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آغاز پایانعصرآمریکا
ِ

بررسی مقایسهای رفتارهای رژیم صهیونیستی با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی با تأ کید بر قانون قومیت در اسرائیل
بررسی دیپلماسی فرهنگی آمریکا در عراق پسا صدام
ایران و افغانستان ،یک ّ
هویت و دو سرنوشت  /گفتوگو با محمد محسن سعیدی
میزگرد معادالت جدید قدرت در منطقه خاورمیانه
ِ
یمن و چالشهای فرا روی آن /گفتوگو با دکتر عبدالرحمن ناجح و دکتر حسین رویوران
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سخن نخست
آغاز پایان عصر آمریکا
بررسی مقایسهای رفتارهای رژیم صهیونیستی با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی با تأ کید بر قانون قومیت در اسرائیل
بررسی دیپلماسی فرهنگی آمریکا در عراق پسا صدام
ایران و افغانستان ،یک ّ
هویت و دو سرنوشت  /گفتوگو با محمد محسن سعیدی
میزگرد معادالت جدید قدرت در منطقه خاورمیانه
ِ
یمن و چالشهای فرا روی آن /گفتوگو با دکتر عبدالرحمن ناجح و دکتر حسین رویوران
برای مشاهدۀ هرکدام از مطالب روی عنوان آن کلیک کنید
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سخن نخست  :قتل قاشخجی و مسئولیتهای غرب
ماجرای ترور قاشــخجی در کنســولگری عربستان در ترکیه به بزرگترین چالش رژیم سعودی ّ
مبدل
شدهاســت .جمال قاشــخجی برای یک کار اداری به کنسولگری کشورش در استانبول رفت و برای
همیشــه از نظرها ناپدید شــد .با توجه به موقعیت بینالمللی او و روابط گســتردهای که در غرب و
ترکیه داشــت ،ناپدید شــدن او در کنســولگری ترکیه موجی از نفرت و انزجار را در جهان برانگیخت
و موجــب اظهــار نظرهای گونا گون در سراســر جهان شــد؛ بهویژه ،کشــورهای غربــی در مقابل این
مسئله موضع صریح و روشنی گرفتند.
بنابــر روایــت ترکیــه ،قاشــخجی به محض ورود به کنســولگری بازداشــت و شــکنجه شــده و به قتل
رسیدهاست .یک تیم  15نفره برای کشتن و قطعه قطعه کردن پیکر او و بستهبندی جسد او برای
خــروج از کنســولگری عربســتان در اســتانبول از ریــاض اعزام شــده بــود .روزنامۀ ینیشــفق در ترکیه
دو رژیم
گزارش دادهاست که قاشخجی پس از یک مذا کرۀ تلفنی با محمد بن سلمان ،مرد شمارۀ ِ
عربستان ،به قتل رسیدهاست.
یک دادگاه در ترکیه  25نفر شاهد را احضار کرد تا بتواند اطالعات الزم را در مورد این ترور جمعآوری
کند ،آنگال مرکل-صدراعظم آلمان-اعالم کرد که از این پس از ارسال اسلحه و تسلیحات نظامی به
عربستان خودداری خواهد کرد تا ماجرای قتل قاشخجی روشن شود .یک مقام ترکیهای ،با بیان
اینکه تیم ترور سعودی ّارۀ استخوان ُبر همراه داشتهاند ،به روزنامۀ نیویورک تایمز گفت« :این اتفاق
مثل فیلم جنایی عامهپسند روی دادهاست ».مقامات انگلستان ،کانادا ،و سایر کشورهای غربی،
هر یک به فراخور حال ،احساس انزجار و برائت خود را از این جنایت تأسفبار اظهار داشتهاند.
حساســیت نســبت به ترور و قتل یک مرد بیدفاع در یک محوطۀ سربســته به وســیلۀ یک تیم ترور
 15نفره میتوانســت نشــانۀ خوبی از انساندوستی غربیها به شــمار آید ،ا گر قبل از آن غرب دربارۀ
کشــتار و قتل عام حجاج در یک راهپیمایی مســالمتآمیز در شــهر مکه در سال ( 1366که به جمعۀ
خونیــن مکه مشــهور شــد) و پس از آن دربارۀ کشــتار تعــداد انبوهی از زائران در منــا اظهار نظر کرده
و ایــن کشــتارهای ســنگین را کــه در آنها هــزاران نفر قربانی شــدند محکــوم کرده بود ،یــا الاقل در
مورد تجاوز چهار ســالۀ ارتش عربســتان ســعودی و امارات متحدۀ عربی به یمن با حضور افســران و
فرماندهان آمریکایی و انگلیســی و اســرائیلی و تســلیحات آمریکایی و آلمانی و انگلیســی و ...اظهار
نظــر کــرده بــود ،یــا در مورد قتــل عام شــبانهروزی زنــان و کــودکان یمنی و شــکنجۀ آنها بــا تحریم
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دارویی و گرسنگی و نسلکشی آنها با بمبافکنهای آمریکایی و تسلیحات اروپایی اظهار تأسف
کرده بود.
امروز جهان در مقابل غرب انگشــت به دهان ماندهاســت که آیا قســم خانم مرکل را باور کند که با
اظهاراتــش میخواهــد وانمود کند که دامن سیاســتمداران غرب به این جنایتها آلوده نیســت؛
خروس همکاریهای نظامی آمریکا و اروپا با رژیم ســعودی را ببیند که روزانه خروارها بمب و
یا ُدم
ِ
مواد آتشزا بر سر و روی مردم یمن میریزند ،تنها به این جرم مشخص که مردم یمن میخواهند
مســتقل و آزاد باشــند و به وسیلۀ عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی زیر سلطۀ آمریکا و غرب
قرار نگیرند.
غرب ،ا گر میخواهد متهم به دو دوزه بازی نشــود ،باید در مقابل این رخداد یک ّ
رویۀ روشــن را در
پیش بگیرد :یا از این اقدام ،مثل ســایر اقدامهای رژیم ســعودی ،حمایت کند؛ یا به فکر جانشینی
برای رژیمی باشــد که به وســیلۀ غرب بر مردم عربســتان حا کم شــده و بر ســر مخالفان خود همان
بالیی را آورده است که برسر قاشخجی آورد.
هنوز معلوم نیســت چند نفر از مخالفان عربســتان ســعودی به سرنوشت قاشخجی مبتال شدهاند،
ً
ولــی یقینــا قاشــخجی اولیــن قربانــی ایــن رژیــم نبود و شــاید آخریــن قربانی نیز نباشــد .پیــش از او،
دانشــمند بزرگ و اسالمشــناس ،شهید شیخ محمد باقر النمر ،را در عربستان طی تشریفات رسمی
گــردن زدنــد و هیــچ صــدای اعتراضــی از گلــوی غرب برنخاســت و هیــچ یــک از مقامات غربــی آن را
محکوم نکردند .اســتمرار این وضعیت به ادامۀ نفوذ جهانی غرب کمکی نخواهد کرد و شــاید آن را
روز به روز سستتر نیز میکند.
سردبیر
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حسین رویوران
مهمترین مشــخصۀ دهۀ دوم قرن بیســت و یکم میالدی کاهش تدریجی
(استاد دانشگاه تهران
قــدرت نســبی ایــاالت متحــدۀ آمریکاســت .از دیــدگاه کارشناســان ،عمده
و کارشناس مسائل
رقبای ایاالتمتحده در امور نظامی و اقتصادی در آسیا قرار دارند و این به
سیاسی خاورمیانه)
معنای بازگشــت تاریخی مرا کز قدرت از غرب به شــرق و آغاز تضعیف سلطۀ
غرب بر سیاســت و اقتصاد جهانی بودهاســت .وجه تمایز این دوره با ســایر دورههای انتقال قدرت
در اروپــا و بعدهــا انتقــال قــدرت از اروپا به ایاالت متحدۀ آمریکا در ســدۀ بیســتم را در حافظۀ تاریخ
نظــام بینالملــل میتــوان دید .اصطالح قــدرت هژمونیک در روابــط بینالملل به معنــای برتری و
ّ
تفــوق اســت که اســتیال و ســلطهطلبی یــک قدرت برتــر در نظام بینالملــل را تداعی میکنــد ،اما ما
امــروز ،در ســطح نظــام بینالملل بــا ایاالت متحــدهای روبهرو هســتیم که دیگر شــاخصههای یک
قدرت هژمون را به لحاظ سیاسی ،اقتصادی ،نظامی ،و به عبارتی توان استیال بر جهان را ندارد.
الملل مبتنی بــر یکجانبهگرایی ،زور،
شــاید بتــوان گفت که جوامع مختلف جهــان دیگر نظام بین ِ
ســلطه ،و دخالت را برنمیتابند و نظامهای مختلف در سراســر جهان به دنبال اســتقالل و آزادی و
عدم وابستگی و رعایت انصاف و رفتار مسالمتآمیز هستند .در مقابل ،ایاالت متحدۀ امروز ،تحت
ً
رهبــری فكــری نومحافظهكاران تندرو و شــخص دونالد ترامپ ،صرفا در صدد کســب خشــونتآمیز
ّ
موقعیــت و جایــگاه گذشــتۀ خویــش در یــک نظــام تکقطبی و
هژمــون از دســت رفتــه و بازتعریــف
یکجانبهگرا هستند.
در این مقاله ،به دنبال پاســخی برای این ســؤال هســتیم که چه عاملی میتواند ســبب افول یک
هژمون شــود .با اســتفاده از تئوری قدرت هژمون آنتونیو گرامشی ،به تقابل جایگاه متزلزل هژمون
در مقابل مقاومت و عدم رضایت دیگر کشورها درچگونگی ظهور و افول هژمون میپردازیم .با این
مقدمه ،باید مفهوم هژمون وپیامدهای آن را بررسی کنیم تا نتیجۀ این رفتار ایاالت متحدۀ آمریکا
را در آینــده حــدس بزنیم و ارزش همبســتگی بســیاری از قدرتهای جهان با ایــران و دفاع از توافق
هستهای را کشف کنیم .
آمریکا از توافق هستهای خارج شد و با اعالم مجدد تحریم ّ
ضد ایران میکوشد ایران را تسلیم خود
سازد و سلطه و هژمون خود را در جهان ترمیم کند.

