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در حالی کھ . تحول در کشورھای عرب بودند در انتظار از مدت ھا بدینسو کشورھای منطقھ و جھان

امریکا مصرانھ از دگروال قذافی می سازمان ملل متحد تالش دارد تا وضعیت در لیبیا را آرام بسازد، 

پناھنده گان لیبیایی  از یدر ھمین حال، اتحادیھ اروپا از سرازیر شدن انبوھ. خواھد تا از قدرت کنار برود

از کنار رفتن حسنی  باید در نظر داشت کھ امریکا پس .بھ کشورھای عضو این اتحادیھ ھراسان است

راھبرد  نطقھ رو بھ رو شده است، شورش ھای کھ پایھ ھایمبارک در مصر با موجی از شورش ھا در م

  . امریکا را در منطقھ بھ لرزه درآورده است

بر اثر تظاھرات مردمی سرنگون شد و این کشور دچار  - مصر -جھانبزرگترین کشور اسالمی حکومت 

یر خارجھ واشنگتن متحد دیرینھ اش را تنھا گذاشت و وز .بحران اجتماعی و اقتصادی گردیده است

ک انتقال دموکراتیک کلنتن از مبارک خواست تا از قدرت کنار رفتھ و زمینھ را برای ی ھیالریامریکا 

میالدی  ١٩٩٨در ماه می سال . رویداد ھای مصر در تاریخ معاصر جھان تازه نیست .آماده سازد

ت متحده امریکا، مادلین اندونیزیا نیز شاھد این گونھ رویداد ھا بود و در آن زمان وزیر خارجھ ایاال

در جنرال سوارتو . البریت از جنرال سیوورتو، رئیس جمھور اندونیزیا خواست تا از قدرت کنار برود

را در اندونیزیا بھ راه انداخت کھ در آن بیش از  یبا کمک سازمان اطالعاتی امریکا کودتای ١٩٦٥سال 

و سقوط  ١٩٨٩برلین در سال سال پس از بین رفتن دیوار . یک میلیون کمونیست کشتھ شدند

شوروی، اندونیزیا دیگر متحد ایاالت متحده امریکا در جنگ در برابر کمونیزم شوروی در جھان  اتحاد

اندونیزیا با و اما  نبود و امریکا تصمیم گرفتھ بود کھ از جنبش ھای دموکراتیک در اندونیزیا حمایت نماید

خصمانھ ای در برابر برنامھ  موقفامریکا باقی ماند و وجود عضویت در سازمان اسالمی، یک متحد 

  . اتومی ایران اتخاذ کرد



تا آبد دوام نمی کند، گرچھ باید آموخت کھ ھیچ دیکتاتوری از این تجربھ ھا چھ چیزی را باید آموخت؟ 

تا  غرب نیاز دارد در این گوشھ از جھان، .مصر اندونیزیا نیست و خاورمیانھ نیز جنوب شرق آسیا نیست

  . گوش بدھدبھ فریاد میلیون ھای انسان 

عرب ھا رژیم . این فرضیھ کھ گویا عرب ھا مردمان خشن و غیردموکرات استند، نادرست از آب درآمد

با رژیمی مبارزه می کنند کھ در مردم لیبیا . ھای خودکامھ شان را در تونس و مصر سرنگون کردند

در الجزایر، مراکش، بحرین، یمن، . یبیا گوش نداده استمدت چھل و دو سال حکمروای بھ صدای مردم ل

اردن، کردستان عراق، ساحل غربی و عمان شورش ھا ادامھ دارد و موج شورش حتی بھ کشور 

  . ایران نیز کشانیده شده است -غیرعرب

تا  ٢٥در مصر تظاھر کننده گان خواھان اصالحات سریع استند، در تونس تظاھر کننده گان در روزھای 

 ١٩استعفا کردند و در الجزایر قوانین اضطراری کھ از  فبروری نخست وزیر آن کشور را وادار بھ ٢٧

  . سال بدینسو در آن کشور نافذ بود، لغو گردید

انقالب تونس و مصر و قیام در لیبیا و شورش در دیگر کشورھا، منطقھ را تکان داده است و بر راھبرد 

از سی سال بدینسو، این نخستین بار است کھ جھان توانائی . ھ استمنطقوی و جھانی نیز سایھ انداخت

  . تحلیل آینده خاور میانھ را از دست داده است

با کنار رفتن حسنی مبارک از قدرت، امریکا نیز یک دوست نزدیک خود را در منطقھ از دست داده 

جبھھ صورت صر را بھ در گذشتھ، مصر از جنگ خلیج بھ رھبری امریکا حمایت کرد و مبارک م. است

حسنی مبارک با اندیشھ ای یک خاورمیانھ صلح آمیز، از اداره فلسطین . ای در برابر تھدید ایران درآورد

