ،بعد یک حاکــم نظامی را از طرف
خودشــان در آنجا میگذاشــتند تا تمام کنترل منطقه در دست او باشد .در هند ،استرالیا ،کانادا،
ّ
ٔ
بیگانه نظامی را
آفریقا و کشورهای متعدد همین کار را کردند .بعد از گذشت مدتی دیدند حاکم
خود آن کشورها مییافتند
بر ملتی گماشتن خطا و غلط است ،فرمول را عوض کردند ،حکامی از ِ
و نصبشــان میکردند که صد درصد مطیع اینها باشند ،کمکشــان هم میکردند ،امکانات هم
میدادند ،او هم کشــور را برای چپاول اســتعمارگران راحت و آزاد میگذاشت و دروازهها را باز
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اجتماعی را از اهداف جمهوری اسالمی میداند و در این رابطه میفرمایند« :ما اگر دنبال عدالت
اجتماعی نباش��یم ،وجود ما پوچ و بیهوده است و جمهوری اسالمی معنی ندارد» (بیانات مقام
معظم رهبری .)۱۳۸۳/۸/۶ ،در رابطه با عدالتطلبی ملتهای مســلمان نیز مقام معظم رهبری
میفرمایند« :ایــن جنبشها و انقالبهای منطقه ...از یمن و بحریــن بگیرید تا مصر و لیبی و
همه اینها انگیزهشان بازگشت به عزت ملی و عدالت اجتماعی و آزادی و همه در ٔ
تونس ٔ ...
سایه
اسالم است .اینکه میگوییم بیداری اسالمی ،این حرف پایهدار است ،ریشهدار است .ملتهای
مســلمان عدالت را میخواهنــد ،آزادی را میخواهند ،مردمســاالری را میخواهند ،اعتنای به
هویت انســانها را میخواهند؛ اینها را در اسالم میبینند ،نه در مکاتب دیگر( »...بیانات مقام
معظم رهبری.)۱۳۹۱/۰۳/۱۴ ،
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میکرد تا اســتعمارگران هر کار میخواهند ،بکنند .یک دوره هم اینگونه گذشت ،که دیدند این
هم درست نیست و اشتباه کردهاند؛ برای اینکه ملتها علیه این حکام که هرچند وطنی و خودی
بهحســاب میآیند ،اما چون وابسته به آنها هستند و مســتبد و ظالماند ،قیام میکنند .بعدازاین
روش ،از یــک دورانی شــروع کردند روش را عوض کردن؛ این شــیوه ،یک شــیوه علیالظاهر
ّ
دمکراتیک و با تســلط و ســلطه فرهنگی بود کــه حاکمی را که طرفدار آنهاســت ،بهاصطالح
خودشان انتخاب کنند .در ایر ِان زمان طاغوت هم همین قضایا پیش آمد؛ ّاول انگلیسیها «رضا
پهلوی» را نصب کردند و ســپس «محمدرضا» را ،بعد دیدند مشکالت به وجود میآید ،آمدند
او را وادار کردند تا «علی امینی» را بهعنوان نخســتوزیر منصوب کند تا بهاصطالح اصالحات
کنــد .این دید که زمام کار از دســت خودش در میرود ،گفت خــودم اصالحات میکنم که آن
اصالحات ،مواد ششگانه فضاحت آمیزی بود که در دوران طاغوت انجام گرفت .این تجربههای
عمل شــده استعمار در دورانها و در مکانهای مختلف دنیاست .اینها امروز به همان دوره ّاول
استعمارگری برگشتهاند؛ یعنی کشوری را با زور اسلحه بگیرند ،بعد حاکمی از خودشان در آنجا
بگمارند .کار بســیار عجیب ،ارتجاعی ،زشت ،اهانتبار و حاکی از سرمستی و غرور است که
اینها را با مغز به زمین میکوباند( ».بیانات مقام معظم رهبری.)۱۳۸۲/۱/۲۲ ،
بررسی جریان بیداری اســامی در یمن نیز بیانگر این واقعیت است که اعتراضات مردمی
صورت گرفته در این کشــور نیز در برابر استعمار خارجی و اســتبداد داخلی بوده است .بر این
اساس بود که حوثیهای یمن ،دولت علی عبدالله صالح را وابسته به غرب میدانستند و خواهان
استعفای وی شدند.

بازتولید فرهنگ مقاومت

یکی از مؤلفههای اساســی در وقوع ،تثبیت و اســتمرار انقالب اســامی ایران تکیه بر فرهنگ
مقاومت اســت .فرهنگ مقاومت به معنای نهادینه بودن پایداری و ایستادگی در سطوح و اجزای
فرهنــگ یعنی باورها ،ارزشها و رفتارها در برابر تغییر و نفــوذ فرهنگ بیگانه و مقابله با فرهنگ
سلطه اســت .از منظر اسالمی نیز فرهنگ مقاومت به معنای مجموعه شیوههای زندگی مردم که
با الهام از آموزههای اس�لامی ،بر ثبات قدم و ایمان به داش��تههای بومی و دینی خود تأکیددارند
و با اس��تواری و ایس��تادگی و مقاومت ،ثبات این ش��یوهها را تضمین نم��وده و به یک فرهنگ و

مقابله با نفوذ بیگانگان

حضور نیروهای بیگانه در صحنه تحوالت سیاسی ـ اجتماعی هر کشوری خواه بهصورت مستقیم
کزایی.)۱۳۸۳ ،
یا غیرمستقیم ،دوستانه یا خصمانه و یکطرفه یا دوطرفه ،امری طبیعی است (ل 
البته این مســئله تا حدودی متأثر از موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی کشــورها هســت .در این
میان ،ایران نیز به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواس��تراتژیکی آن ،یک مرکزیت ژئواستراتژیک
برای منطقه و جهان محس��وب ش��ده (کریمی )۳۰ :۱۳۹۴ ،و در طول تاریخ همواره مورد توجه
قدرتهای منطقهای و بینالمللی بوده اســت .نگاهی به تاریخ معاصر ایران نشان میدهد که از
دوره قاجاریه تا انقالب اسالمی ،ایران همواره شاهد حضور و نفوذ و مداخله گاه و بیگاه بیگانگان
بهویژه روســیه ،انگلیس و امریکا بوده و پادشــاهان قاجار و پهلوی اغلب برای حفظ تاجوتخت
خود به آنها متوسل شدهاند.
وقوع انقالب اســامی ،به گونهای اساســی ورق را برگرداند و نهتنها حضور مداخلهجویانه
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ش��یوه زندگی عمومی در میان خود تبدیل مینمایند و با پافش��اری به داش��تههای بومی و دینی
ً
خود ،به مقابله بانفوذ شیوههای غیربومی و مخصوصا شیوههای منحط و مبتذل غربی میپردازند
(قهرمانی سفیده خوان.)۵۴ :۱۳۹۶ ،
انقالب اســامی ایران از زمان وقوع خود تا امروز ،از طرف دشمنان خود در سطوح داخلی،
منطقهای و فرامنطقهای تحتفشــار قرارگرفته است .این فشارها در حوزههای مختلف اجتماعی،
اقتصادی ،سیاســی و باهدف ســاقط کردن نظام انقالبی یا حداقل ایجاد تغییر در رفتار مسئوالن
نظام صورت گرفته است .مؤثرترین مؤلفه برای تقابل با این هجمههای همهجانبه ،ایجاد فرهنگ
مقاومت بوده است (حسنزاده و جباری.)۱ :۱۳۹۸ ،
بررســی حیات  ۴۳ساله انقالب اسالمی نش��ان میدهد هر جریانی که براساس آموزههای
مقاومت اســامی شــکل بگیرد ،میتواند چالشهای جدی در برابــر زیادهخواهی قدرتهای
ســلطهگر به وجود آورد .این ویژگی را بهصورت بارزی میتوان در فرهنگ مقاومت مردم ایران در
برابر زیادهخواهی و تحریمهای اقتصادی و سیاسی امریکا و غرب مشاهده کرد .مقاومت جنبش
انصــار الله در یمن در برابر زیادهخواهی قدرتهای غربی و منطقهای و در رأس آنها عربســتان
سعودی در این راستا قابل ارزیابی است.
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بیگانگان را پایان بخشــید بلکه ایــران را بهعنوان محور تحوالت منطقــهای و یکی از مهمترین
کزایی .)۱۳۸۳ ،در ایــن زمینه مقام معظم رهبری
بازیگــران نظام بینالملل مطرح ســاخت (ل 
میفرمایند« :ما ایرانیها در طول تاریخ طوالنی خودمان دورانهای متفاوتی را گذراندهایم ...در
ٔ
سخت تاریک ذلت را گذراندیم...
ســاله منتهی به انقالب ،ما یک دوران
طوالنی دویست
دوران
ِ
ِ
ٔ
ٔ
در حوزه سیاســت ،یک ملت منزوی بودیــم؛ در فعلوانفعاالت منطقه خودمان-چه برســد به
فعلوانفعاالت جهان -هیچ تأثیری نداشتیم؛ در این دوران دویستساله ،استعمار به وجود آمد.
ٔ
منطقه ما آمدند ...منابع ثــروت ملتها را غارت
دولتهای مســتعمره از اقصی نقاط عالــم به
حوزه اقتصاد ،وضع ما روزبهروز بهطرف انحطاط بیشــتر حرکت میکرد؛ در ٔ
کردنــد ...در ٔ
حوزه
ِ
علم و فناوری ،بهکلی عقبمانده بودیم؛ در سیاســت داخلی خودمان ،دستخوش سیاستهای
بیگانگان بودیم .استعمارگرها ،قدرتهای مسلط دنیا ،بر روی حکومتهای ما اثر میگذاشتند؛
آنها را به این طرف و آن طرف میکشاندند ،به آنها تحمیل میکردند ،از آنها کار میکشیدند؛
ٔ
انســانی
شایســته
و دولتهــای ما ،پادشــاهان ما ،قدرتهای مســلط ما ،هیچ عکسالعمل
ِ
افتخارآمیزی از خودشــان نشــان نمیدادندّ .
حتی در ٔ
زمینه حفظ تمامیت ارضی کشــور ،حفظ
حاکمیت دولتها ،ضعف خجالتآوری را در این دور ِان دویستساله مشاهده و تجربه کردیم.
ٔ
ٔ
معاهده گلستان
معاهده ذلتبار ترکمانچای و قبل از آن،
در همین دور ِان دویستســاله است که
اتفاق افتاد؛ در همین دور ِان دویستســاله بود که آمدند بوشهر ما را اشغال کردند ،بدون کمترین
مقاومتی از سوی دولت و دولتیها .در همین دوران بود که یک دولت بیگانه آمد در قزوین اردوی
نظامی زد و دولت مرکزی تهران را تهدید کرد که باید فالن کار را بکنید ،فالن اقدام را بکنید ،فالن
کس را بیرون کنیــد ،واال به تهران حمله میکنند ...در همیــن دوران بود که دولت انگلیس آمد
حکومت پهلویها را در ایران به وجود آورد؛ رضاخان را انتخاب کردند ...و ٔ
همه امور را به دست
او دادند ...در همین دوران بود که قرارداد ننگین  ۱۹۱۹ - ۱۲۹۹میالدی  -اتفاق افتاد؛ که بر طبق
این قرارداد ،اقتصاد کشــور به دســت بیگانه میافتاد و سیاست کشور و اقتصاد کشور یکباره در
اختیار دشمنان ایران قرار میگرفت .در همین دوران بود که رئیس سه کشور  -که متحدین جنگ
بودند  ... -روزولت ،چرچیل و اســتالین به میل خودشان به تهران آمدند و جلسه تشکیل دادند؛
نه از کســی اجازه گرفتند ،نه گذرنامهای نشــان دادند ...ببینید ذلت یک دولت مرکزی که سرریز
میشــود بر روی مردم تا کجاها منتهی میشــود؟ این ،حضیض ذلت یک حکومت و یک ملت

است .این ،مال دوران دویست ٔ
ساله ماست» (بیانات مقام معظم رهبری.)۱۳۹۱/۳/۱۴ ،
نگاهی به اقدامات جنبش انصار الله یمن بهخوبی نشان میدهد که با تکیهبر همین خصلت
بیگانهستیزی در میان آنها که متأثر از انقالب اسالمی ایران بوده است توانسته است تا امروز در
مقابله با زورگوییهای عربستان سعودی و قدرتهای غربی مقاومت کند و آنها را از رسیدن به
اهداف خود ناامید کند.

انقالب یمن بهصورت اعتراضی مســالمتآمیز شــروع شــد تا اینکه با یک رویارویی مسلحانه
مواجه شــد که منجر به جنگ داخلی شــد که حتی پس از نه ســال نیز ادامــه دارد .در پی این
اعتراضات تعدادی زیادی جان خود را از دست دادند اما درنهایت منجر به برکناری رئیسجمهور
علی عبدالله صالح شــد .جوانان یمن اعتراضات خــود را در صنعا در  ۲۷ژانویه  ۲۰۱۱بهعنوان
نارضایتی از بیکاری ،رکود اقتصادی ،فساد و قصد دولت برای تغییر قانون اساسی ،شیوع بسیاری
از بیماریها و ناتوانی دولت در درمان این بیماریها آغاز کردند.
نتایــج حاصل از این مطالعه نشــان داد که بیداری اســامی در یمن بهعنــوان یک جنبش
مسالمتآمیز و متأثر از آموزههای انقالب اســامی ایران آغاز شد که درنتیجه رنج سالها مردم
یمــن از یک رژیم طایفهای دیکتاتوری که برای تضمیــن تداوم رژیم خود با کارت قبیلهای بازی
میکرد ،رخ داد .آموزههای انقالب اســامی ،جوانان یمن را که مدتها به حاشــیه رانده شــده
بودند ،نیرو بخشید و جنبشهای اجتماعی جنوبی را که زمانی پر جنبوجوش بودند ،به صحنه
بازگرداند .یکی از گروههای شــیعی در یمن که تحت تأثیر انقالب اســامی ایــران قرار گرفت جنبش
الحوثی اســت .در واقع ،هویتخواهی شیعیان یمن و بهویژه جنبش الحوثی ریشه در ساختار معنایی و
نقش محتوایی انقالب اسالمی ایران دارد که در عواملی چون احیاگری اسالمی ،عدالتطلبی ،مبارزه با
استبداد و اســتعمار ،بازتولید فرهنگ مقاومت و مقابله با نفوذ بیگانگان خود را نشان داد .متأثر از همین
آموزههای انقالب اسالمی ایران است که شــیعیان یمن هویت خود را بازیافتند و تا امروز توانستهاند در
مقابل مداخله نظامی به رهبری عربستان سعودی و حمایت کشورهای غربی مقاومت کنند .بدون تردید
مقاومت اســامی مردم یمن در مقابل زیادهخواهی بیگانگان میتواند در آینده همانند انقالب اسالمی
ایران الگو و سرمشقی برای کشورهای منطقه و دیگر جنبشهای اسالمی در سراسر دنیا باشد.
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از منظر رئالیسم تدافعی (واکاوی بحران عراق و سوریه)
محسن جمشیدی (نویسنده مسئول)

1

شهرام فتاحی
میر ابراهیم صدیق

2

چکیده

سیاست خارجی ایران در محور تحت نفوذ بعد از بحران در دو کشور عراق و سوریه ،بیشتر دارای
ماهیتی تدافعی -امنیتی و عملگرایانه بوده اســت .اما واکنشهای به وجود آمده در دو کشور فوق
ذکر از طرف دیگر قدرتهای ذینفوذ این سیاست را به چالش طلبیده است .لذا اتخاذ استراتژی
طرحشده برای حل این تناقض ،مســئله طرحشده در این پژوهش هست (مسئله) .نگارنده برای
ٔ
فرضیه خود از روش کیفی -تفسیری با رویکرد توصیفی – تحلیلی بهره جسته است (روش).
اثبات
به نظر میرسد ایران برای پیشگیری از تغییرات ناخواسته در سیستم موازنه منطقهای که ممکن است
جایگاه فعلی ایران را به مخاطره اندازد و با تأکید بر حفظ منافع ملی ،سعی نموده بسیار فعالتر از
ٔ
منطقه بحران حاضرشده و با بهرهگیری از سیاست خارجی تدافعی  -امنیتی و درعینحال
گذشته در
فعال ،تالش نموده تا جایگاه منطقهای خود را حفظ و تثبیت و در مقاطعی تقویت نماید (فرضیه).
رویکرد سیاست خارجی ایران نسبت به هر دو بحران فوق ذکر با تأکید بر بیداری اسالمی در این
ً
دو کشــور ،کامال واقعبینانه ،عملگرایانه ،امنیتی و مبتنــی بر منافع ملی بوده ،تا هم بتواند از نفوذ
ٔ
منطقه بحران
بحرانهای این دو کشور به ایران جلوگیری کند و هم منافع ملی – سیاسی خود را در
حفظ و گسترش دهد .لذا ٔ
همه بازیگران اصلی منطقه تالش نموده تا نظم جدید را براساس منافع
ملی خود تقویت و تثبیت نمایند (یافتهها).
کلیدواژهها :جهان اسالم ،محور تحت نفوذ ،رئالیسم تدافعی ،منافع ملی ،سیاست خارجی ایران.
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سیاســت خارجی شــامل تعیین و اجرای یک سلســله اهداف و منافع ملی است که درصحنه
بینالمللی از س��وی دولتها انجام میپذیرد .گرچه اهداف روش��ن و واقعی سیاست خارجی،
از کشوری به کشــور دیگر متفاوت است ،اما همه کشورها دارای اهداف کوتاهمدت ،میانمدت
و بلندمدت میباشــند .عدم شناخت این اهداف ،مشــکالت و محدودیتهای آن ،سبب بروز
رویکردهای متعارض نســبت به سیاست خارجی میشود (متقی و سعیدی .)۶ :۱۳۹۴،ایران به
دلیل موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک بهشــدت متأثر از شــرایط امنیت بینالمللی ومنطقه ای
اســت ،هم بر آن تأثیر میگذارد و هم از آن تأثیر میپذیرد .سیاست خارجی ایران محصول کنش
ٔ
جامعه بینالملل است (عزتی و نانوا .)۱۳۵ :۱۳۹۰،در سالهای
متقابل کارگزار ایران و ساختار
ابتدایی شکل گیری جمهوری اسالمی دولت ایران سیاست خارجی ارمان گرایانه را اتخاذ کرد و
ٔ
سلطه ابرقدرتها رها کند و سیاست بی طرفی را
با شــعار نه شرقی نه غربی تالش کرد خود را از
اتخاذ نمود .با بروز و گســترش بحران در سوریه و عراق جمهوری اسالمی سعی کرد برای مهار
ایــن بحرانها و جلوگیری از انتقال بحران به داخل کشــور نقش فعالتــری را در منطقه به عهده
گیرد .فلذا جمهوری اســامی در پی آرمانهای انقالب اسالمی و افزایش قدرت خود در تمامی
ابعاد و گسترش حوزه نفوذ ایدئولوژیک خود در قالب (محور مقاومت و تشییع گرایی) در منطقه
است (جمشیدی و دیگران .)۷۹ :۱۴۰۰ ،ایران توانسته است تا حدی بحرانهای عراق و سوریه
را اداره کند و از این طریق آســیبهای ناشــی از بحران را بر حیات اســتراتژیک خود به حداقل
برســاند و موقعیت منطقهای بهتری را به دســت آورد .از ســقوط صدام حسین دولت ایران تمام
تــاش خود را برای همکاری با دولت جدید عــراق و جلوگیری از نفوذ بحرانهای داخلی عراق
به ایران به کاربرد .رســیدن به این اهداف نیازمند بازنگری در سیاست خارجی ارمانگرایانه اوایل
انقالب و اتخاذ یک سیاست خارجی واقعگرایانه که مبتنی بر تأمین منافع ملی ایران است هست.
به همین دلیل جهشــی در سیاســت خارجی از ارمان گرایی به واقعگرایی ایجاد گردید (دهقانی
فیروزآبادی.)۳۰ :۱۳۸۷،
طبیعی اســت ایران مرزهای دفاع از خود را فراتر از مرزهای جغرافیایی برده است و در قالب
حزبالله و حماس ،ســوریه موانعی در مقابل دشــمنان ایجاد کرده و بهعنوان منافع راهبردی و
حیاتی برای حفظ بقای نظام سیاســی جمهوری اسالمی محسوب میشود .بهمانند یک دومینو

1. sadam hosaen
2. Bashar asad

محور تحت نفوذ در جهان اسالم از منظر رئالیسم تدافعی (واکاوی بحران عراق و سوریه)
آمریکا
کشورهای
قبال هژمونی
در افول
ایران بر
اسالمیایران
انقالباسالمی
جمهوری
تأثیر
استراتژی
بررسی
جمشیدی،یشهرام فتاحی ،میر ابراهیم صدیق
محسنمحمدمیرزائ
حسن

حیات سیاســی هر یک از شریانهای محور مقاومت به یکدیگر وابسته است و ایران نیز بهعنوان
رأس هرم در مقابل دشــمنان قرار دارد .پس میتوان ادعا داشــت مبانی اولیه سیاســت خارجی
جمهوری اســامی در قبال بحرانهای منطقه بهخصوص در کشــورهایی همانند سوریه و عراق
دفــاع جهت حفظ بقاء و امنیت ملی و منافع حیاتی خــود و در درجه دوم حفظ محور مقاومت
ٔ
منطقه تحت نفوذ است (جمشیدی و دیگران.)۸۳ :۱۴۰۰ ،
و شکلگیری بیداری اسالمی در
بعد از حادثه  ۱۱ســپتامبر ســال  ۲۰۰۱دولت بوش با تغییر فضای سیاست خارجی از یک
سیاســت محافظهکارانه با یک سیاســت تهاجمی و مطرح کردن جنگ پیشدستانه برای نابودی
تروریســم در مرحله نیت و با همراه کردن برخی از کشــورهای دیگر و گرفتن مجوز از شــورای
امنیت با این تصور که کشــور عراق دارای سالحهای شــیمیایی و بیولوژیکی است به این کشور
حمله کرد .با حمله آمریکا به عراق در ســال  ۲۰۰۳و ســاقط کردن رژیم صدام حسین 1بحران
در این کشــور آغاز شد و با ساقط شــدن صدام جنگ قدرت در میان گروههای قومی و مذهبی
اعم از شــیعه و سنی آغاز شد ،که هنوز هم ادامه دارد .اما در سوریه ،بعد از تظاهرات مردمی در
بسیاری از کشــورهای عربی علیه حکومت ،اوضاع در سوریه نیز متشنج گردید .ولیکن تفاوتی
که بین اوضاع ســوریه با دیگر کشــورهایی نظیر مصر ،تونس ،بحرین و ...وجود داشت این بود
که گروههای ناراضی از سوی برخی از کشــورهای منطقه و حتی کشورهای فرا منطقهای تسلیح
و تجهیز میشــدند .این امر روند صلح در سوریه را عقب انداخته و درگیریها تا مدتها در این
کشــور بر سر قدرت ادامه داشــت .در این شرایط ســوریه بهعنوان متحد منطقهای ایران و عراق
بهعنوان کشوری که دارای بیشــترین میزان مرزهای زمینی با ایران است برای جمهوری اسالمی
ایران حائز اهمیت گشـ�تند .ایران بهعنوان متحد نزدیک بشار اسد 2تمام تالش خود را برای حفظ
رژیم او به کاربرد .زیرا ســقوط دولت بشار اسد میتوانســت ایران را در منطقه منزوی کند ،لذا
این کشــور برای دور بودن از این شرایط از طریق تقویت نیروی نظامی خود تالش کرد تا امنیت
داخلی خود را حفظ و تثبیت نماید .اهداف سیاســت خارجی ایران در محور تحت نفوذ بعد از
بحران عراق و ســوریه بیشتر دارای ماهیتی تدافعی  -امنیتی و عملگرایانه بوده است .این اهداف
در چارچــوب دفاع فعال و از راه حضور مؤثر در مســائل منطقهای ،واکنشــی به رفع تهدیدهای
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امنیتی ناشی از حضور مســتقیم نیروهای آمریکایی در محیط فوری امنیتی ایران و سیاستهای
تقابلی آمریکا از یکســو و پیشــگیری از تهدیدهای امنیتی ناشی از روند انتقال منطقه در تثبیت
نظمها و نقشهای جدید از سوی دیگر بوده است .لذا استراتژی و واکنش به کنش به وجود آمده
در دو کشور فوق و اتخاذ سیاستهای متناسب با این بحرانها ،مسئله طرحشده در این پژوهش
هســت .پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گفتن به این سؤال است که :استراتژی جمهوری اسالمی
در برابر بحرانهای به وجود آمده در منطقه عراق و ســوریه ) اتخاذ چه رویکردهایی بوده است؟
به نظر میرسد ایران برای پیشــگیری از تغییرات ناخواسته در سیستم موازنه منطقهای که ممکن
اســت جایگاه فعلی ایران را به مخاطره اندازد و با تأکید بر حفظ منافع ملی ،ســعی کرده است
ٔ
منطقه بحران حاضرشــده و با بهرهگیری از سیاست خارجی تدافعی
بســیار فعالتر از گذشته در
و درعینحال فعال سـ�عی نموده تا جایگاه منطقهای خود را حفظ و تثبیت و حتی تقویت نماید.
ٔ
فرضیه خود از روش کیفی – تفســیری با رویکرد توصیفی – تحلیلی اســتفاده
نگارنده برای اثبات
نموده اســت .فلذا با توجه به ماهیت موضوع گــرد اوری اطالعات و دادهها از طریق کتابخانه و
اینترنت و ..صورت پذیرفته است.

سابقه پژوهش (پیشینه)

 حمیرا مشــیرزاده ( )۱۳۸۹در کتاب تحول در نظریههای روابــط بینالملل نظریههای مهم وحوزه روابط بینالملل را شــرح دادهاند .که در ان ٔ
تأثیرگــذاری در ٔ
نحوه اتخاذ سیاســت خارجی
کشــورها در مناطق مختلف با اســتفاده از نظریهها و دیدگاههای اندیشــمندان و نظریهپردازان
بررسیشــده اســت .لذا همانگونه که بهطور مختصر شــرح داده شــد کتاب فوق رویکردها و
نظریههای بسیاری را شرح و تفسیر نمودهاند که رویکرد رئالیسم تدافعی که موردنظر و چهارچوب
نظری پژوهش حاضر هســت تنها یکی از آنها هست .به همین خاطر نوع نگاه در این پژوهش
متفاوت از اثر فوق ذکر هست.
 عزتالله عزتی و ســهیال نانوا ( )۱۳۹۰در مقاله سیاست خارجی ایران و چالشهای فراروی ایران با تغییر ســاختار سیاسی عراق مسئله را از زاویه و دید ژئوپلتیک مطالعه کردهاند .نوع
نگاه و بررســی این مقاله نیز با پژوهش حاضر متفاوت اســت .زیرا نویســندگان در این مقاله به
چالشهای فرا روی ایران پرداختهاند ،اما پژوهش حاضر اســتراتژی جمهوری اسالمی در برابر

چارچوب نظری (مبانی نظری)

رویکــرد واقعگرایی دارای دو گرایــش واقعگرایی تهاجمی و تدافعی اســت و برای پی بردن به
سیاست خارجی اتخاذی جمهوری اسالمی ایران در قبال این بحرانها باید به شرح این گرایشها
پرداخت.

 نظریههای واقعگرایی و سیاست خارجیرئالیسم نئوکالســیک عنوانی است که گیدئون رز به مجموعهای از آثار در روابط بینالملل داده
اســت که در تبیین سیاســت خارجی و فراتر از آن ،در توضیح روابــط بینالملل ،از بینشهای
واقعگرایــی اســتفاده میکنند .رئالیســم از مهمترین نظریههــای روابط بینالملل اســت و بر
مفروضاتی چون دولتمحوری ،بقا ،موازنه قوا ،خودیاری و آنارشــی بودن نظام بینالملل تأکید
دارد .در واقعگرایی هدف اصلی دولت صیانت از کشــور است و گزینه بقا برای آن در صدر قرار
دارد .بنابراین افزایش تهدیدات ملی زمینه را برای افزایش قدرت جهت حفاظت از بقای سیاســی
فراهم میکند (والتز .)۱۲ :۱۹۷۹،والتز معتقد اســت که بقا و امنیت دولتها درگرو تالش برای
جلوگیری از تمرکز و انباشــت قدرت اســت ،زیرا ازنظر وی انباشت قدرت و میل به هژمونی به
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این بحران را بررسی نموده است.
 مقاله تحلیل مواضع جمهوری اسالمی ایران در قبال بحران سوریه ،نوشته سید شمسالدینصادقی و کامران لطفی ( ،)۱۳۹۴پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی بهار ،نویسنده
مواضع کشورمان را براساس واقعگرایی و حفظ منافع ملی دانسته است .هرچند مقاالتی همانند:
برزگر ( ،)۱۳۸۶عباســعلی ( ،)۱۳۹۱سیدعلی ( ،)۱۳۹۳اســدی ( ،)۱۳۹۱سجادپور ()۱۳۸۳
هســتند که در راستای موضوع موردبحث نگاشته شــدهاند .اما هیچکدام از این کتب یا مقاالت
بهطور صرف به موضــوع موردبحث نپرداختهاند و هرکدام از آنهــا از زاویه و دیدی متفاوت به
موضــوع پرداخته و یا تنها یکــی از جنبههای موضوع موردبحث را تحلیــل و واکاوی نمودهاند.
پژوهش پیش روی با نگاهی بدیع به موضوع موردبحث و با عینک و چهارچوب نظری رئالیســم
تدافعی و عملگرایانه درصدد است تا ٔ
همه جنبههای رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسالمی
در دو کشور منطقه غرب آسیا (عراق و سوریه) را تحلیل و واکاوی نماید.
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موازنه ختم میشود .دولتی که دارای قدرت بیشتری است همیشه تهدیدآمیز به نظر میرسد چراکه
دولتهای ضعیفتر هیچگاه نمیتوانند بهیقین برســند که دولت قویتر از قدرتش برای تجاوز و
نقض حاکمیتشان استفاده نکند و یا تهدیدی برای بقا و امنیتشان نباشد (والتز.)۵۸- ۶۹:۱۹۷۹،
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 واقعگرایی تهاجمی و تدافعیازدید واقعگرایی تهاجمی که مرشــایمر و فرید زکریا از مهمترین نمایندگان آن هســتند اصل بر
این است که کشورها خاصیتی تجاوزکارانه دارند و هرگونه افزایش قدرت نظامی میتواند موجب
ایجاد تهدید برای ســایر کشورها شود .با این اســتدالل که واقعگرایی تهاجمی درصدد افزایش
قدرت نظامی برای تهاجم به سایر کشورها برای تأمین منافع کشور خود است بنابراین در این نوع
واقعگرایی عمل تهاجم انجام میشود و دیگر موازنه تهدید شکل نمیگیرد و برداشت تهدیدآمیز،
موازنه تهدید و معمای امنیت در واقعگرایی تدافعی مطرح میشــود (مشــیرزاده.)۱۳۳:۱۳۸۹،
مرشــایمر دلیل اصلی قدرتطلبی دولتها را در سه مورد :ســاختار آنارشیک نظام بینالملل،
توانمندیهــای تهاجمــی که همه دولتهــا از آن برخوردارند و عدم اطمینــان در مورد نیات و
مقاصد دشــمنان بیان نموده اســت (مشــیر زاده )۱۳۲:۱۳۸۹،در واقعگرایــی تهاجمی قدرت
ً
مهمترین ابزار رســیدن به هدف و کســب جایگاه هژمون در نظام بینالملل اســت .آنان عمدتا
بــر قدرت اقتصادی و نظامی تأکید مینمایند چون هر چــه قدرت و مزیت و برتری نظامی یک
کشــور بر دیگران بیشــتر باشــد ضریب امنیتی آن باالتر خواهد رفت (مرشایمر .)۲۰۰۱،ازنظر
واقعگرایان تهاجمی ازآنجاکه ایران به دنبال افزایش قدرت خود برای تأمین امنیت است ،همواره
سیاســتهای تهاجمی را در پیش میگیرد .واقعگرایان تهاجمی تمــام رفتار خارجی ایران را در
راستای تجاوزگری و افزایش قدرت تحلیل میکنند و بر این اعتقاد هستند که ایران همواره دولتی
است که به دنبال افزایش قدرت و تأمین امنیت بوده و در این راستا ،برای رسیدن به اهداف خود،
سیاستهای تجاوزکارانه و توسعهطلبانه را در پیش میگیرد (متقی و سعیدی .)۴:۱۳۹۴،تئوری
واقعگرایی تدافعی نخســتین بار توسط کنت والتز در ســال  ۱۹۷۹مطرح شد .فرض واقعگرایی
ً
تدافعی این اســت که آنارشی بینالمللی معموال خوشخیم اســت ،یعنی امنیت چندان نایاب
نیست .درنتیجه دولتها تنها در شرایطی که احساس کنند تهدید علیه آنها وجود دارد نسبت به
آن واکنش نشــان خواهند داد و این واکنش در ســطح ایجاد موازنه یا بازداشتن تهدیدکننده است