مقدمه
یکــی از اصطالحاتــی کــه در میــان نخبگان و کارشناســان روابــط بینالملل زیاد اســتفاده میشــود
اصطــاح هژمــون اســت .بســیاری از کارشناســان سیاســی معتقدند کــه آمریکا ،در چارچــوب نظام
تکقطبــی کنونــی جهان ،یک هژمون اســت که از موضع قدرت مســلط ،کشــورهایی مانند ایران،
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ً
ونزوئال ،کوبا ،کرۀ شمالی ،و اخیرا ترکیه و دهها کشور مخالف دیگر را تحریم کرده و تصور میکند که به
علت ســیادت هژمون آمریکا بر جهان ،این کشــورهای تحریم شده دیر یا زود تسلیم سیاستهای
کاخ ســفید خواهند شــد .با توجــه به اظهارات اخیر آقــای ترامپ-رئیس جمهــور آمریکا-در اینکه
ایــران در آینــدۀ نزدیــک ناچــار به گفتوگو با آمریکا و تســلیم در برابر خواســتههای آن خواهد شــد،
الزم است بحث موضوع هژمون و شرایط و تأثیرات دو طرف معادله مورد بررسی قرار گیرد .در این
ً
مقدمه ،ابتدائا مفهوم هژمون وپیامدهای آن را بحث قرار میدهیم تا نتیجۀ این رفتار آمریکا را در
آینده بر خود و رقبای آن حدس بزنیم.

مهمتریــن مشــخصۀ دهــۀ دوم قــرن بیســت و یکــم میــادی کاهــش تدریجی قدرت نســبی ایــاالت متحدۀ
آمریکاست.