می خواست تا با اسرائیل مذاکره کند، با وجود اینکھ مبارک می دانست کھ رھبران اسرائیلی ھیچ تمایلی 

 .برای گفتگو و پایان جنگ در خاورمیانھ ندارند



  صلح و امنیت 

مبارک، بھ امریکا و اسرائیل تعھد سپرده کنار رفتن شورای عالی نیروھای مسلح حاکم بر مصر پس از 

 ١٩٨٧است کھ از تعھدات بین المللی مصر حمایت نموده و بھ معاھده صلح کمپ دیوید کھ در سال 

یت بازگشت بھ زمان بھ نظر مصری ھا این وضع. میالدی میان اسرائیل و مصر امضا شد، پابند است

  . تعھدات مصر را مانع امنیت و صلح در خاورمیانھ می دانند جنگ است و آنان

تعھدات مصر بھ معنی استفین کوک، یک مشاور کمیتھ روابط بین المللی کانگرس امریکا می گوید کھ 

صد ھا ھزار  دولت اسرائیل بدون دلیل،، درھمین حال .منطقھ است دست اسرائیل و امریکا در بازگذشتن

اسرائیل لبنان را اشغال، بیت المقدس را . سرباز خود را در سواحل غربی و نوار غزه پیاده کرده است

مصری ھا ھر زمانی از از سوی دیگر، . پایتخت خود اعالم و عراق و سوریھ را بمباران نموده است

 ٢٠٠٦ن با اسرائیل در سال ناداعیھ استقالل طلبی لبنان و فلسطین حمایت کرده اند و در زمان جنگ لب

تصاویر حسن نصرهللا رھبر حزب هللا در تمام ، میالدی و با وجود مخالفت رژیم مبارک با حزب هللا

رقیب تاریخی  نفرت دارند زیرا این کشور نیز مصری ھا از ایران. مغازه ھای قاھره اویختھ شده بود

ر با درنظرداشت احساسات مردم در باره مناسبات از این رو باید دولت آینده مص، مصر پنداشتھ می شود

ائیل در برابر عرب و اسر ھای کشور از اش با غزه و اسرائیل فکر کند و در مورد ایجاد یک جبھھ متحد

  . ایران محتاط باشد

است و این کشور بھ شدت بھ کمک ھای غذائی و نظامی  سخت ورشکستھ نیز اقتصاد مصرباید گفت کھ 

در غرب پیشنھاد . اقتصادی اتحادیھ اروپا نیز استفاده می کندمصر از کمک ھای . امریکا نیازمند است

می کنند کھ مصر باید یک سیاست مستقل اقتصادی ھمانند ترکیھ را انتخاب کند، اما باید در نظرداشت کھ 

در ترکیھ درآمد . صاد نیرومندی دارد کھ این کشور را بھ سوی آزادی سیاسی ھدایت می کندترکیھ اقت

  .سھ بار بیشتر از درآمد یک سال یک شھروند مصری است ساالنھ یک شھروند ترکی

رھبران عرب بھ شدت از کاھش . تشورش در مصر کشورھای دیگر عرب را نیز نگران ساختھ اس 

این نگرانی تنھا بھ خاطر شورش خاورمیانھ نیست، بل ناکامی . نھ نگرانندنفوذ امریکا در خاور میا

کا در توقف ساختمان سازی امریکا در عراق، بن بست نظامی و سیاسی در افغانستان و عدم توانائی امری

  . ئیل این نگرانی را افزایش می دھداسرا



  رسانھ ھای عربستان اخطار می دھند 

ن و حسنی مبارک در مصر، موجی از نگرانی در خاورمیانھ ایجاد کرده کنار رفتن سد حریری در لنبا

در شانزدھم ماه فبروری، روزنامھ عربی . را نیز ھراساننده استعربستان سعودی این رویداد ھا . است

از مقامات عربستان سعودی خواست تا برای جلوگیری از گسترش شورش ھای الوطن در مقالھ ای 

روزنامھ از دولت سعودی خواستھ بود تا  .این کشور، اقداماتی را رو دست بگیردمصر، تونس و لیبیا بھ 

در این کشور تطبیق نماید و ھمچنان از فساد گسترده مالی نیز جلوگیری پروژه ھای انکشافی بیشتری را 

  . کند

  اسرائیل از شورش خاورمیانھ نگران است 

طرفدار ادامھ مذاکره میان حسنی مبارک . ت داداداره محمود عباس، متحد نزدیک اش را در مصر از دس

شورش در تونس و مصر بھ جوانان فلسطینی نیز اگاھی بخشیده است تا  .اداره فلسطینی و اسرائیل بود