بحران در دو کشور عراق و سوریه

 بحران در عراقٔ
بحران عراق که با حمله آمریکا به این کشور در سال  ۲۰۰۳و فروپاشی رژیم بعثی صدام آغاز شد،
اصلیترین تحول منطقهای در خاورمیانه در ابتدای قرن  ۲۱محسوب میشود (اکبری.)۴۸:۱۳۸۷،
دولت بوش در سال  ۲۰۰۱با گروهی از نومحافظه کاران که از زمان حمله عراق به کویت در سال
 ۱۹۹۰طرفدار یورش به عراق بودند کار خود را آغاز کرد .این گروه از واقعگرایان مردمســاالر پس
از حوادث  ۱۱ســپتامبر توانســتند واقعگرایان اصیل را متقاعد سازند که دولتهایی با پشتیبانی از
گروههای تروریســتی و با در اختیار قرار دادن پناهگاههای امن ،حمایتهای مالی و حتی سالح
به آنها خطرات جدی برای آمریکا و متحدانــش پیش میآورند .با جمعبندی چنین نگرشهای
متفاوتی باالخره در ســال  ۲۰۰۳تهاجــم به عراق صورت گرفت و هماکنون باگذشــت بیش از
 ۱۰ســال از این جنگ همچنان نگرشهای متفاوتی نســبت به پیامدهــای این جنگ وجود دارد
(فوکویاما .)۵ :۲۰۰۶،با تهاجم آمریکا و از بین رفتن دولت صدام حسین و حاکمیت رژیم بعث
بر عراق اوضاع داخلی آشفته شد .از منظر جامعهشناختی عراق دارای شکافهای مختلف قومی
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و تنها در شــرایطی که معضل امنیتی جدی وجود داشته باشــد واکنشهای سختتری به شکل
بروز تعارضات رخ خواهد داد (برزگر .)۱۲۵:۱۳۸۸،واقعگرایی تدافعی معتقد است که دولتها
در پــی حفظ موجودیت خویش در نظام اقتدارگریز بینالمللی هســتند .آنان هیچ برنامهای برای
توسعهطلبی ندارند و معتقدند توسعهطلبی همیشه منجر به امنیت نمیشود (والتز.)۱۹۱ :۱۹۷۹،
در واقعگرایی تدافعی دغدغه امنیت اساســیترین مسئله اســت .امنیت در نگاه تدافعیها برابر
اســت با برخورداری از قدرت کافی برای ایجاد موازنه قدرت و تا جایی که موازنه برقرار اســت
امنیت وجود دارد( .ویکتور .)۱۲ :۲۰۰۶،از دیدگاه واقعگرایی تدافعی آنچه رفتار خارجی ایران
را شــکل میدهد ،قدرتطلبی ایران برای تأمین امنیت بیشتر نیســت .زیرا افزایش قدرت ایران
امنیت بیشــتری را برای آن به دنبال نخواهد داشــت .آنچه نقش تعیینکننده در سیاست خارجی
و امنیتی دارد وجود تهدید و برداشــت ایران از این تهدید اســت .وجود تهدید برای ایران باعث
شکلگیری موازنه و اتحاد ایران با کشــورهایی است که منبع تهدید آنها مشترک است (متقی و
سعیدی.)۹:۱۳۹۴،
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و مذهبی اســت .اما شکلبندی اصلی ســاختار اجتماعی پیرامون دو شکاف عمده است .یکی
قومی اســت که عراقیها را به عرب و کرد تقســیم میکند و دیگری فرقهای که مســلمانان در این
کشــور آر به دو گروه شیعه و سنی تقســیم میکند .اما عالوه بر این سه گروه اصلی قومی– فرقهای
ازجمله کلدانی ها ،ترکمنها ،آشوریها و یزیدیها نیز در عراق وجود دارند .ویژگی دیگر ساختار
اجتماعی عراق را میتوان بافت قبیلهای آن جامعه برشمرد و این حاکمیت قبایل باعث سست شدن
اقتدار و مشروعیت حکومت مرکزی عراق است (عزتی .)۳۱:۱۳۸۱،با از بین رفتن دولت مرکزی
ســنی مذهب ،فرصتی فراهم شــد تا گروههای مختلف ازجمله اکثریت شیعه که برای مدتهای
طوالنی از قدرت کنار گذاشتهشده بودند ابراز وجود کنند .این امر به مذاق گروههای سنی مذهب
داخلی و دولتهای ســنی مذهب منطقه که روی کار آمدن یک دولت شیعی را برنمیتابید خوش
نیامد .بنابراین با حمایت از گروههای مخالف سنی مذهب سعی کردند اوضاع را به نفع خود تغییر
دهند .همچنین محیط امنیتی عراق از زمان شــروع خصومتها در ســوریه بیثبات شده است.
ً
مبارزان مخالف ســوری که عمدتا گروههای وابســته به القاعده بودند در ژوئن  ۲۰۱۴شــروع به
تأسیس ســنگرهای امنی در غرب عراق بهعنوان ســکوهایی برای حمالتشان در درون این کشور
کردند .این شــواهد نخستین نشانههای سرریزی نشات گرفته از مخالفان سوری و متحدانشان در
.
عراق است (یانگ و ایتال)۳۶ :۲۰۱۴،
خــاء قدرت در عراق زمینهی حضور بازیگران منطقهای را در نقشآفرینی و تأثیرگذاری در
فردای تحوالت عراق در ســال  ۲۰۰۳فراهم نمود .همچـنـیـــن رقابتهای منطقهای و تعارض
منافع اســتراتژیک بهخصوص از بعد هویتی باعث رودررویی غیـــرمستقیم بازیگران منطقهای
مختلف در عراق شده است .ترس از تقویت عنصر شیعی و بـنـــا بـــر تعبیر شاه اردن «تشکیل
هالل شیعی» باعث انســجام کشورهای سنی مذهب در برابر گروههای شیعی عراق بهخصوص
ایران شده است .همچنین نگرانی از قدرت یافتن کردها و بـه خـطـر افتادن تمامیت ارضی عراق
از علل دیگر مداخله کشــورهای منطقه در عراق اســت .شــیعیان و کردها با حضور در ساختار
جدید قدرت ،رئوس هرم قدرت را براســـاس واقـعـیـــت جمعیتشان از آن خود کردند و بهطور
طبیعی سنیها در حاشــیه قرار گرفتند و نخبگان حاضر در قدرت سعی در بازتعریفی از هویت
ملی گسترده در این سرزمین نمودند و منجر به اخـتـالفـات داخلی در عراق گردید.

 بحران در سوریهبحران ســوریه در ماه مارس سال  ۲۰۱۱شروع شد .در آغاز ناآرامیها در سوریه اعتراض شکلی
مســالمتآمیز و اصالحگرایانه داشــت ولی بــا ورود گروههای تکفیری روندی خشــونتآمیز
ٔ
صحنه جنگ داخلی خشــونتآمیز با ابعاد منطقهای و بینالمللی تبدیل شد
یافت و ســوریه به
(رهبری .)۱۰۰:۱۳۹۳،برخی از تحلیلگران ناآرامیهای سوریه را تنها امتداد جنش های مردمی
در خاورمیانه و شــمال آفریقا میدانند .در این نگاه سوریه همانند سایر کشورهای عربی گرفتار
معضالت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی است که مردم آن برای رهایی از این مشکالت دست به
اعتراض و مبارزه علیه رژیم زدهاند .براســاس این نوع نگاه از یکسو مردم بسیاری خواهان آزادی
و حقوق خود هستند و از سوی دیگر ارتش سیاست مشت آهنین را اعمال میکند .از طرف دیگر
برخی ناظران براین باورند که حوادث ســوریه بیش از آنکه منشأ داخلی داشته باشد دارای منبعی
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 .۱رقابت بر سر منابع بهویژه در مشاغل دولتی
				
 .۲انتخاب حسابگرانه و رقابت نخبگان
دالیل رقابت گروههای سیاسی
 .۳استعمار داخلی
و اختالفات داخلی در عراق
 .۴کثرتگرایی فرهنگی
				
ٔ
مجموعه این عوامل فضایی از تعارض و تنش را در عراق ایجاد نموده ،لذا یکی از نگرانیهای
امـنـیـتـــی ایران بیثباتی سیاسی در عراق هست .علت متشــنج شدن اوضاع داخلی عراق ظهور
گروههای مذهبی رادیکال و ازجمله تشــکیل دولت اسالمی عراق اســت .ابو عمر بغدادی رئیس
شورای مجاهدین در نخستین ٔ
بیانیه خود دلیل تشکیل دولت اسالمی عراق چنین توصیف میکند:
با اشــغال عراق به دست نیروهای آمریکایی اختالفات مذهبی و قومی در عراق زیاد شد وکردها در
عراق و شیعیان در مرکز قدرتمند شدند .هرکدام از آنها حامیانی از کشورهای خارجی و نیز ارتشی
مستقل دارند .اما اهل سنت مظلوم واقعشدهاند .هدف از تشکیل این دولت احقاق حق اهل سنت
ٔ
درزمینه دینی ،سیاسی و عشایری مراجع
است (نظری .)۳۶ :۱۳۹۴،از طرف دیگر اهل سنت عراق
مختلفی دارند و فاقد رهبری واحد هســتند .گروهی دیگر حلقهای از تحوالت گروههای اسالمی و
اختالفات بین آنها را مطرح میکنند و نتیجه کنونی آن را تحول و انشعاب در القاعده و فراهم شدن
بستر برای شکلگیری جنبشهای افراطیتر – رادیکالتر میدانند (محمد احدی.)۱۹:۱۳۸۷،
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خارجی اســت و مشکالت داخلی ســوریه عرصه و فرصتی برای بهرهبرداری و رقابت بازیگران
منطقهای و بینالمللی ایجاد کرده اســت (نیاکویی و بهمنش .)۹۹- ۱۰۰:۱۳۹۱ ،دولت سوریه
نه دولت -ملتی همگن و فراگیر متضمن شناســایی ٔ
همه گروهها و جریانها بلکه جامعهای مبتنی
بر فرقهگرایی و قوم محوری اســت .قاعده بازی سیاسی در این کشور بازی با حاصل جمع صفر
بوده و سیاســتگذاری و توزیع منابع براساس عالیق ،وفاداریها و هویتهای مذهبی و فرقهای
صورت میگیرد (رهبــری .)۱۰۰:۱۳۹۳،در آغاز تظاهرات اعتراضآمیــز در مناطق پیرامونی و
شــهرهای مرزی انجام شــد و نه در شــهرهای بزرگ بهویژه در حلب و دمشق .چراکه از مناطق
مرزی ارسال تســلیحات و ورود نیروهای سلفی امکانپذیر اســت .بهطورکلی اقلیت مسیحی
سوریه که شــامل حدود  ۱۳درصد جمعیت سوریه میشود و نیز سکوالرهای سنی و دروزی ها
تمایل چندانی برای ملحق شدن به مخالفان سنی مذهب را ندارند .چراکه آنها نگران از تشکیل
یک حکومت تندرو ســلفی در سوریه هســتند که موجب آزار و اذیت آنها خواهد شد .رضایت
ناسیونالیستهای ســنی نیز از طریق شکلدهی بهنوعی ناسیونالیسم ســوری پیرامون ٔ
ایده شام
بزرگ جلب شــده است .همچنین باوجوداینکه علویها ٔ
هسته اصلی قدرت را در سوریه تشکیل
میدهند سنیهای زیادی در بدنه قدرت وجود دارند که این امر موجب تقویت پایگاههای مردمی
حکومت بشار اسد شده است .بخش بزرگی از سنیها شامل طبقه متوسط شهری نگرانی جدی
از تغییر و تحول بنیادین -عدمتغییر از راه مسالمتآمیز -و احتمال حرکت بهسوی یک حکومت
تندرو را دارند .رهبری جبهه مقاومت علیه سیاســتهای توسعهطلبانه رژیم صهیونیستی توسط
ســوریه همواره مشــروعیت حزب بعث و حکومت ســوریه را در میان مردم سوری افزایش داده
اســت .بنابراین آنچه موجب تداوم بحران سیاسی کنونی سوریه شده است مداخلههای خارجی
است .درواقع عامل منطقهای و بینالمللی بر عامل داخلی در جهت حاکم شدن وضعیت جاری
سوریه اولویت دارد (احمدی و قربانی .)۱۲:۱۳۹۳،سوریه ازجمله کشورهایی است که در تقابل
و کنش ســه عامل :جغرافیا ،قدرت و سیاست موجب شــکلگیری نوعی رقابت بینالمللی برای
ٔ
منطقه شام
تأثیرگذاری و مدیریت حوادث داخلی این کشــور شده است .کشور سوریه قسمتی از
بزرگ قدیم اســت که با کشورهای لبنان ،قبرس ،فلسطین اشــغالی ،اردن ،عراق و ترکیه هممرز
است .این کشور مهر و مومها با دولت بعث عراق دارای رقابت ایدئولوژیک و سیاسی بوده است.
با ترکیه بر ســر موضوع کردها و همچنین عوامل جغرافیایی مناقشه داشته و از جمهوری اسالمی

شورای ملی سوریه

این شورا در ســال  ۲۰۱۱با حضور طیف وسیعی از فعاالن خارجی و اعضای اخوان المسلمین
و روشــنفکران مخالف سوریه در ترکیه تشکیل شد .این گروه به دنبال مداخله نظامی بینالمللی
و ایجاد مناطق پروازممنوع در ســوریه اســت .با توجه به تغییرات پیدرپی آن ،ناتوانی در جذب
اقلیتهای ســوری و اســتعفای تعدادی از اعضای آن به نظر نمیرســد از جایگاه ،انســجام و
اثربخشی چندانی در تحوالت سوریه برخوردار باشد.
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ایران در جنگ هشتساله علیه عراق حمایت کرده است .مهمترین عارضه ژئوپلتیک این کشور
نیز این است که در جوار مرزهای فلسطین اشغالی ،یعنی قلب خاورمیانه و کانون معادالت چند
مجهولی این منطقه واقعشده است (کوهکن وتجری.)۱۱۷:۱۳۹۳،
ســوریه امنترین موقعیت اســتراتژیک را در روابط بین اعراب و اســراییل داراست .این امر
باعث تقویت مقاومت حزبالله در برابر رژیم صهیونیستی شده است .از سوی دیگر تمایل بیشتر
این کشــور به ایران ازلحاظ سیاستهای منطقهای جهان عرب ،نفوذ ایران در منطقه تقویتشده
اســت (الهکایم .)۴۴ :۲۰۰۷،ســوریه بهعنوان تنها رژیم عربی دشمن بازیگران منطقهای مثل
عراق ،ترکیه و رژیم صهیونیســتی و برخی قدرتهای بینالمللی مانند آمریکاســت .و از طرفی
همســویی آن با ایران و حزبالله باعث شده است که توسط آمریکا و کشورهای منطقه بهعنوان
جریانی خطرآفرین نگریســته شود .بنابراین کشورهایی که ســوریه را برای خود بهعنوان عاملی
خطرناک تلقی میکنند سعی میکنند با تجهیز گروههای مخالف بشار اسد حکومت او را ساقط
کننــد .ویژگی غیر مردمی ،چندملیتی و ابزاری بودن گروههای تکفیری نیز از دیگر خصیصههای
آنهاســت .به این معنا که آنها به دلیــل فقدان پایگاه اجتماعی داخلی ،ناگزیر از اســتمداد از
کشورهای همسوی خارجی برای ایجاد تغییر در نقشه و توازن قدرت منطقهای در خدمت منافع
قدرتهای فرا منطقهای از قبیل ترکیه ،عربســتان ،رژیم صهیونیستی و آمریکا شدهاند تا برای نیل
به اهداف ژئو پلتیک و ژئواســتراتژیک گوناگون مثــل تضعیف ٔ
جبهه مقاومت ،جلوگیری از نفوذ
روســیه در منطقه ،حفظ امنیت رژیم صهیونیســتی و تضمین تداوم جریان انرژی از ســوی این
کشورها مورداستفاده ابزاری قرار میگیرند (کریمی وگرشاسبی .)۱۱۷:۱۳۹۴،در ادامه بهصورت
خالصه به برخی از گروههای مخالف حکومت بشار اسد در داخل سوریه میپردازیم:
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ارتش آزاد سوریه

اعضای این گروه شــامل نیروها و کارکنان نظامی سابق ارتش ســوریه است .این گروه از طریق
کشورهای خارجی و بهویژه سرمایهداران کشورهای حاشیه خلیجفارس تأمین میشود و تجهیزات
نظامی انان نیز از بازارهای سیاه اسلحه و مهمات به دست میآید.
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ائتالف ملی نیروهای انقالبی

این ائتالف در نوامبر  ۲۰۱۲با حضور  ۶۳نفر تشکیل شد اهداف آن حمایت از ارتش آزاد سوریه،
امتناع از گفتگو با اسد و محاکمه عامالن آوارگی و کشتار مردم سوریه اعالم شد .کشورهای عضو
ناتو در ردیف حامیان این ائتالف قرار دارند.

ٔ
جبهه آزادیبخش

ٔ
جبهه آزادیبخش در تابســتان سال  ۲۰۱۱براســاس اتحاد گروههای چپی ازجمله فعاالن کرد و
افراد مرتبط با اعالمیه اصالحات سیاسی دمشق در سال  ۲۰۰۵شکل گرفت .جبهه آزادیبخش
مخالف مداخله خارجیها و موافق مذاکره با اسد است .به همین دلیل موردانتقاد گروهای دیگر
قرار گرفت و نتوانست با آنها پیوندی برقرار کند.
داعش و جبهه النصره
پیشینه این گروه به سال  ۲۰۰۳با حمله امریکا به عراق و اعالم حمایت القاعده افغانستان از
القاعده شاخه عراق به رهبری الزرقاوی در  ۲۰۰۴برمیگردد .این گروه در سال  ۲۰۰۶به دولت
اسالمی عراق تغییر نام داد .در سال  ۲۰۱۱با شروع بحران سوریه ،ابوبکر بغدادی رهبر این گروه
با شعار یاریرساندن به اهل ســنت و ورود به جنگ داخلی سوریه ،تعداد زیادی از اعضای این
گروه را به فرماندهی الجوالنی به ســوریه اعزام کرد .پس از مدت کوتاهی توانســتند بخشهای
زیادی از ســوریه را اشــغال کنند .همزمان بــا افزایش ناآرامیها در ژانویــه  ۲۰۱۲الجوالنی با
ایدئولــوژی جهادی و فوقالعاده رادیکال به تشــکیل جبهه النصره پرداخــت .در آوریل ۲۰۱۳
البغدادی جبهه النصره را شــاخهای از گروهک خــود اعالم کرد .علیرغم مخالفت الجوالنی و
دخالتهای القاعده ،البغدادی از تصمیم خود عقبنشــینی نکرد و موجب درگیری و جنگهای
بیشــماری بین این دو شــد .النصره بهمنظور مقابله با داعش با هفت گروه اسالمگرا در سوریه،

استراتژی کلی سیاست خارجی جمهوری اسالمی در منطقه و سیستم بینالملل

 پیروی از سیاست خارجی ایدئولوژیک و عملگرایانهبا توجه به ویژگیهای سیاســی ،امنیتی و فرهنگی در بعد منافع ملی ،لذا منابع قدرت جمهوری
اســامی در ٔ
حوزه سیاســتگذاری خارجی و سیاستهای منطقهای این کشــور همواره از دو
عامل مهم تأثیر پذیرفتهاند :نخســت واقعیت ژئوپلتیک و دوم جهتگیری ایدئولوژیک .سیاست
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جبههای تحت عنوان جبهه انقالب اسالمی تشــکیل دادند .این دو گروه از گروههای فوقالعاده
رادیکال هستند و ضمن مخالفت با دولت اسد به دنبال تشکیل دولت اسالمی و مبارزه با شیعیان
و قدرت نفوذ ایران در منطقه هستند.
کردها
بزرگترین گروه اقلیت قومی در سوریه هستند .آنها به دنبال احیای احساسات ناسیونالیستی
و تشــکیل منطقه خودگردان در ســوریه بودهاند .آنها مخالف هرگونه جنگ و درگیری در سوریه
هستند (ترابی و محمدیان.)۶۹-۷۱ :۱۳۹۴،
داعش
مهمترین و مجهزترین گروه تروریستی در عراق و سوریه داعش (دولت اسالمی عراق و شام)
اســتٔ .
نطفه شــکلگیری اولیه گروه داعش در اکتبر  ۲۰۰۶با عنوان دولت اسالمی عراق و شام
توسط فردی به نام ابو عمر بغدادی بسته شد .البته ابو عمر مدتی بعد در جریان درگیری مسلحانه
در منطقه الغزالیه کشــته شد و بعد از وی جانشین او ابوبکر بغدادی فرماندهی گروه داعش را در
دست داشت .داعش از زیرمجموعههای جریان وهابیت بوده و با توجه به شرایط و سیاستهای
حاکم بر منطقه بهطور مرتب تکثیر شد (نعمت پور.)1:۱۳۹۳،
ٔ
همه بازیگــران خارجی به اقتضای منافع ملی خود در ســوریه مداخلــه میکنند .حاصل
این تعارض منافع تشــکیل  ۲جبهه خارجی در این کشــور است .جبهه غربی -عربی با حضور
کشــورهای آمریکا ،عربستان ،ترکیه ،قطر ،رژیم صهیونیســتی با منافع مشترکی همچون سقوط
بشــار اسد و ممانعت از نفوذ بیشتر ایران و روسیه ازیکطرف ،و ائتالف چهارگانه ایران ،روسیه،
ســوریه و عراق با منافعی همچون حفظ تمامیت ارضی ســوریه و حذف گروههای تروریستی از
سوی ترکیب بازیگران مداخلهگر را تشکیل دادهاند (احمدیان و نوری اصل.)۱۹:۱۳۹۴،
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ً
خارجی ایران در صورتی ایدئولوژیک هست که صرفا از ایدئولوژی شیعی و پویای خود بهمنظور
دســتیابی به اهداف مشخصشده سیاست خارجی اســتفاده نماید .براساس رویکرد واقعگرایی
تدافعی در جهت افزایش منافع ملی استفاده از ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران در مواجهه با
بحران سوریه ابزار مفید و مؤثری برای تقویت گروههایی همچون حزبالله لبنان و علویان سوریه
خواهد بود .گرچه سیاســت خارجی ایران بیشــتر تحت تأثیر ایدئولوژی قرار دارد اما عملکردان
با توجه به نیازهای سیاســی امنیتی و منافع ملی کشــور ،تحت تأثیر مالحظات عملگرایانه نیز
قرار خواهد گرفت (برزگر .)۱۳۵:۱۳۸۸،در طول ســالهای گذشــته عنصــر ژئوپلتیک عنصر
ایدئولوژیک را در جهتدهی سیاســت خارجی ایران در منطقه تحت تأثیر قرار داده است .علت
این امر به ماهیت مسائل در محیط سیاسی -امنیتی ایران در منطقه برمیگردد که ایران مجبور به
در پیش گرفتن سیاســتهای واقعگرایی میکند (متقی و سلطانی .)۴۷:۱۳۹۴،ایران سعی دارد
از دو طریق برای افزایش امنیت ملی خود تالش کند .اول سعی میکند تا آزادی عمل یا استقالل
ً
خود را حفظ و احتماال افزایش دهد .دوم تالش میکند تا امنیت خود را از طریق ایجاد و افزایش
نفوذ خود بر کشورهای دیگر حفظ و افزایش دهد (دهقانی فیروزآبادی.)۱۴:۱۳۹۰،
 رویکرد استراتژی فعال و امنیت بههمپیوستهبر این اساس سیاست خارجی ایران واکنشی به تهدیدات امنیتی به وجود آمده از سوی دولتهای
مداخلهگر و ظهور و قدرتیابی گروههای تروریســتی در عراق و ســوریه است .در شرایط فعلی
ایران در چارچوب دفاع منطقه بایستی استراتژی خود را در مقابل بحران سوریه گسترش دهد که
برخالف واقعگرایی تهاجمی ،هدف ایران هماهنگی برای انجام اصالحات و حمایت از گروههای
مردمی ســوری در جهت خاتمه دادن به بحرانان کشور و جلوگیری از تهدیدات امنیتی است .در
همین راســتا نســبت به دعوت از گروههای مخالف دولت ســوریه در همایشها و اجالسهای
بینالمللی و داخل ایران دعوت به عملآورده اســت کند (ترابی و محمدی .)۷۹:۱۳۹۴،توسعه
همکاریها با ایاالتمتحده امریکا سایر بازیگران درگیر منطقهای در حلوفصل ناامنی در عراق
ٔ
نمونه دیگری از رویکرد سیاســت خارجی ایران اســت .در همین چارچوب تمایل جدی ایران
به ادامه گفتگوهای مســتقیم با امریکا در مسائل ناامنی عراق نشــان میدهد که ایران بهصورت
راهبردی نقش امریکا در عراق را پذیرفته اســت و تالش میکند که تهدیدهای ناشــی از حضور

نیروهای آمریکایی در منطقه را از راه همکاری و انجام گفتگو به حداقل ممکن برســاند (متقی و
سلطانی.)۴۸:۱۳۹۲،

استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در عراق و سوریه

 استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در عراقســقوط صدام حسین فرصت منحصربهفردی را برای ایران فراهم آورده است تا دوباره به جایگاه
منطقــهای و ملیاش شــکل دهد .تهران با امتیــاز گیری از خالءامنیتی در عراق یک سیاســت
گستردهای را به کار گرفته است که تالش میکند بخشهای سیاسی ،نظامی ،مذهبی و اقتصادی
همســایهاش را اداره کند (بونگــرز .)۱۲۴ :۲۰۱۲،ایران میخواهد که نفــوذ امریکا در عراق را
محدود کند و همچنین از شــکلگیری دوباره عراق بهعنوان یک تهدید اســتراتژیک جلوگیری به
عمل آورد( .ایتال .)۲ :۲۰۱۱،ایران عراق را به ٔ
منزله منطقهای حیاتی در راســتای امنیت ملی خود
ارزیابــی میکند و نیز عراق را در مقام یک دوســت و یک دولت متحد در راســتای حمایت از
منافــع ملی ایران در منطقه حیاتــی میداند (الرابی و نــادر .)۲۰۱۳:۱۲،حمله آمریکا به عراق
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 سیاست مبتنی بر اتحاد و ائتالفاین سیاست واکنشی تدافعی برای رفع تهدیدهای امنیتی است نهفقط تالش برای افزایش قدرت
در ســطح منطقه .این سیاست دو جنبه دارد :نخســت ایجاد اتحاد و ائتالف با دولتهای منطقه
یا گروههای سیاسی دوست در سطح منطقه برای تضعیف منابع مشترک تهدیدهای امنیتی .دوم،
رفع این تهدیدها از راه حضور مؤثر و فعال در مســائل سیاســی -امنیتی در منطقه .هدف اصلی
افزایش حضور ایران در مســائل سیاســی -امنیتی منطقه بهنوعی پیوند زدن امنیت خود به امنیت
منطقه ،افزایش قدرت چانهزنی و ســرانجام رفع تهدیدهای امنیتی در محیط امنیتی این کشــور
اســت .در این چارچوب نیز اهداف سیاســت خارجی ایران در منطقه راهبــردی و عملگرایانه
تعریف میشــود (متقی و ســلطانی .)۴۸:۱۳۹۲،ایران نمیتواند نسبت به شکست یک متحد
ً
منطقهای خود بیتفاوت باشــد .مسلما درصورتیکه در ســوریه تغییراتی حاصل گردد موازنه قوا
به ضرر ایران تغییر خواهد کرد و باعث تضعیف قدرت ایران در ســطح منطقه و یا حتی شکست
حزبالله توسط رژیم صهیونیستی میگردد (ترابی و محمدیان.)۸۱:۱۳۹۴،
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نهتنها باعث فروپاشی رژیم صدام حسین بلکه باعث اضمحالل دولت سنی محور در عراق شد.
فروپاشــی رژیم بعث و شکلگیری ساختاری دموکراتیک در عراق سب شده است تا عراق دیگر
یک تهدید در قبال ایران نباشد و بنابراین ایران با داشتن یک کشور دوست در مرزهای غربی خود
پس از دههها دشمنی و عدم اعتماد این فرصت را پیدا خواهد کرد که نگاه خود را بیشتر به سمت
مسائل داخلی معطوف کند و به برنامههای توسعه اقتصادی خود اولویت بخشد و از منافع بالقوه
 ....و ترانزیتی خود در منطقه کمال استفاده را ببرد (ثقفی و عامری.)۱۳۸۵،

چالشهای سیاست خارجی ایران در مورد بحران عراق

خأل قدرت در کشــور عراق زمینهی حضور بازیگران منطقهای و بینالمللی را در نقشآفرینی و
تاثیرگـذاری در فردای تحوالت این کشور فراهم نمود .همچـنـیـن رقابتهای منطقهای و تعارض
منافع اســتراتژیک بهخصوص از بعد هویتی باعث رودررویی غیـــرمستقیم بازیگران منطقهای
مختلف در عراق شد .ازنظر بینالمللی اشغال نظامی عراق با کاهش شدید اعتبار جهانی آمریکا
و کاهش مشروعیت و مقبولیت جهانی همراه شد .از سوی دیگر دریکی از اصلیترین محورهای
حرکت اســتراتژیک آمریکا که کارایی مطلق ابزار نظامی در سامان دادن به مناسبات سیاسی بود
خدشــه وارد شد .هرچند که در دوران حمالت آمریکا به عراق و بالفاصله پس از فروپاشی نظام
بعثی این نگرانی در منطقه و جهان وجود داشــت که آمریکا از ابزار نظامی برای مقاصد سیاسی
خود اســتفاده بیشتری میکند اما ســختیهای اداره عراق و چالشهای اشغال عراق ،اختالفات
جدی بین ســازمانهای درگیر امور عراق در آمریکا ،ساختار ویژه و ترکیب قومی و مذهبی عراق
درنهایــت به کاهش اعتبار نومحافظه کاران انجامید و ایــن به ٔ
نوبه خود امکانی روانی و اخالقی
برای ســایر بازیگران منطقهای و بینالمللی ازجمله ایران فراهم آورد (سجادپور.)۸۰۷ :۱۳۹۴،
با عنایت به توضیحات فوق اما بحران عراق چالشهای بســیاری برای ایران و سیاســت خارجی
جمهوری اسالمی در منطقه داشت که در ادامه به برخی از آنها بهطور خالصه اشاره میکنیم.
 چالش حضور نیروهای آمریکایی در نزدیکی مرزهای ایرانٔ
درزمینه چالشهای ناشــی از حضور نیروهای بیگانه در عراق و تأثیرهای ان بر منافع ملی ایران،
اســتدالل محوری این است که این حضور نهتنها تهدیدهای امنیتی جدیدی برای ایران به همراه

داشــته ،بلکه بهنوعی مانع از گســترش نفوذ ،قدرت و افزایش نقش ایران در ٔ
دامنه نفوذ فرهنگی،
سیاسی و امنیتی خود میشود.

 چالشهای ناشی از تقویت هویتهای قومی – سیاسی در عراقگرایشهای قوم گرایانه و حرکت بهســوی خودمختاری بیشتر یا استقالل در کشورهای همجوار
بــر امنیت ملی ایران تأثیر میگذارد و چالشهای جدیدی را برای امنیت ملی ایران به همراه دارد.
(متقی و سلطانی)۵۲:۱۳۹۲،

استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال بحران سوریه

کشور ســوریه به لحاظ راهبردی بیشــترین اهمیت را برای ایران دارد .این کشور عرصهای مهم
بــرای حمایت ایران از گروههای مقاومت ،نقشآفرینی منطقهای و گســترش توان بازدارندگی در
مقابل رژیم صهیونیستی -غرب محسوب میشود .بخش مهمی از روابط راهبردی ایران و سوریه
به خاطر لبنان و نقشــی اســت که دولت ســوریه در این زمینه ایفا میکند .سوریه مهمترین پل
ارتباطی برای حمایت از حزبالله لبنان و گروههای فلســطینی محســوب میشود ،لذا اهمیت
بقای حکومت بشــار اســد برای حفظ هر چهبهتر این ارتباط از اهمیت فراوانی برای جمهوری
ً
اســامی ایران برخوردار اســت (پرتوی .)۱۳۹۳،یقینا هرگونه تغییر در ساخت سیاسی سوریه و
جایگزینی حکومت بشار اسد با فرد یا ساختار حکومت دیگر نخواهند توانست منافع منطقهای
ایران را برآورده سازد .روی کار آمدن هر حکومتی در سوریه حداقل در کوتاهمدت و یا میانمدت
باعث خواهد شــد منافع و نفوذ منطقهای جمهوری اســامی ایران تا حد زیادی تحت شــعاع
قرارگیرد .از منظر منافع اقتصادی نیز در صورت حفظ و تثبیت حکومت سوریه ،با توجه به روابط
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 چالشهای ناشی از رقابتهای ایدئولوژیک و مذهبی در عراقیکی از چالشهای اصلی در آینده حکومت و سیاســت در خاورمیانه ،وجود رقابت بخشهای
مذهبــی ،ایدئولوژیک و حتی ســکوالر در ســاختار حاکمیت سیاســی و بخشهای اقتصادی
و فرهنگی جوامع این منطقه اســت .بروز تحوالت سیاســی عراق ،جایگاه ریشــهدار مذهب و
ایدئولوژی در سیاست و حکومت منطقه را آشکار کرد.
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مستحکمی که بین ایران و عراق وجود دارد سوریه میتواند مسیر مطمئنی برای انتقال نفت و گاز
ایران باشــد (فرزندی .)۲۱:۱۳۹۱،درواقع ایران ضمن اذعان به حقوق مردم سوریه معتقد است
که علت اصلی تشــدید و تداوم بحران در سوریه خارج کردن این کشور از محور مقاومت است.
بر این اســاس معادالت راهبردی و سیاســت بازیگران مخالف عنصری بسیار تعیینکنندهتر از
نارضایتیها و مشــکالت داخلی این کشور اســت .بیثباتی سوریه و تضعیف آن براثر منازعات
داخلی موجب کاهش کارآمدی این کشور در محور مقاومت خواهد شد .این بحران به گسترش
تنــش قومی -فرقهای در منطقه و اختالف راهبردی ایران با بســیاری از بازیگران منطقهای مانند
عربستان و ترکیه میانجامد (اسدی.)۱۷۰:۱۳۹۱،
تداوم بحران در ســوریه تالشی از سوی غرب و کشورهای عربی برای جلوگیری از گسترش
امواج بیداری اســامی در کشورهای عربی و به چالش کشــیدن گفتمان انقالب اسالمی است
(فرزنــدی .)۱۳۹۱،ایران بهصورت فزاینده به بحران ســوریه به بــازی با حاصل جمع صفر نگاه
میکند .این ترس که سقوط بشار اسد منجر به هموار شدن راهی خواهد بود که در آن رژیم جدید
و نظم منطقهای جدید بهصورت طبیعی با تهران متخاصم خواهد بود وجود خواهد داشت .درواقع
ایران با ســقوط اسد نهتنها یک متحد مهم عرب خود را از دست میدهد بلکه تواناییهایش برای
حمایت از حزبالله و بهطور خالصه نفوذ در لبنان و همچنین فلسطین و مسئله اعراب و اسراییل
کاهش خواهد یافت .همچنین ایران ممکن است با ظهور یک هالل سنی طرفدار غرب در منطقه
ٔ
متحده عربی کشیده میشود مواجه گردد.
از ترکیه به سوریه ،اردن ،عربستان ســعودی و امارات
ً
ایران اخیرا به ســوریه بهمنزله خط اول دفاع خویش علیه تالش همنوای دشــمنان منطقهای و فرا
منطقهایاش که نهتنها به دنبال تغییر رژیم در سوریه و پایان اتحادش با تهران بلکه به دنبال منزوی
کردن و فروپاشــی جمهوری اسالمی ایران بهعنوان بخشی از استراتژی بلندمدت خویش هستند
نگاه میکند (گودرزی .)۲۶ :۲۰۱۳،لذا ســقوط اسد نهتنها ایران را از لبنان محروم میکند بلکه
عراق را بهعنوان حوزه نفوذ جدید ایران درخطر قرار میدهد .عالوه بر ســرمایهگذاری عربســتان
در عــراق و گروههایی که بهصورت بالقوه آماده تحرک برای تأمین منافع ریاض هســتند ترکیه نیز
در شمال عراق حضور دارد که سیاســتهایش چندان با ایران همخوانی ندارد (هنتوو.)۲۰۱۱ ،
تغییر قدرت در سوریه به معنی افزایش یک ٔ
حلقه دیگر به زنجیره رقبای منطقهای ایران و از دست
رفتن یک همپیمان استراتژیک منطقهای قلمداد میشود (نجات و جعفری ولدانی.)۲۴ :۱۳۹۲،

دالیل پشتیبانی از
استقالل و ثبات در
سوریه برای سیاست
خارجی ایران

نتیجهگیری

 .۱سوریه در سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی نزدیکترین
متحد عربی ایران بوده است.
 .۲باوجــود نظامهای سیاســی متفاوت در ایران و ســوریه ،این
کشور در جنگ تحمیلی با ایران
 .۳ســوریه بعد از انقالب اســامی همــواره در ضدیت با رژیم
صهیونیستی با ایران همراه بوده است.
 .۴دولــت ســوریه با جمهوری اســامی و مقاومــت در منطقه
همگرایی و همسویی دارد.
 .۵موقعیت ٔ
ویژه این کشــور در انتقال گاز و نفت عراق و ایران به
اروپا.
 .۶تحوالت سوریه بر نقشآفرینی ژئوپلتیکی جمهوری اسالمی
ایران در منطقه تأثیر شگرفی دارد.