چارچوب نظری

ّ
آنتونــی گرامشــی ،مبــدع نظریــۀ هژمــون ،آن را اینچنیــن تبییــن میکنــد« :تولیــد قــدرت و تســلط
فرهنگــى ».بــه عبــارت دیگــر ،هژمــون به معنــاى نوعى تســلیم خودســاخته و خودانگیخته اســت.
ً
گرامشــى معتقد اســت که هژمون ترکیبى از سلطه و مقاومت است .قدرت هژمونیک ،دقیقا به این
ً
کثریت تحت سلطه نیاز دارد ،هرگز نمیتواند کامال مسلط باشد؛ مگر در جوامعی
دلیل که به انقیاد ا
ِ
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ً
که کامال تســلیم هســتند .به عبارت دیگر ،هژمون جهانشــمول نیست و قدرتهای مسلط جهان
هژمونــی بایــد قــدرت خــود را تأمیــن ،بازتولید ،و حفظ کننــد تا اســتمرار و تداوم هژمونیک داشــته
باشــند؛ و ایــن نیازمنــد آن اســت که گــروه حا کم بــه گروههای تابع خــود امتیازاتی بدهــد و رضایت
آنها را تأمین کند.
ی رضایت
گرامشــی بر آن اســت که قدرت و رضایت دو اصل اساســی و پایههای هژمون هستند .وقت 
در کار نباشــد ،شــرایط برانــدازی قــدرت فراهــم میشــود .آنچه در عرصــۀ جهانی و منطقــهای برای
جایگاه و حا کمیت آمریکا در حال رخ دادن اســت ،نماد عینی دیدگاه گرامشــی اســت .آمریکا دیگر
توان تأمین و حفظ ســلطۀ خود را در ســطح جهان ندارد و در حال حاضر از جایگاه هژمون ســقوط
میکنــد .نگاهــی بــه عرصــۀ بینالمللــی نشــان میدهد کــه آمریکا شــاخصهای هژمون را از دســت
میدهــد .تمکیــن نکــردن دنیــا در مقابــل فرامین آمریــکا در لغو
توافق هستهای و نپذیرفتن دیدگاهها و اوامر اقتصادی ترامپ از
سوی چین  ،اتحادیۀ اروپایی ،کانادا ،مکزیک ،و ترکیه ،و تحریم
متقابل آمریکا از سوی این کشورها شاخصهای جدیدی است
ما امروز با ایاالت متحدهای
کــه عمق تحــوالت جدیــد نظــام بینالملــل را نمایان میســازد.
روبـ ـ ـهرو هستیم کــه دیگر
نگاهی گذرا به شاخصهای سیاسی و اقتصادی ایاالت متحده
شاخصههای یک قدرت
و جایــگاه آن در عرصــۀ سیاســی و اقتصاد جهانــی ،جایگاه دالر،
هژمون را ندارد.
تولید ناخالص داخلی ،مقروض بودن به ســازمانها و نهادهای
(ماننــد اعتراضــات فــراوان
بینالمللــی ،شــاخصهای سیاســی
ِ
و گســترده به سیاســتهای داخلــی و خارجی ایــاالت متحده)،
یکجانبهگرایی ،و سیاســتهای غلط و سلطهگرایانه و گزینشی
بیش از پیش سبب شده که ایاالت متحدۀ آمریکا اعتبار و جایگاه گذشتۀ خویش را در صحنههای
(نظیــر ادعــای مبــارزه علیه تروریســم ،جلوگیری از هرگونــه تهدید علیه صلــح و امنیت
عوامفریبانــه
ِ
بینالمللی ،توســعۀ ارزشهای آزادی و دموکراســی آمریکایی ،کمکهای بشردوستانه ،و حمایت و
کمک به اقتصاد اروپا و جهان) در اذهان عمومی و دولتمردان از دست بدهد.

تعریفهای جدیدتر هژمون
مفهــوم هژمــون پــس از ورود به ادبیات روابط بینالملل بار معنایی ســنگینتری پیدا کردهاســت و
پیروان رهیافتهای مختلف تئوریک از منظرها و نظرهای گونا گونی بدان نگریسته و تفاسیر ّ
خاص
ِ
خــود را در باره آن ارائه کردهاند؛ لذا ،ضروری اســت کــه در هنگام بحث پیرامون مفهوم هژمون ،به
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دقایق و ظرایف تعریف آن توجه ویژهای داشته باشیم؛ تا بهروشنی مشخص شود که چه برداشتی
از هژمون و از زاویه نگاه کدام رهیافت تئوریک ارائه میشود.
ویلیــام رابینســون ( ،)William Robinsonکــه خــود در حلقۀ نوگرامشــینها جــای میگیرد ،معتقد
اســت کــه با مطالعۀ ادبیات روابط بینالملل و اقتصاد سیاســی بینالملــل میتوان به چهار تعریف
متفاوت از هژمونی رسید:
• هژمونی به مثابۀ ســلطه و به معنای ســلطۀ فعال که در مورد ســلطۀ شــوروی در اروپای شرقی و
سلطۀ نظام سرمایهداری جهانی در طول جنگ سرد به کار رفته است.
• هژمونــی بــه مثابۀ هژمونی دولت که در اغلــب رهیافتهای روابط بینالملل و نظریههای نظام
جهانی به کار رفتهاســت .بر این اســاس این تعریف ،در ادوار مختلف سرمایهداری ،دولتهای
هلند ،بریتانیا ،و سپس آمریکا دارای هژمونی بودهاند.
• هژمونــی ســلطه مبتنی بر اجمــاع یا هژمونی ایدئولوژیک .این معنا از تعریف گرامشــی از هژمونی
تسلط مبتنی بر رضایت و رهبری فرهنگی و فکری است.
اقتباس شده و به معنای
ِ
• هژمونــی بــه اعمــال رهبــری از طریــق بلوکهــای تاریخــی در یــک صورتبنــدی اجتماعــی .بر این
اســاس ،آمریکا پس از جنگ جهانی دوم ،به دلیل رهبری طبقۀ ســرمایهداری خود و به ســبب
ایجاد ساختار اجتماعی تولید فوردی-کینزی ،هژمونی پیدا کرد (حاجیوسفی.)95 :1386 ،
از بررسی تعاریف چهارگانۀ رابینسون ،میتوان به سهولت تشخیص داد که تنها تعریف سوم (یعنی
ْ
فرهنــگ انطباق و ســازگاری مصداق پیــدا میکند؛ چرا که
همــان تعریــف از آرای گرامشــی) بــا بحث
ا گــر هژمونــی را به معنای راهبرد فرهنگی ،فکری ،و ایدئولوژیــک جوامع بدانیم ،آنگاه قادر خواهیم
هژمونــی یک بازیگــر در محیط
بــود ایــن فــرض را مطــرح کنیم که مؤلفۀ فرهنگ در راســتای بســط
ِ
ً
بینالملل ،خصوصا به منظور رضایت سایر بازیگران (که الزمۀ تحقق هژمونی یا تفسیر گرامشیستی
است) اهمیت دارد (.)Griffiths and others, 2008: 139