 آیا می توان در انتظار کشور شان را از یوغ اشغال اسرائیلی و رھبران فاسد فلسطینی رھا سازند و اما

ک روزنامھ اسرائیلی گزارش کرده بود کھ ارتش اسرائیل نیروی ویژه ای یانقالب جوانان فلسطینی بود؟ 

  . ھرگونھ شورش احتمالی جوانان فلسطینی ایجاد کرده است مقابلھ با را برای

اسرائیل بھ شدت . دولت اسرائیل بھ شدت از رویداد ھای خاورمیانھ وحشت زده شده استدر ھمین حال، 

یت می کرد، زیرا اسرائیل احساس می کند کھ حمایت از رھبران از حاکمیت حسنی مبارک در مصر حما

، اما از سوی دیگر خودکامھ عرب، می تواند موج احساسات ھمبستگی با مردم فلسطین را کند سازد

اسرائیل مطمین است کھ اتحاد نامقدس ایران و سوریھ و محور حماس و حزب هللا نیز بھ زودی از ھم 

ماس محدود بھ غزه است، دادگاه ویژه ای بررسی در باره ترور رفیق خواھد پاشد، زیرا حاکمیت ح

رھبر حزب هللا را متھم بھ دست داشتن در ترور وی کرده است کھ این خود ضربھ ای شدید بھ ، حریری

حمایت از انقالب مصر، نفوذ گسترده حزب هللا در کشورھای عربی می باشد و رھبری ایران با وجود 

 ھان را برانگیخت، گرچھ در این میانخشم جننده گان ایرانی را سرکوب کرد کھ رکخود بھ شدت تظاھ

با تجربھ از کشور ھمسایھ شان  سوری ھا. سوریھ دیگر کشور قدرتمند عرب وضعیت متفاوتی دارد

عراق دوم وحشت دارند و نمی خواھند بشیر االسد را از قدرت خلع از تبدیل شدن کشور شان بھ ، عراق

  . نمایند



  لسطینی ھا فراموش نشده اند ف

شرایط در خاورمیانھ سخت پیچیده و ناگوار است و وضعیت فلسطین رویداد ھای خاورمیانھ را پیچیده تر 

مصر، تظاھرکننده گان ھیچ حرفی بر ضد امریکا و اسرائیل نگفتند، اما در جریان انقالب . ساختھ است

ی د رحمایت از داعیھ آزادی خواھی در فلسطین شعارھاتظاھرکننده گان پس از پیروزی این انقالب، 

  . سردادند

بدون اینکھ بھ دامنھ گسترش احساسات ضد  ،برای دھھ ھا امریکا سخاوت مندانھ از اسرائیل حمایت کرد

در ماه مارچ سال گذشتھ، جنرال دیوید پتروس، . در کشورھای عرب توجھ کندامریکائی و اسرائیلی 

ی در خاورمیانھ گفت کھ موضوع فلسطین اعراب را خشمگین ساختھ است و ل نیروھای امریکائفرمانده ک

  .خدشھ دار نموده است مشروعیت رژیم ھای عرب وفادار بھ امریکا را

ھا اروپائی  ر و بن علی در تونس حمایت می کرد زیراسخاوت مندانھ از حسنی مبارک در مصاروپا نیز 

اروپا با سیاست ھای نادرست اقتصادی،  و از سوی نیز تند از دیکتاتورھای عرب دور شوندنمی توانس

در چند سال گذشتھ، جھان شکل  با در نظرداشت اینکھ. فقر و فساد را در کشورھای عرب افزایش داد

یک قطبی بودن را از دست داده است و چند کشور بزرگ بھ شمول برازیل، چین، ھندوستان و افریقائی 

ترکیھ کشور مسلمان ، از سوی دیگر .ان را در معادالت جھانی دریابندجنوبی در تالش اند تا جایگاه ش

بھ گفتھ . می خواھد جایگاه مھمی را در تحوالت خاورمیانھ و برنامھ اتومی ایران داشتھ باشد عضو ناتو

گرام فیلر یک کارمند پیشین اداره اطالعات امریکا، مردم خاورمیانھ می خواھند کھ سرنوشت شان را 

در انقالب سی . ت از مداخلھ در خاورمیانھ بردارددھند، از ھمین رو امریکا ناگزیر است تا دستغییر ب

کھ معنی آن دوری ایران از را سردادند ) نھ با غرب، نھ با شرق( سال پیش ایران، تظاھرکننده شعار ھای

) آن ضد ب، نھ برنھ با غر( مردم شعار ھایاکنون در انقالب ھای خاورمیانھ، . بلوک شرق و غرب بود

را سرمی دادند کھ ھدف آن پایان بخشیدن نقش غرب در سرنوشت ملت ھای عرب و آزادی و عدالت 

  . برای کشورھای خاورمیانھ است
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