قرار گرفتن جمهوری اسالمی ایران در منطقهای زئوپلتیک و زئواستراتژیک و همچنین بحرا نزا،
دولتمردان ایرانی را مجاب نموده تا با اتخاذ سیاست خارجی متناسب ،که هم بتواند امنیت داخلی
را تأمین کرده و هم منافع ملی و سیاســتهای تعریفشده در منطقه را حفظ و گسترش و تثبیت
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بهر حال بحران سوریه از دو منظر برای ایران نگرانکننده است :نخست ،سقوط دولت سوریه
ضربــهای راهبردی مهمی بر ایران وارد خواهد کرد و تغییر رژیم در ســوریه بهعنوان نزدیکترین
و مهمترین متحد ایران بر توانایی کشــورمان برای نمایش قدرت در شــرق مدیترانه تأثیر خواهد
گذاشــت .دوم ،تحوالت ســوریه در جهت مخالف روایت ایران از بهار عربی بهعنوان «بیداری
اسالمی» الهام گرفته از انقالب اسالمی است .بر این اساس بحران سوریه نهتنها منافع راهبردی
بلکه پویایی و جامعیت روایت ایران از تحوالت منطقه بهعنوان بیداری اســامی را مورد چالش
قرار میدهد (جمشیدی و دیگران.)۸۵ :۱۴۰۰ ،

95

96

سال یازدهم ،شماره یکم(پیاپی ،)23بهـــار 1401

ً
نماید .رویکرد سیاســت خارجی ایران نســبت به هر دو بحران عراق و سوریه کامال واقعبینانه،
عملگرایانه و مبتنی بر منافع ملی بوده اســت .تا هم بتواند از نفوذ بحرانهای این دو کشــور به
ای��ران جلوگیری ش��ود و هم بتواند منافع مل��ی ایران را در منطقه حفظ و گس��ترش دهد .چراکه
پیروزی گروههای تکفیری در بلندمدت میتواند تهدیدی امنیتی برای محور مقاومت اســامی،
شــیعه منطقه باشدٔ .
ٔ
همه بازیگران اصلی منطقه تالش نموده تا نظم
منافع ملی ایران و ژئوپلتیک
جدید را براساس منافع ملی خود تقویت نمایند .سیاست خارجی جمهوری اسالمی نیز بر همین
اســاس درصدد بوده که برای حل این بحرانها و بازگشــت آرامش به منطقه تالش و برنامهریزی
مناسب و به نفع منافع ملی خود بنماید .واکنش اعمالی به رفع تهدیدهای امنیتی  -سیاسی ناشی
از حضور مســتقیم نیروهای محور رقیب (امریکا و همپیمانان) در محیط فوری  -امنیتی ایران و
سیاستهای تقابلی آنها ،همچنین پیشگیری از تهدیدهای امنیتی – سیاسی پیش روی منطقه در
تثبیت نظمها و نقشهای جدید اهداف و رویکرد سیاست خارجی ایران بوده است.
بنابراین بهعنوان یافتهها و همچنین احتماالت آینده بایســتی اشــاره نمود که ،با ســرنگونی
حکومت و بی ثباتی سیاسی در این دو کشور (سوریه وعراق) ،نهتنها منفعتی عاید ایران نمیشود
ً
بلکه جایگاه ایران بنا به دالیل زیر به خطر خواهد افتاد :اوال ازآنجاکه بیشــتر گروههای مخالف
اســد در ســوریه از تندروهای افراطی هســتند در آینده رقیبی برای ایران محســوب میشوند.
ً
ً
ثانیـ�ا تضعیف نفوذ ایـ�ران در این منطقه خطرات احتمالی را بر اسـ�راییل کمتر خواهد کرد .ثالثا
ایاالتمتحده امریکا سقوط سوریه را متعادلکننده قدرت اسراییل میداند و در تالش است تا از
انجا قدرت خود را بر منطقه اعمال نماید.
در مورد عراق نیز هرچند تهدیدهای نظامی و سیاســی از سوی این کشور تا حدودی خنثی
ٔ
پیچیده سیاسی و فرهنگی و امنیتی و چندقطبی بودن قدرت این کشور و
شــده است ،اما ماهیت
همچنین بیثباتی و ناامنی ســالهای اخیر از یکسو و حضور و نفوذ بیگانگان خارج از حوزه از
سوی دیگر تهدیدات جدیدی را وارد ٔ
حوزه سیاست خارجی ایران نموده است.
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چکیده
مصادیق مقاومت ملت یمن
شــناخت و بررســی زمینههای تاریخی بیداری مردم یمن و ارائــه
ِ
عالوه بر اینکه از نظر پژوهشــی بدیع و نو اســت ،در اینجا بهصورت مسئله اصلی مقاله مورد
توجه قرارگرفته اســت( .مسئله) هدف پژوهش شناســایی مصادیق تاریخی بیداری و مقاومت
ملت یمن در طول تاریخ سیاســی -اجتماعی است .در این راستا سؤال پژوهش به این صورت
طرح شده؛ که مصادیق تاریخی بیداری و مقاومت یمن چه تأثیری بر تحوالت کنونی یمن داشته
اســت؟ (سؤال) روش تحقیق از جهت هدف بنیادی و از نوع کیفی و با روش توصیفی– تحلیل
تاریخی انجام شــده است( .روش) شیوه جمع آوری ،فیشبرداری از منابع کتابخانهای است.
(ابزار جمع آوری دادهها) یافتههای مقاله حاکی از آن است که ملت یمن در حیات سیاسی خود
تجربه مقاومت و بیداری را از صدر اس�لام تاکنون داشته است .در این مقاله مصادیق تاریخی
بیداری و مقاومت ملت یمن را بررس�یـ کردیم .بهصورت مختصر شــامل :در صدر اســام با
پیشــتازی در پذیرش اســام ،مشــارکت در دفع فتنه علیه پیامبر ،اعالم مخالفت با سقیفه بنی
ســاعده ،حضور در گستره جغرافیایی جهان اسالم ،قرابت شیعیان زیدیه با تشیع دوازده امامی،
دفاع از امام حســن و امام حســین ،حضور در قیام توابین ،عدم پذیرش خالفت عباســی ،قیام
یحیی بن حســین و تشکیل دولت زیدی در ســال  288ق ،قیام صلیحیان اسماعیلی ،در عصر
حاضر قیام علیه علی عبدالله صالح و تشــکیل دولت انصار الله یمن به رهبری سید عبدالملک
الحوثی از اهم آنها بوده است( .یافتهها)
کلیدواژه ها :تاریخ یمن ،ملت ،بیداری ،تشیع ،هویت اسالمی .مقاومت.
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بیداری و مقاومت ملت یمن علیرغم ضعف اقتصادی و مشکالت سیاسی – اجتماعی ،شناخت
مصادیق تاریخی و نمونههایی از بیداری و مقاومت ملت یمن بهصورت یک مســئله پژوهشــی
اهمیت یافته اســت .تأثیرگذاری یمنیها در جایجای تاریخ اســام و تشیع دیدهشده است .با
پذیرش و گسترش اسالم در این کشور جایگاه خود را در پهنه اسالم پیدا کرده و در کنار دولتهای
زیدی دیگر نظیر دولت زیدی طبرستان و دولت زیدی ادریسیان در مغرب ،نقش ایفا میکنند.
زیدیه در یمن برخالف بیشــتر مکاتب فکری و قیامهای سیاسی که تاریخ مصرف دارند طی
ســالهای  282تــا  1382ق – جز در حدود دو ســده آن هم فقط در عرصه سیاســی – یکه تاز
فرهنگ ،سیاســت ،مذهب و تاریخ این کشــور میگردد و اصالت خود را در برهههای مختلف
تاریخی یمن حفظ مینماید .جریان زیدیه که برگرفته از تشــیع اســت و یا شاید بتوان گفت که
شــاخه مسلحانه تشیع علوی در آن زمان بوده اســت ،در یمن ریشه در علل و مصادیق تاریخی
ّ
ازجمله محبت و حمایت مردم یمن به تشیع علوی دارد تا جایی که مردم این خطه بااینکه نسخه
در ظاهر شکســتخورده زیدیه در کوفه (قیام زید بن علــی ( 122ق)) و مدینه (قیام نفس زکیه
( 145ق)) را شــنیده بودند به مقاومت خود و تالش برای تأســیس دولــت ادامه دادند .در دوره
معاصــر نیز ،حکومت زیدیان یمن تا کودتای  1382ق عبدالرحمن اآلریانی یا انقالب  1962م
در قرن معاصر ادامه داشــت که باید گفت بزرگترین سلسله حکومتی از جنس مذهبی در اسالم
بوده که به  3مرحله یا برش اساســی تقســیم میگردد؛ اول ،از تأســیس اولین دولت مستقل در
یمن تا ســلطه اسماعیلیان صلیحی که با کشته شــدن امام ابوالفتح دیلمی ملقب به الناصر لدین
الله در ســال  444ق به دست اســماعیلیان و به دنبال آن انزوای نود ساله سیاسی زیدیه در یمن
پدید میآید .مرحله دوم که با پیروزی صلیحیان اســماعیلی توسط امام احمد بن سلیمان با کنیه
المتــوکل علی الله آغاز و با غلبه امپراتوری عثمانی در اواخر ســده دهم هجری بار دیگر انزوای
سیاســی بر زیدیه در یمن تحمیل شد .در مرحله آخر که با ثمره قیام انقالبی امام قاسم بن محمد
ً
ملقب به المنصور بالله در ســال  1598م  1006/ق آغاز و نهایتا با کودتای نظامی تجدد طلبان
یمنی در سال  1962م  1382/ق آخرین امام زیدی به نام امام بدر بن احمد دولت زیدی سقوط
نمود (لین پول :1363 ،ج .)188 ،1
سؤال اصلی مقاله این است که؛ مصادیق تاریخی بیداری و مقاومت ملت یمن کدماند؟ در

پیشینه پژوهش

براساس مطالعه و جستجوهای انجامشده درباره بیداری اسالمی یمن با توجه به زمینه و مصادیق
تاریخی اثر مســتقل نگارش نیافته اســت .بررسیهای انجامشده ،نشــان میدهد؛ در ارتباط با
موضوع ،برخی مطالعات و تحقیقات انجامشــده اســت :کتاب تاریخ ،اصول و عقاید زیدیه که
در این کتاب مبانی فقهی دینی ،و اصول مبارزه با ظلم و اســتبداد را با رویکرد اندیشــه و ســیر
تاریخی تحلیل کرده اســت .نتایج این کتاب نشــان میدهد که زیدیه فعلی یا الحوثی های یمن
براســاس مبانی فکری و عقیدتی خود فعالیت و مقاومت میکنند (احمد الحاکمی-2 :1432 ،
 .)38کوشــکی و نجابت ،نیز در کتاب انصارا ...در یمن از تأســیس تا تثبیت ،بیشــتر به تاریخ
یمن ،انصارا ...و قانون اساســی قبلی اشاره داشتهاند و سپس به طرح چگونگی به قدرت رسیدن
انصارا ...پرداختند (کوشکی و نجابت ،1395 ،ص  .)60-23بیگی و باقری دانا ،کتاب سیاست
و حکومت در یمن که شــاید جامعترین کتاب بهروز شــده در حوزه انقالب یمن باشد را تدوین
نمــوده و در آن مهمترین تحوالت تاریخی یمن ،احزاب ،گروهها ،شــخصیتها ،ســازمانها و
جنبشهای این کشــور را بررسی کرده و ســپس با تمرکز بر انصارا ...سیاست خارجی کشورها
در مقابل یمن را واکاوی نمودهاند اما بررســی مفهومی در حوزه مؤلفههای نظامســازی سیاسی
پس از انقالب ،در این کتاب بخش چندانی را به خویش اختصاص نداده اســت (بیگی و باقری
دانا .)1398 :حسن خضیری با عنوان دولت زیدیه در یمن ( 289-280ه قمری) وجود دارد که
همانطور که از عنوان مشخص است تنها به بازسازی فضای ظهور زیدیه در بدو تأسیس در یمن
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راستای پاسخدهی به سؤال اصلی مقاله دو سؤال فرعی نیز به شکل زیر طرحشده است:
 .1مهمترین قیامهای ملت یمن کدماند و چه تأثیری بر بیداری ملت داشته است؟
 .2باورهــای کالمی و اعتقادی زیدیه چه نقشــی در بیداری ملت یمن و بیداری اســامی
گذاشته است؟
امــا آنچه در این پژوهــش ضرورت دارد ،در تولید ادبیات علمی در این زمینه هســت که به
دلیل خأل پژوهشــی در ارتباط با تاریخ یمن با بیداری اســامی در طول قرون متوالی است .در
یمن زیدیه فقط مذهب دینی نبوده بلکه به دلیل تقدس امام امت زیدی در رأس امور حکومتی و
همانندی آن با نظام حکومتداری شیعی از نکات اهمیت این پژوهش است.
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پرداختهشده است (زینی وند و دیگران .)1395 :بیداری اسالمی در «شعر معاصر یمن (مطالعه
مورد پژوهش :شـ�عر عبدالله بردونی)» ،این مقاله به موضوع بیداری اسالمی از دریچه اشعار و
ٔ
زمزمه ندای
ش��اعران نگریسته است .به مسیر اصالح و بیداری پرداخته و شعر عبدالله بردونی را
آزادی و مبارزه با استبداد و استعمار قرار داده است.
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بررسی مصادیق تاریخی بیداری و مقاومت ملت یمن