آغاز هژمون انقباضی آمریکا
با بررســی ریشــههای سیاســت خارجی ایاالت متحدۀ آمریکا ،میتوان ظهور و افول هژمونی آمریکا
را در مکاتــب و دکترینهــای متفــاوت مــورد توجــه قرار داد؛ مســیری کــه از زمان جرج واشــنگتن-
اولین رئیسجمهور آمریکا-تا امروز ادامه داشته است .در ادامه ،میتوان از مکتب هامیلتونیسم،
جکسونیســم ،ویلسونیســم ،تــا دکترینهــای مونروئــه ،روزولــت ،ترومــن ،آیزنهــاور ،و  ...نــام بــرد.
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ســه مکتــب فکــری فــوق همگــی قبل از جنــگ جهانــی اول شــکل گرفتنــد و بعــد از آن دکترینها و
اســتراتژیهای امنیــت ملــی آمریکا از یک یــا ترکیبی از این ســه مکتب متأثر شدهاســت .با توجه به
جهتگیریهــای خارجــی هر یک از مکاتب ســهگانه ،چنین برمیآید که ســه مکتب مذکور شــالوده
و اســاس سیاســت و روابــط خارجــی آمریــکا را در جهان شــکل دادهانــد .البته الزم به ذکر اســت که
(ماننــد البیها بخصوص البــی اثرگذار
عــاوه بــر ماهیت و ســاختار نظــام بینالملل ،تصمیمســازان
ِ
و بــزرگ یهودی-اســرائیلی آیپــک ،افــکار عمومی و رســانهها ،و به َتبــع آن گفتمانهای مســلط بر
دولتهــای مختلــف آمریکا) دورههای گونا گون سیســتم روابط و تعامالت بینالمللی این کشــور را

الملل مبتنی بر یکجانبهگرایی و زور را نمیپذیرند.
کشورهای جهان دیگر نظام بین
ِ

شکل دادهاند.
آنچه افول هژمون آمریکایی را بیشــتر مشــهود میسازد ظهور کانونهای مقاومت در نقاط مختلف
دنیاســت .ایــاالت متحــدۀ آمریــکا در آغاز دهۀ دوم قرن بیســت و یکم مهمتریــن چالش پیش روی
خود را قدرت چین قلمداد میکرد؛ اما انقالبها و جنبشهای اعتراضی دیگر نشان دادند که تنها
رقابت اقتصادی و تجاری بازیگران قوی تهدیدی برای رقابت آنها نیست ،بلکه شرایط و تحوالت
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عرصــۀ بــازار جهانی تابعی از تحوالت سیاســی اســت که رشــد یا رقابــت قدرتها را بــا تهدید مواجه
میسازد .در خاورمیانه ،مردم ناراضیاند؛ نهتنها از حکومتهای سرسپرده به بیگانه در کشورهای
خود بیزار شدهاند ،بلکه از بیعدالتیهای بینالمللی و داوریها و دخالتها و سلطهجویی آمریکا
مهاجران
و غرب نیز به ستوه آمدهاند .حمایت غرب از آوارهسازی ملت فلسطین و جایگزین کردن
ِ
تــا بــن دندان مســلح صهیونیســت از طریق اســکان آنهــا در فلســطین و حمایت از سیاســتهای
جنگطلبانــه و توســعهطلبانۀ اســرائیل ظلــم بزرگــی اســت که نهتنها مســلمانان ،که هیچ انســانی
نمیتوانــد آن را بپذیــرد  .همیــن عدم رضایت و به چالش کشــیدن قدرت مســلط میتواند ســرآغاز

تشکلهای بینالمللی جدید-مانند مجموعۀ شانگهای-تالش آسیا را برای کسب جایگاه متناسب نمایان
میسازد.

شکلگیری جبهۀ تاریخی ّ
ضد هژمونیک در جهان باشد.
ّ
شــکلگیری تشــکلهای بینالمللــی جدید ،مانند مجموعۀ شــانگهای ،تالش آســیا را برای کســب
جایــگاه متناســب نمایان میســازد .شــکلگیری مجموعۀ بینقــارهای بریکس (متشــکل از برزیل،
روســیه ،آفریقــای جنوبی ،هنــد ،و چین) اقدام ّ
مهم دیگری در روابط بینالملل اســت؛ چرا که این
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مجموعــه حــدود نیمی از جمعیت جهان و یک ســوم تولید ناخالــص آن را در اختیار دارد و در حال
حاضر بسیاری از کشورها ،از جمله کشور ما ،عضویت در آن را درخواست کردهاند.