در هنگام بعثت نبوی ،یمن در آتش اختالفات و کشــمکشهای قبیلهای و عشیرهای میسوخت
ً
ٔ
جامعه یمــن عموما از نظام قبیلهای برخوردار بوده اســت و مردم
(منتظرالقائــم.)۶۵ :1380،
تابع شــیوخ و رهبران خود بودند .در هیئتهای نمایندگی که به مدینه میآمدند رهبران و شــیوخ
پیشقراول بودند .هنگامیکه اســام میآوردند اعضای قبیله و خویشاوندانشــان از آنان پیروی
میکردند .با توجه به وضعیت یمن پیش از اسالم ،ظهور اسالم و گسترش آن به یمن تأثیر شگرفی
در بیداری ملت یمن داشــته و آثار آن تا دورههای بعدی نیز ماندگار شده است که با بررسی دقیق
برخی مصادیق تاریخی آن در اینجا اشارهشده است.
 اشــعریان یمن و توسعه اسالم (مدینه ،یمن ،قم) :در ســال هفتم هجری ،گروهی ازاشــعریان که از قبایل قحطانی یمن بودند –کــه در دوره جاهلیت از حرمت و جایگاه ویژهای نزد
قبایل عرب برخوردار بودند -به سرپرســتی ابوموســی اشــعری به مدینه هجرت کردند و اسالم
آوردند .رســول اکرم (ص) اسالم ایشان را به شایســتگی پذیرفت و در حق ایشان ،دعا کرد (إبن
ســعد 1410 ،ق :ج  .)264-265 ،4آوای اســام پیش از هجرت به یمن راه یافت ،ولی اسالم
در ســالهای پس از فتح مکه در بین بیشتر قبایل یمنی رسوخ کرد (منتظرالقائم .)۶۵ :1380،در
دوره فتوحات ،یمنیان و بهخصوص اشــعریان یمن از ارکان ســپاه اسالم به شمار میآمدند .فتح
بخشهای وســیعی از ایران به همت ایشان و سردارشان ابوموسی اشعری میسر گردید که بعدها
به مناطق مختلف ایران چون قم کوچ کردند که ثمره آن ،تأسیس مکتب فقهی قم بود که فقیهان و
محدثان نامآوری را تقدیم مکتب عالم تشیع کرد (خضری.)179 :1393 ،
 سرعت پذیرش اســام از سوی ملت یمن :یمن به مدت شــصتوپنج سال بهوسیلهکارگزاران ایرانی اداره میشــد ،ولی در اواخر از نفوذ آنان کاسته شده بود و اقتدار آنان محدود به
شــهرهای صنعا ،عدن و اطراف این دو شهر میگشت .ســرانجام به اذن آخرین حکمران ایرانی
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یمن بهمحض دریافت نامه رســولالله (ص) به سال هشــتم هجری اسالم آورد و به پیروی وی
ابناء ایرانی اســام آوردند (طبری 1403 ،ق :ج  .)297 ،1قبایل یمنی کمتر از دو ســال تسلیم
ّ
قدرت رســول الله (ص) شــدند ،رفتار رســولالله (ص) با قبایل یمنی همواره با روش جذب و
مدارا و مالطفت و مهربانی همراه و توأم بود و در ٔ
مدینه ّ
منوره از هیئتهای نمایندگی قبایل یمنی
به گرمی اســتقبال میشد (إبن هشــام 1375 ،ق .)69 :کارگزاران یمن در زمان حضرت محمد
(ص) عبارت بودند از :أبان بن ســعید بن عاص که بر صنعاء حکومت میکرد ،معاذ بن جبل که
ســپاه را فرماندهی مینمود و زیاد بن لبیب که بر حضرموت حکمرانی مینمود (واسعی یمانی،
 1346ق.)12 :
 دفع فتنه علیه پیامبر توسط ملت یمن :پیامبر (ص) هنوز حجه الوداع را به پایان نرساندهَ
َ
بود که حرکت ارتداد در یمن نمایان شد .فرماندهی این حرکت را فریبکاری به نام ع ْب َهله بن ک ْعب
َ
َ
َ
ع َنســی (معروف به ا ْس َو ْد ع َنسی) عهدهدار بود .او مردم قبیلهاش را با سحر و جادو به خود جلب
کرد و آنان نیز از او پیروی کردند ،حرکت رده به یمامه کشــیده شــد و مردی از بنی حنفیه به نام
مســلیمه بن ثمامه در آن جا سر برآورده و نامهای به پیامبر (ص) نوشت و از پیامبر خواست تا او
را در امر رسالت شریک کند .پیامبر (ص) فرستادگانش را بازگرداند و او را مسلیمه کذاب نامید.
َْ َ َ
ــو ْد ع َنسی در ســال یازدهم هجری باال گرفت .پیامبر (ص) از مسلمانان یمن خواست
خطر اس
تا او را به قتل برســانند ،آنان نیز او را ترور کردند .پس از قتل او جنبش رده در یمن ریشــهکن شد
َْ َ َ
ــو ْد ع َنســی در یمن رسول اکرم
(ترمانینی :1387 ،ج  .)43 ،1پس از ادعای نبوت از ســوی اس
(ص) از نیروهــای یمنی قبیلــه ُمراد و َه ْمدان و ابنای ایرانی برای مبارزه و دفع فتنه وی اســتفاده
نمودند (طبری 1403 ،ق :ج .)464 ،2
 شــرکت در جنگ و دفاع (سابقه مقاومت اسالمی) :تعداد بسیاری از قبایل یمنی ،درٔ
خلیفه ّاول و دوم در فتوحات ســرزمین شــام و ایران شرکت کردند .آنان سپس به شامات،
دوران
بصره ،کوفه و خراسان مهاجرت کردند و ساکن این مناطق شدند .بهوضوح روشن است که اینان
اگر مســلمان نبودند نه خود در این فتوحات شرکت میکردند و نه ٔ
اجازه چنین کاری به آنان داده
میشــد (منتظر القائم .)112 :1380،مردم یمن پس از ظهور اسالم بهزودی اسالم را پذیرفتند و
در طول دو قرن اول و دوم از طرف خلفا اداره میشد (مظفر.)195 :1391 ،
در زمــان خالفت امام علی (ع) عبیــد الله بن عباس از جانب ایشــان حاکم صنعا گردیده
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بود که معاویه بن ابوســفیان ،بســر بن ارطاه را برای کشتن شیعیان و طرفداران حضرت علی (ع)
به اطراف یمن فرســتاده بود .لذا عبیدالله بن عباس ،عمرو بن ثقفی را جایگزین خود ســاخت و
ً
بدون همراهی با خانوادهاش ،ســریعا خود را به حضرت علی (ع) رسانید تا خبر جنایات بسر را
به حضرت داده و سپس همراه با لشکر ایشان به مقابله با لشکر معاویه پردازد ،اما در همین اثناء
َ
ُْ
ــر ْبن ا ْرطاه خود را به صنعا رسانید و همه شــیعیان ازجمله دو فرزند عبیدالله بن عباس به نام
بس ِ
های عبدالرحمن و قثم را به طرز فجیعی به شــهادت رســانید و در همانجا دفن نمود که بعدها
در آن مکان مســجد و بارگاهی به نام شهیدین ساخته شــد که هماکنون در صنعا موجود هست
(واسعی یمانی 1346 ،ق.)13 :
گرایش به تشــیع و حمایت از آن در میان مردم یمن :حضور حضرت علی در سال دهمْ
هجری میان قبایل یمنی َه ْمدان و مَـذح بـــرای تبلیغ دین اسالم و آموزش قرآن و احکام به آنان،
ِ
نقش مؤثری در توجه یمنیان بـه آن حـضرت ایـفا نمود( .طبری 1403،ق :ج  .)389 ،2موفقیت
اهل یمن در تمسک به اسالم به دســت امام علی (ع) یکی از عوامل والء و دوستی آنها نسبت
به آن حضرت و علوی مذهب بودن آنان به شــمار میرود (مظفر .)202 :1391 ،حضور برخی
نمایندگان قبایل یمنی در حجهالوداع و مراس��م غدیر خم ،از دیگر عواملی است که در گـــرایش
یـمنیان به تشیع نقش داشته است (طبری 1403،ق :ج .)389 ،2
 اعالم مخالفت با جریان ســقیفه :درباره مخالفت مردم یمن در سقیفه گفتنی است که،َ
َ
گروهی از مردم قبایل ک ْن ِده و بنی تمیم رهبری خلیفه اول را به رســمیت نمیشناختند و خواهان
َ
حکومــت امام علی (ع) بودند (واقــدی .)172 :1364 ،همچنین گروهی از ِطی ،بنی اســد و
َ
مردمی از کنده میگفتند« :ابوبکر بههیچوجه توانایی اداره مسلمانان را ندارد» (إبن اعثم:1406 ،
ج  .)51 ،1اهل یمن پس از رســول خدا (ص) از بیعت با ابی بکر امتناع ورزیدند و فقط پذیرای
بیعــت با امام علی (ع) بودند ،لکن جنگ مخالفین آنان را واداشــت که بــرای بیعت با ابی بکر
تسلیم گردند (مظفر.)207 :1391 ،
ّ
دفــاع از حق والیت حضرت علی (ع) :یمنیها به علت آنکه در روزگار عثمان شــاهدبیعدالتی و تبعید و ضرب و شتم بودند به بیعت و حکومت امام علی (ع) تمایل بیشتری داشتند
ََ
(منتظرالقائــم .)187 :1380 ،در حمایت و پشــتیبانی از قیام علیه عثمــان ،قبایل یمنی نخ ْع،
َ
ُ
َ
َه ْمــدان ،ا ْزدُ ،ج ْعفی ،ع َن ْسُ ،مراد ،خزاعه حضور داشــتند (بالذری 1397 ،ق :ج  .)537 ،4به
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خالفت رسیدن امام علی (ع) نیاز به طیف گستردهای از کارگزاران را ایـــجاد کـــرد .از مـــیان
پنـــجاهو پنج کـارگزار آن حضرت ،سی نـفر یـــمنی بودند که از این تعداد ،دوازده نفر از انصار
و هجده نفر از ســاکنان یمن بودهانــد (منتظرالقائم .)196 :1380 ،کــه از قبایل مختلف یمن
ْ
َ
چون :کندهَ ،ن َخع ،ازد ،جهمیه ،ح َ
میر ،بجیله ،خثعم ،خزاعه ،حضرموت ،مَـذ ِحج ،اشعر ،طی،
ِ
سدوس ،حمدان و ربیع بوده اســت (إبن ابی الحدید 1337 ،ق .)4 :که این نشان از محبوبیت
و همراهی قاطبه یمنیان با حضرت دارد چنانچه بنابر نقل مســعودی در مروج الذهب ،در صفین
از قبایل بزرگ ربیعه و حمدان ،یک نفر هم در لشــگر معاویه نبوده اســت (مسعودی 1411 ،ق:
ج  .)99 ،3عـ�دهای از زن��ان قبیله َه ْمدان نظیر ســوده حمدانیه و زرقــاء حمدانیه نیز در صفین
با ســرودهها و رجزهای خود ،یاران و لشــکریان حضرت علی (ع) را بر ضــد معاویه تحریک
مینمودند و پشتیبانی مینمودند (بالذری 1397 ،ق :ج  .)323 ،2ازاینرو معاویه دل پرخونی
از آنها داشــت و بعد از شهادت حضرت علی (ع) آنها را به شام فراخواند و در مورد اشعارشان
توضیح خواست و آنان را سرزنش کرد (همان.)335 :
در جنگ جمل از ســیو پنج فرمانده و در صفین از ســیو یک فرمانده سپاه حضرت علی
ســیزده نفر یمنی بودند (منتظرالقائم .)301 :1380 ،مردم (قبیله) َه ْمدان و همیاری آنها با امام
علی (ع) در روز صفین فراموششــدنی نیســت (مظفر .)202 :1391 ،در جنگ صفین جناح
راست لشکر امام علی (ع) را یمنیها پر میکردند (منتظرالقائم .)301 :1380 ،ارادت و محبت
ْ
به امام علی (ع) و اعتراف به والیت الهی وی از ســوی زنان قبایل َه ْمدان و مَـذ ِحج که در صفین
حضور داشتند و با شجاعت و دالوری رجز میخواندند و مردان خود را به پیکار تشویق میکردند
(إبن اعثــم :1406 ،ج  .)84 ،2در هنگام پذیرش اجباری حکمیت در صفین ،یمنیها خواهان
ادامه نبرد و اطاعت بی چونوچرا از امام علی (ع) بودند (منتظر القائم.)233 :1380 ،
حمایت از امام حســن (ع) :خالفت امام حســن (ع) در همان ابتدا از سوی مردم یمنتأیید شد و زنگ خطر را برای معاویه به صدا درآورد (ابوالفرج اصفهانی .)161 :1367 ،عدی بن
حاتم از اشراف و بزرگان شیعه یمنی اولین کسی بود که خود و هزاران مرد قبیله طی را برای مقابله
با معاویه در لشکر امام حسن (ع) بسیج کرد و تا پای جان همراه با قبیلهاش در حمایت از حسن
بن علی (ع) ماند (ابوالفرج اصفهانی .)70 :1367 ،همچنین امام حســن (ع) در زمان صلح با
معاویه برای در امان ماندن مردم یمن -از حمالت او و تسویهحســاب سیاسی -از معاویه تعهد
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گرفتند که این مؤید وفاداری مردم این خطه به اهل بیت پیامبر (علیهمالســام) را میرساند (إبن
اعثم :1406 ،ج .)160 ،4
حمایت از قیام امام حسین (ع) :شرکت یمنیها در کنار امام حسین (ع) و شهادت آنانٔ
عالقه معنوی و خودجوش نسبت به امام
در راه وی براســاس آگاهی درست و شــناخت عمیق و
حسین (ع) و هدف وی بود که گفتند« :به خدا از تو جدا نمیشویم تا جان و مال و خاندان خود
را فدایت کنیم و همراه تو میجنگیم تا شــریک فرجام تو شــویم ،خدا زندگی پس از تو را زشت
گرداند» (طبری .)317 :1362 ،نقش پررنگ یمنیان حتی در حادثه عاشــورای سال  61ق ادامه
پیدا کـــرد و از هـــفتاد و دو شهید کربال ،سیوچهار نفر یمنی بودند (جعفری.)128 :1386 ،
ْ
َ
تشــیع به یاری یمنیها در شــهرهای تباله ،جیشان ،صنعا ،مأرب و ســرزمین َه ْمدان و مَـذ ِحج
گسترش پیدا کرد .و شــیعیان یمنی در بسیاری از مناطق یمن ساکن بودند ،به همین جهت ،ابن
عباس در مکه به امام حسین علیه ّ
السالم گفت« :اگر قصد رفتن داری بهسوی یمن برو که در آنجا
قلعهها و ّدرهها و ســرزمین پهناوری است که شیعیان پدرت آنجا هستند» (منتظر القائم:1380،
 ،328مظفر.)211-212 :1391 ،
حضور در قیام توابین و قیام مختار :عناصر اساسی جنبش توابین را شیعیان کوفه که بیشتر
یمنی بودند تشــکیل میدادند( .منتظر القائم )311:1380،در فهرست نام استانداران و سازمان
نظامی و قضایی وی (مختار) از یازده نفر ،شش نفر یمنی ،چهار نفر نزاری و یک نفر موالی بودند
(مســعودی .)97 :1374 ،به دنبال فتوحات اســامی ،یمنیها به عراق و شام مهاجرت کردند،
ّ
علت عصبیت قریشــیها و نزاریها در شام موقعیت چندان ّ
مهمی به دست نیاوردندّ ،اما
ولی به
در عراق به مقامات ّ
مهم نظامی و سیاســی دست یافتند .با تأســیس کوفه بیشترین ساکنان آن را
یمنیها تشکیل میدادند (منتظرالقائم .)328 :1380،بدون شک این گونه سوابق ،زمینه مناسبی
برای گسترش اعتقادات شیعی و حیات سیاســی تشیع در دورههای بعد در سرزمین پهناور یمن
ایجاد نمود ،همچنان که زیدیان یمن نیز پای خود را بر پایه همین زمینهها استوار ساختند.
 عدم مشــروعیت بخشی به خالفت عباسی :در طول خالفت عباسی ( 132-656ق)افراد مختلفــی از جانب حکومت مرکزی به اداره یمن مأمور میشــدند (عدنان تریس:1360،
 .)94بهطور مثال :ابوالعباس عبدالله الســفاح (پایهگذار حکومت عباسی) عموی خود داود بن
علی را بعد از برکناری از کوفه ،حاکم حجاز ویمن ( 134ق) نمود (طقوش .)33 :1383 ،یمن
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تابع خالفت عباســی بود تا آنکه بعضی از والیان یمن مخالفت خود را با مرکز خالفت آشــکار
کردند و دم از اســتقالل زدند و این ســبب شد که کشور اســامی تجزیه گردیده به کشورهای
کوچکی تبدیل گردد (عدنان تریس .)94 :1360،با شــروع درگیری میان مأمون و امین که بر سر
جانشــینی پدرشان هارون الرشید با هم اختالف داشــتند ،اختالفات و شکاف سیاسی عباسیان
ً
شــروع شد و عمال اقتدار سیاسی آنان را خدشهدار و در سراشیبی سقوط قرارداد (طبری:1347 ،
 .)366در دوران حکومــت مأمون ( 220-198ق) ،کوفه مرکز انقــاب زیدیها بود و محمد
بن ابراهیم طباطبامبلغانی به اطراف میفرســتاد ،ازجمله ابراهیم بن موسی را روانه یمن کرد .او
در یمن مدتی حکومت کرد تا آنکه ابن طباطبا از دنیا رفت .هر روز شــوکت زیدیه بیشتر شکوفا
میشــد تا آنجا که حکومت آنها خطری بزرگ برای حکومت مأمون به شمار میآمد ،لذا مأمون
ناچار شد لشکری برای تصرف یمن بفرستد .در این جنگ ابراهیم فرار کرد و مأمون دوباره بر یمن
تسلط یافت (شامی .)1367،228 ،در این دوران با تبلیغ زیدیان و طرح مفاهیمی چون جهاد و
امربهمعروف و نهی از منکر ،تعداد زیادی از مســلمانان که از ظلم و جور حاکمان خود به تنگ
آمده بودند ،جذب دیدگاه این گروه شدند .شورشهای یمنیان که از دوران منصور شروعشده بود،
باعث شــد عباســیان برای کنترل اوضاع ،والیان خود در این مناطق را برکنار و افراد جدیدی را به
روی کار آوردند (یعقوبی :1960 ،ج  .)381 ،2یمن همچنان در دست بنیعباس بود تا آنکه در
سال  270ق قرامطه بر یمن تسلط یافتند و در اثر فتنه آنها مردم یمن به چند دسته تقسیم شدند.
از متون تاریخی چنین اســتنباط میشود که آشــفتگی اوضاع سیاسی و اقتصادی یمن که در اثر
تعویض مکرر حکام و عدم استقرار امنیت بود ،سبب گردید مردم به سادات علوی و زیدیان پناه
آورند (شامی ،26-27 :1367 ،چلونگر و شاهمرادی .)297 :1395 ،مهدی عباسی میان مکه،
مدینه و یمن دســتگاه برید را درست کرد (طقوش .)74 :1383 ،به دنبال این جریانات و آشوب
ها و حوادث در یمن شــروع شــد تا آنجا که بعضی از قبایل با بعضی دیگر به جنگ پرداختند و
مردم مجبور شدند که برای تأمین امنیت و عدالت از یحیی بن حسین یکی از امامان زیدی (سال
 – )272که آوازه عدالتخواهی وی پیچیده شــده بود – دعــوت نمایند که به یمن آمده حکومت
علوی را پیریزی کند (شامی.)229 :1367 ،
 قیام به رهبری یحیی بن حســین وتشکیل دولت زیدی ( 288ق) :ورود زیدیه به یمنبه ســالهای پایانی قرن دوم بازمیگردد .هنگامیکه محمد بن ابراهیم معروف به إبن طباطبا در
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ســال  199هجری دعوت خود را علنی ساخت ،برادرش قاسم بن ابراهیم ،معروف به قاسم رسی
را به مصر و ابراهیم بن موســی را به یمن گسیل داشت .ابراهیم بن موسی به دعوت زیدیه در یمن
پرداختــه و تعدادی از قبایل را بهســوی خود جذب کرد ،ولی در جنگ با محمد بن عیســی بن
ماهان ،فرمانده سپاه عباسی در سال  201ه شکست خورد و به بغداد کوچید ،ولی روابط خود را
با قبایل یمنی حفظ کرد (ترمانینی :1387 ،ج  .)450 ،1بعد از ابراهیم بن موسی تا ورود الهادی
الی الحق در سال  280ه به یمن از زیدیان خبری نیست (فرمانیان و موسوی نژاد.)81 :1386 ،
در ســال  288قمری ،یحیی بن حســین ملقب به الهادی الی الحق در حجاز قیام کرد و زیدیان
دور او گــرد آمدند .وی در همین ســال با همکاری قبایل یمنی وارد صنعا شــد .در جایگاه امام
زیــدی به نامش خطبه خواندند .اگرچه او درگیریهایی با قبایل یمن داشــت اما در نهایت زمام
امور آنجا را به دســت گرفت (محرمی .)150:1396 ،یحیی بن حســین سرانجام در سال 298
هجری قمری در اثر مســمومیت از دنیا رفت .از وی بهعنوان یکی از بزرگترین شــخصیتهای
زیدی یادشــده و ازلحاظ علم و دانش نیز جایگاه ممتازی داشــته است ،از اینرو مذهب زیدی
در یمن به نام وی معروف شــده و هادویه خوانده میشود (ربانی گلپایگانی .)144 :1377 ،پس
از وفات هادی یحیی بن حسین در ســال  298حکومت را پسرش ابوالقاسم محمد مرتضی که
همــراه پدرش به یمن آمده بود به عهده گرفت ،اما حکومت وی چندان طولی نکشــید و معزول
گردید و به سال  303وفات کرد (ابن عنبه .)166 :1340 ،بعد از او برادرش امام احمد ملقب به
ّ
ناصر لدین الله به حکومت نشســت .وی به سال  293امامت زیدیه را به عهده گرفت ،او همراه
پدرش یحیی در جنگ با قرامطه شــرکت داشــت و شــجاعت وی در آن جهاد بر همگان روشن
بــود (فرمانیان .)۹5 :1387 ،پــس از وفات ناصر احمد بن یحیی ،زیدیــه در یمن دچار تفرقه
و نزاعهای داخلی و درگیریهای شــدید با اسماعیلیه شــدند .در این مدت و تا اواخر قرن چهارم
نوادگان هادی بهصورت پراکنده و بدون آنکه به مقام باالی امامت دســت یابند ،در آن ســرزمین
باقیمانده ،حکومت کردند (همان .)۹۸ :در اواخر قرن چهارم یکی از نوادگان قاسم ّ
رسی به نام
قاســم بن علی عیانی پس از مهاجرت از حجاز به یمن ،بهعنوان امامی مسلم مطرح شد و روح
تازهای در کالبد ٔ
زیدیه یمن دمید (همان .)۹۷ :بااینهمه ،روزگار المنصور نیز چندان نپایید و پس
از درگذشــت وی در سال  393ق (شرفالدین 1387 ،ق :ج  ،)231 ،4فرزندش حسین ملقب
ّ
به مهدی لدین الله جانشین او شد و به مقام امامت زیدیه نائل گشت؛ ولی بهزودی به شخصیتی
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جنجالی در تاریخ زیدیه یمن تبدیل شد و پیروانی خاص پیدا کرد که به نام حسینیه مشهور شدند.
پس از امامت حســین بن قاســم عیانی برای بار دیگر درگیریهای داخلی و خارجی بر زیدیه در
ّ
یمن اردو زد و با کشــته شدن امام آنان ،ناصر لدین الله ابو الفتح دیلمی در سال  ۴۴۴هجری به
دست اســماعیلیان ،زیدیه به مدت یک قرن دوران فترت و افول را تجربه کردند و اسماعیلیان بر
قلمرو آنان تسل ط یافتند (فرمانیان .)۹7 :1387 ،پایگاه سنتی حکومتی که توسط زیدیان در یمن
برپاشــد ،صعده بود .بااینحال در جریان پیروزیها و شکســتهایی که به زیدیان یمن تحمیل
میشد ،گاه این حکومت مناطق دیگر نظیر عدن ،صنعا ،ظفار ،تعز و دیگر مناطق عمده را هم در
اختیار میگرفت و گاه تا صعده در شــمال یمن عقب مینشست (قرچانلو :1380 ،ج .)221 ،1
بهطورکلی میتــوان گفت در طول فراز و فرودهای دوران حکومــت زیدیان در یمن ،ائمه زیدیه
دست کم بخشهای شمالی یمن را در اختیار داشتند.
 قیام علیه صلیحیان اســماعیلی و تشکیل دولت دوم زیدی :پس از نود سال سرانجامبه سال  532ق درحالیکه اســماعیلیان صلیحی در موضع ضعف قرار داشتند ،یکی از نوادگان
الهادی (بنیانگذار زیدیان یمن) به نام احمد بن سلیمان با لقب المتوکل علی الله نهضت زیدیان
را تجدید کرد و بر مناطقی از شــمال یمن دســتیافت و خود را امام جدید زیدیان خواند .وی
که عالمی برجســته و متکلمی توانا بــود ،اعتقادات اصیل زیدی را دیگربــار احیا نمود .پس از
درگذشت متوکل در سال  566ق عبدالله بن حمزه با لقب المنصور بالله یکی دیگر از بازماندگان
قاســم رســی ،امامت زیدیان را به عهده گرفت( .چلونگر و شاهمرادی .)305 :1395 ،منصور
ّ
ّ
الله بن حمزه که او نیز از نسل قاسم ّ
رسی بود ،راه او را با قوت بیشتری ادامه داد و اقتدار
بالله عبد
زیدیه را برای بار دیگر به آنان بازگرداند (شــامی .)236 :1367،عبدالله از برجستهترین عالمان
و اندیشمندان زیدیه بود ،با تألیف آثار علمی فراوان موقعیت اعتقادی و سیاسی زیدیان را استوار
ساخت (چلونگر و شاهمرادی .)305 :1395 ،وی در سال  597از دنیا رفت ،ولی امامان زیدیه
ً
که اغلب از نوادگان قاســم ّ
رســی و از سادات حســنی بودند ،یکی پس از دیگری و -بعضا -با
ّ
نزاعهای پیدرپی بر ســر تصاحب منصب امامت ،به مقام امامت میرســیدند متوکل علی الله
یحیی شــرف الدین از نسل امام زیدیه ابن مرتضی ،از آخرین امامان زیدیه در دوره دوم حکومت
آنان بر یمن بود .پس از وفاتش در سال  937هجری و روی کار آمدن فرزندش مطهر و چند امام
دیگر ،ترکان عثمانی به تدریج با تسل ط بر یمن عرصه را بر امامان زیدیه تنگ کردند و پس از فراز
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و نشــیبهایی در اواخر قرن دهم هجری ،یکبار دیگر عرصه سیاســی یمن از حکومت امامان
زیدیه خالی ماند (شامی.)236 :1367 ،
 قیام علیه جماهیر عثمانی و تشکیل دولت سوم زیدی :سپاه عثمانی در سال  945یمنرا تصرف و ســلطه زیدیان را بر آن دیار بهشــدت تضعیف کرد .یمن پسازاین که یکی از ایاالت
امپراتوری عثمانی شــد .کوششهای سلطان ســلیمان عثمانی (حک  974 – 926ق) بهمنظور
تحکیم نظارت عثمانی بر ســرزمین یمن که تقســیم این منطقه به دو والیــت انجامید ،درواقع
موجب تقســیم نیروها و تضاد قدرت در میان آنان شــد و این خود توان عثمانیها را در مقاومت
تضعیف کرد ،ازاینرو پیروان زیدیه توانســتند بخش وسیعی از سرزمینهای داخلی را به تصرف
درآورند .ســلطان ســلیم دوم (حک  982 – 974ق) دو والیت یمــن را تحت فرماندهی واحد
قرارداد و کوشید پیروان زیدیه را تار و مار کند ،اما زیدیان مواضع خود را در کوهستانها همچنان
حفظ کردند .درواقع دوره ســلطه عثمانیها همواره با درگیریهایی روبهرو بود ،زیرا بازماندگان
زیــدی با پناه گرفتــن در ارتفاعات و مناطق صعب العبــور در کار عثمانیها اخالل میکردند و
همــواره در صدد بازیابی اقتدار خود بودند (چلونگر و شــاهمرادی .)306 :1395 ،پس از یک
ٔ
وسیله حکومت عثمانی و عدم امکان تحرک امامان زیدیه در سال  977ق،
دوره اشــغال یمن به
ّ
امام منصور بالله قاســم بن محمد بن علی از نوادگان هادی یحیی بن حسین ،امامت زیدیه را به
دســت گرفت و با عثمانیها وارد مبارزه جدی شــد و این آغازی بود برای رهایی یمن و زیدیه از
ّ
ٔ
سیطره حکومت عثمانیها (فرمانیان .)1387:99 ،پس از وفات منصور بالله قاسم بن محمد در
ّ
ّ
سال  999دو فرزند او مؤید بالله محمد (متوفی  1620م  1029/ق) و متوکل علی الله اسماعیل
(متوفی  )۱۰54به ترتیب به مقام امامت رسیدند و هر دو از امامان برجسته و مهم زیدیه به شمار
میآیند .پس از درگذشــت اسماعیل بن قاســم در  1087ق اقتدار زیدیان دیگربار روبه ضعف
نهاد و شــماری از افراد ضعیف زمام امور را به دســت گرفتند (چلونگر و شــاهمرادی:1395 ،
ّ
 .)307ازآنپس با روی کار آمدن مجموعهای از امامان که اغلب از نســل منصور بالله قاسم بن
محمد بودند ،بهتدریج حکومت امامان زیدیه رو به ضعف و انحطاط گذاشــت و در بسیاری از
مقاطع با درگیریهای داخلی و نزاع مدعیان امامت همراه بود .این انحطاط و اختالف سرانجام به
بازگشت مجدد عثمانیها در اواسط قرن سیزدهم شمسی و اشغال مجدد یمن انجامید (فرمانیان،
 .)1387:100سده دوازدهم و سیزدهم برای یمن دورهای پرآشوب است .در این دوره اختالفات
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میان طوایف زیدی و امامانی که هرکدام خود را بر حق میدانســتند ،بهاندازهای رســیده بود که
نقلشده «در هر آبادی خلیفهای وجود داشت» (ســلیمان محمود 1969 ،م .)282 :چونان که
شــرفالدین میگوید« :قبایل یمن از وضعی بیشتر امامان آل قاسم بدان گرفتار شده بودند و بر
ســر حکومت و رسیدن به کرســی امامت به جنگهای خونین ضد همدیگر دست میزدند ،به
ســتوه آمدند» (چلونگر و شاهمرادی .)307 :1395 ،در سال  1269ق پس از وفات محمد بن
ّ
ّ
عبد الله وزیــر ،منصور بالله محمد بن یحیی حمید الدین بهعنوان امام زیدیه خود را مطرح کرد
و این آغازی بود بر سلسلهای از آخرین امامان زیدیه از خانواده حمید الدین که آنها نیز از نسل
ّ
منصور بالله قاســم بن محمد بن علی بودند .وقتی محمد بن یحیی حمید الدین در سال 1283
ّ
هجری وفات یافت فرزندش متوکل علی الله یحیی به مقام امامت رســید و راه او را در مبارزه با
ترکان عثمانی ادامه داد و در عصر او برای بار دوم یمن از تحت ســلطه عثمانیها خارج شد و به
استقالل رسید.
ٔ
در ایــن دوره و در فاصلــه جنگ جهانی اول و دوم یمن نیز دســتخوش تحوالت سیاســی،
اجتماعی و فرهنگی بسیاری شــد و این تحوالت به انقالبی داخلی علیه حکومت امامت زیدیه
در ســال  1948م  1367/ق و ترور امــام یحیی انجامید .ولی انقالبیون بیدرنگ در تســل ط بر
ّ
اوضــاع یمن شکســت خوردند و فرزند امام یحیــی ،ناصر لدین الله احمــد به منصب امامت
رســید .تحوالت ســریع جهانی و منطقهای همچنان ادامه داشــت و حکومت امامان زیدیه که
شــکلی موروثی و ســلطنتی به خود گرفته بود ،بهتدریج توان مقابله خود را در برابر موج جدید
جمهوریخواهی و تجددطلبی از دســت داد و در سال  1383ق وقتی امام احمد حمید الدین از
دنیا رفت و فرزندش محمد بدر بهعنوان جانشــین او معرفی شد ،در کودتایی نظامی که از برخی
پشــتوانههای خارجی نیز بهره میبرد ،حکومت امامان زیدیه سقو ط کرد و ازآنپس تاکنون زیدیه
از قدرت سیاسی و بهتبع آن از امامت مورد تأکید در مذهب خود ،فاصله گرفت (شامی:1367 ،
 ،236چلونگر و شاهمرادی .)308 :1395 ،سرانجام حکومت هزار و صد ٔ
ساله زیدیه در مقابل
ٔ
گســترده مخالفین خود که با عنوان جمهوری خواهان و تجدد طلبان از آنان یاد میشد تاب
موج
تحمل نیاورد و همزمان با جانشــینی امام بدر فرزنــد احمد بن یحیی ،آخرین حکومت زیدیه با
کودتای عبدالله ســال و با پشتیبانی دولت جمال عبدالناصر در سال  1961م  1382/ق از میان
رفت (شامی.)233 :1367 ،
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 قیام علیه علی عبدالله صالح و تشکیل دولت انصار الله :با آغاز دهه  1990م ،نهضتبیداری اسالمی شیعیان یمن شکل جدیتری به خود گرفت .رهبری این نهضت را «سید حسین
حوثی» بر عهده داشــت ،او از برجستهترین رهبران شــیعیان زیدی یمن و مؤسس جنبش حوثی
بود .در این مقطع بود که جمعیت «شــباب المومن» و پایه فعالیتهای فرهنگی توســط شهید
حسین حوثی در شــمال یمن شکل گرفت .اما پس از سال  2001و با حضور آمریکا در منطقه،
انصارالله وارد فاز سیاســی و انقالبی شــد .یوم الصرخه ،نمادی از حرکت ضد استکباری علیه
آمریکا و رژیم صهیونیســتی است که در شعارهای آنها تجلی یافته است (موسوی نژاد:1394 ،
)241-244
درباره پیشــینه و علل شکلگیری جنبش انصارالله گفتنی است که؛ حضور آمریکا در منطقه
و ضعفهای سیاســی ،اجتماعی و اقتصادی دولت یمن ،زمینه را برای نهضت انصارالله فراهم
نمود .جنبش اسالمی در یمن بهصورت علنی از سال  2003م و با شعارهای برائت از آل سعود،
آمریکا و رژیم صهیونیســتی شکل گرفت .رهبری جنبش مقاومت یمن و گروه انصارالله در کنار
ندای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اســرائیل و بازگشت به اسالم ،به تبیین این رویکرد در بین مردم و
طالب دینی پرداخت .ســید حسین توانســته بود از تعداد اندک یاران خود یک امت بسازد که از
ویژگی آگاهی و بیداری برخوردار بودند (شــمسالدین )83-84 :1394 ،در تقابل با اقدامات
ســید حســین ،دولت مرکزی نیز  6جنگ خونین و نابرابر (از سال  2004تا  2010م) را بر آنها
تحمیل کرد و ســید حسین الحوثی در همان جنگ اول در سال  2004م پس از مقاومت جانانه
به شهادت رسید (موسوی نژاد.)244-245 :1394 ،
با شــهادت سید حسین ،برادرش ســیدعبدالملک حوثی رهبری جنبش را برعهده گرفت .او
پس از ســالها تالش و مبارزه با دولت مرکزی ،حوزه نفوذ خود را از صعده به تمام یمن گسترش
ً
داد که با اســتقبال مردم یمن نیز مواجه شــد .وی توانست مجددا به بازسازی روحیه مجاهدان و
ایجاد روحیه امید پرداخته و مردم را از نو متحد سازد .درنهایت ،با صبر و استقامت آنها در برابر
 6جنگ تحمیلی دولت و قدرتمند شدن مقاومت و سیستم دفاعی انصارالله و گسترش حوزه نفوذ
آن در مناطق مختلف یمن و پیروزی آنها در نبردها ،دولت از ادامه مقابله با آنها ناتوان گشــت
(قلیان و قاسمی .)99 -98 :1394 ،در این دوره انصارالله بهتدریج وارد عرصه سیاست شد و با
همراهی مردم نقش اساسی در پیروزی انقالب سال  2011م داشتند.

بیداری اسالمی در اندیشه رهبران الحوثی یمن

بیداری اســامی یمن در دوره معاصر کنونی ،علیه دیکتاتوری علی عبدالله صالح که در روز 27
ژانویه  2011م آغاز شــد و مقاومت مردمی علیه جنگ عربستان متأثر از انقالب اسالمی است.
در طول تاریخ ،یمن بهعنوان یک دولت ورشکســته ،هیچگاه روی آرامش به خود ندید و با ورود
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باورهای کالمی و اعتقادی زیدیان یمن
مهمترین ویژگی امام ازنظر زیدیان یمن ،قیام مســلحانه و علنی علیه ســتمگران اســت
(شهرســتانی :1364 ،ج  .)155 ،1بــه اعتقاد زیدیه تنها امامت ســه امــام یعنی امامان
علی ،حسـ�ن و حسین علیهم السالم از س��وی پیامبر (ص) تعیین و ابالغ شده بود و بعد
از ایشــان امامت از آن فردی از فرزندان حضرت فاطمه (س) اســت که به جهاد علنی و
قیام علیه ستمگران بپردازد .براساس این عقیده ،امامت سایر امامان شیعه که به قیام علنی
نپرداختند ،موردقبول زیدیان نیســت و در عوض افرادی از نسل حضرت فاطمه (س) که
قیام کردند ،امامان زیدی به شــمار میروند مانند زید بن علی ،یحیی بن زید ،محمد بن
عبدالله بن حســن (نفس زکیه) و ابراهیم بن عبدالله (بغدادی ،بی تا .)35-32 :به اعتقاد
آنان پیامبر اکرم (ص) علی را آنگونه که شیعه معتقد است  -با نص صریح -تعیین نکرد،
بلکــه با اوصافی او را معین نمود و همین اوصاف شناختهشــده از علی (ع) او را تنها فرد
موردنظــر برای امامت پس از پیامبر (ص) نموده ،چــون این صفات در هیچکس آنگونه
که در مورد علی ،صادق اســت جمع نشده است (ترمانینی :1387 ،ج  .)53 ،1از دیگر
شرایط امام این است که عالم ،زاهد ،شجاع و سخی باشد .در نگاه زیدیه ،عصمت شرط
امامت نیســت .آنها به اصل مهدویت معتقدند اما انطباق آن در امام دوازدهم شیعیان را
نمیپذیرند (سلطانی .)292:1390،از قدیمیترین کتابهای زیدیه در فقه ،کتاب مسند
زید بن علی اســت که به آن مجموع الفقهی و الحدیثی یا مجموع الفقهی الکبیر نیز گفته
میشــود .بیان «حی علی خیر العمل» در اذان ،جواز مســح علی الخفین ،قائل نبودن به
متعه و جواز خوردن ذبح اهل کتاب از معتقدات فقهی زیدیه اســت .آنان امر به معروف و
نهی از منکر را واجب میدانند .ائمه زیدیه در راســتای احیای این اصل علیه دستگاه ظلم
قیام کرده و کشته میشدند (مشکور.)80 :1375 ،
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به فضای تحوالت جدید نیز این روند ادامه پیدا کرد تا جایی که مردم خواهان تغییر نظام شــدند
(کاردان .)156 :1393 ،مذهب زیدی ،یک شــاخه از شــیعه است .این شیعیان در سال 1992
م ،جنبش انصار الله را به وجود آوردند .این گروه در ســال  2004که حسین الحوثی مؤسس آن
به دست نیروهای یمنی کشته شــد ،نام خود را به جنبش حوثی تغییر داد .درگیری میان حوثیها
و دولــت علی عبدالله صالــح برخالف دیگر درگیریها در این کشــور ،یک درگیری طایفهای و
قبیلهای نبود ،بلکه علل دیگری داشت که میتوان به عدم رضایت محلی از سیاستهای داخلی و
خارجی اشاره کرد .آنها همچنین معتقد بودند که دولت یمن متعمدانه با آنها بدرفتاری میکند
( .)2010,Salmoniریشــه اصلی اختالفهای زیدیهــا و به ویژه جنبش الحوثی با حکومت
مرکزی به انقالب  1962م میالدی برمیگردد که رژیم امامت منحل و رژیم جمهوری تشــکیل
ش��د ( .)5 :2008,Gennyامام بدر ،جانشــین امام احمد ،و طرفداران وی بارها در پی احیای
رژیم امامت برآمدهاند ،اما در این مسیر کامیاب نبودند .آنها همواره باسیاست دولت جمهوری
مخالف بودند .از ســوی دیگر سیاستهای غلط علی عبدالله صالح نارضایتی زیدیها را دامن
زده بود و باعث شد مخالفت زیدیها با حکومت مرکزی افزایش یابد.
شــکلگیری گفتمان نهضت جنبش حوثی با غلبه صبغه اســامی در آن :حوثیها در سال
 2011م ،جنبش جوانان یمن را تأیید کردند و اسم جدید انصار الله را برای خود انتخاب کردند.
انتخاب نام انصارالله نشــاندهنده تسلط گفتمان اســامی در آن است .تاریخ شروع انقالب در
یمن را  21ســپتامبر  2014م میدانند .در آن روز صنعا ،پایتخت یمن به دســت حوثیها افتاد.
در نوزدهم ژوئیه ســال  ،2015حوثیها به منزل هادی ،رئیسجمهوری یمن حمله کرده و قصر
ریاســت جمهوری را که نخست وزیر در آن اقامت داشــت ،محاصره کردند .آنها همچنین به
اردوگاههای ارتش و مجمع ریاســت جمهوری و اردوگاههای موشکی حمله کردند .حوثیها به
مقر رسانههای گروهی حمله کردند تا از طریق آن بتوانند پیامهای خود را به مردم برسانند .از آن
زمان تحوالت یمن وارد مرحله جدیدی شــد .نهادینه شــدن این جنبش و تبدیل شدن آن به یک
نظام سیاسی ،هنوز رخ نداده است (قاسمی.)208 -207 :1398 ،
زیدیه چندین مرحله در بیداری اسالمی تالش برای تأسیس حکومت داشتهاند که در برخی
مواقع بهصورت مقطعی موفق ش��دهاند (دغشــی .)1 :1394 ،در مرحله ششــم جنبش حوثی
توانســت کنترل صنعا را به دســت گیرد و منصور هادی به عربســتان فرار کرد .در مرحله هفتم،

عربســتان در  26مارس  2015م با تشکیل ائتالفی به یمن حمله کرد تا بتواند جنبش حوثیها را
از پای درآورد ،اما این هدف تاکنون محقق نشده است.
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نتیجه

مقاله در پی پاسخ به این مسئله بود که بیداری اسالمی یمن دارای چه سوابق تاریخی و تجربه قیام
و مبارزاتی بوده است .سؤال اصلی مقاله این است که؛ مصادیق تاریخی بیداری و مقاومت ملت
یمن کدماند؟ پس از بررســی در منابع معتبر تاریخی و تبیین دادهای علمی و شــواهد حاکی از
آن است که؛ ملت یمن در سرعت پذیرش اسالم پیشتاز بودهاند .درنتیجه پذیرش اسالم از سوی
یمن در بیداری و مقاومت ملت یمن نقش داشــته که مهمترین مصادیق شناساییشده عبارتاند
از :دفع فتنه علیه پیامبر ،شــرکت در جنگهای مختلف در جببه اسالم ،اعالم مخالفت با سقیفه
بنی ســاعده ،حضور اشعریان در جغرافیای اسالم و توســعه فرهنگ و فقه شیعی ازجمله مدینه،
قم ،گرایش شــیعیان زیدیه به تشیع دوازدهامامی ،دفاع از حریم والیت ،دفاع از امام حسن و امام
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ملت یمن در بیداری و مقاومت نقش خوبی داشــتند .از گروههای مهم مقاومت که در تحوالت
سیاسی یمن بیشترین محرومیت و مبارزات بهمنظور احقاق حق ،علیه حکومتهای دستنشانده
در یمن داشته ،جریان حوثیها (انصارالله) است .زیدیهای یمن در قرن سوم هجری در گستره
جغرافیای سیاسی جهان اسالم پدیدار شدند و این گروه بدون حمایت و دخالت بیگانگان و دول
خارجی به فعالیت خود ادامه داده و تاکنون اســتمرار داشــته که عوامل موفقیت آن به این شــرح
است:
 مشــی مبارزاتی انصارالله مبتنی بر مقاومت محوری مســالمتآمیز است و خشونت محورنیس��ت (کریمی پور .)129 :1400 ،گفتمان مقاومت همواره با رد هرگونه وابســتگی به بیگانگان
بر استقاللطلبی تأکید داشته است .استکبار و استبداد ستیزی :شاید بتوان فلسفه وجودی گفتمان
مقاومــت را مقابله با گفتمان ســلطه تعریف کــرد .از دیگر ویژگیهای گفتمــان مقاومت تأکید
بر آموزههای اســامی است (موســوی .)243 :1399 ،مردمساالری اســامی «الگوی انقالب
اسالمی» ،همراهی اهلبیت در مقاومت و جنگها و همسویی با اسالم از زمان ظهور بوده است.
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حســین ،حضور در قیام توابین ،حضور در قیامهای متعدد شیعی ،عدم پذیرش خالفت عباسی،
قیام یحیی بن حسین و تشکیل دولت زیدی در سال  288ق ،قیام صلیحیان اسماعیلی و تشکیل
دولت دوم زیدی ،قیام علیه جماهیر عثمانی و تشکیل دولت سوم زیدی.
امــروزه نیز قیام علیــه علی عبدالله صالح و تشــکیل دولت انصارالله یمن به رهبری ســید
عبدالملــک الحوثی که در منظومه فکری و فقهی زیدیه قرار دارد .یمن به علت دالیلی که وصف
شــد ،مســتعد ظهور زیدیهای بود که خود مدعی رستاخیز و بیداری علیه وضعیت آن روز جهان
اسالم بوده است.
بــه عبارتی پازل فراگیــری تفکر انقالبهای زیدی با قیام یحیی بن حســین در یمن تکمیل
گردید و اگر این اتفاق در اواخر ســده ســوم در یمن روی نمیداد ،جای ابهام را در تاریخ اسالم
مینهاد که چرا بااینهمه شــرایط مســتعد ،این اتفاق نیفتاده است .کوفه ،خراسان ،مدینه ،مکه،
طبرســتان ،مغرب و اینک یمن اما همراه بــا تداوم و حفظ نهضت در طول دههها و ســدههای
مختلف تاریخ یمن ،به عبارتی هر سلطهای که در مقابل حرکت زیدی در یمن به آن برخورد کرد
بعــد از مدتی محو گردید .اقداماتی که قرامطه اســماعیلی مذهب با زیدیه در یمن نمودند یکی
از افراطیتریــن برخوردهای مذهبی بود که اگــر در خصوص هر پدیده و جریان مذهبی دیگری
اتفاق میداد بهجرئت میتوان گفت در تاریخ آن کشــور محو میگردید اما زیدیه در یمن همواره
در تکاپو بود ،از جنس سیاسی گرفته تا فضاسازی اجتماعی.
تفکــرات آنها ضد ظلم و ســتم ،حمایت از مظلوم که برگرفته از تفکرات و عقاید شــیعه و
امامان شیعه بود ،شکل گرفت .حضور و رشد شخصیتهایی چون قاسم رسی که از پایهگذاران
و متفکران اصلی مکتب زیدیه در یمن بود در به قدرت رسیدن زیدیان نقش بسزایی داشت .او در
کنار قیام مسلحانه تصمیم به تربیت و پرورش شخصیتهایی چون خود کرد تا اندیشه و افکاری
که نفی ظلم میکردند در اقصی نقاط منطقه و در بین حکومت مرکزی آن زمان ترویج پیدا کنند،
تا جایی که ریشهدار شدن آن تفکرات در باور نسلهای بعدی ،حتی گاها باوجود خألهای زمانی
چند دههای در جاری بودن حکومت زیدی در یمن باعث این نشــد که جریان زیدیه در یمن به
فراموشــی سپرده شود و تحوالت اخیر برشی به جهت بازگشت به آرمانهای اصیل مکتب زیدی
در یمن هست.
ریشــههای تاریخی بیداری و مقاومت ملت یمن در طول تاریخ عالوه بر اســتمرار بیداری