بررسی نظریۀ هژمونی و تئوری ثبات هژمونیک
قــدرت هژمــون ســعی دارد تا نظم سیاســی مطلوب و نظم اقتصادی تعریف شــدۀ خــود را بر جهان
مســلط ســازد .در این میان ،مناطقی که بیشــترین منافع را برای هژمون و در عین حال بیشــترین
مطلــوب تعریف شــده داشــته باشــند بیــش از همه کشــورهای هدف را تشــکیل
تعــارض را بــا نظــم
ِ
خواهند داد.
خاورمیانه ،با داشــتن منابع غنی انرژی از یک ســو و موقعیت خاص ژئوپلتیک و فرهنگی و دینی از
ســوی دیگر ،حوزۀ منفعتی غیر قابل اغماض محســوب میشــود .این در حالی است که خاورمیانه
نهتنهــا بــا ســلطه سیاســی و اقتصــادی آمریکا هماهنگــی ندارد ،بلکه بهشــدت ظرفیــت مقاومت و
اســتقاللطلبی و عدالتخواهــی دارد .حــوادث پیشدســتانهای از قبیــل رخــداد  11ســپتامبر 2001
م .و نقــش اتبــاع یــک کشــور نزدیــک و همپیمان آمریــکا (مانند عربســتان ســعودی) در آن و ایجاد
بنیادگرایــی دینــی در منطقه (القاعــده ،طالبان ،داعش ،جبهة النصرة ،احرار الشــام ،و  )...توســط
نمایانگــر جلوهای از ّ
تضاد منفعتی و امنیتی قــدرت هژمون و مردم منطقۀ خاورمیانه
ســازمان CIA
اســت .سیاســت در بر گیری آمریکا در اتحاد و ائتالف با جریانهای تکفیری و اســتفاده از آنان برای
ایجاد فتنه و درگیری در جهان اســام موجب شــد نیروهای محور مقاومت احســاس کنند که باید
سازمان یابند و با کسب تجربۀ بیشتر ،از توان باالتری برای کسب آزادی و برقراری عدالت برخوردار
شوند.
از این رو ،پیگیری اصالحات سیاسی در راستای اصول سیاسی دموکراتیک به منظور استقرار نظم
سیاسی مطلوب ،اصالحات اقتصادی در راستای نظم اقتصادی لیبرال ،بازار باز به منظور استقرار
نظــم اقتصــادی مطلوب در دســتور کار سیاســتهای خاورمیانــهای آمریکا-به عنــوان یک قدرت
هژمون-قرار گرفته است .بیداری اسالمی و دموکراسیخواهی ،به عنوان دو عامل اساسی ،آمریکا
را بیش از پیش به سوی توجه به سیاست تولید گروههای تروریستی از یک سو و اصالحات نمادین
در خاورمیانه از سوی دیگر سوق داد .آمریکا بیداری اسالمی و دموکراسیخواهی را از عوامل اصلی
تهدید امنیت خود تلقی میکند و بر این اســاس درصدد اســت تا با تولید گروههای تروریســتی و نیز
باز کردن فضای سیاســی و بهبود شــرایط اقتصادی در کشــورهایی که به دلیل وابستگی رژیمهای
آنهــا بــه غرب خاســتگاه چنین حرکتهای رادیکال محســوب میشــوند ،ریشــۀ اســتقاللطلبی و
آزادیخواهــی را بخشــکاند .بــه عبــارت دیگر ،بنیــاد گرایی دینــی و تروریســم در خاورمیانه از جمله
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وســایل و ابزار آمریکا برای مقابله با حرکتهای اســامخواهانه و دموکراســیخواهانه در خاورمیانه
و شــمال آفریقــا بودهاســت .سیاســتهای جدیــد محمد بن ســلمان در عربســتان ســعودی ،در باز
کردن فضای فرهنگی بدون گشــایش سیاســی ،از جمله اقداماتی اســت که به دستور آمریکا صورت
گرفتهاست .تالش برای تغییر از زاویۀ فرهنگی و نه سیاسی نشانۀ ترس و نگرانی آمریکا از نسخهای
است که تجویز کردهاست.
البته نقطۀ عطف بر هم خوردن نظم موجود به نفع هژمون آمریکا در تاریخ معاصر را میتوان ظهور
انقالب اسالمی ایران در سال  1979م .دانست ،انقالبی که تمامی معادالت منطقهای و بینالمللی
را بر هم زد و مهمترین کشــور اســیر ســلطۀ آمریکا در خاورمیانه را از زیر ســلطۀ آمریکا خارج کرد و به
مبارزه با هژمون آمریکا در جهان اســام برخاســت  .شــاید از زمان تقســیم و جانمایی نقشــۀ کنونی
خاورمیانــه در توافقنامۀ ســایکس-پیکو ،کســی گمان نمیکرد
کــه چنیــن قــدرت منطقهای بــا رویکــرد مقاومتی بتوانــد در این
لگ ــی ــری مــج ـمــوعــۀ
شـ ـکـ ـ 
منطقــه در شــاهراه انــرژی دنیــا بــه وجود آیــد و به این شــکل در
ب ـ ـ ـی ـ ـ ـنقـ ـ ــارهای ب ــری ــک ــس
مقابل نظام جهانی سلطه قد علم کند.
(متشکل از برزیل ،روسیه،
انقــاب اســامی ایران بــه ملتهای بیــدار منطقــه و جهان این
آفریقای جنوبی ،هند ،و
چین) اقــدام ّ
مهم دیگری
نویــد را داد کــه میتــوان فعل توانســتن را صرف کــرد و در مقابل
است که نیمی از جمعیت
انبوه تجهیزات و تسلیحات و قدرت نظامهای سلطهگر و مستبد
جهان و یــک ســوم تولید
ایســتاد ،چــرا که وعدۀ الهــی چنین پیــروزیای را نوید میدهد.
ناخالص جهانی را در بر
ّ
جنگهــای مســتقیم و غیر مســتقیم که علیه ملت ایــران به راه
میگیرد.
افتاد و محاصره و تحریم ّ
ضد ایران در  40ســال گذشــته ،ا گرچه
موجــب مزاحمــت بــرای ملــت ایــران شــد ،ولــی شــرایط هژمون
آمریکا را-بهویژه در خاورمیانه-با بحران مواجه ساخت .تالش مجدد آمریکا برای اعادۀ هژمون با
کلید زدن طرح «خاورمیانۀ بزرگ» و اشــغال نظامی افغانســتان و عراق آغاز شد و با تقویت تروریسم
ً
در منطقه ادامه یافت ،ولی شکست تروریستها به دست نیروهای مترقی عمال سلطۀ آمریکا را در
خاورمیانــه را تضعیــف کــرد .آمریکا از آن پس بــا اتحادهای منطقهای با رژیمهای مرتجع و واپســگرا
(نظیر رژیم عربستان سعودی) به جنگ محور مقاومت اسالمی رفت که این شاخص نشاندهندۀ
ضعف هژمون آمریکاست .آمریکا ا کنون در خاورمیانه به همراه ناتو در افغانستان استقرار دارد و به
همراه ارتجاع عرب ّ
ضد محور مقاومت فعالیت میکند.
ظهــور جنبشهای اســامی چون حماس ،جهاد اســامی برای آزادی فلســطین ،حــزب اهلل ،انصار
اهلل ،و حشــد الشــعبی در کشورهای فلســطین ،لبنان ،یمن ،عراق ،و بحرین و  ...نشان از گسترش
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جریان مقاومت اســامی در منطقه و جهان داشتهاســت .ملتهای آزادیخواه دیگر منتظر اقدام
دولتمردان وابســته و بیاختیار خود نیســتند؛ بلکه خودشان ،با پشتوانۀ امکانات ناچیز و مردمی،
دست به اقدامات اساسی و مقابله با جریان سلطه و رژیمهای وابسته به آن میزنند .این پدیده،
در دنیایــی کــه در آن ارتــش اســرائیل بــه عنــوان چهارمیــن ارتــش نیرومنــد جهــان از بادبادکهای
آتشزای مردم محاصره شده در نوار ّ
غزه احساس ترس و عجز میکند ،پدیدۀ شگفتآوری نیست.
پــس عجیــب نیســت کــه در ایــن پیچ تاریخی کــه به نظر میرســد پیــروزی حق علیه باطــل نزدیک
است ،شاهد افول هژمون ایاالت متحده به عنوان رأس نظام سلطۀ غرب باشیم.
نظام ســلطه در راه نجات خود از هیچ اقدامی فروگذار نکردهاســت .اسالمهراســی ،شیعههراســی،
و امــروز ایرانهراســی و تحریــم و تهدیــد و ارعــاب و تروریســم بــه جنــگ پروژههایی هســتند که بعد
از فروپاشــی شوروی ســابق-نماد کمونیســتی جهان-در 1991
م ،در اولویــت و در رأس برنامههــای نظــام ســلطۀ آمریکا قــرار
گرفتهاست.
به نظر میآید حکومت آمریکا در عرصۀ جهانی تحت فشــارهای
داخلــی و بینالمللــی محــدود شــده و نمیتواند نقــش مدیریت
ایران خواهان عضویت در
جهانــی را بــا اقتــدار گذشــته ایفــا کند و بــه تنهایی و خودســرانه
بریکس شدهاست.
تصمیمگیــری کنــد؛ همچنیــن ،بایــد اذعــان داشــت آمریــکا در
پرداخت هزینۀ کســب قدرت در عرصۀ بینالمللی دیگر توانایی
ســابق را ندارد و بهشــدت در حال افول است و این امر موقعیت
برتریطلبانهاش را در موضع انفعال قرار دادهاست.
در ُبعد اقتصادی ،آمریکا دیگر اقتصاد اول جهان نیســت .تالش
ترامپ برای تعامل با روســیه برای مقابله با چین دور از ذهن رهبران کرملین نیســت ،ولی روســیه
اولویت روابط خارجی خود را به چین اختصاص داده و تبادل تجاری بین دو کشــور در چند ســال
اخیر گســترش یافته و از صدها میلیارد دالر فراتر رفتهاســت .در ســال  2017م ،تولید ناخالص چین
از  23تریلیــارد دالر گذشــت؛ در حالــی کــه تولیــد ناخالــص آمریــکا در همان ســال ،با همــۀ اقدامات
حمایتــی ترامپ ،کمــی فراتــر از  19تریلیــارد دالر بودهاســت .جالبتر اینکه رشــد اقتصــادی در چین
همچنان باالی ســاالنه هشــت درصد اســت ،در حالی که رشــد اقتصادی در آمریکا زیر ســاالنه دو
درصد است؛ و این تفاوت فاحش فاصلۀ میان این دو را هر روز بیشتر میکند.
شرایط آمریکا با اتحادیۀ اروپا نیز مانند گذشته نیست .تولید ناخالص اروپا در سال 2017م .نزدیک
بــه  21تریلیــارد دالر بــود و نزدیک به دو تریلیارد دالر از آمریکا پیش افتاد .سیاســت تحقیر ترامپ در
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برابراتحادیــۀ اروپــا میتوانــد این غول خفتــه را دوباره بیــدار کند؛ چنان که تالشهــای ترامپ برای
از هــم پاشــاندن این تشــکل ،حتــی در گام اول (یعنی حمایت از خروج انگلیــس از این اتحادیه) ،با
هزار اما و ا گر همراه اســت و هیچ بعید نیســت که مردم انگلیس هر آن از رأی قبلی خود در خروج از
اتحادیه عقبنشینی کنند.
پس به نظر میآید حکومت آمریکا در عرصۀ جهانی امروز تحت فشارهای بینالمللی محدود شده و
نمیتواند نقش چماقدار جهان را با اقتدار گذشته ایفا کند و بهتنهایی برای جهان تصمیم بگیرد.
در سال  2002و 2003م ،آمریکا با عبور از اعتراض گستردۀ جهانی به افغانستان و عراق حملۀ نظامی

بنیادگرایی و تروریسم در خاورمیانه از جمله وسایل و ابزار آمریکا برای مقابله با حرکتهای اسالمخواهانه و
دموکراسیخواهانه در خاورمیانه و شمال آفریقا بودهاست.

کرد؛ اما امروز نمیتواند دربارۀ سیاســتهای ناپختۀ خود ،بهویژه دربارۀ تحریم مجدد ایران ،حتی
اجماع حداقلی ایجاد کند؛ همچنین ،باید اذعان داشــت که آمریکا ،با داشــتن بیش از  20تریلیارد
دالر بدهی ،توانایی سابق را در پرداخت هزینههای کسب قدرت بیشتر در عرصۀ بینالملل ندارد و
بهشدت در حال افول است و این امر موقعیت برتریطلبانهاش را در موضع انفعال قرار دادهاست.
در خواست از عربستان و دیگر شیخنشینهای خلیج فارس برای تأمین مالی حضور نظامی آمریکا
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در خاورمیانه ،در عین اینکه سیاستهای غارتگری آمریکا را آشکار میسازد ،واقعیتهای سیاسی
دربارۀ افول هژمون آمریکا را نمایان میکند.
کار آمریکا به جایی رسیدهاست که ترامپ جیب ولیعهد جوان و تازهکار عربستان را خالی میکند و
این ولیعهد خام هم جیب بقیۀ شاهزادههای عربستان را خالی میکند؛ و برای اینکه نشان دهند
ایــن جیب ُبریهــا در کمــال رضایــت صورت گرفته ،ترامپ و شــاهزادههای ســعودی دســتهجمعی
رقص شمشیر میکنند!