اســامی ،موجب عمقبخشــی به مقاومت یمن و تقویت انصارالله شــده اســت .از مهمترین
مصادیــق کنونی آنکه ریشــه در تاریخ یمن دارد هویــت طلبی ،تعالیخواهی ،ظلمســتیزی،
نفیسبیل ،عدالتطلبی ،دینخواهی ،قانونگرایی ،استکبارستیزی ،مبارزه با استعمار است.
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چکیده
شروع حرکتهای بیداری اسالمی با تأکید بر پارادایم واکنشی باعث بروز بحرانهای سیستمی
در نظم سیاســی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی در خاورمیانه گردید .این ســؤال مطرح است
که در بازخوانی پدیده بیداری اســامی در یک روایت واکنشــی با محوریت مسئله محرومیت
نســبی این مســئله چگونه بهعنوان یک کاتالیزور در ظهور گروههای بنیادگرا مانند جبهه النصره
مؤثر بود؟ (مسئله) .با روش توصیفی – تحلیلی و بهرهگیری از تئوری محرومیت نسبی بهعنوان
زیرمجموعه پارادایمهای واکنشــی (روش) ،این فرضیه به بحث گذارده شده که ناتوانی سیستم
حکمران بهعنــوان متغیر تصمیمگیر در ســوریه بهدلیــل ناتوانی در پاســخگویی به مطالبات
اجتماعی باعث بسترســازی گروههای بنیادگرا با مشی خشونتطلبی شد و در کنار آن دخالت
بازیگران فراملی مانند آمریکا و روسیه منجر به تعمیق بحران گردید (فرضیه) .سرانجام ،با ظهور
ً
جبههالنصره ساخت سیاسی – اجتماعی سوریه وارد یک بحران امنیتی فراگیر شد که اساسا منجر
ً
به امنیتزدایی گردید و نظم مسلط این کشور را با چالش روبهرو کرد و عمال بحران سیاسی در
ســوریه به یک بحران امنیتی مبدل گشــت که به متعاقب آن رشد گروههای تکفیری مانند جبهه
النصره و داعش را بهعنوان جریانهای آلترناتیو مطرح ساخت( .یافته)
کلیدواژهها :پارادایم واکنشی ،بحران سوریه ،جبههالنصره ،محرومیت نسبی ،بیداری اسالمی.
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خاورمیانه همواره شــاهد تحوالت سیاســی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در درون خود بوده
است .این تحوالت درگذر زمان تغییر پیداکرده و متناسب با شرایط زمانی و مکانی فرازوفرودهایی
داشته است .به دلیل بافت موزاییکی این منطقه و وجود شکافهای اجتماعی فعال در آن ،متناسب
با نحوه عملکرد شــکافها اغلب جوامــع خاورمیانه دچار تنش با یکدیگــر و تنش میان خرده
هویتها در داخل خود هستند .بهبیاندیگر ،وجود یکسری از مطالبات انباشتهشده اجتماعی که
حکومتها و دولتها توانایی پاســخگویی به آنان را نداشتهاند باعث بروز محرومیت اجتماعی
– سیاســی در بافتار اجتماعی شد؛ بهگونهای که این مسئله در رشــد جریانات خشونتطلب با
کنشهای معطوف به نهادینهســازی ارزشی خود شکل گرفتند .این تنشها و نزاعها بر پایه مبانی
ایدئولوژیک ،سیاســی ،اقتصادی و فرهنگی منجر به شــکلگیری و جهتدهی فضای گفتمانی
جامعهشــان شــده که در قالب جنبش ،گروه و یا فرقه منظومه معنایی خود را شکل داده و همواره
مح��ل تنازع و بروز گفتمانهای چالش زا در عرصه سیاس��ت بودهاند.از جمله کشــورهایی که
در طول چند ســال گذشــته در معرض تنش و درگیری ناشــی از تحرک جنبشهای بنیادگرا قرار
ً
داشتهاند ،کشور سوریه است .اساسا در این کشور با شروع حرکتهای موسوم به بیداری اسالمی
حرکتها و مطالبات دموکراتیک اجتماعی منتج به نتیجه از ناحیه سیستم حکمران نشد و برخورد
اقتدارگرایانه با این مطالبات باعث بروز بحران و کشــمکش داخلی به رهبری جریان ســلفیت و
ورود کارگزار خارجی بهعنوان شــکلدهنده نظم جدید سببساز تعمیق بحران و گذار آن به یک
بحران امنیتی شد .بررسی تحوالت سوریه نشان میدهد که از سال  ۲۰۱۲تا  ۲۰۲۰جریانهای
تکفیری بهعنوان یک اپوزیسیون در این کشور احیا شدند.
در ســال  ۲۰۱۲بود کــه جریان جبههالنصره اعــام موجودیت کرد و در ســالهای بعد با
ً
رشــد جریان تکفیری داعش عمال فضای سیاسی ســوریه تبدیل به منزلگاه جریانهای تکفیری
ً
شــد .اساســا افراطگرایان مذهبی این فرصت را یک غنیمت بزرگ میدانستند که به ساخت یک
میلیشــای فرقهای (سنیهای افراطی) بدل گشــت .این گروه درصدد بود تا با استفاده از فرصت
به دســت آمده فضای موجود سیاسی را برای تدوین معلومات گفتمانی خود در ساخت سیاسی
ســوریه فراهم آورد و به بسیج اجتماعی برای کادر ســازی بپردازد تا بهعنوان یک جریان آلترناتیو
مطرح شــود .در بررسی موضوع فوق ،این سؤال مطرح میشــود که در بازخوانی پدیده بیداری

اســامی در یک روایت واکنشــی با تأکید بر محرومیت نسبی این مســئله چگونه بهعنوان یک
کاتالیزور در ظهور گروههای بنیادگرا مانند جبههالنصره مؤثر بود؟ در پاســخ این فرضیه میشود
که ناتوانی سیستم حکمران بهعنوان متغیر تصمیم گیر در سوریه به دلیل ناتوانی در پاسخگویی به
مطالبات اجتماعی باعث بسترسازی گروههای بنیادگرا با مشی خشونتطلبی شد و ظهور چنین
گروهی سیستم سیاسی سوریه را به یک معضل امنیتی فراگیر طوالنیمدت تبدیل کرد.
ِ
ٔ
پیشینه تحقیق در باب جبههالنصره نشان میدهد که تاکنون کتاب و یا مقالهای که از زاویه
واکاوی
نظریه محرومیت نســبی به جبههالنصره بپردازد ،انجامنشده و کتب و مقاالتی نیز که در دسترس
قرار دارد بیشــتر در ذیل بررســی بحران ســوریه تنها بهصورت پراکنده به این گروه اشاره دارند و
پژوهش مســتقلی در این زمینه انجامنشده اســت .در میان آثار مقاله «جبههالنصره از پیدایش تا
ٔ
نوشــته حمزه المصطفی که در آن نویســنده به چگونگی روند شکلگیری و پیدایش
انشعاب»
این گروه در جریان بســتر تاریخی میپردازد و منابع فکری ،مالی و ساختار تشکیالتی این گروه
را توضیــح میدهد و پسازآن به حوزه نفوذ جبههالنصره در ســوریه و انشــعابات صورت گرفته
در درون ســاختار تشکیالتی آن اشــاره میکند .در میان آثار فارسی ،مقاله حمید حکیم و سعید
غالمی ( )۱۳۹۹با عنوان :بحران ســوریه؛ چالشها و فرصتها (باتاکید بر جمهوری اســامی
ایران و رژیم صهیونیســتی) که یافتههای این پژوهش نشان میدهد منطقه غرب آسیا محل نزاع و
آشــوب بوده است و سوریه بهعنوان یکی از کشورهایی این منطقه از آغاز سال  ۲۰۱۱تا به امروز
در بحران امنیتی به ســر میبرد و در این بســتر کشورهای مانند ایران و اسرائیل به ترتیب خواهان
مدیریت این مســئله هســتند .در میان آثار بینالمللی  )۲۰۲۱(Dania Koleilat Khatibدر
اثر خود با عنوان( :تأثیرات بحران ســوریه بر روابط منطقهای و بینالمللی) یافتهها تأکید دارد که
بحران ســوریه در منطقه خاورمیانه فضای این منطقه را در بحرانی امنیتی غرق کرده اســت و بر
روابط منطقهای و بینالمللی تأثیرات زیادی داشته است؛ بهطوریکه باعث ایجاد سرمایهگذاری
پروکسیوار کنشگران منطقهای و فرا منطقهای بر بسترهای تنشآفرین شده است.
 )۲۰۱۸( Charles R. Listerدر اثر خود با عنوان :جهادگرایی در سوریه( :دولت اسالمی
(داعش) و تکامل یک شــورش) بیان میدارد که پس از تحوالت موســوم به بیداری اسالمی به
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دلیل ضعف ســاختاری – نهادی و بحران دولت – ملتسازی در سوریه ،جهادگرایی بهعنوان یک
گفتمان جایگزین رشــد یافــت و این گفتمان منجر به تولد داعش بهعنــوان یک جریان تکفیری
فراگیر خاورمیانه را در بحرانی هویتی – ایدئولوژیکی غرق کرده استChristopher Phillips .
( )۲۰۱۱در کتاب خود به نام( :نبرد برای رقابتهای بینالمللی در ســوریه و خاورمیانه) اشــاره
میدارد که از ســال  ۲۰۱۱به بعد سپهر سیاسی ســوریه درگیر جنگ و ناامنی گشته و این مسئله
باعث شــده تا قدرتهای منطقهای مانند عربستان ،ترکیه ،قطر ،اسرائیل و ایران و قدرتهای فرا
منطقه ای یعنی روســیه و ایاالتمتحده آمریکا حضور پیوســتهای در خاورمیانه و سوریه داشته
ً
باشــند .اساسا رقابت قدرتها در سوریه برای تغییر توازن قدرت و امنیتسازی و تحول ترتیبات
منطقهای برای تأمین منافع بوده اسـ�ت )۲۰۲۰( Ozden Zeynep et al .در اثر خود با عنوان:
(جنگ داخلی سوریه و بازیگران غیردولتی خشن) بیان میدارد که خشونت گروههای غیردولتی
ً
در سوریه باعث تئوریزهشدن خشونت و نظم مبتنی برآشوب و بحران در سوریه شده و اساسا این
جنگ ریشه در بسترهای ناکارآمد داخلی دارد که ظرفیتسازی الزم را برای بازتولید حرکتهای
گریز از مرکز موجب شــده اســت .در خصوص نوآوری و تفاوت ایــن پژوهش با دیگر آثار باید
بیان داشــت کهانی مقاله با عطف به یک نظریه جامعه شناختی درصدد تبیین و علت یابی ظهور
گروههای بنیادگرایی چون جبهه النصره در سوریه است.

چارچوب نظری

فرانسوا بوگار در بررسی جامعهشناختی تاریخی واکنشها در خاورمیانه بیان میدارد که دهههای
جدید اکثریت واکنشها در این منطقه در بسترهای فرهنگی ،هویتی و ایدئولوژیک صورت گرفته
ً
است .اساســا یکی از زیرمجموعههای پارادایم واکنشــی برای تبیین حرکتها و اعتراضات در
خاورمیانه نظریه بحران با یک روایت مبنی بر محرومیت نســبی 1هســت (.)Saleh,2012: 160
فرض این دیدگاه آن است که در پاسخ به محرومیتهای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی در کشورهای
خاورمیانه یکســری از اعتراضات رخداده است که بعضی از آنان تبدیل به بحرانهای ساختاری
– امنیتی شــده اســت؛ اعتراضاتی که در مطالبات خودشــان از فقر ،تضاد طبقاتی ،بیعدالتی،

1. Relative Deprivation
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نابرابری و انســداد سیاســی نام میبرند و گاهی این مطالبات با تلفیق نگرشهای ایدئولوژیک
ً
تبدیل به شــکافهای هویتی شدهاند که نتیجتا به رشــد تفکرات تکفیری انجامیده است؛ مانند
آنچه در ســوریه بهواســطه ظهور گروههایی مانند جبههالنصره و بعدازآن داعش رخداده اســت.
ً
اساســا در خوانش واکنشــی برای تبیین پدیده بیداری اســامی و تلفیق آن با نگرش محرومیت
نسبی ،اندیشــمندان ظهور بنیادگرایی اسالمی را در پاســخ به ناتوانی سیستمهای حکمرانی در
برنامههای تحول آن را ناشــی از رشد سرمایهداری رفاقتی و تبعات اقتصادی مخرب آن میدانند
که باعث تضعیف طبقه متوســط و گستردهسازی طبقه تهیدست و ادغام این طبقه در گروههای
ً
رادیکال شده است که نهایتا در واکنش به آن کنشهای جمعی خشونتطلبانهای شکلگرفتهاند.
به باور هابرماس رشــد جنبشهای تکفیری – سلفی ناشی از ســرخوردگیها و محرومیتهای
فرهنگی – ایدئولوژیکی بوده اســت که باعث تقویت مشی تروریستی آنان در جوامع خاورمیانه
گشته است و نظم سیاسی این منطقه را با بحران روبهرو ساخته است.
تــد رابرتگر در نظریه محرومیت نســبی بیان میدارد که اگر درراه دســتیابی به اهداف که
آرمانها ،تقاضاها و مطالبات مردمی خلل و مانعی ایجاد شود ،دچار نوعی از محرومیت میشوند
و در چنین شــرایطی آنان میتوانند وضعیت زیستی را دچار بحران کنند .در نقطه کانونی تئوری
ً
محرومیت نسبی اساســا این تغییر مدنظر است که منبع نارضایتی از کجا می باشد؟ و این منبع
چگونه در بروز بحران و آشــوب مؤثر اســت؟ بدین ترتیب رابرتگر بیان میکند منبع نارضایتی
در شــکلگیری اعتراض ،آشوب ،هرجومرج میتواند در بســتر اقتصاد ،هویت ،فرهنگ باشد و
این مؤلفهها میتواند در شکلگیری خشونت سیاسی جمعی مؤثر باشد .محرومیتنسبی با این
ً
فرض آغاز میشود که ظاهرا نارضایتیها علت اساسی ستیزههای اجتماعی – سیاسی ،اقتصادی
ً
– فرهنگی است .اساسا این نارضایتی مفروضی برای انجام کنشهای جمعی خشونتآمیز است
که درنتیجه ایجاد محرومیت نسبی هستند.
محرومیت نســبی در یک رویکرد و رهیافتی جدید میتواند در خیزشهای فزاینده اجتماعی
ً
مؤثر باشــد و این رهیافت اساســا به معنی محرومیت صعودی اســت که باعث میشود سطح
انتظارات و توقعات فزونی یابد و در مقابل گفتمان مســلط (دولت) توانایی پاســخگویی به این
توقعات را ندارد و درنتیجه شــدت و حدت خشونتهای ساختاری در غالب گروههای مختلف
ً
ظهــور و بروز یابد ( .)Pettigrew, 2015: 55محرومیت نســبی اساســا موجب بروز نارضایتی
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در میان افراد و گروههای مختلف در جامعه میگردد و پیشــران تســهیل ساز برای افزایش سطح
خشــونتها میشود .پاسخهای پرخاشجویانه و واکنشهای ســریع زمانی شکل میگیرند که
محرکی از بیرون آن را تحریک مینمایند .این محرکها و پیشــرانها میتواند عوامل سیاســی،
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و یا امنیتی باشــند و در غالب این کاتالیزورها ،خشــونت جمعی
ٔ
عرصه تصمیمگیری شــوند و نظم موجود را بــه چالش بطلبند .بهطورکلی ،تئوری
– گروهی وارد
محرومیت نســبی پیششرط الزم برای ستیزههای خشونتبار سیاسی – اجتماعی در یک سیستم
ً
سیاسی هســت که اساسا توانایی تغییرات راهبردی از یک خیزش مسالمتجویانه به یک بحران
امنیتی را دارا هست .وجود یکسری از محرومیتهای نسبی است که در میان بازیگران اجتماعی
بروز مییابد و براســاس این متغیر قابلیتهای ارزشــی جدیدی را مناســب با محیط برای خود
تعریف میکنند که این تعریف قابلیتها میتواند در افزایش ســطح خشــونتها مؤثر باشــد.
براساس نظر رابرت گر ،نارضایتیهای اجتماعی میتواند ناشی از میزان شدت و حدت احساس
ناکامی در میان اقشــار یک جامعه باشد که خود را در یک وضعیت ازدسترفته میدانند و برای
تغییر این وضعیت بخشــی از نیروها به مشــی خشــونتآمیز روی میآوردند .توالی بحرانها و
ناتوانی سیستم حاکم در پاسخگویی به مطالبات اجتماعی باعث متحولشدن نارضایتی سیاسی
به مشی خشونتآمیز میشود.
بــه عقیده رابرتگر هرچه میزان توانایی حکومت در پاســخ به مطالبــات اجتماعی کاهش
ً
یابد؛ این امر میتواند منجر به کاهش انســجام فکری 1در اجتماع شــود .به این معنا که ،اساسا
اپوزیسیون متحد و واحدی شکل نمیگیرد و گروههایی با استفاده از معضلهای ازهمگسیختگی
ً
اجتماعی – هویتی و ایدئولوژیک به بسیج اجتماعی خشونتطلبانه روی میآوردند و نهایتا منجر
به افزایش خشونتها و درگیریهای داخلی میشود و نظم اجتماعی را از بین میبر د (�Benhab
ً
 .)ib,2007: 65اساسا ناامنی اجتماعی زمانی پدیدار میشود که افراد در یک زیست ژئوپلیتیکی
متوجه این مســئله شوند که منافع ازدســترفتهای دارند و این مورد میتواند با همراه شدن درک
از تهدید در بروز خشــونتهای ساختاری و چندوجهی مؤثر باشد .در بعضی از جوامع به دلیل
بافتار اجتماعی خاص امنیت داخلی و اجتماعی آنان میتواند با چهار تهدید همراه باشد که این

1. Decline in ideational Coherence
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تهدیدهای چهارگانه توانایی ایجاد آشــوب و تنش را دارند که شــامل )۱ :تهدیدات فیزیکی؛ )۲
تهدیدات اقتصادی (اموال ،درآمد سرانه و)...؛  )۳تهدید حقوق (زندان ،انسداد ،سرکوب و)...؛
 )۴تهدید موقعیت (تنزل درجه و تحقیر عمومی) است .بهبیاندیگر ،این تهدیدات و محرومیتها
ً
ً
میتواند منجر به سرخوردگی شود و نهایتا تبدیل به خشونت و بحران گردند .نهایتا سیاسی شدن
ً
حرکتها اعتراضی و ازهمپاشیدگی فکری میان آنان و اساسا حضور ایدئولوژیهای التقاطی در
این حرکات میتواند دگرسازی داخلی را توسط گروههای معترض ایجاد کند .در نظام اندیشگانی
ً
این معترضان سیســتم حاکم و حامیان آن بهعنوان دیگری شناســایی میشود که اساسا این دگر
عامل محرومیت و سرخوردگی آنان است که میبایست با آن مبارزه جدی شود تا عزت و قدرت
ازدسترفته بازگردد .به عبارتی این ایدئولوژی سازی بسترساز خشونت ،منازعه ،بحران و امنیتی
شدن میگردد و بحران داخلی را به یک بحران فراگیر تبدیل میکند.
ٔ
ارائه یک تصویر کلی از محرومیت نسبی بدین معنا است که این عوامل بهمنزله منبع نارضایتی
و پرخاشگری اجتماعی هستند و میتواند در شکلگیری کنشهای جمعی مؤثر باشد و جامعه را
به ســمت افزایش خشونتها و درگیریها پیش ببرد .به عقیده تدرابرتگر سنجشها و معیارهای
چندگانهای برای بررسی سطح محرومیت نســبی قابل تبیین است که شامل :درآمد نسبی افراد،
میزان رفاه و آســایش اقتصادی ،توزیع درآمدها ،عدالت اجتماعی و ...بهعنوان شــاخصی برای
بررسی میزان محرومیت نسبی اقتصادی ،سیاسی است که بافهم آنان در جوامع مختلف میتوان
بسترهای خشــونتآمیزی که محرک درگیری و نزاع اجتماعی هســتند را شناسایی کرد .رویکرد
بیداری اســامی و یا بهار عربی که در منطقه خاورمیانه رخ داد ،شامل دیدگاههای متفاوتی بوده
اســت که از منظر خوانش محرومیت نســبی میتوان به آن اشاره داشــت .تأثیرات سیاستهای
ً
اقتصادی نئولیبرالی حکومت که اساســا بدون توجه به ساخت اجتماعی داخلی ترسیمشده بود
منجر به افزایش نابرابریهای اجتماعی – اقتصادی ،ظهور اقتصادهای سرمایهداری رفاقتی گردید
ً
و عمال در یک وجه یعنی عاملیت اقتصاد بهعنوان پیشران حرکتهای اعتراضی و رشد گروههای
ً
رادیکال در ســوریه مانند جبههالنصره و داعش شــد .در این حرکتها و روایتســازیها عمال
در کانون گفتمانی چنین حرکتهایی ،فقر ،بیکاری ،شــکافهای طبقاتی ،تبعیض اجتماعی و
سرکوب بهعنوان کاتالیزور حرکتهای اعتراضی مطرح بود ( .)7-6 :2016,Aminبهبیاندیگر،
تنزل سریع اجتماعی ،اوضاع نا به ســامان فرهنگی ،اقتصادی ،گزینشی عملکردن حکومت در
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برابــر جریانات فرهنگی – اجتماعــی ،فقر و بیکاری بهعنوان دالهای تئوری محرومیت نســبی
ً
مطرح بودند و عمال در افزایش سطح اعتراضات و در پرتو آن رشد سریع گروههای رادیکال مانند
جبههالنصره مؤثر بود .بهطور مثال در کشورهایی مانند سوریه ،جنگ داخلی ،ویرانی اجتماعی،
موقعیت اقتصادی تنزلیافته باعث شــد که جریانات ضد نظام سیاسی مانند جبههالنصره در سال
 ۲۰۱۲بهعنوان یک جریان آلترناتیو و در سال  ۲۰۱۴داعش ظهور پیدا کنند که این پیدایش ریشه
در محرومیتهای نسبی داشت.
 .۱اثر رویکردهــای چندوجهی با تأکید بر محرومیت نســبی در بروز و ظهور حرکتهای
رادیکالی با عطف بر سوریه
ٔ
واســطه حرکتهایی که معروف به بیداری اســامی شدند ،جوامع خاورمیانه
بهطورکلی ،به
دچار تغییرات ســاختاری گشتند و نظم سیاسی در این کشــورها متحول شد .از سویی دیگر ،با
ً
تأکید بر عامل اقتصاد ،عمدتا اصالحات اقتصادی معطوف به خصوصیســازی و آزادسازی بود
که با نبود نظارتهای قانونی منجر به افزایش شــکافها ،تعارضات و تقابلهای طبقاتی شــد.
بهطور مثال در ســوریه رامی مخلوف بهعنوان نماد بارز فساد اقتصادی محسوب میشد .درواقع
در این کشــور نبود یک دموکراسی نهادینهشده ،انباشتهشدن محرومیت ،عدم شفافیت ،رشد یک
ســرمایهداری رفاقتی و شکافهای اقتصادی منجر به گســترش نارضایتیها شد که این عوامل
ً
نهایتا در پدیدار گشتن گروههای رادیکال با مشی خشونتطلبی مؤثر بود.
لویســنکی و لوکانوی اشــاره میکنند که بعضی رژیمهای خاورمیانهای مانند ســوریه در
بســتر سیاســی ،انتخابات رقابتی برگزار میکنند .در این نظامهای اقتدارگرای رقابتی روندهای
ً
دموکراتیک دستکاری میشد و اساسا دسترسی ناعادالنه به منابع ،سوءاستفاده از قدرت و منابع
دولتی باعث میشد تا نظم نامتوازن در این کشورها شکل گیرد و این نامتوازنسازیها گروههای
رادیکالیســتی مانند جبههالنصره ظهور کردند که به بســیج اجتماعی گزینشی در بین گروههای
ً
ایدئولوژیکی – هویتی پرداختند و اساسا ساخت سیاسی را به سمت خشونتطلبی و بحرانهای
امنیتی کشانید (.)Levitsky and way,2010:7
ً
در سوریه اساســا به دلیل چندپارگی و عدم شــکلگیری دولت – ملتسازی پایدار ،هویت
ملی و انســجام اجتماعی بهعنوان متغیر فرهنگی – اجتماعی محرومیت نسبی سطح خشونتها
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و ظهور گروههای رادیکالی مانند جبههالنصره ایجاد شــد ،بهطورکلی ،در این کشور تعمیقشدن
شــکافهای قومی – قبیلهای و مذهبی و گزینشی عملکردن حاکمیت در برابر اقلیتها که جنبه
حمایتی از حکومت را پیداکرده بود مانند نزدیکشــدن حکومت بشار اسد به اقلیتهای علوی،
دروزی و مسیحی و همچنین الیههایی کوچک از اهلسنت و به نوعی دخالت نیروهای خارجی
در غالب حمایت از گروههای سرخورده باعث بروز خشونتهای چندوجهی با رهبری گروههایی
مانند جبههالنصره شد (.)Farooq and Aktaruzzamam,2019:1-6
همانطور که گفته شــد در تئوری محرومیت نســبی مؤلفههایی مانند کاهش درآمد ســرانه
و تضعیف قدرت اقتصادی در بروز حرکتهای اعتراضی و توســعه آنان بهســوی کنشگریهای
خشــونتآمیز و بســیج اجتماعی گروههای رادیکال مؤثر است .بهطور مثال  ،در سال  ۲۰۰۹در
سوریه درآمد سرانه این کشور شــامل  ۲۴۱۰دالر بوده است که این رقم تا سال  ۲۰۱۸2018به
 ۱۲۹۸دالر رســیده است که این آمار گویای کاهش درآمد ســرانه ناشی از تعارضات اقتصادی
ً
در ســوریه بوده اســت و عمال این ناکارآمدی اقتصادی بهعنوان پیشران تسهیلساز حرکتهای
رادیکال بوده اســت .بهطورکلی ،ترکیب پیچیده نظم سیاســی سوریه که شــامل نارضایتیهای
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی میباشــد ،بحران این کشور را وارد یک بحران و آشوب سیستمی
– منطقهای گردانید.
ً
اساســا تیپولوژی اعتراضات ،پاســخگویی حاکمیت ،دخالت بازیگــران فرا منطقهای مانند
آمریکا و تأثیرات محرومیتهای نسبی اقتصادی – سیاسی باعث بروندادهای متفاوتی در بحران
ســوریه شد و در این بحران و خشونت بازیگرانی مانند جبههالنصره و داعش بر سطح تعارضات
ساختاری افزودند .بهبیاندیگر ،در ٔ
مؤلفه فرهنگی – سیاسی محرومیت نسبی کانونیت تنشآفرین
ً
اساسا به این مسئله اشاره دارد که جوامع غیر مستعد برای همگرایی از عدم تجانس ،شکافهای
فرقــهای و جامعهمدنی ضعیف رنج میبرند .در ســوریه هم بهنوعی ایــن رویکرد قابل تصدیق
ً
اســت .بهطورکلی ،این جامعه اساسا جامعهای چندپاره است .درحالیکه اکثریت جمعیتی آنان
مسلمانان اهلسنت هستند؛ اما علویها نزدیکترین بخش به حاکمیت و قدرت سیاسی تصمیم
ً
گیر میباشند و اساسا خود این مسئله بهعنوان یک پیشران تنشآفرینی محسوب میشود.
اگرچــه در مراحل ابتدایی حرکت اعتراضی در ســوریه به نســبت مســالمتآمیز بود؛ اما
سیاســتهای حاکمیت در مواجهــه با اعتراضات و خواســتههای عمومی که ناشــی از همان
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محرومیت بود ،بهســرعت باعث قدرتیابی و نقشآفرینی گروههای تکفیری مانند جبههالنصره
بزای
گشــت که در کنار ایــن گروهها بازیگران فــرا منطقهای و منطقهای بهعنــوان عوامل مخر 
سیســتمی که شامل آمریکا ،رژیم صهیونیستی ،عربستان ســعودی وارد بحران شدند .تحوالت
داخلی به سمت یک بحران ساختاری – امنیتی رفت و در این مسیر بهدلیل ناتوانی سیستم سیاسی
موجود یک اپوزیسیون متحد داخلی برای حل و فصل اختالفات شکل نگرفت.
گســیختگی اپوزیسون سوریه که شامل گرایشهای ملی ،سکوالر ،ارتش آزاد ،جبههالنصره،
جریانهای ترکمن ،داعش و  ...بودند که هرکدام خواســتهها و مطالبات گوناگونی داشتند منجر
ً
به تعمیق ســطح بحران و امنیتزدایی فراگیر شد .در ســوریه اساسا تضعیفشدن طبقه متوسط
که در جامعهشناســی سیاســی بهعنوان طبقه مدنی و یا جامعه مدنی است تضعیف شد (Dang
 .)and Lanchovichina,2016:259بــه دلیل جنگ داخلی ،فقــر ،ناکارآمدی اقتصادی دولتی،
انباشتهســازی محرومیتهای نسبی بیپاسخ و حل نشــده آنان باعث کوچکشدن این طبقه از
 ۵۶درصد به  ۲۴/۲درصد شــد و بخش اعظمی از این طبقه متوسط به سمت گروههای رادیکال
رفتند و جذب در این گروهها گشــتند که خود این مسئله یعنی کوچکسازی طبقه متوسط شهری
– روســتایی ،ناکارآمدی اقتصادی – سیاسی حاکمیت در حل مطالبات و خواستههای آنان منجر
به گذار آنان به گروههایی مانند جبههالنصره شــد که در میانمدت در افزایش سطح خشونتها و
ناامنیهای ساختاری سوریه مؤثر بود.
 .۲تحوالت سیاســی در سوریه و احیاء کنشگری گفتمان جبههالنصره بهعنوان یک جریان
آلترناتیو
قبل از ورود به بحث تحوالت سیاســی سوریه و بررسی بسترهای ظهور جریانات تکفیری مانند
ً
جبههالنصره باید بیان نمود که اساســا حرکتهای اعتراضی در خاورمیانه علیالخصوص پس از
حرکتهای موسوم به بیداری اسالمی در غالب خوانش پارادایم واکنشی قابل تبیین است .فرض
و مبنای اصلی این پارادایم آن اســت که اسالمگرایی در پاسخ به بحرانهای اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگی در جوامع اسالمی رخ میدهد که این مسائل خود ریشه در پیشران دیگری یعنی حضور
نیروهــای فرامنطقهای و محرومیتهای داخلی دارد .با عطف به این چارچوب ،گفتمان مدرنیته
و تلقی آن بهعنوان یک فراگفتمان منجر به ناکارآمدی ،غلبه تفکر سکوالریســم و ســلب هویت

مطالعه موردی :جبههالنصره
سوریه،آمریکا
هژمونی
افولدر
بنیادگرایی
ظهورایران بر
اسالمی
انقالبفهم
واکنشی و
پارادایمتأثیر
بررسی
سیدابیراهیم سرپرست سادات ،احسان مزدخواه
محمدمیرزائ
حسنحمیدی،
سمیه

اســامی از جوامع اسالمیشده است ،لذا ضرورت دارد جنبشهای اسالمی برای اعاده حیثیت
و هویت ازدسترفته به مقابله با فراگفتمان مخرب بپردازند (سردارنیا.)۲۰۸-۲۰۹ :۱۳۹۲ ،
ازنظر هابرماس کنشگری جنبشهای اسالمی در جوامع مربوطه با تأکید بر بیداری اسالمی
واکنشی علیه نابرابریهای موجود در بستر حوزه زیست عمومی – سیاسی بوده است .پدیدار شدن
گروههایی تکفیری مانند جبههالنصره و داعش با توجه به اینکه یکسری از نابرابریهای اجتماعی
– سیاســی در سطح ساختار داخلی کشــورها به وجود آمده بود به کادرسازی پرداختند و حضور
افرادی که از نابرابریهای سیاســی ،اقتصادی و اجتماعی در رنــج بودند در این گروهها بیانگر
ً
همسویی پدیده محرومیت نسبی با امر خشونت شد که نهایتا منجر به کنشگری تکفیریهای در
ساخت سیاسی جوامعی مانند سوریه گشت ( .)Moaddel,2007:963-964این دولتها گفتمان
جدیدی را تحت عنوان گفتمان ملیگرایی سوسیالیســم وارد حوزه اقتصادی کردند و بدون توجه
ٔ
نتیجه آن
به ماهیت هویت اســامی جوامع خود درصدد تحمیل ســازی این رویکرد بودند که
ناکارآمدی ،نابرابری ،عدم برقراری عدالت در بستر اقتصادی شد.
همزمان با شــروع حرکتهای موسوم به بهارعربی (بیداریاســامی) برخی از گروهها در
ســوریه فراخوانهایی مبنی بر شروع تجمع داشتند که البته بشــار اسد بیان نمود؛ این جریانات
به ســوریه ســرایت نخواهد کرد .اما از اوایل مارس  ۲۰۱۱شعارنویسی چند دانشآموز در شهر
درعا و برخورد اقتدارگرایانه و خشــن با آن پیشــرانی در جهت شــروع حرکتهای اعتراضی در
سوریه شد .این اعتراضات در ابتدا به شیوههای مسالمتجویانه در حال پیشروی بود و معترضان
خواســتار اصالحات سیاســی ،اصالح امور اقتصادی و لغو قانون وضعیــت اضطراری بودند
(.)Pradhan,2017:95
اما در این میان ،شیوه برخورد دستگاه حکومتی با این حرکتها که باعث کشتهشدن تعدادی
از شرکتکنندگان شد ،مشــی اعتراضی و ساخت سیاسی سوریه را تغییر داد و این کشور را وارد
بحران امنیتی کرد .بااینحال ،یکی از اقدامات بشــار اســد بهرهبرداری از شکافهای مذهبی –
فرقهای در ســوریه بود .وی علویها و ســایر گروهها را متقاعد کرد که این حرکتهای شورشی
یک توطئه از سوی افراطگرایانسنی مذهب است که خواهان سرنگونی دولت و بعدازآن قتلعام
علویها هســتند ( .)Pollack,2019:492گســترش این اقدامات چهار پیامد مهم در ســاخت
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سیاسی سوریه و تعمیق بحران این کشور و گســترش جریانهای تکفیری بهعنوان یک بدیل 1در
وضع موجود داشت که به شرح زیر است:
• سرکوب گسترده سیاسی از سوی سیستم حکمران در سوریه که بر کنشگری حرکتهای
افراطگرایانه 2و نظامی شدن آنها تأثیر فراوان داشت؛
• ملحق شــدن بخشهایی از ارتش بهویژه ســربازان و افســران بخشهای میانی به این
جریانات بهدلیل عدم تأمین مطالبات اقتصادی که منجر به شکلگیری ارتش آزاد سوریه
گشت؛
• ورود عناصر مخرب به سیســتم تصمیمگیری سیاســی در ســوریه یعنی قدرتهای فرا
منطقهای و منطقهای مانند آمریکا ،عربستان ،رژیمصهیونیستی و ترکیه؛
• بســط و اشــاعه گفتمان ایدئولوژیک تنشزا برای مقابله با گفتمان سیاسی حاکم که در
غالب گروههای تکفیری بروز یافت.
بررســی تحوالت سوریه نشــان میدهد که از ســال  ۲۰۱۲تا  ۲۰۲۰جریانهای تکفیری
بهعنوان یک اپوزیســیون در این کشــور احیا شدند .در ســال  ۲۰۱۲بود که جریان جبههالنصره
ً
اعالم موجودیت کرد و در ســالهای بعد با رشــد جریان تکفیری داعش عمال فضای سیاســی
ً
ســوریه تبدیل به منزلگاه جریانهای تکفیری شد .اساسا افراطگرایان مذهبی این فرصت را یک
غنیمت بزرگ میدانســتند که به ساخت یک میلیشای فرقهای (ســنیهای افراطی) بدل گشت.
با قدرتیابی جریانهای رادیکال مانند جبههالنصره خشــونت علیه علویها و مسیحیان و سایر
اقلیتها گســترش یافت و همین عامل بهعنوان یک پیشران 3جهتدهنده به تشدید شکافهای
فرقهگرایانه در سوریه و افزایش تنشهای رادیکالی منجر شد.
بهطورکلی ،در ســوریه حاکمیت به دلیل ناتوانی در پاســخگویی به مطالبات و خواستههای
مردمی و عدم نظمســازی دموکراتیک بستر تولید جریانهای تکفیری مانند جبههالنصره و داعش
را فراهم آورد ( )Lilli,2015: 187جریانهایی که باعث شــد بحران ســوریه را وارد یک آشــوب
حاکم در سوریه
بیپایان و امنیتی گردانند و تبدیل به یک اپوزیسیون مخرب شوند .ناتوانی هیئت ِ
1. Alternative
2.Extremism
3. Drivers
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در پاســخگویی به مطالبات مردمــی و ادراک آنان از این جریانات بهعنوان جریان تروریســتی
ً
باعث جدایی بخشهایی از جامعه از حاکمیت شــد ،بخشهایی کــه عمال علم مخالفت را با
دولت برداشتند و بستر خشــونتآفرینیهای تکفیری بودند ( .)Fledman,2020: 78بهطورکلی،
پاســخگویی ضعیف حکومت بشار اسد نســبت به درخواســتهای اصالحطلبانه اپوزیسیون
سکوالر و عدم شــکلگیری یک اجماع راهبردی – نخبگانی باعث شد تا خواستههای این بخش
از جامعه و پویشهای دموکراتیک آنان به سمت جنگ داخلی و رادیکالیزاسیون افراطی – تکفیری
کشانده شود و فرصت راهبردی الزمی برای گروههایی مانند جبههالنصره و داعش فراهم آید.
ظهور پاد گفتمان تکفیری جبههالنصره و داعش در ســالهای بعد در چارچوب مدل سیکل
بحرانــی حرکــت میکند؛ بدین منظــور که انباشتهســازی مطالبات اجتماعی و خواســتههای
اصالحطلبانه و عدم پاســخگویی مناسب و بهموقع آن بسترســازی ظرفیتهای خشونتآمیز را
به وجود آورد و بر همین اســاس بــا ورود دولتهای منطقهای و فرامنطقهای در ســوریه جریان
ً
شزا به وجود آورد .اساسا حادثه شعارنویسی دانشآموزان
رادیکالیزاسیون را بهعنوان کاتالیزور تن 
سوری و برخورد حاکمیت با آنان بهعنوان عامل محرک در شروع یک بحران سیستمی در سوریه
اســت ،پیشــرانی در جهت بازتولید احیاگری رادیــکال و ظهور اســامگرایی افراطی در غالب
گروههایی مانند جبههالنصره و داعش شــد که معمای امنیت را در سوریه ایجاد و تداوم بحران به
تشدید یک بحران امنیتی منجر شد.
بهبیاندیگر ،نظم سیاســی ســوریه از  ۲۰۱۱به بعــد نظمی بر مبنای گــذار از بحران بطئی
ً
(کند) به وضعیت کامــا بحرانی تغییر جهــت داد ( .)Frederickson and et al,2013: 33در
ٔ
مرحله اول ،که بحران بطئی اســت شــروع اعتراضات ،وجود محرومیتهای نسبی اجتماعی و
عدم مدیریت دولتی این مطالبات و همچنین حاکم بودن فرهنگ خشونتســاختاری قابل تبیین
ٔ
مرحله دوم ،بحران ویژه شکل گرفت؛ که ســرکوب معترضان به دلیل ترس از دست
اســت .در
دادن مشروعیت سیســتم حکمرانی صورت گرفت و بسترسازی الزم برای افزایش اعتراضات در
ٔ
مرحله
قالب تحولخواهی انقالبی در مشــی خشــونتآفرینی و امنیتزدایی صورتبندی شد.
ً
ســوم ،بحران نوظهور که بهواسطه عدم اجماع سیســتمی رخ داد .اساسا با افزایش خشونت علیه
غیرنظامیان و اســتفاده ابزاری از هویت فرقهگرایانه ،ظهــور گروههایی مثل جبههالنصره و بعدها
داعش منجر به نظامیشدن حرکتهای اعتراضی شد.
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ٔ
مرحله متغیر افراطگر در سیســتم تصمیمگیری حضور داشــت و در
بهعبارتدیگر ،در این
ً
افزایش شــدت بحران در نظام سیاســی مؤثر عمل کرد .در مرحله چهارم و آخر وضعیت کامال
بحرانی شکل گرفته است .در این وضعیت سوریه وارد بحران ساختاری شدیدی شد بهطوریکه
گروههــای افراطی – رادیکالی مانند جبههالنصره به کادرســازی پرداختند .درعینحال متغیرهای
خارج از سیستم شامل قدرتهای مخرب منطقهای و فرا منطقهای وارد عرصه گشتند و درنهایت
بحران آشوب سیستمی و یک جنگ امنیتی با حضور قدرتهای خارجیشکل گرفت.
با عطف به این مسائل در نظم سیاسی ســوریه پویشهای خشونت شاخهای به وجود آمد که
شامل  )۱خشونت تجلیگرا شامل مطالبات ،خواستهها ،محرومیت نسبی اجتماعی – اقتصادی و
سیاسی )۲ ،خشونت واکنشی شامل شروع اعتراضات در غالب نظام گفتمانی بیداری اسالمی که
واکنشی بود در برابر خشونت تجلیگرا )۳ ،خشونت فرقهای که بهواسطه ادراک دولت از بازیگر دوم
ایجاد شــد )۴ ،خشونت دفاعی که شامل دفاع نظام حکمرانی از خود در برابر نظم آشوب هست و
 )۵خشونت سازمانیافته که ورود بازیگران منطقهای و فرا منطقهای به سوریه در جهت تغییر موازنه
ً
قدرت در این کشور میباشد (حکیم و غالمی .)۱۳ :۱۳۹۹ ،اساسا پیدایش این پویشهای پنجگانه
شاخهای و همافزایی آنان در کنار یکدیگر به هویتسازی آشوب بیپایان در سوریه بدل گشت و این
کشور را حیات خلوت گروههای تکفیری – سلفی مانند جبههالنصره و داعش ساخت.
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 .۳پاد گفتمان سلفی – تکفیری؛ انعکاسی جدید از بستر منازعهآمیز در سوریه
ظهور گفتمان امنیتزدای ســلفی – تکفیری در سوریه پس از سال  ۲۰۱۱و تحوالت مربوط
به بیداری اســامی منجر به پیدایش گروههایی با ماهیت رادیکالی شد .در کنار بسترهای داخلی
که پیشران مؤثری در احیا و بازتولید این جریانات بودند مانند سطحی از محرومیتها اقتصادی
ً
 سیاســی ،متغیرهای فرامنطقهای (خارجی) هم در بروز آن مؤثر میباشند .اساسا یک کنشگرمنطقهای مانند عربستان سعودی با سرمایهگذاری پروکسیوار و شبکهای خود سوژههای امنیتی
جدیدی در حمایت از این گروههای تکفیری ایجاد کرد.
شروع بحران در ســوریه اگرچه سویه داخلی داشت و شکافهای موجود نشئت میگرفت،
اما نقشآفرینی قدرتهای منطقهای مانند :عربســتان ،رژیم صهیونیســتی ،ترکیه ،قطر در قالب
پررنگسازی بسترهای فرقهگرایانه و بازیگران فرامنطقهای مانند آمریکا بهمنظور موازنهقوا و تثبیت
ً
منافع خود بر تعمیق بحران موجود میافزاید ( .)Khatib,2021:43-49اساســا بررسی بیثباتی و
ارزیابی دخالت نیروهای منطقهای و فرامنطقهای در مکعب بحران سوریه نشان میدهد ،مداخله
نیروهای فراپیرامونی در ســوریه مانند آمریکا در جهــت تغییر موازنه قدرت در منطقه خاورمیانه
هست؛ به همین دلیل سیاست تغییر موازنه با حمایت از جریانهای تکفیری پیگیری شد.
برهمیناساس ،رشد جریانهای رادیکال اسالمی مانند جبههالنصره و بعدها داعش در سوریه
بر این مبنا قابل تبیین است .بهبیاندیگر ،گفتمان حاکم بر نظم سیستمی (نظم حکمرانی سیاسی)
در سوریه نشان ٔ
دهنده تعارض بیناالذهانی کنشگران است که نگرش هویتی پیداکردهاند و باعث
بروز پادگفتمان تکفیری – رادیکالی در سوریه شده است .بهعبارتدیگر ،در بحران سوریه و ظهور
پادگفتمان سلفی مانند جبههالنصره موضوع کانونی قدرت و عدم توازن قدرتاند؛ به این معنا که
قدرتهای منطقهای مانند ترکیه ،عربســتان ،ایران ،رژیم صهیونیستی و  ...به دلیل نظم آنارشیک
سیســتمی در خاورمیانه به ایجاد تــوازن قدرت در برابر هم عمل مینمایند .بر همین اســاس،
بازیگری مثل عربستان سعودی به دنبال توازن سلفی – تکفیری بهعنوان گفتمان موردقبول خود در
خاورمیانه در برابر گفتمان شــیعی به رهبری ایران و حزبالله لبنان است تا بهنوعی توازن قدرت
را به سود خود تغییر دهد و نظم متناسب با منافع خود را راهبردی کند .به عبارتی در سوریه تقابل
گفتمان مقاومت (گفتمان شیعی) با گفتمان مداومت (گفتمان تکفیری با الگوی حفظ و سرایت)
بسترساز تقابلهای هویتی و تکثیر نیروهای منازعه گرا شده است.
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ســازوکار مدیریت بحران در ســوریه پس از تحوالت مربوط به بیداری اسالمی تحت تأثیر
نیروهای مداخلهگــر منطقهای و فرامنطقهای میباشــد (مصلینــژاد .)۱۱۱ :۱۳۹۵ ،در غایت
کانونی این بازیگران در ٔ
وهله اول هدف ،کاهش قدرت منطقهای ایران بوده اســت .کشــورهایی
مانند عربســتان ،رژیم صهیونیستی ،ترکیه ،قطر بهعنوان مداخلهگرهای منطقهای و ایاالتمتحده
بهعنوان متغیر مداخلهگر فرا منطقهای با اســتفاده از الگو و مدل محدودسازی قدرت رقیب سعی
در تغییر توازن منطقهای به سود خود در سوریه را داشتهاند تا بهنوعی ژئوپلیتیک قدرت را به سود
خــود تغییر دهد ( .)Lund,2012: 4بهطورکلی ،نیروهای فــرا پیرامونی اهمیت مؤثری در امنیتی
ســازی و بحرانسازی دارند .بهعبارتدیگر ،حمایت کشــورهای منطقه و فرا منطقه از نیروهای
فروملی در ســوریه مانند گروههای مخالف بشار اســد ،بستر سیاسی – اجتماعی این کشور را به
سمت متقاعدســازی بحران پیش برده است .حمایت این کشــورها از گروههای مسلح و تندرو
بستر خشــونت و فرقهگرایی را در سوریه ایجاد نموده اســت و کنشهای تقابلجویانه داخلی را
در این کشــور پررنگ ساخته است که بهنوعی منجر به ظهور پادگفتمان سلفی و گروههایی مانند
جبههالنصره شده است.
حرکتهای بیداری اسالمی در جوامع هدف خاورمیانه میتوانست در میانمدت و بلندمدت
ً
منتج به نتایج مثبت و تغییرات ساختاری منطبق بر عقالنیت راهبردی حرکت کند و اساسا حرکتی
بود در جهت آگاهی اســامی بر بنیاد اســامخواهی که میبایســت در جوامع هدف به وجود
میآمد (مراد پوردهنوی .)۱۰۸ :۱۳۹۹ ،اما گسترش خوانش سلفی بر مبنای پخش سرایتپذیری
مانع این کار شــد .همواره این روایت موجب شد تا جریانات سلفی – تکفیری فرصتی راهبردی
برای بازتولید خود پیدا کنند .شــکلگیری حرکتهای بیداری اسالمی در کشورهای اسالمی از
یکشکل دیگر برخوردار بود؛ بدینصورت که عدم درک سیستم نخبگانی در این کشورها باعث
شــد که در فردای پس از تحوالت درک مشترکی برای پاســخگویی به مطالبات اجتماعی شکل
نگیرد و همین موجب شــد تا گروههای تکفیری هریک خوانشی جدید از مقابله با وضع موجود
ٔ
عرصه سیاسی و تصمیمگیری شوند.
ارائه دهند و بهعنوان یک نظم مسلط وارد
بهعالوه همراهی کشورهایی مانند عربســتان سعودی ،رژیم صهیونیستی و ایاالتمتحده از
این جریانات بر قدرت کنش ورزی آنان در اتمســفر بیداری اســامی افــزود و بهعنوان گفتمان
غالب پدید آمدنــد (التیامی .)۱۵۱-۱۵۳ :۱۳۹۹ ،بهطورکلی ،بیشــتر نفع راهبردی را از ظهور
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و گسترش جریانهای تکفیری – سلفی را کشــورهایی مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی میبردند
بهطوریکــه دو عامل مهم در ارتباط با این موضوع به تأمیــن منافع فرا منطقهای و منطقهای آنان
منجر میشد:
 )۱هدف اصلی بیداری اسالمی که مبارزه و مقابله با آمریکا و اسرائیل بود به حاشیه میرفت
و از اعتبار ساقط میشد؛
 )۲پروژه اســام علیه اســام که گفتمان موردقبول آنان بود باعــث تضعیف هر دو طرف
ً
درگیری خواهد شــد و این مســئله نهایتا بر تأمین منافع منطقهای و فرا منطقهای این دو
کشور میافزاید و پروژه هژمونسازی گفتمان غرب را به وجود میآورد.
ً
اساسا جریانهای سلفی – تکفیری و نوبنیادگرا مانند جبههالنصره در سوریه همواره در جهت
انجام کنشگری و کسب قدرت سیاسی بهعنوان یک جریان آلترناتیو به ابرسازی در نظم سیاسی
موجود داخلی و منطقهای روی میآوردند .بهعبارتدیگر ،در جوامعی مانند ســوریه مؤلفههای
فشار ســاختاری که شــامل :محرومیتها ،تضادهای اجتماعی ،گوناگونی قومیتی غیر همگرا،
فرقهگرایی حکومت ،شــکلگیری مؤلفههای اقتصادی غیر ساختاری و نامتوازن ،خصومتهای
فرقهای که به ٔ
گفته مایکل دوران و ســلمان شــیخ 1ســوریه را تبدیل به ارواح حمله کرده است.
ازجمله عوامل بروز خشونتهای رادیکالی با رهبری تکفیریها بوده است (Matar and Kadri,
.)2019: 53-59
بهبیاندیگر ،ترکیبی از این فشــارهای ســاختاری و همراه ســازی آنان با کنشگری گروههای
ً
تکفیری که اساســا با پررنگ ســازی کنشهای معطوف به ارزشهای ازدســترفته ،دســت به
اقدامهای خشــونتآمیزی زدند و درصدد بازتعریف نظم و ســاخت سیاســی برآمدند .در باب
سطوح کنشگری جبههالنصره در ســوریه بهعنوان یک مدل آلترناتیو باید بیان نمود که در سطح
ً
ارزشــی اساسا تعهد مستقیم به خوانشهای رادیکالی – سلفی داشتند .در ارتباط با هنجار سازی
این گروه به همنوایی کلی با فرقهگرایی و کادر ســازی گزینشی از میان مخالفین ارزشی حکومت
اسد یعنی اقشار آسیبدیده در همه سطوح ازجمله اهل سنت پرداختند .درکنش سازمانیافته این
ً
ً
گروه اساسا ساختیابی یک نظم و سیستم جایگزین مدنظر بوده است و نهایتا در پیش فهمهای
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 .۴ظهور جبههالنصره در ســوریه از مشروعیت یافتن ارزشها تا تدوین معلومات گفتمانی
آنان با تأکید بر محرومیت نسبی
همزمان با سرکوب شدید سیاسی توسط نیروهای امنیتی در شهر درعا ،حرکتهای انقالبی ظهور
پیدا کردند .در حالیکه بشــار اسد موافقت خود را با اصالحات محدود سیاسی – اقتصادی اعالم
کرده بود؛ اما گســترگی اعتراضات در سوریه بیش از گذشته بود و بهنوعی این اعتراضات با مشی
اقتصاد  -زندگی ازدســترفته که بهعنوان زیرمجموعه محرومیت نســبی بودند به کنش ورزی
پرداختند .با افزایش سطح خشونتها و سرایت آن به دمشق حاکمیت و سیستم حکمران تصمیم
به آزادسازی یکسری از زندانیان سیاســی گرفت و تعدادی از این زندانیان آزاد شدند .بااینحال
عالئم اولیه کانون مقاومت مســلحانه در برابر سیستم سیاسی سوریه در ماه مه  ۲۰۱۱ظاهر شد.
ً
اساســا تا اوت  ۲۰۱۱چندین گروه مقاومت در برابر سیستم سیاســی مسلط سوریه در دمشق و
شمال سوریه ایجادشده بودند که هدف آنان مبارزه بانظم سیاسی حاکم بر آن بود.
بســیاری از نیروهای این گروههای اعتراضی که مشی تکفیری – سلفی در آنان پر رنگ بود از
میان اقشــار آسیب دیده بودند که ازلحاظ اقتصادی ،سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی در وضعیت
خوبی نبودند وبه گفته آمار منتشرشده حدود  ۳۳درصد از جمعیت را شامل میشدند که تنها راه
بقا و نجات خود را مبارزه مسلحانه با حاکمیت میدانستند (Rabinovich and Valensi,2021:
ً
 .)41-47اساســا گروههای تکفیری مانند جبههالنصره در ســوریه نسبت به حوادث سوریه توجه
جدی داشــتند که هدف نهایی آنان یک مدل حکمرانی جایگزین 1در برابر نظم مسلط فعلی بود.
ظهور گروههای ســلفی مانند جبههالنصره در سوریه بهعنوان مشروعیتسازی در بخش نهادی،
تعهد به یک نظم و ساختار تکفیری داشتند .در این مسیر ،چنین جریانی بهعنوان الگوی آلترناتیو
حکمرانی درصدد هنجار ســازی متناسب با مشــی گفتمانی خود که همان تکفیریت میباشد،
بوده اســت .در ایفای نقش و اســتعداد کلی این گروه میتوان مؤلفههایی مانند خشونتورزی،

1. Alternative Model of Governance

مطالعه موردی :جبههالنصره
سوریه،آمریکا
هژمونی
افولدر
بنیادگرایی
ظهورایران بر
اسالمی
انقالبفهم
واکنشی و
پارادایمتأثیر
بررسی
سیدابیراهیم سرپرست سادات ،احسان مزدخواه
محمدمیرزائ
حسنحمیدی،
سمیه

ً
ٔ
مرحله آخر برای تدوین نظم مطلــوب خود که بتواند به
طایفهگرایــی را مطرح کرد و نهایتــا در
جذب مخاطب و کادر ســازی بپردازد ،نگرشهای ایدئولوژیکی – هویتی ســلفی برای پاسخ به
محرومیتهای اقتصادی – سیاسی ،فرهنگی – اجتماعی و امنیتی را بیان نمود.
بهعبارتدیگــر ،بر پایــه اصــل تکافوکنندگی که از مؤلفههای ســازنده در شــاخصهای
بررســی ٔ
کننده محرومیت نسبی است ،احساس ســرخوردگیهای هویتی – اجتماعی گروههایی
مانند اعراب ســنی ،و احســاس آنان مبنی بر اینکه از سمت سیســتم حاکمیت شیعی – علوی
در ســوریه کنار گذاشتهشدهاند باعث شد تا بســتر و زمینه برای شکلگیری گفتمان مداومت به
رهبری تکفیریها (جبههالنصره) به وجود آید و بهتبع این امربر افزایش خشــونتها ،ناامنیها و
ً
نهایتا امنیتی شدن بحران سوریه انجامید .در کنار این مسائل حمایتهای منطقهای از جریانات
آلترناتیو با گفتمان ســلفی – تکفیری تغییر در معادالت منطقهای را در نظر داشــت .بدین منظور
که حمایتهای عربســتان سعودی ،رژیم صهیونیســتی از جنبشهایی مانند جبههالنصره منجر
به ظهور هژمونی اعراب ســنی افراطی میشــد که میتوانست رهبری کشورهایی مانند عربستان
سعودی را در نظم خاورمیانه تحکیم نماید.
بهطورکلی ،گروههایــی مانند جبههالنصره و داعش از فرصت پیــش آمده برای معرفی خود
بهعنوان یک جایگزین مناسب بهرهبرداری کردند .در اکتبر  ۲۰۱۱با افزایش سطح نارضایتیهای
ً
داخلی ســوریه جبههالنصره بهعنوان (جبهه پشــتیبان) شــکل گرفت .گروه بنیادگرایی که اساسا
در بیــان نقش و کنشگری خود بیــان میدارد که آنان بهمنظور مبارزه بــا ظلم ،بیعدالتی ،فقر،
ٔ
واسطه سیاستهای اشتباه دستگاه حکمرانی بر مردم سوریه تحمیل
محرومیتهای انسانی که به
گشته اســت بهعنوان یک نظم جایگزین وارد عرصه شدهاند ( .)Lister,2015:59-64این گروه با
ً
شــعارهایی که رنگ و بوی آرمانهای ناسیونالیستی داشت و اساسا منجر به شکلیابی تفکرات
ٔ
واســطه این رویکرد پان عربی است بر قدرت
پان عربیســم میشد به جذب نیرو اقدام کرد و به
ٔ
توسعه
ســلفیت خود افزود .بهطور کلی ،از ژانویه تا آگوست  ۲۰۱۲یک دوره جدی در ظهور و
شورشیان جهادی در ســوریه بوده اســت .این گروههای بنیادگرا با بسیج اجتماعی و کنشهای
ً
جمعی معطوف به ارزش که اساســا تبدیل به خشــونتافزایی شدند فضای سیاسی سوریه را در
دگرگون ســاختند و بحران داخلی این کشور را به شدید بحران امنیتی در منطقه خاورمیانه تبدیل
کردند.
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ســوریه موضوعی منحصربهفرد برای مطالعه امنیت در خاورمیانه و علتیابی رشــد گروههای
ً
تکفیری هست .امر قدرت در ســوریه اساسا با پنهان شدن در پشت یک نظام و ساختار سیاسی
ٔ
هنگامه وقوع ٔ
پدیده
پایدار و خنثیسازی ضعفهای سیستم حکمران منجر به این مسئله شد تا در
بیداری اســامی منابع ناامنی متکثر بهعنوان حوزههای ارجاع دهنده به امنیتزدایی و رشدیابی
گروههای تکفیری بازشناســی شوند .بهطورکلی ،در سوریه فقدان توسعه سیاسی متوازن و توسعه
اقتصادی نامتوازن با ســاخت اجتماع منجر به فعالسازی شــکافهای اجتماعی شد که نتیجه
این مسئله رشــد گروههایی تکفیری مانند جبههالنصره و بعدازآن داعش شد .بشار اسد با تأکید
ً
بر رویکرد اصالحات از باال برای اصالحســازی روند توســعه در سوریه باعث شد تا وی اساسا
جایگزین و بدیل مناســبی را برای ساخت سیاسی ســوریه ارائه ندهد و با یک رهیافت مبتنی بر
آزمون و خطا وارد عمل شود.
بر همین اســاس به دلیل نبودن طرحهای جامع پوششــی در حوزههای اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی توســعه ناموزون در بستر اجتماع شــکل گرفت و باعث این موضوع شد که عدهای از
شرایط اقتصادی و سیاسی مناسب محروم بمانند .در چنین فضایی از محرومیت بود که گروههای
تکفیری مانند جبههالنصره با یک بسیج اجتماعی به کادرسازی و جذب نیرو از میان محرومین و
ً
ســرخوردگان پرداختند که نهایتا با پیوستن بخش اعظمی از محرومان جامعه به این گروه و پیوند
امر سیاســت و هویت بهعنوان چارچوب امنیتزدایی در سوریه پدیدار شد و ٔ
نتیجه این وضعیت
افزایش سطح ناامنی ،خشونت ،ناکارآمدی دولتی هست .علت اصلی تعارضات و امنیتی شدن
بحران سوریه این بود که شهروندان سوری دولت را منبع اصلی ناامنی و تهدید رفاه میدانستند.
بهطورکلی ،ناکارآمدی حکمرانی و در کنــار آن دخالت بازیگران فرامنطقهای باهدف تغییر
موازنه قدرت منطقهای در سوریه باعث شــده است تا ضمن رشد گروههایی چون جبههالنصره،
ســطح ناامنی و امنیتیشــدن بحران ســوریه افزایش پیدا کند .اما میتوان با یکسری از تغییرات
از ســوی ساختار تصمیمگیر و تصمیمساز ســوریه ،تهدیدات به فرصتی برای حلوفصل بحران
تبدیل شوند (عوامل داخلی و ساختاری) .در ُبعد عوامل فراملی دخالت بازیگران بینالمللی در
تحوالت ســوریه همواره نقش منفی داشته است و این کشــور را به بستر رقابتهای ژئوپلیتیکی
و تغییــر چرخه و توازن قدرت منطقهای در خاورمیانه تبدیل ســاخته اســت .دخالت بازیگران
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ً
منطقهای مانند ترکیه ،قطر و عربستان در سوریه اساسا در محور مقابله با رژیم اسد و حمایت از
گروههای خشــونتطلب بوده است و دخالت بازیگران فرامنطقه ای مانند آمریکا و روسیه منجر
به عدم مصالحه بین دولت ســوریه و گروههای اپوزیســون و تعمیق سازی روند بحران و تبدیل
ش��دن آن به یک معضل امنیتی – ساختاری گردید .بحران سوریه نشــان داد که منافع و عملکرد
ِ
قدرتهای بزرگ در نهایت تعیینکننده نتایج بینالمللی اســت و تنها در چارچوب منافع چنین
قدرتهایی قابلفهم هست همچنین ناکارآمدی سازههای جمعی بینالمللی مانند شورای امنیت
برای مقابله با بحران سوریه نشاندهنده نقش منفی بازیگران و نهاد های جهانی است.
در پایان پیشنهاداتی جهت حل وفصل بحران سوریه ارائه میگردد:
 .۱پیگیری صلح با معارضان سیاسی سوریه برای کاهش سطح تعارضات .۲ ،انجام یکسری
اصالحات متوازن سیاسی – اقتصادی که بتواند پاسخگوی خواستهها ،مطالبات مردمی و انباشت
تقاضاهای اجتماعی باشــد .۳ ،بازنویسی قانون اساسی با تأکید بر حقوق شهروندی و یا اعمال
حاکمیت قانون و شفافیت در سطح سیســتم حکمرانی .۴ ،پیگیری گفتگوهای سوری – سوری
بهعنوان پیشــران گذار از بلوغ منازعه به بلوغ مذاکره بــا همکاری بازیگران منطقهای .۵ ،تقویت
پروسه دولت – ملتســازی در میانمدت و بلندمدت برای جذب حداکثری در سطح اجتماعی
و همســبتگی ملی با تأکید بر بسترسازی برای بازگشت آورگان و جلوگیری از تبدیلشدن آنان به
معضل امنیتی فراگیر .۶ ،تقویت پایههای اقتصاد ملی و کاهش بســترهای فســادآمیز و شفافیت
عملکردی حاکمیت برای افزایش ضریب امنیت اقتصادی و امنیت انســانی شــهروندان سوری،
 .۷استفاده از ظرفیت نشستهای منطقهای مانند کنفرانس بغداد در جهت حلوفصل منطقهای
بحران سوریه با حضور کنشگران درگیر در بطن منازعه.
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چکیده
عربستانســعودی به عنوان یکی از کشــورهای مهم منطقه خاورمیانه در طول دهههای گذشته
ً
در چهارچوب یک کشــور محافظهکار عمل کرده و عمدتا به عنوان کنشگری که طرفدار وضع
موجود و مخالف تغییر هســت ،شــناخته شــده اســت .اما در طول دوره بیداری اسالمی و به
خصوص از ســال  2011در وقایع بحران سوریه ،رفتارهای عربستان در عرصه منطقهای نشانگر
عبور این کشــور از رویکرد محافظهکاری و متمایل شــدن به ســمت و سوی رویکرد تهاجمی
در سیاســتخارجی است .بر این اساس ،ســوال اصلی این است که رویکرد ساسیتخارجی
عربستان در حمایت از گروه های تکفیری –جهادی چگونه است؟(مسئله) برای پاسخ به سوال
مذکور ،بااستفاده از روش توصیفی –تحلیلی و جمعآوری دادهها با بهرهگیری از مقاالت ،اسناد
و منابع کتابخانهای موجود (روش) این نتیجه حاصل شــده اســت که راهبردهای عربستان در
قبال گروههای تکفیری –جهادی در منطقه و باالخص در ســوریه ،طیفهای متنوعی از حمایت
مستقیم ،اجماعسازی در سطح سازمانهای منطقهای همسو و ائتالفسازی با برخی کشورهای
منطقــه را در بر میگیرد کــه در نهایت میتوان اذعان کرد که این نــوع رویکردهای تهاجمی و
الگو برداری از گروههای تکفیری-جهادی در آیندهای نزدیک برای حاکمیت و گفتمان وهابیت
عربستان نیز دردسرساز خواهد شد(یافته ها).
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عربستانســعودي به عنوان يکي از بازيگران کليدي منطقه خاورميانه در طول دهههاي گذشــته
به داشــتن رويکردي محافظهکارانه در سياســت خارجي مشــهور بوده و عمدتا به عنوان بازيگر
طرفدار وضع موجود و مخالف سرســخت تغيير شناخته شده است .اما در طول سالهای اخير،
رفتار عربستانســعودي در عرصه منطقهاي نشانگر عبور اين کشــور از سنت محافظهکاري در
سياســتخارجي و گرايش شديد به دنبال کردن سياســتخارجي تهاجمي و کنشگرایانه است.
عربســتان از ابتدا دخالتهای آشــکاری در بحران ســوریه داشته اســت .در ماههای نخست
اعتراضات در ســوریه ،عربستان از نظام سوریه حمایت کرد؛ اما با گسترش اعتراضات و افزایش
انتقادهای برخی از مقامات کشــورهای منطقه به نظام ســوریه ،پادشاه عربستان در اوت 2011
طی بیانهای خواســتار پایان دادن به خشونت و کشــتار معترضان شد .در همین راستا ،عربستان
نظام ســوریه را فاقد مشــروعیت خواند و روابط خود را با ســوریه قطع کرد .به تبع آن ،عربستان
تحریمهای اقتصادی را علیه نظام ســوریه اعمال کرد و از گروههای مخالف نظام این کشــور نیز
حمایت مالی و لجســتیکی کرد .تالشهای شــدید ریاض از طریق کمکهای گســترده مالی،
نظامی و سیاسی به مخالفان سوریه در کنار تالش برای وحدت گروههای معارض و اعمال فشار
به آمریکا برای اقدام نظامی علیه دمشــق ،تا ســال  2014را در بر میگرفت .سعودیها به دالیل
متعددی از جمله تضعیف محور مقاومت و تغییــر در موازنه قدرت منطقهای تصمیم گرفتند بر
سر سرنگونی حکومت بشار اسد تالش کنند.
ی گذشته مهمترین منبع تکوین ،حمایت و صدور گروههای تکفیری-
این کشور طی دههها 
جهادی به جهان اســام و جهان عرب بوده اســت .عربســتان ،گفتمان وهابی و ســلفیگری و
گروههای اســامگرای افراطی مبتنیبر این نوع از عقیده و تفکر را بهعنوان مهمترین و اصلیترین
ابزار برای نفوذ در منطقه و پیشــبرد اهداف سیاستخارجی خود مورد استفاده قرار داده است .از
دالیل حمایت این کشــور از گروههای اسالمگرای افراطی ارائه الگوی نظم جانشین در منطقه از
طریق گفتمان ســلفیگری و جلوگیری از نفوذ و قدرتگیری ایران در منطقه است .حمله نظامي
تمام عيار به يمن ،حضور فعال و گسترده در بحران سوريه و تالشهاي مقابلهجويانه در برابر نفوذ
جمهوري اسالمي ايران در منطقه همگي نشان دهنده اين است که عربستان وارد مرحله متفاوت
و جديدي در سياست خارجي خود شده که نيازمند تبيين و تحليلي اساسي است.