جمعبندی
در جمعبنــدی میتــوان گفــت کــه هژمون آمریــکا در ابعاد سیاســی و اقتصادی ،با شــاخصهایی که
گفتــه شــد ،در حــال افول اســت و توان نظامــی آمریکا که پایۀ دیگر این هژمون اســت مــورد تردید قرار
گرفتهاســت .توان عملیاتی ارتش آمریکا از زمان وا گذاری افغانســتان به ناتو و عقبنشــینی نظامی از
عراق زیر سؤال رفتهاست؛ هرچند ترامپ ،با افزایش بودجۀ نظامی ،تالش دارد این تصویر را ارائه دهد
که ارتش آمریکا همچنان بزرگترین قدرت نظامی و مهمترین پایۀ هژمونی آمریکا در جهان است.
در نظام سیاســت بینالملل و مناســبات دولتها ،هژمونی یا چیرگی مفهوم بســیار مهمی به شمار
میآیــد .فهــم نــوع هژمــون و ســتیزهجو یا صلحجــو بــودن و ماهیــت آن در تحلیل و تبیین مســائل
بینالمللی بســیار تعیینکننده اســت .بر این اســاس و با یک نگاه تاریخی ،تحول هژمونی آمریکا را
میتوان در چهار دوره مورد بررسی قرار داد:
•هژمونــی مطلــق کــه دوران ایجاد ،تثبیــت ،و حا کمیت هژمونی مطلق ایاالت متحده محســوب
میشــود .ســالهای  ۱۹۴۵تــا  ۱۹۶۹م .دوران وفــور منابــع عظیــم و امکانــات بــود و عوامــل و
ابزارهــای قدرت آمریکا به این کشــور اجــازه میداد تا بتواند بهراحتی پیگیــر منافع اقتصادی و
عمومی خود در ســطح بینالمللی باشــد .در این دوره ،باالترین میزان رضایتمندی و وحدت
نظــر میــان قدرت هژمونیک آمریکا و همپیمانانــش حا کم بود  .این دوران پس از بمباران اتمی
دو شهر هیروشیما و نا کازا کی ژاپن آغاز شد.
•هژمونی در افول .دولتمردان آمریکایی ،پس از سپری کردن عصر طالیی خود ،در سال  ۱۹۷۳م.
خط مشــی اقتصادی
با بحران اضافهانباشــت روبهرو شــدند و در پاســخ به این بحران ،رویه و ّ 
جدیــدی را دنبــال کردنــد .دوران افــول هژمونــی آمریــکا مربوط به ســالهای  ۱۹۷۰تــا  ۱۹۷۹م.
اســت ،کــه ّ
طی آن ،مؤلفهها و شــاخصهای مشــروعیت هژمونیــک آمریکایی کمرنــگ و روابط
دالر مستظهر به
هژمون با اعضای نظام بینالملل در ابعاد گونا گون ضعیف شد .در این دورهِ ،
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طــا کــه به ارز جهانی تبدیل شــده بــود ناچار به جدایی از ذخیرۀ طال شــد؛ ولی توان اقتصادی
آمریکا این جایگاه را برای آمریکا حفظ کرد.
•پســاهژمونی .ســالهای پــس از  ۱۹۸۰م ،دوران تضعیــف هژمونــی آمریکاســت .در ایــن دوران،
تفاهــم حا کــم بــر روابط هژمــون ایاالت متحــده و همپیمانــان بینالمللــی آن در ابعــاد مختلف
سیاسی ،اقتصادی ،و نظامی در حال ضعیف شدن بود.
•تجدیــد هژمونــی :ایــن دوره بعــد از پایــان جنــگ ســرد و فروپاشــی بلوک شــرق و نیز حــوادث 11
ســپتامبر  ۲۰۰۱م .جلوهگر شــده اســت؛ دورهای کــه مصادف با قدرت نومحافظــهکاران در آمریکا
بــود و ّ
طــی آن از جهتگیریهــای سیاســی و انــزوای بیــل کلینتــون بهشــدت انتقــاد میشــود.
نومحافظهکاران برای ایاالت متحده در جهان نقش و جایگاه راهبردی قائل بودند و میگفتند
آمریــکا بایــد بــه عنوان ژانــدارم جهــان و نگهبــان بینالمللی
ایفای نقش کند .از این تاریخ به بعد ،آمریکاییها به دنبال
جایگاهی جهانی هســتند که هیچ قدرتــی توان مقابله با آن
را نداشــته باشــد .در دوران تجدید هژمونی ،امنیت آمریکا از
مخــواهــی
آمــریــکــا از اســا 
طریق ایجاد نوعی عدم موازنۀ بینالمللی حاصل میشــود،
و دمـ ــوکـ ــراس ـ ـیخـ ــواهـ ــی
نه از طریق موازنه قوا .سیاســتمداران و حا کمان آمریکایی
م ـ ــلـ ـ ـته ـ ــای م ــس ــل ــم ــان
در صددنــد با افزایــش قدرت خود ،رقابتهای اســتراتژیک،
وحشت دارد.
امنیتــی ،و نظامی بین قدرتهای بینالمللی را از بین ببرند
و خود را در وضعیت مطلوب قرار دهند.
البتــه بایــد به ایــن نکته نیز اشــاره کرد که پــس از دوران چهارم،
ً
رفتــار کامــا هژمونیــک و ســلطهطلبانه ،بــه عنــوان یــک ایدۀ ذهنــی که همــواره در ذهــن نخبگان
آمریکایــی جریــان داشــته ،نمــود بیشــتری یافتهاســت .مداخلــۀ آنهــا در امور سیاســی بســیاری از
کشــورها ناشــی از همین نگاه اســت .بیشک ،عامل بســیار مهم و تعیینکننده در قدرت و سودای
هژمون آمریکا مقولۀ انرژی است .آمریکاییها همواره به دنبال انرژی ارزان بودهاند و برای رسیدن
چماق «تمامی گزینهها روی
به آن جنایات بسیاری را در منطقۀ خاورمیانه مرتکب شده و همواره
ِ
میــز» را بــه ایــن و آن نشــان میدهنــد  .به نظر میرســد ا کنون قــدرت هژمونــی آمریکاییها کاهش
یافتــه ،یــا در خوشبینانهتریــن حالــت ،نقشآفرینــی آنها در رهبــری جهانی کمرنگ شدهاســت و
شاید بخش عمدۀ این تغییر به اتحاد و ائتالفهای منطقهای و گسترش فرهنگ مقاومت در شرق
و بهویژه جهان اسالم مربوط است .برخی از نمونهها عبارتاند از:
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•بلوکبندی جدیدی که در آمریکای التین ،خاورمیانه ،و شرق آسیا ایجاد شدهاست.
ای توسعۀ اقتصادی بین پا کستان ،عراق ،ایران ،و سوریه.
•ائتالف منطقه ِ
•شــکلگیری قدرتهــای مســتقل در حوزۀ انــرژی در حیات خلــوت آمریکا ،در کشــورهایی نظیر
ونزوئال و بولیویو ا کوادور ،که دیگر حاضر به پذیرش نقش ســروری و اربابخواندگی آمریکاییها
نیستند.
ســخن پایانــی اینکه ،بر اســاس اتفاقاتی که در عرصــۀ بینالملل در حال وقوع اســت ،میتوان گفت