 .1پیشینه پژوهش
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در خصوص پژوهشهای انجام شــده پیشــین در رابطه با رویکرد سیاستخارجی عربستان در
حمایت از گروههای تکفیری-جهادی (مطالعه موردی بحران ســوریه) میتوان این آثار را به دو
دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد؛
در مطالعات خارجی؛ ابراهیم ،ترجمه فرازی ( )1395در کتاب سلفیت جهادی در عربستان
ســعودی ،نویسنده در این کتاب روند شــکلگیری گروههای تروریستی –تکفیری را شرح داده و
ریشههای فکری و تربیتی این گروهها را به طور مفصل بیان کرده است .این کتاب حاوی جزئیات
مهمی از تحوالت سیاســی و اجتماعی در عربستان است که تولد تفکر کشتار و خشونتورزی
افسارگسیخته از پیامدهای این تحوالت محسوب میشود.
و در راســتای مطالعات داخلی از جمله؛ هدایتی شــهیدانی و مــرادی کالرده ( )1393در
مقاله ی مؤلفههای مؤثر بر سیاستخارجی عربستانسعودی در قبال تروریسم تکفیری :تحلیلی
چند ســطحی ،از ســطوح تحلیل داخلی ،منطقــهای و بینالمللی به مطالعه سیاســتخارجی
عربستانســعودی پرداختهاند .تأثیرات ناشی از رژیم ســلطنتی و فرقه وهابیت ،الگوی رقابتی با
ایران در سیاستخارجی عربســتان و نیز قابلیت ایدئولوژیکی عربستان در به کارگیری تروریسم
تکفیری -جهادی در راهبرد نیابتی سیاســتخارجی آمریکا و همچنین تقابلسازی با روسیه در
حوزه آســیای مرکزی و قفقاز ،از مهمترین مؤلفههای مؤثر بر سیاستخارجی عربستانسعودی
درباره تروریسم تکفیری -جهادی هستند.
کوهکن و تجری ( )1393در مقاله ی بحران ســوریه و سیاست منطقهای عربستانسعودی
( 2011تا  ،)2014بیان میکند که شــروع بحران در سوریه باعث رقابت بین بازیگران منطقهای
و فرامنطقهای شــده که در میان بازیگران منطقهای ،عربستان نقش بارزی در تحوالت این کشور
ی آن که مهار ایران در منطقه بخشی از آن است ،ایفا نموده و
با توجه به اســتراتژی سیاستخارج 
بیان میکنند که عربســتان با هدف ارتقای جایگاه منطقهای خود وارد بحران سوریه شده است و
در همین راستا سیاستهایی را اتخاذ کرده است.
درج و امامجمعه زاده ( )1397در مقاله ی تجزیه و تحلیل رویکرد عربستانس��عودی نسبت
به تحوالت س��وریه ،بیان میکنند که از نگاه ریاض ،س��رنگونی اس��د در دمشق باعث تضعیف
محور مقاومت و کاهش نفوذ منطقهای ایران و مهار آن میشـ�ود .در این راسـ�تا ،عربسـ�تان در
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تعریفی هویتی ،حمایت و پشتیبانی از معارضین سوری را در جهت اهداف و منافع خود قلمداد
میکند و در راستای تغییر و دگرگونی در نظام سیاسی سوریه مبادرت میورزد.
آنچه پژوهش حاضر را از دیگر پژوهشهای انجام شده متمایز میسازد ،این است که
پژوهشهایی که مورد مطالعه قرار گرفتند بیشــتر به مباحثات تک ُبعدی یا دو ُبعدی در خصوص
گروههای تکفیری-جهادی و سیاستخارجی عربستان و یا تلفیقی از این دو در برخی پژوهشها
میباشــد .در برخی از پژوهشها نیز به صورت مستقیم به نقش عربستان در بحران سوریه اشاره
شــده اســت .در اکثر پژوهشهای صورت گرفته در خصوص تروریســم یا گروههای تکفیری-
جهادی ،به نقش گروهک داعش پرداخته شــده و از دیگر گروههای افراطی و معارض در بحران
سوریه ســخنی به میان نیامده اســت .در نهایت تفاوتی که در این پژوهشها نسبت به پژوهش
حاضر میتوان به روشنی به آن اشــاره کرد این است که هیچ اشارهای به دیگر گروههای تکفیری
و افراطی مؤثر در سیاستخارجی عربســتان در منطقه و به ویژه در بحران سوریه نشده است .و
در هیچ یک از پژوهشها به رویکرد تهاجمی سیاســتخارجی عربستانسعودی به ویژه از سال
 2011به بعد اشــاره نشــده که این رویکرد نقطه عطفی در سیاستخارجی کنونی این کشور در
بحران سوریه میباشد.

 .2چهارچوب نظری

واقعگرایی نوکالسیک عنوانی است که گیدئون ُرز به مجموعهای از آثار در روابط بینالملل داده است که
1

در تبیین سیاســتخارجی و فراتر از آن ،در توضیح روابط بینالملل ،از بسیاری از بینشهای واقعگرایی
اســتفاده میکند ( .)Rose, 1998: 146توجه واقعگرایان نو کالســیک بیش از هر چیز به قدرت است
و قدرت را نیز مانند نوواقعگرایان براســاس توانمندی تعریف میکنند .نوکالسیکها را میتوان براساس
تقسیم بندی از واقعگرایی در دو مقوله تهاجمی 2و تدافعی 3گنجاند 4.در ادامه به برخی از مهمترین ابعاد

1. Gideon Rose
2. Offensive
3. Defensive

 .4از اصطالحات دیگری نیز در مورد این دو شــاخه اســتفاده میشــود ،مانند واقعگرایی ســاختاری بدبینانه و
خوشبینانه ،و نوواقعگرا و پساکالسیک.

استداللی این دو شاخه از واقعگرایی نوکالسیک اشاره میکنیم.
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نظریه واقعگرای��ی تهاجمی مانند واقعگرایی تدافعی ش��اخهای از نوواقعگرایی محسـ�وب
میش��ود .این نظریه توسط مرشایمر توسعه پیدا کرده اس��ت .در نظریه واقعگرایی تهاجمی ،در
نظام بینالملل امنیت امری کمیاب اس��ت زیرا کس��ب امنیت با قدرت بیشتر در مقایسه با دیگر
دولتها به دس��ت می اید .این به معنای آن اس��ت که قدرت بیشتر به معنای تأمین امنیت بیشتر
خواهد بود .در نظریه مرش��ایمر ،دولتها و قدرتهای بزرگ نس��بت به یکدیگر ترس و واهمه
دارند و برای تأمین بقای خود ،تنها می توانند بر توانایی خود اتکا کنند و بهترین شیوهای که برای
این کار ،حداکثر کردن قدرت خود نس��بت به سایر دولتهاست .در واقع گرایی تهاجمی امنیت
در وهله اول به معنای قدرت نظامی اس��ت .البته این گزاره به معنای آن نیست که دولتها تمایل
بس��یاری جهت انجام جنگ با هدف کسب قدرت دارند ،بلکه در این نظریه دولتها بازیگرانی
خردمندند که از جنگیدن در مواقعی که هزینههای باال یا پیامدهای ناگواری داش��ته باشد پرهیز
میکنند واقعگرایان تهاجمی بیشتر به پتانسیل ساختاری مولد منازعه توسط آنارشی توجه دارند.
آنها اســتدالل میکنند که با توجه به فقدان اقتدار مرکزی در ســطح جهانی که بتواند توافقات را
اجرایی کند ،دولتها هرگز نمیتوانند مطمئن شــوند که شرایط مولد صلح در حال حاضر بتواند
در آینده نیز عمل کند (شیرخانی و مهاجرپور.)26-27 :1391 ،
واقعگرایان تهاجمی بیشتر به پتانسیل ساختاری مولد منازعه توسط آنارشی توجه دارند .آنها
استدالل میکنند که با توجه به فقدان اقتدار مرکزی در سطح جهانی که بتواند توافقات را اجرایی
کند ،دولتها هرگز نمیتوانند مطمئن شوند که شرایط مولد صلح در حال حاضر بتواند در آینده
نیــز عمل کند .حتی اگر امروز غلبه بر یک کشــور خاص به واســطه جغرافیا ،فناوری یا هویت
گروهی به نظر دشــوار برســد ،هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت دیگری در آینده ابزارهایی را
برای غلبه بر این موانع گســترش ندهد .با توجه به این عدم اطمینان ،دولتها به ندرت میتوانند
از امنیت خود اطمینان حاصل کنند و باید افزایش قدرت دولتهای دیگر را با دیده شک بنگرند.
در نتیجــه ،دولتها اغلب درصدد بر میآیند تا قدرت خــود را افزایش دهند یا دیگر دولتها را
تضعیف کنند تا در درازمدت بقا یابند.
واقعگرایان تهاجمی معتقدند که آنارشــی دولتها را وادار میسازد قدرت و نفوذ نسبی خود
را به حداکثر برســانند .امنیت و بقا در نظام بینالملل هرگز قطعی نیست و دولتها میکوشند با
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به حداکثر رســاندن قدرت و نفوذ خود ،امنیت خویش را به حداکثر برسانند .البته اکثر دولتها
همواره درگیر توسعهگرای نامحدود نیســتند و در مواردی که منافع این امر بیش از هزینههای آن
باشد ،به آن مبادرت مینمایند (.)Hendrickson, 2003: 98
از دید جان مرشــایمر 1دولتها در جهانی زندگی میکنند که سرشــار از تهدیدات است که
تمایل دارند قدرت خود را به حداکثر برسانند تا بتوانند به بقای خود ادامه دهند .درست است که
در طول تاریخ روابط بینالملل شاهد تنشزدایی هم بودهایم ،اما این ها همه تالشهایی بودهاند
برای ایجاد فرصت و اســتفاده از آن در موقعیتی بهتر .بهنظر مرشــایمر دلیل اصلی قدرتطلبی
دولتها را باید در ســه چیز جستجو کرد :ســاختار آنارشــیک نظام بینالملل؛ توانمندیهای
تهاجمی که همــه دولتها از آن برخوردارند؛ و عدم اطمینان در مورد نیات و مقاصد دشــمن.
بیشــترین چیزی که در این میان برای تبیین روابط بینالملل اهمیت دارد عوامل ساختاری مانند
آنارشی و توزیع قدرتاند.
پژوهش حاضر تالش دارد تا رویکرد سیاستخارجی عربستان در حمایت از گروههای تکفیری
–جهادی را براساس مفروضات نظریه واقعگرایی تهاجمی مرشایمر ،بررسی کند .بر اساس مؤلفههای
این نظریه ،عربستا ن باتوجه به فضای آنارشیک حاکم بر منطقه ،به دنبال تحکیم قدرت نسبی خود
است و در این روند ،تالش میکند تا از قدرتگیری رقبای خود ممانعت کند .بنابراین هدف اصلی
عربســتان در وهله اول حفظ بقا و در وهله دوم و سوم گسترش نفوذ خود در منطقه و تثبیت قدرت
برتر منطقه است .عربستانســعودی در گذشته به داشتن سیاستخارجی محافظهکارانه و تاحدی
میانهرو معروف بوده است ،اما پس از تحوالت اخیر منطقه ،به ویژه در بحران سوریه ،و برای حفظ
امنیت و نفوذ خود در منطقه این سیاست را انتخاب کرده است .زیرا آنها باتوجه به موجهای جدید
خیزشهای مردمی در منطقه و چالشهای خود ،چارهای نمیبینند جز آنکه در سیاستخارجی به
گونهای عمل کنند که هم از تمامیت ارضی خود دفاع کرده و هم بتوانند در کشــورهای منطقه نفوذ
داشــته باشند .از اقداماتی که آلسعود برای توجیه این رویکرد در پیش گرفته این است که تهدیدی
منطقهای را مطرح کنند .و با معرفی اقدامات ایران به عنوان تهدیدی امنیتی در منطقه ،تالش میکند
از این موضوع برای ایجاد ائتالفی منطقهای علیه ایران استفاده کند.

)1. Mearsheimer (2001

 .3جهتگیریهای سیاستخارجی عربستانسعودی

 .3-1جهتگیریهای منطقهای عربستان
عربســتان در منطقه خلیجفارس مدعی نقش هژمون است ،آنچه سیاستخارجی عربستان را در
منطقه پیچیده میکند ،اهمیت هویتهای سیاســی فراملی ،یعنی عربیسم و اسالم در خاورمیانه
اســت .سعودیها مجبورند نه تنها در قبال تغییر قدرت نظامی و اقتصادی درون منطقه ،بلکه در
مقابل تهدیدات کامال سیاسی ،که مشروعیت و امنیت داخلی آن را تهدید میکند ،از خود واکنش
نشان دهند .تهدیدات ناشــی از این ایدئولوژیهای فراملی برای ثبات و امنیت رژیمسعودی در
طول زمان ،از منابع مختلفی نشات گرفته است .برای مثال؛ در سال  1979ایران تنها یک چالش
ســاده منطقهای برای عربستان نبود بلکه چالشــی داخلی نیز به حساب میآمد؛ زیرا امامخمینی
حکومتهای پادشــاهی با عنوان غیراسالمی را به باد انتقاد گرفت و اقلیت شیعه عربستان ساکن
استان شرقی نفتخیز این کشور با انجام اعتراضات و تظاهراتی به ندای او پاسخ دادند (Salame,
 .)1987: 23-24ماهیت دوگانه تهدیداتی که ســعودیها با آن مواجهاند-قدرت سنتی و جاذبهی
ایدئولوژیک -که گاهی باعث پیچیده شــدن گزینههای سیاستخارجی آنها شده است .هنگام
رویارویی با موقعیتهایی که در آن اقدامات متعارف قدرت ،یک نوع سیاســت موازنهی قدرت
را تحمیــل میکند و مالحظات امنیتی رژیم نوع دیگری از این سیاســت را؛ ریاض معموال منبع
بالقوه تهدید داخلی را ،بواسطهی حمایت از بازیگر قدرتمند متعارف یا گروههای تروریستی و یا
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اص��ول و اه��داف کالن س��یاستخارجی عربس��تان را میت��وان ناش��ی از مناب��ع ثابت
سیاس��تخارجی این کشور دانس��ت ،اما سیاستخارجی عربســتان به صورت بخشی تحت
شعاع عوامل درونی و بیرونی اس��ت که باعث ایجاد دگرگونیهایی مانند؛ تغییر پادشاه به عنوان
تصمیمگیرنده اصلی و عوامل هیأت حاکمه و از طرف دیگر اجماع س��ران و شاهزادهها میتواند
نقش و نفوذ بس��یاری در سیاستخارجی داشته باش��د و ویژگیها و دگرگونیهای بینالمللی و
منطقهای مانند؛ شراکت راهبردی با آمریکا نیز باعث ایجاد تغییراتی در جهتگیریهای سیاست
خارجی ب��رای حل و فصل مس��ائل جدید این حوزه میش��وند .بر این اس��اس ،در این بخش
تالش میشود به مهمترین جهتگیریهای سیاس��تخارجی عربستان در دو سطح منطقهای و
بینالمللی در دهه اخیر پرداخته شود.
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مداخله نظامی در کشورهای عربی مانند یمن ،تعدیل کرده است.
موازنهس��ازی در برابر تهدید ،به عنوان هدف کالن عربس��تان در محیط منطقهای و عربی در
شرایط حاضر ابعاد متعدد و مختلفی دارد .سعودیها در حال حاضر ایران را به عنوان اصلیترین
تهدی��د برای امنیت ملی خـ�ود میدانند .لذا مقابله با ایران و موازنهس��ازی در برابر تهدیدات آن
مس��ئله اصلی عربستان در شرایط کنونی است .تالش عربستان در برابر ایران برای رهبری جهان
عرب و ایجاد ائتالف گس��ترده عربی –س��نی با موانع و چالشهای مختلفی روبرو ش��ده است.
مهمترین آن عدم موفقیت ریاض در همراه ساختن قاهره با خود در معادالت و تحوالت منطقهای
است .اختالفنظر در مسائل منطقهای به خصوص در بحران سوریه باعث تشدید اختالفات بین
دو کشور شده است (اسدی(1395 ،الف).)11-9 :
کوش��ش عربستان برای افزایش اثرگذاری بر بحرانهای منطقهای در خاورمیانه به عنوان یکی
دیگر از اهداف این کش��ور در سطح منطقهای محسوب میش��ود ،که به خصوص بر دو بحران
سوریه و عراق متمرکز است.
عربستان در راستای رسیدن به اهداف خود در سوریه با حمایت مالی و تسلیحاتی حداکثری
از گروههای تکفیری –جهادی و مخالفان برای تغییر نظام بشار اسد و روی کار آمدن نظامی همسو
با اهداف عربســتان از سازکارهای مختلفی از جمله اســتفاده از ابزارهای نرمافزاری و تبلیغاتی؛
حمایتهای دیپلماتیکی ،مالی و تســلیحاتی از مخالفان نظام ســوریه؛ تحریک اختالفهای
قومــی و مذهبی در داخل این کشــور؛ و تهدید به حمله نظامی و بــه راه انداختن جنگ روانی
استفاده کرده است.
واقعیت آن اســت که عربســتان ،با حمایت مالی ،تبلیغاتی و تســلیحاتی و مسلحسازی گروههای
اســامگرای افراطی و تروریستی و نیروهای سکوالر ،موجب بسته شدن افق گفتگو و حل مسالمتآمیز
بحران و وارد شــدن خســارتهای مادی و تلفات انسانی به ملت ســوریه و مانع استقرار امنیت و ثبات
در این کشور شده اســت .حمایت عربســتان و همپیمانانش بهویژه ایاالت متحده امریکا ،از گروههای
شورشی فعال در ســوریه موجب تغییر موازنه قوای نیروهای داخلی به سود آنها شد و گروههایی مانند:
جیش االسالم ،احرارالشــام ،جبههالنصره ،داعش و ارتش آزاد سوریه توانستند مناطق استراتژیک مهمی
را در مناطق مختلف این کشــور تحت واپایش خود درآورند؛ اما به دنبال ورود نظامی روسها به بحران،
تغییر محسوسی در موازنه قوای نیروهای داخلی به نفع ارتش سوریه ایجاد شد و پیشرویهای این ارتش

در حلب و درعا و شکســت محاصره سه ساله شــهرکهای «نبل» و «الزهراء» با پوشش هوایی روسیه،
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عربستان را نگران کرد.

 .3-2جهتگیریهای بینالمللی عربستانسعودی
در س��طح بینالمللی ،مهمترین مس��ئله در راستای سیاستخارجی عربس��تان را میتوان حفظ و
تداوم همکاریهای اس��تراتژیک با امریکا دانست .این شراکت ،مهمترین نقطه اتکای امنیت ملی
عربس��تان در قرن بیست بوده است .روابط عربســتان و امریکا همیشه پیچیده بوده است .بسیاری
از تنشهای آمریکا و عربسـ�تان به سیاستهای ریاض در قبال مخالفان داخلی مربوط میشود .در
طول س��الهای بعد از یازده سپتامبر چندین مس��ئله جدید وارد تعامالت امریکا و عربستان شده و
آینده شراکت استراتژیکی دو کشور را با تردیدهایی مواجه کرد؛ که نتیجه آن ،آشفتگی امنیت روانی
تصمیمگیرندگان س��عودی است .در دوره اوباما ،در نتیجه توافق برجام ،که احتمال نزدیکی امریکا
به ایران بس��یار باال بود ،موجب دغدغه جدیدی برای عربس��تان شد .که با به قدرت رسیدن دونالد
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از طرف دیگر تضعیف محور مقاومت ،موجب اتخاذ رویکرد تهاجمی عربستان و همپیمانانش
در قبال بحران سوریه شده است .مخالفان نظام حکومت سوریه معتقدند که سرنگونی بشار اسد
به تضعیف قدرت محور مقاومت و تغییر موازنه قدرت منطقهای به نفع عربســتان منجر خواهد
شــد (محمدی و جمال پور .)29 :1399 ،ایران بعد از انقالب اســامی بدلیل وجه اشــتراک
در زمینههای منافع ملی ،دشــمن و تهدیدات مشــترک (آمریکا و رژیم صهیونیستی) در مسائل
مختلف بین المللی و منطقهای با ســوریه همبســتگی و همگرایی دارد .در بحران سوریه ،ایران
باتمام وجود اعالم کرده است که مخالف سقوط حکومت بشار اسد میباشد ،چرا که منافع ملی
مشــترک و حلقه مقاومت که متشکل از سوریه ،لبنان و ایران ،آسیب میبیند (حمیدی و قاسمی،
 .)73 :1394دولت سوریه با دستاوردهای جدید به خصوص در خارج کردن معارضین از حلب
و دور از دسترس ش��دن تغییر نظام در سوریه ،عربستان با ناکامی و دشواریهای فزاینده باوجود
هزینههای هنگفت در این حوزه مواجه شده است .سه موضوع مهم دیگر مورد توجه عربستان در
منطقه ش��امل؛ ایجاد روابط کنترل شده و تاکتیکی با رقیب خود(جریانهای اخوانی) در منطقه،
تقویت روابط و تعامالت با رژیمصهیونس��تی و مقابله با تهدیدات ناش��ی از گروههای افراطگرا
مانند؛ داعش است.
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ترامپ ،سعودیها امیدوار بودنند تا دو کشور بر اساس منافع واقعی و رویکردهای عملگرایانه ،از
تردید و آش��فتگیهای حاکم بر روابط بکاهند و به سمت بازسازی کامل شراکت استراتژیک بروند
(اسدی(1395 ،ب) .)34 ،برای ریاض تقویت روابط با قدرتهای بزرگ دیگر و تقویت اتصاالت
استراتژیک با آنها برای تضمین امنیت ملی خود در سطحی پائینتر دارای اهمیت است .این کشور
همچنین بر تقویت روابط با کشورهای اروپایی مانند؛ فرانسه و انگلستان به منظور جبران نقصهای
موجود در همکاریهای استراتژیکی با امریکا و برای تقویت و ثبات امنیت خود به بهرهگیری از این
کشورها به عنوان یکی از گزینههای استراتژیکی خود پرداخت.
ازجمله مولفههای تاثیرگذار بر روابط ریاض –واشنگتن این است که عربستان همیشه جایگاه
بســیار ویژهای در جهان اسالم خواهد داشت .حکام و شــیوخ این کشور به لطف منابع مالی و
رســانهای عظیم تحت کنترل دولت ،همواره نوعی نفوذ در افکار عمومی جهان اســام خواهند
داشــت .از طرف دیگر عربســتان یکی از بزرگترین تولید کننده اصلی در بازار نفت است که با
وجود تمام مشــکالت خود ،در روندهای سیاسی ،مذهبی و اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا
نقش آفرین اســت .عالوه بر این عربستان از نظر ژئوپلیتیکی و جغرافیایی ،برای تمام برنامههای
نظامی آمریکا در خاورمیانه بسیار مهم است .در عین حال ،تنها آمریکا میتواند چتر امنیتی مورد
نظر عربستان برای حفظ امنیت ،ثبات و رونق اقتصادی خود را فراهم نماید.
 .4رویکرد سیاستخارجی عربستانسعودی در قبال بحران سوریه
عربســتان در چند ســال اخیر سیاســت خارجی جدیدی را اتخاذ کرده است .سیاست خارجی
عربستان نشــان میدهد که این کشــور میکوشــد با اتخاذ سیاســتخارجی «محافظهکارانه
تهاجمی» از گســترش موج انقالبهای منطقه خاورمیانه به مرزهای داخلیاش جلوگیری شود.
تحلیل سیاستخارجی عربســتان پس از انقالبهای منطقهای حاکی از آن است که این کشور
بــرای حفظ نظم منطقهای فقط ناظر تحوالت نبوده ،بلکه برای حفظ ســاختارهای منطقهای نیز
کوشــیده تا با حضور تمام قد ،بر روی مولفههای تاثیرگــذار در این انقالبها اثر بگذارد (مدنی
و هواسی .)65 :1393 ،رژیم سیاسی عربســتان در چهارچوب نظامهای استبدادی ،قبیلهای و
سلســلهای طبقهبندی میشــود ،چنین رژیمی همواره به تحوالت از دریچه امنیت مینگرد و در
تعامل با چالشهای موجود آن ،از ابزارهای امنیتی بهره میگیرد.

 .5عملکرد عربستانسعودی در بحران سوریه
ســعودیها مایلاند نظام ســوریه را ســرنگون ســازند و برای این تصمیم دالیــل ژئوپلیتیک و
ایدئولوژیــک فراوانی دارند .آنها تغییرات در ســوریه و روی کار آمدن حکومتی ترکیبی را عاملی
بــرای به هم خوردن موازنه قــدرت منطقهای و از بین رفتن نفوذ و نقش ایران در منطقه به ســود
خود بهره میگیرند (ترابی .)219 -216 :1392 ،عربســتان در راســتای رسیدن به اهداف خود
در ســوریه از ســازکارهای مختلفی اســتفاده میکند؛ از جمله حمایتهای دیپلماتیکی ،مالی
و تســلیحاتی از مخالفان و معارضان نظام ســوریه؛ اســتفاده از ابزارهای نرمافزاری و تبلیغاتی؛
تهدیــد به حمله نظامی و به راه انداختن جنگ روانــی و تحریک اختالفهای قومی و مذهبی و
نژادی در داخل این کشور .بکارگیری ابزارهای نرمافزاری و تبلیغات از سازکارهای اولیه عربستان
در تحوالت ســوریه بوده است .سعودیها با در اختیار داشــتن رسانههایی همچون :شبکههای
تلویزیونی العربیه و الحدث و روزنامههایی همچون :الحیات و الشرقاالوسط ،از مخالفان نظام
سوریه حمایت گستردهای کردهاند .این رســانه ها با بزرگنمایی و برجستهسازی رویدادها سعی
داشتهاند با ایجاد جنگ روانی ،از سویی روحیه ارتش سوریه را تخریب ،و از سوی دیگر ،روحیه
شــبهنظامیان و گروههای شورشــی مخالف نظام را تقویت کنند؛ در ضمن ،اعتبار سیاسی نظام
سوریه را نیز به منظور مشروعیت بخشیدن به گروههای اپوزیسیون و مخالف نظام کاهش دهند.
در ســطح سیاسی نیز عربستان از اولین کشورهای عربی بود که سفارتخانه خود را در سوریه

گروههای تکفیری-جهادی (مطالعه موردی بحران سوریه)
آمریکا
حمایت از
هژمونی
سعودی در
ن بر افول
ایران
عربستا
اسالمی
خارجی
انقالب
سیاست
رویکردتأثیر
بررسی
پریسا شاه محمدی
محمدمیرزائی
محمود بابایی،
حسن

این کشــور بعد از انقالبات عربی؛ کشوری بود که به مداخله در بحران سوریه دست زد و به
دنبال تغییر موازنهی قدرت منطقه به ضرر ایران برآمد .روابط عربستانســعودی و سوریه از زمان
روی کار آمدن بشار اسد همواره حالتی خصمانه داشته است و هیچگاه به گرمی نگراییده است.
روابط عربســتان و سوریه در زمان حافظ اســد به دالیلی ازجمله تحکیم روابط سوریه با ایران،
مسئله فلسطین ،دخالت سوریه در لبنان و به دنبال آن ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان
در ســال  2005کاهش یافت و این امر به دنبال خود کاهش حجم ســرمایهگذاری عربستان در
ســوریه به دنبال داشت .عربســتا ن به عنوان یکی از ثروتمندترین کشور منطقه به تامین مالی در
کشــورهایی که در آن بیداری اسالمی رخ داده تبدیل شده ،که با هدف مصادره انقالبها و تغییر
آرمانهای انقالبهای منطقه و همگرا کردن آن با اهداف خود است (نجات.)135 : 1393 ،
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تعطیــل و از نیروهای مخالف نظام حمایتهای معنوی و مادی کرد .ریاض عالوه بر فراخواندن
ســفیر خود در دمشق نقش تحریک کنندهای در فراخوانی سفیر کویت و بحرین داشت .درواقع،
عربستان به صورت فردی و در قالب گروهی در همراهی با سایر کشورهای عضو شورای همکاری
خلیجفارس و اتحادیه عرب ،به منظور ســرنگونی نظام ســوریه تالشهای بسیاری کرده است.
این کشــور نقش بســیار فعالی در اقدامات اتحادیه عرب علیه سوریه داشته است .تالش و نفوذ
عربستان در اتحادیه عرب موجب شد طرح اخراج سوریه که با هدف تضعیف موقعیت این کشور
در منطقه صورت گرفت ،از این اتحادیه مطرح شــود .عالوه بر آن ،عربستان برای ترغیب شورای
امنیت ســازمانملل متحد جهت تصویب قطعنامهای برای مداخله نظامی در سوریه تالشهای
گستردهای کرد و بارها روسیه و چین را به سبب وتوی پیشنویس قطعنامههای شورای امنیت علیه
سوریه مورد انتقاد قرار داد.
عربســتان با سوق دادن بحران ســوریه به ســمت نوعی از جنگ داخلی و حتی منطقهای و
رویارویی نظامی ،قصد دارد روند انقالبهــای عربی را با موانع و چالشهایی مواجه کنند و با
ایجاد الگویی جدید از تحوالت و بحرانها ،جنبشها و مطالبات مردمی در منطقه و حتی داخل
کشــور خود را به اولویتها و موضوعات کم اهمیت در ســطوحی پایینتر تبدیل کنند (کرمی،
.)94 :1390
روی کار آمدن ملک ســلمان بن عبدالعزیز در ژانویه  ،2015تغییراتی را در سیاستخارجی
عربســتان در پی داشــته اســت .اتخاذ «دکترین ســلمان» یکی از این تغییرات است که مبنای
شــکلگیری آن ،جلوگیری از افزایش قدرت ایران در منطقه اســت .دکترین سلمان ایران را عامل
اصلی بســیاری از مشکالت سیاسی -امنیتی در منطقه خاورمیانه میداند (آرم.)126 : 1395 ،
با روی کار آمدن ملک ســلمان بن عبدالعزیز ،حمایتهای عربســتان از مخالفان نظام سوریه و
تالش برای ایجاد ائتالف و متحد کردن آنها با یکدیگر شــدت بیشــتری به خود گرفته است .به
نظر میرســد عربستان ســعی دارد با هماهنگ کردن اقدامات بازیگران منطقهای و فرامنطقهای،
سیاستهای خود را در سوریه با نظم بیشتری دنبال کند و به همین جهت ،با تفاهم بر سر ایجاد
گروه جیشالفتح با چراغ سبز آمریکا ،همه حامیان منطقهای تروریستها را هماهنگ کرده است
(.)Sengupta, 2015: 9
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 .6نیروهای جهادی -تکفیری مورد حمایت عربستان در سوریه
فعالیت آشــکار نیروهای مسلح اســامگرا از ویژگیهای بارز بحران سوریه بوده است .پس از
شــکلگیری اعتراضهای خشونتآمیز و تشــدید ناآرامیهای ســوریه ،گروههای اسالمگرای
افراطی متعددی در این کشور شــکل گرفتند .از نگاه گروههای جهادی -تکفیری ،نظام سیاسی
حاکم بر ســوریه هم الئیک و هم منتســب به اقلیت علوی اســت؛ بنابراین ،جهاد علیه آن ،هم
به لحاظ سیاســی و هم به لحاظ مذهبی دلیل شــرعی مییابــد .از مهمترین گروههای جهادی
–تکفیری افراطی که مشــغول اقدامات تروریستی در ســوریه بودند ،میتوان به فتحالشام (جبهه
النصره) ،داعش ،احرارالشام ،جیشاالســام ،جیشالفتح ،و جبههاسالمی اشاره کرد( .نبوی و
نجات.)129 :1393 ،
وقوع تحوالت و بیداری اســامی ،باعث بهرهگیری عربستان از تروریسم تکفیری –جهادی
شد که در همین راستا ،عربستان تالش کرد تا نوعی بنیادگرایی سنی و گفتمانهای وهابی -سلفی
را در مقابل حکومتهای شــیعه در منطقه برای اهداف منطقهای و هژمونی خود بسط دهد .وجه
بارز سیاســت سعودیها در منطقه ،گسترش اســام وهابی و بهحاشیه راندن شیعیان در جریان
این تحوالت میباشــد .حمایت مالی و نظامی از گروههای سلفی –تکفیری در سوریه ،سرکوب
ظالمانه شــیعیان بحرین و مداخله نظامی و ســرکوب حوثیها در یمن در همین راســتا تحلیل
و تبیین میشــود .ارتقای توانمندی موشکی ،دفاعی و هســتهای ایران ،انقالب مردمی به رهبری
حوثیها و ناکامی پروژه عربی –ترکی –عبری در ســوریه و ســایر دالیل باعث ترغیب سعودیها
برای تقابل و تضعیف نفوذ و قدرت ایران و حمایت از گروههای تکفیری –جهادی در منطقه شــد
(هدایتی شهیدانی و مرادی کالرده.)100 :1396 ،
عربســتان با حمایت مالی و نظامی از گروههای تکفیری –جهادی ،درصدد تقویت مخالفان
حکومت بشــار اسد بود که بیشترین نقش در ناآرامی در سوریه را دارد .از طرف دیگر عربستان با
این حمایتها ،به اجماعسازی در سازمانهای منطقهای دست مییابد که خود نیز در آنها عضو
است .اجماعسازی پیرامون گروههای تکفیری –جهادی در سطح سازمانهای منطقهای ،کارایی
گروههای تروریســتی در تقابل با دولت سوریه را افزایش میدهد و راه دستیابی عربستان به منافع
و سیاســتهای تهاجمی خود در منطقه را هموار میسازد (هدایتیشــهیدانی و مرادیکالرده،
 .)111-110 :1396درنهایت؛ در شــرایطی که ســعودیها با تمام قوا مترصد اعمال فشــار بر
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محــور مقامت و صرف هزینه گزاف در حمایت از گروههای تروریســتی در بحران ســوریه و از
طرف دیگر فشارهای وارده از سوی کشــورهای غربی و سایر سران کشورهای عربی که با هدف
جداســازی سوریه از محور مقاومت بودند ،ســوریه باحمایت تمام قد ایران و حزبالله لبنان با
وجود فشــارهای وارده ایستادگی کرد .استمرار حکومت بشار اســد بر مسند قدرت در سوریه،
برگزاری انتخابات موفق ،آزادســازی حلب و پاکسازی اطراف پایتخت سوریه از طریق عملیات
نظامی و مصالحه سیاسی ،گواه موفقیتهای ایران و محور مقاومت و روسیه در برابر عربستان و
همپیمانانش است.
ســعودیها همواره پش��تیبان فکری و مالی گروههای ســلفی و وهابی تنــدرو در منطقه و
جهان بوده اس��ت .این کشور از این گروهها جهت پیش��برد منافع خود استفاده میکند و نگاهی
ایدئولوژیک به منطقه دارد .در همین راســتا از گروههای تکفیری -جهادی اســامگرای بهویژه؛
اخوان المســلمین ،جیشاالسالم ،احرارالشام ،و گروه سکوالر به نام ارتش آزاد سوریه حمایت و
پشتیبانی مالی و لجستیکی همهجانبه کرده است .هرکدام از گروههای جهادی -تکفیری رادیکال
فعال در سوریه انگیزه ،اهداف ،خواسته و تاکتیک مبارزاتی متفاوتی دارند که در ادامه به مهمترین
گروههای فعال در سوریه اشاره خواهد شد؛
 .6-1جبهه فتح الشام (جبهه النصره)
بعد از تشدید بحران در سوریه ،مبارزان سوری عضو گروه دولت اسالمی عراق و سایر گروههای القاعده
موجود در عراق ،1برای تشــکیل یک گروه جهادی به منظور مبارزه با نظام ســوریه تصمیمگیری کردند.
در همین راســتا ،از ترکیب گروههای کوچک جهادی ،جبههای تشکیل شد که نام «کتائب النصره الهل
الشام» 2را بر روی خود نهاد .جبهه النصره الهل الشام در  22ژانویه  2012به رهبری ابومحمد الجوالنی
اعالم موجودیت کرد (الحاج .)132 :2014 ،به هرحال ،جبهةالنصره نخســتین گروه جهادی -تکفیری
افراطی در ســوریه بود که مسئولیت حمالت تروریســتی و حمالت انتحاری را برعهده گرفت (نجات،

 .1بســیاری از اعضای جبههالنصره از شبکههای جهادگرای بومصعب الزرقاوی هستند که در سال  2000ایجاد و
در سال  2002در بغداد منسجم شدند .این گروه از همان ابتدا از پشتیبانی مالی و نظامی ابوبکر البغدادی (رهبر
القاعده در عراق) برخوردار بود.
 .2جبهه یاری اهل شام

 .)56-58: 1395جبهه النصره مســئولیت ترور افــراد ،گروگانگیــری و بمبگذاریهای متعددی را
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برعهده گرفته اســت؛ از جمله بمبگذاریهای دمشــق که افراد غیرنظامی بسیاری در آنها جان باختند.
بطورکلی ،ناظرانی که در ســوریه به ســر میبرند ،جبهه النصره را با امکانــات نظامی باال و مهارتهای
سازمان یافته قدرتمند توصیف کردهاند (.)Al Jazeera, 2016: 10

 .6-2داعش
نام اختصاری گروه افراطی از اســامگرایان سنی مذهب وهابی ،موسوم به دولت اسالمی عراق
و شــام شاخهای از سازمان القاعده است که در ســوریه و عراق فعالیت دارد .پس از کشته شدن
ابوعمر ابغدادی ،ابوبکر البغدادی خود را خلیفه مسلمانان جهان اعالم کرد .این گروه تروریستی
توانســت بخشهای زیادی از این دو کشــور را به تصرف در آورد .در واقع داعش نه دولت است
و نه اســامی ،بلکه یک گروه تکفیری –وهابی پیچیدهای است که ایدئولوژی این گروه به شدت
متاثر از فرقه وهابیت است .یکی از مهمترین عوامل شکلگیری داعش در سوریه وجود ناامنی و
برهم خوردن نظم در این کشــور است و این فضای ناامن که به کمک کشورهای غربی ،عربستان
و ترکیه و قطر به رهبری آمریکا ،با هدف براندازی حکومت بشــار اســد ،منجر به رشد گروههای
تروریستی شد (نجات.)48-47 :1395 ،
عربســتان به دو دلیل از داعش حمایت میکند :نخســت ،ایجاد بحــران و تضعیف دولت
شیعیان در عراق که از این طریق هم کارایی دولت عراق را زیر سوال ببرد و هم از شکلگیری عراق
دموکراتیک و باثبات جلوگیری کند .ســعودیها معتقدند که اهل ســنت عراق در حاشیه قدرت
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الجوالنــی در  28ژوئیه  2016به دلیل فشــارهای بازیگران منطقــهای و بینالمللی ،توافق
روســیه و آمریکا در مورد بمباران پایگاههای داعش و جبهه النصره در ســوریه و شناخت و درک
صحیح رهبران النصره از شــرایط و تحوالت میدانی نبرد داخلــی ،جدایی جبهه النصره را بطور
رسمی از القاعده اعالم کرد .به دنبال این امر ،جبهه النصره نام خود را به «جبهه فتح الشام» تغییر
داد .درخصوص جدایی جبههالنصره از القاعــده میتوان گفت که این جدایی ظاهری ،مقطعی
و مصلحتآمیز با هدف در امان ماندن از حمالت روســیه و آمریکا و کســب حمایت بیشــتر
بازیگران منطقهای مانند عربســتان در راستای پیشــبرد رویکرد تهاجمی در منطقه صورت گرفته
است (نجات.)60 -51 : 1395 ،
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قرار گرفتهاند ،و باید به آنها قدرت بخشــید تا دوباره به موقعیت قبلی خود دست یابند .حمایت
مالی ،نظامی و رســانهای عربســتان از داعش در عراق در همین راستا صورت گرفته است .دلیل
دوم به تالش ســعودیها برای سرنگونی نظام سوریه باز میگردد .ریاض حضور دمشق در محور
مقاومت و روابط استراتژیکی آن با ایران را پیروزی رقیب منطقهای خود میداند .از همین رو ،از
ســال  2012به حمایت از گروههای ســلفی –جهادی فعال در سوریه به ویژه گروههای همسو با
خود پرداخت (عثمان.)201 :2016 ،
 .6-3القاعده
القاعده که اواخر دهه  1980میالدی توســط اسامه بنالدن شکل گرفت ،نمادی از اصولگرایی
افراطی اســامی محسوب میشود که با رویکردهای وهابی و سلفی ،مسلمان جهان را به احیاء
فرضیــه جهاد برای مبــارزه با کفار فرا میخوانــد و هدف غایی آن ،احیای خالفت اســامی و
بازگرداندن عظمت گذشــته مسلمانان است .ســازمان القاعده در سایه ائتالف آمریکا ،پاکستان
و عربســتان برای جنگ با شوروی ســابق براساس طرح زبیگنیو برژنســکی 1بوجود آمد .در آن
زمان ،آمریکا مســئولیت پشتیبانی و تدارکات سالح و مدیریت جنگ را به عهده گرفت؛ پاکستان
مســئولیت آموزش و پناه دادن به مجاهدین را برعهده داشــت؛ و عربستان نیز نقش سرمایهگذار
دعوتکننده جوانان مسلمان در افغانستان را ایفا کرد (نجات.)48-62 :1394 ،
بطور کلی ،عربستا ن در تحوالت سوریه س��عی کرده است به حمایتهای خود از مخالفان
نظام و گروههای شورشــی رنگ و جالی مذهبی و شرعی بدهد .اهداف طوالنی مدت و رویکرد
تهاجمی ســعودیها به صورت زیربنایی به دنبال پرورش نسلی از گروههای سلفی در افغانستان
میباشــد ،بلکه بتواند جبران شکست خود در ســوریه ،عراق و یمن را در افغانستان جبران کنند.
ی میانه
در اهداف بلند مدت نیز افغانســتان را پایگاهی برای گســترش حوزه نفوذ خود در آســیا 
میدانند .نگاه به فعالیتهای عربســتان در تاجیکســتان طی چند دهه اخیر حاکی از برنامههای
دراز مدت ســعودیها در منطقه دارد که بدون شــک در تمام این طراحیها جنبه مقابله با نفوذ
سیاسی و دینی ایران و خودنمایی در حوزههای که به طور سنتی حوزه تمدنی ایران بوده ،نمایان و

1. Zbigniew Brzezinski

اشــکار است .در این راستا ،نخستین راهکار سعودیها تبلیغ و ترویج و آموزش آیین وهابیت در
ممالک اسالمی و بهویژه کشورهای آسیای میانه است (سجادی.)261 :1377 ،
 .6-4جبهه اسالمی
گروه اسالمگرای افراطی حاضر در سوریه «جبههاسالمی» به دنبال منحل شدن «جبههاسالمی
سوریه» 2در نوامبر  2013تشکیل شد ( .)Lund, 2013:25جبهه اسالمی در  22نوامبر  2013از
ترکیب گروههای نظامی و رهبران ســلفی در سوریه که دارای ساختار سیاسی ،نظامی و اجتماعی
مستقلی است که به رهبری احمد عیسی الشیخ تشکیل شده است (ابوالقاسم.)68 : 2014 ،
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دستکم برای اهالی مناطقشان شناخته شده هستند .این گروه هدف از ساختار نظامی ،سیاسی و اجتماعی
جامعه را سرنگونی نظام سوریه و تشــکیل امارات اسالمی در سوریه اعالم کرده است (نجات:1394 ،
 .)93-96در حقیقت ،اوجگیری جبهه اســامی مدیون حمایتهای مالی عربســتان در جهت پیشبرد
اهداف تهاجمی خود است ( .)Dark, 2013:12بسیاری از گروههای تشکیل دهنده جبههاسالمی (مانند
جیشالســام) روابط غیررسمی با عربســتان دارند .عالوهبر آن ،با قطر و ترکیه نیز از طریق سازمانهای
غیردولتی مانند :صندوق کمکهای انسانی و یا موسسههای خیریه مرتبطاند ( .)Zeline, 2013:8

 .7اهداف اتخاذ رویکرد تهاجمی عربستانسعودی در بحران سوریه

با تشــدید ناآرامیها در ســوریه ،عربستان به یکی از اصلیترین کشــورهای حامی ادامه بحران
و کمک به معارضان ســوری تبدیل شده است .ســعودیها از دخالت در بحران سوریه اهداف
متعددی را پیگیری میکنند .بطورکلی ،میتوان رویکرد تهاجمی عربستان را در موارد زیر تحلیل
و بررسی کرد:

1. Islamic Front

 .2جبهه اســامی ســوریه ترکیبی از گروههای احرار الشــام ،لواء الحق ،حرکه الفجر الســامیه ،ماعه الطلیعه
االســامیه ،انصار الشام ،کتیبه مصعب بن عمیر ،جیش التوحید ،صفور االسالم ،و کتائب االیمان المقاتله ،سراپا
المهام الخاصه ،و کتیبه حمزه بن عبدالمطلب تشکیل شده است (جاد.)2012 ،
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اغلب عناصر جبهه اسالمی دارای تابعیت سوری هستند؛ به همین دلیل ،تا حدودی برای سوریها،

166

سال یازدهم ،شماره یکم(پیاپی ،)23بهـــار 1401

 .7-1رقابت با ایران و تغییر موازنه قدرت منطقهای
رقابت قدرتهای منطقهای برای در دست گرفتن مدیریت تحوالت منطقه و تاثیرگذاری در فرایند
دولتسازی جوامع دســتخوش تحول ،در جهت مقابله و مهار رقیبان ،از مهمترین چالشهای
پیشروی منطقه خاورمیانه اســت .ایران نیز به فراخور نقش و میزان اثرگذاری خود در منطقه ،در
معرض این رقابتها قرار دارد؛ رقابتهایی که میتوانند در پارهای موارد امنیت ملی کشــور را در
همــه ابعاد آن هدف قرار دهند (دهقانی فیروزآبادی و فــرازی .)178 :1391 ،تالش قدرتهای
منطقهای و فرامنطقهای برای نقشآفرینی در تحوالت جاری در سوریه گویای آن است که مخالفان
منطقهای و خارجی ایران طرح گســتردهای را برای تضعیف گروهها و حکومتهای طرفدار ایران
در دســت اجرا دارند .در این راستا ،عربستان با حمایت معارضان سوری و با ایفای نقش فعال و
مدام در کنترل تحوالت سوریه سعی دارد جایگاه خود را در این کشور ارتقا و تثبیت نماید.
عربستان وهابی از زمان استقالل تا به امروز همواره خود را در رقابت با ایران شیعی در منطقه
خلیجفارس و خاورمیانه میبیند ( .)Sajadi, 1993: 75در همین راســتا ،یکی از مهمترین دالیل
تصمیم عربســتان در ورود مســتقیم به بحران سوریه ،نگرانی این کشــور از نزدیکی استراتژیک
ایران و ســوریه و برقراری توازن قدرت منطقهای با ایران است .عربستان روابط نزدیک گروههای
مقاومــت به ایران به منزله برهم خوردن تعادل موازنــه منطقهای و تهدیدی علیه خود میداند؛ از
همینرو ،این کشور با آغاز ناآرامیها در سوریه و در هماهنگی با محوریت غربی -عربی تالش
میکند موقعیت ایران در سوریه را با حمایت از مخالفان نظام سوریه و سلفیهای جهادی مسلح
تضعیف کند.
عربســتان به شدت نگران نفوذ منطقهای ایران بویژه در کشــورهایی با مذهب تشیع است و
تــاش میکند با مداخالت خود نقش و نفــوذ آن را کاهش دهد .درواقع ،مقابله با نفوذ ایران در
عراق ،لبنان ،ســوری ه بحرین و یمن از مهمترین اهداف عربســتان در منطقه است (Kamrava,
 .)2013: 6عربســتان همچنین از اینکه سوریه متحد استراتژیک ایران در آمده ،خشمگین است.
ســوریه سالها نقش دروازه ورود ایران به جهان عرب و اتصال استراتژیک ایران به منطقه مدیترانه
و خاور نزدیک را برعهده داشــته است؛ از اینرو ،تضعیف سوریه و سرنگونی بشار اسد موجب
تضعیف محور مقاومت و کاهش نفوذ و قدرت منطقهای ایران و مهار آن میشود .ریاض امیدوار
بود که با ســقوط نظام سوریه بتواند بر روندهای سیاســی در عراق و لبنان به سود سنیهای این

کشــورها تاثیر بیشتری بگذارد و شــیعیان متحد ایران را در این کشورها به حاشیه براند (نجات،
.)64 :1393

 .7-3اختالفهای ایدوئولوژیک عربستانسعودی و سوریه
یکی از جلوههای اتخاذ سیاســتهای تهاجمی عربستان که از نظر هویتی و ایدئولوژیک نوعی
بنیادگرایی ســنی را در منطقه در برابر بحران ســوریه گســترش داده ،به سیاستهای سوریه در
منطقه برمیگردد .درواقع گســترش اسالم وهابی و مخالفت با شیعیان از سیاست بارز منطقهای
عربستان محسوب میشــود .برای مثال ،میتوان سرکوب شیعیان در بحرین و یمن و حمایت از
گروههای سلفی سوریه در مقابل حکومت علوی سوریه را تبیین کرد (نیاکوئی.)166 :1391 ،
باتوجه به این واقعیتها ،عربستان ،بسیار تمایل دارد با فروپاشی نظام علوی سوریه ،نظامی
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 .7-2رقابتهای منطقهای و بینالمللی آل سعود و سوریه
روابط دوجانبه عربســتان و ســوریه در برخــی از برهه زمانی و اختــاف درخصوص پارهای از
موضوعات منطقهای ،باعث ایجاد تیرگی روابط دو کشــور شــده است .عربستان در طی جنگ
ســرد ،به یکی از ســتونهای امنیتی مهم منطقه در کنار بلوک غرب به رهبری آمریکا تبدیل شده
بود .در همین شرایط ،سوریه منافع خود را در بلوک شرق تعریف میکرد و براساس آن میکوشید
که روابط مستحکم خود را با مســکو و کشورهای سوسیالیستی را تقویت کند .پس از فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی نیز اختالفهای عربســتان با سوریه همچنان ادامه داشت .اختالف بین
عربستان و ســوریه با جنگ میان عراق و ایران تشدید پیدا کرد .موضوع فلسطین نیز موجب شده
بود که ریاض و دمشــق در دو سوی بحران قرار بگیرند .درواقع ،عربستان به واسطه روابط خود با
آمریکا ،بســیار خواهان سازش فلسطین با رژیمصهیونیستی است ،این در حالی است که سوریه
چنین دیدگاهی به مناسبات منطقهای نداشته و با رویکرد مقاومت ،حماس و جهاد اسالمی روابط
خاص خود را دارد و عدم ســازش با رژیمصهیونیستی را سیاست منطقهای خود قرار داده است.
در لبنان نیز عربســتان و سوریه در نقطه مقابل هم قرار داشتند ،سوریه از حزبالله لبنان حمایت
گستردهای میکرد؛ ولی ســعودیها به گروههای ضد مقاومت تمایل داشتند (جعفریوالدانی و
نجات.)169 :1393 ،
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با اکثریت ســنی در این کشــور بر ســر کار آید تا بدین وســیله از قدرت و نفوذ ایران بر منطقه
جلوگیری کند .در واقع ،این امر منجر به مداخله عربســتان در ســوریه و ترویج اندیشــه سلفی
و تقویت جبهه مخالفان بشــار اسد شــده است .حمایتهای مالی و تســلیحاتی که ریاض از
مخالفان در سوریه میکند ،همگی تالشی برای تقویت و روی کار آوردن سنیهایی است که در
خالء قدرت همراهی خود را با عربستان نشان دهند (نجات.)64 :1393 ،
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 .7-4بسط مرجعیت گفتمان سلفیگری
ارائه الگوی نظم جانشین در منطقه با اندیشه سلفیگری ،از دیگر دالیل آ لسعودی برای مداخله
در ســوریه و تقویت جبهه مخالفان بشار اسد است؛ امری که حاکی از تقابل ایدئولوژیکی است
و به اقلیت علوی حاکم در مقابل اکثریت ســنی بر میگردد .درواقع ،عربســتان حامل گفتمان
ن میان ،از آنجا که سلفیهای
سلفیگری ،میتواند بسترساز ایجاد نوعی تنش مذهبی باشد .در ای 
ســوریه نوعی وابستگی به وهابیهای عربستان دارند ،محکمترین حلقه اتصال در میان وهابیون
عربستان و سلفیهای سوریه دیده میشود (کرمی.)105 : 1392 ،
عربستان از سال  1982سلفیهای سوریه را تغذیه کرده بدلیل اهداف و سیاستهای تهاجمی
خود؛ بنحویکه از طریق گروه چهارده مارس در لبنان به رهبری سعد حریری ،سالحهای بسیاری
در اختیار گروههای سلفی که بطور عمده در شهرهای درعا ،حمص و دیرالزور مستقرند قرار داده
است .عربستان با استفاده از این حربه در تالش است با نشان دادن تقابل شیعی و سنی و حمایت
از اکثریت سنی ،ضمن مهار کردن مخالفان داخلی و ایجاد همبستگی میان آنها ،حمایت خود
را از ســنیهای سوریه ابراز کند (کرمی .)113-112: 1392 ،و تالش میکند با حمایت گسترده
از مخالفان نظام سوریه ،بهویژه گروههای اسالمگرای جهادی مسلح و در نهایت سرنگونی بشار
اســد ،نظم و گفتمان ســلفی موردنظر خود را در برابر گفتمان شــیعی مورد نظر ایران و گفتمان
اخوانالمسلمین مورد حمایت ترکیه و قطر ،بر این کشور تحمیل کند.

.8نتیجه گیری

عربســتان در سیاســتهای تهاجمی خود از اصل حفظ وضع موجــود و امنیت داخلی پیروی
میکند ،این اصل مؤلفههایی چون موازنه قوا در منطقه ،مخالفت و مبارزه با کانونهای انقالبی،
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تأکید بر امالقرای جهان اســام و ترویج اصول و ارزشهای وهابیت را در بر میگیرد .هنگامی
که قدرتهای خارجی مشــروعیت حکومت ســعودی را به چالش میطلبند ،و به طور مستقیم
به تهدید نظامی میپردازند ،ســعودیها با قبول خطر فراوان بــه مقابله با آنها پرداخته و جهت
حمایت ،آمریکا را به یاری فرا میخواند .حکومت عربســتان در حال حاضر با اتخاذ رویکردی
تهاجمی ،به بهانه نفوذ در کشــورهای بحرانزده منطقه همچون سوریه و بحرین و اعمال قدرت
در این کشورها به حمایت لجســتیکی و مالی و معنوی از گروههای سلفی و جهادی میپردازد.
براســاس نظریه نوواقعگرایی تهاجمی ،کشــورها به دلیل ترس از قدرتگیری دیگر کشــورهای
رقیــب ،در پــی افزایش قدرت خود در منطقه مورد نظر هســتند .در عین حــال ،اصول و مبانی
کالن سیاســتخارجی و جهتگیریهای حکومت آ لسعود در راستای برتریجویی پیرامونی یا
تالش برای تسلط بر محیط امنیتی شبهجزیره عربی ،موازنهسازی منطقهای با تأکید بر حمایت از
گروههای تکفیری –جهادی منجمله؛ داعش ،بوکوحرام ،القاعده و طالبان بر ایجاد موازنه در برابر
تهدیدات که از نظر سعودیها از سوی ایران متجلی میشود.
مقامات عربســتان از جریان وهابیــت و گروههای تکفیری -جهادی بــه عنوان ابزاری مهم
در راســتای پیشبرد اهداف و سیاستهای منطقهای خود اســتفاده میکند .حمایت عربستان از
گروههای اســامگرای افراطی فعال در ســوریه و عراق موجب افزایش تنش در منطقه خاورمیانه
شده و این حمایتها همچون شمشیری دولبه عمل میکند و هر آن امکان تبدیل شدن به تهدیدی
برای حامیان آن نیز هســت .از فوریه  ،2012عربســتان از اصلیترین بازیگران منطقهای حامی
ادامه بحران و کمک به معارضان ســوری و گروههای تکفیری -جهادی بوده است .سازوکارهای
عربستان در صحنه ســوریه برای تغییر اوضاع ،شامل طراحی و برنامهریزی برای انجام عملیات
تخریبی و اعتراضی ،تحت فشار قرار دادن سوریه در عرصه سیاسی و همچنین مجامع بینالمللی
و منطقهای ،اســتفاده از ابزارهای نرمافزاری و تبلیغاتی اســت .مجموعه اقدامات عربســتان در
کنار حمایتهای ســایر بازیگران منطقهای و فرامنطقهای از مخالفان نظام سوریه و با حمایت و
مسلحســازی گروههای اسالمگرای افراطی و نیروهای سکوالر ،موجب بسته شدن افق گفتگو و
حل مسالمتآمیز بحران و وارد شدن خسارتهای مادی و تلفات انسانی به ملت سوریه و سبب
پیچیدگی ،تشدید تحوالت و تداوم بحران و مانع استقرار امنیت و ثبات در این کشور شده است.
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The Resurgence of the Far-Right Discourse in Europe and its Confrontation
with Muslims in the Era of Islamic Awakening

Abstract
Saudi Arabia, as one of the most important countries in the Middle East, has acted as
a conservative country over the past decades and has been largely recognized as an
activist who is in favor of the status quo and opposed to change. But during the socalled Islamic Awakening, and especially in the events of the Syrian crisis since 2011,
Saudi Arabia’s regional behavior reflects the country’s transition from a conservative
approach to an aggressive foreign policy approach. Accordingly, the main question
is “What is the Saudi Arabia’s foreign policy approach in support of takfiri–jihadist
groups?” (Problem) To answer this question, using descriptive-analytical method and
data collection using existing articles, documents and library resources (Method), it
has been concluded that Saudi Arabia’s strategies regarding takfiri-jihadi groups in
the region, and especially in Syria, include a wide range of direct support, consensus
building at the level of regional organizations, and alliances with some countries in
the region. Finally, it can be acknowledged that this kind of aggressive approach and
modeling of takfiri-jihadi groups will be troublesome for the sovereignty and Wahhabi
discourse of Saudi Arabia in the near future (Findings).
Keywords: Aggressive Approach, Foreign Policy, Saudi Arabia, Takfiri-jihadi Groups,
Syria, Iran.
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Abstract
The beginning of the Islamic Awakening movements with emphasis on the
reaction paradigm caused systemic crises in the political, economic, cultural and
social order in the Middle East. Basically, one of the countries that has changed
and emerged from the crisis due to the recent developments in North Africa and
the Middle East due to the Islamic Awakening. In this country, due to a series of
accumulated challenges and demands, which is manifested in the form of relative
deprivation, it entered into a pervasive security dilemma that left the country's
decision-making system in crisis. Now, the question arises that in re-reading
the phenomenon of Islamic awakening in a reactionary narrative centered on
the issue of relative deprivation, how was this issue effective as a catalyst in the
emergence of fundamentalist groups such as Jabhat al-Nusra? (Introduction).
Descriptive-analytical method and using the theory of relative deprivation as a
subset of reactive paradigms (Method), This hypothesis that the inability of the
ruling system as a decision-making variable in Syria due to its inability to respond
to social demands has paved the way for fundamentalist groups to pursue a policy
of violence. (Hypothesis). Finally, with the rise of the Nusra Front, Syria's sociopolitical structure entered a pervasive security crisis that essentially led to desecurity and challenged the country's dominant order. (Results).
Keywords: Reactionary paradigm, Syrian crisis, Jabhat al-Nusra, Relative
deprivation, Islamic Awakening.
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Historical examples of awakening and resistance of the Yemeni nation: from
the beginning of Islam to the present

Abstract
Recognizing and examining the historical contexts of the Yemeni people’s
awakening and presenting examples of the Yemeni nation’s resistance, in addition
to being innovative and new in terms of research, has been considered as the
main issue of the article here. The resistance of the Yemeni nation has been sociopolitical throughout history. In this regard, the research question is designed as
follows; What effect have the historical examples of the Yemeni Awakening and
Resistance had on the current developments in Yemen? (Method) The method
of collection is to take notes from library resources. (Data collection tool) The
findings of the article indicate that the Yemeni nation has experienced resistance
and awakening in its political life since the beginning of Islam. In this article, we
examined the historical examples of the awakening and resistance of the Yemeni
people. In short, in the beginning of Islam, by leading the way in accepting Islam,
participating in repelling sedition against the Prophet, declaring opposition to
Saqifa Bani Sa’deh, being present in the geographical area of the Islamic world,
the closeness of Zaydi Shiites to the Twelver Shiites, defending Imam Hassan
and Imam Hussein Attending the Tawabin uprising, not accepting the Abbasid
caliphate, the uprising of Yahya bin Hussein and the formation of the Zaidi
government in 288 AH, the uprising of the Ismaili righteous(Findings).
Keywords: History of Yemen, Nation, Awakening, Shiism, Islamic identity Resistance.
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Abstract
Iran’s foreign policy on the axis of influence after the crisis in Iraq and Syria
has been more defensive-security and pragmatic in nature. However, the reactions
in the two countries mentioned above have been challenged by the influential
powers on the other hand. Therefore, adopting a strategy designed to resolve
this contradiction is the issue raised in this study (issue). The author has used
a qualitative-interpretive method with a descriptive-analytical approach to prove
his hypothesis (method). It seems that Iran has tried to be much more active in
the crisis zone than before in order to prevent unwanted changes in the regional
balance system, which may jeopardize Iran’s current position, and by emphasizing
the protection of national interests. Defensive-security and at the same time active
foreign policy has tried to maintain and stabilize its regional position and strengthen
it at times (hypothesis). Iran’s foreign policy approach to both crises, emphasizing
the Islamic awakening in these two countries, is completely realistic, pragmatic,
security and based on national interests, in order to prevent the penetration of
the crises of these two countries to Iran and To maintain and expand its nationalpolitical interests in the crisis zone (findings).
Keywords: The Islamic world, the axis under influence, defensive realism, national
interests, Iran’s foreign policy.
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Abstract
The Islamic Awakening in the Islamic World is one of the most important events that
has affected many countries in the Arab Middle East, especially in the last decade. And
faced the symptoms of Islamic culture and ideology. Meanwhile, Yemen has a special
place among the countries of the Islamic world for historical and cultural reasons, and
it has also experienced unrest with the movements of the Islamic Awakening in the
region of this country. On the other hand, the Islamic Revolution of Iran, as the greatest
event of the twentieth century in the region and the world, has strongly influenced
the Islamic countries in the region in various ways since the beginning of the victory.
Accordingly, the main question of the present study is that what role did the semantic
and identity factors of the Islamic Revolution play in the identity of the Yemeni Shiites?
(Question). The research method in this research is descriptive-analytical and the data
collection method is library and internet (method). The identity of Yemeni Shiites
seems to be rooted in the semantic structure and content role of the Islamic Revolution,
which includes factors such as Islamic revival, justice, struggle against tyranny and
colonialism, reproducing the culture of resistance and countering foreign influence,
and other influential components of the Iranian Islamic Revolution (findings).
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Abstract
The Islamic Revolution of Iran can be considered as one of the great revolutions in
history that has caused important changes in the contemporary world. A revolution
that has always been in conflict with this discourse since its inception as a non-(other)
discourse of Western civilization. Therefore, the main question that arises is that
given the serious confrontation between these two views, what effect has the Islamic
Revolution had on the decline of American hegemony? (Question); Accordingly, in this
article, using a qualitative method and documentary study, data and materials related to
this issue have been studied and examined (method); The results of the study indicate that
the Islamic Revolution, on the one hand, has seriously challenged the idea of Western
liberalism at the level of discourse, and on the other hand, by taking measures such as
withdrawing from the strategic alliance with the United States, capturing its embassy
in Iran, creating a spirit of Islamic awakening in the West Asian region, weakening the
position and power of the Zionist regime, supporting anti-arrogance movements and
challenging US military power, greatly influenced the spread of liberation movements
- especially the Islamic Awakening - and in The result has been a decline in American
hegemony (results).
Keywords: Islamic Revolution, Western Civilization, Hegemony, Decline of America,
Islamic Awakening.
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The role and position of Mahdism teachings in realizing the goals of the
declaration of the second step of the Islamic Revolution Emphasizing the
doctrine of justice

Abstract
The Islamic Revolution of Iran has been realized on the basis of Mahdism and the
Imams of the Revolution have sought to create a society waiting for the reappearance
of the Imam due to the presentation of strategic plans. One of the most important
guidelines of the Supreme Leader of the Revolution in the present age is the statement
of the second step of the revolution, the main purpose of which is to bring the revolution
closer to its great ideal, which is to prepare for the sunrise of the great province. The
present study answers this question: What is the place of the doctrine of Mahdavi justice
in achieving the goals of the second step of the Islamic Revolution of Iran? (Problem) To
investigate this issue, a combination of content analysis method in qualitative research
and retrospective research method has been used. (Method)
To answer this question, in the first stage, the role of Mahdavi teachings in the realization
of the first stage of the Islamic Revolution and in the second stage, how to prepare for
the rising sun of the province (AS) is explained based on the statement of the second
step.
Keywords: Mahdism, Mahdavi doctrine, justice, Islamic revolution, second step
statement.

1. info@fadak.ir
Submit Date: 2022-02-07

Https://orcid.org/0000-0002-9559-3210
Accept Date: 2022-05-12

Volume 11, Issue 1, Serial Number 23, Spring 2022

Gholam Reza Behrouzilak
Professor of Political Science, Department of Political Science, Faculty of History, Civilization
and Political Studies, Baqer al-Uloom University, Qom, Iran.
reza kafili1
PhD Student in Political Science, Department of Political Science, Faculty of History,
Civilization and Political Studies, Baqer al-Uloom University, Qom, Iran.

Scientific
Quarterly
Journal
of Islamic
Awakening
Studies

Table of Contents
The role and position of Mahdism teachings in realizing the goals of the declaration
of the second step of the Islamic Revolution Emphasizing the doctrine of justice

180

Study the Impact of the Islamic Revolution of Iran
on the Decline of American Hegemony

179

The effect of the conceptual role and semantic content of the Islamic Revolution
on the identity of Yemeni Shiites with emphasis on the Houthi movement

178

The strategy of the Islamic Republic of Iran towards the axis countries under the
influence in the Islamic worldFrom the perspective of defensive realism
(analysis of the Iraq-Syria crisis)

177

Historical examples of awakening and resistance of the Yemeni nation: from
the beginning of Islam to the present

176

The Reactive paradigm and understanding of the rise of
fundamentalism in Syria (Case study: Jabhat al-Nusra)

175

The Resurgence of the Far-Right Discourse in Europe and its Confrontation
with Muslims in the Era of Islamic Awakening
Mahmood Babaie, Parisa Shahmohamadi

174

Gholam Reza Behrouzilak, reza kafili

Hassan Mohammadmirzaei

Mohsen Nasresfahani

mohsen jamshidi, shahram fattahi, mer ebrahim sedeegh

Mohammadjavad Najafi, Behzad Ghasemi

Somaye Hamidi, Seyed Ebrahim Sarparast Sadat, Ehsan Mozdkhah

In the name of God the compassionate the merciful

Scientific Quarterly

Journal of Islamic Awakening Studies
Volume 11, Issue 1, Serial Number 23, Spring 2022

Proprietor: The University Professor’s Basij Organization(PBO)
Director-in-Charge: Mohammadreza Mardani
Editor-in-Chief: Gholamreza Behrozi Lak
Manager: Seyed Mahdi Soheili Moghdadam
Lithography, publication and Binding: The University Professor’s Basij
Organization(PBO)
Address: Iran, Tehran, Islamic Revolution St., in front of the main door of the
University of Tehran, No. 1246.
Telephone Number: +98-21-66975605 | E-mail: org.05@basijasatid.ir
Editorial Board (Sorted by alphabet)
• Sorosh Amiri / Associate Professor of International Relations, Amin University of Law Enforcement Sciences
• Gholamreza Behrozi Lak / Professor of Political Science, Baqir Al-Uloom
University
• Mohammadjafar Javadi Arjmand/ Professor of Political Science, University
of Tehran
• Alireza Rezaei / Associate Professor of International Relations, Islamic Azad
University, Hamadan Branch
• Najaf Lakzaie / Professor of Political Science, Baqir Al-Uloom University
• Shamsallah Mariji / Professor of Social Sciences, Baqir Al-Uloom Univ
Website: http://www.iabaj.ir