مردم محاصرهشده در نوار
ارتش اسرائیل ،به عنوان چهارمین ارتش نیرومند جهان ،از بادبادکهای آتشزای ِ
غزه احساس ترس و عجز میکند.

هژمونی آمریکا رو به افول است .با تداوم افول هژمون آمریکا ،شاهد ظهور هژمونی جدیدی خواهیم
بود که بعضی از نظریهپردازان آن را جمهوری خلق چین از یک ســو و بیداری اســامی از ســوی دیگر
میداننــد .بــه طور حتم ،ا گــر این افول ادامه یابد ،منافع رژیمهایی کــه همچنان به هژمونی آمریکا
وابســته هســتند نیز با گذشــت زمان تحت تأثیر قرار میگیرد و این رژیمها مجبور میشــوند در پاسخ
بــه شــرایط جدیــد جهان ،سیاســتهای متفاوتی اتخــاذ کنند؛ در غیــر این صورت ،جــای خود را به
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رژیمهای جدید خواهند داد .در رأس چنان رژیمهایی ،دو رژیم صهیونیســتی و ســعودی قرار دارند
ً
که قطعا با چالشهای جدید روبهرو خواهند شد .با مرور تاریخ سیاسی جهان ،درمییابیم که جهان
از اوایل قرن بیســتم که مصادف با افول هژمونی انگلســتان بود تا ســال  ۱۹۴۵م .که هژمونی ایاالت
متحده سر برآورد دوران ُپرآشوبی را گذراند .در دوران افول یا انتقال قدرت هژمونیک ،بیثباتیهای
فراوانی به وقوع خواهد پیوست که باید در مواجهه با آنها نهایت دقت به عمل آید.
همچنیــن ،بایــد اذعــان داشــت کــه ایــاالت متحــده در پرداخــت هزینــۀ کســب قــدرت در عرصــۀ
بینالمللــی دیگــر توانایی ســابق را ندارد و در حال افول اســت و این امر موقعیــت برتریطلبانهاش
را در موضع انفعال قرار دادهاســت .شــاید چالش مقابلۀ مســتقیم با انقالب اســامی از سوی آمریکا
آخرین ماجراجویی کاخ سفید باشد و سقوط قطعی هژمون آمریکا را تسریع کند.
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بررسی مقایسهای رفتارهای تبعیض نژادی رژیم
صهیونیستی با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی

با تأ کید بر قانون قومیت در اسرائیل
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بــا تصویــب قانــون قومیــت در کنیســۀ رژیــم صهیونیســتی و اختصــاص
حسین رویوران/
مسائل
کارشناس ارشد
بســیاری از حقوق اجتماعی به یهودیان و محروم ســاختن فلسطینیان
سیاسی خاورمیانه ،استاد
از حقــوق اساســی-از جملــه حق تعیین سرنوشــت-رژیم صهیونیســتی
دانشکدۀ مطالعات
ً
جهان دانشگاه تهران،
عمــا وارد مرحلــۀ تازه ای شــده که نیاز بــه تحقیق دارد .شــرایط جدید
ّ
معاون سیاسی و امور
سیاســی ،به اعتقاد بســیاری از تحلیلگران و محققان ،شــبیه به شرایط
بینالملل جمعیت دفاع از
رژیم ســابق آپارتاید در آفریقای جنوبی و رودزیا (زیمبابوۀ کنونی) است.
ملت فلسطین
بازنگــری این شــرایط جدید در ســایۀ ســه مفهــوم نژادپرســتی ،تبعیض
احمدرضا روحاهللزاد/
نژادی ،و آپارتاید ما را کمک میکند تا وجوه تشــابه میان شــرایط جدید
کارشناس ارشد مسائل
ایــن رژیم با آنچه در رژیمهای آپارتاید ســابق جهان حا کم بود را روشــن
سیاسی خاورمیانه،
دبیر کمیسیون سیاسی
کنیم.
جمعیت دفاع از ملت
آنچه مســلم اســت رفتارهای غیر انسانی نژادپرســتانه و تبعیض نژادی،
فلسطین ،عضو هیئت
قدس
تحریریۀ خبرگزاری
در حال حاضر و بر پایۀ حقوق بینالملل ،منفور جامعۀ بشری و محکوم
ً
اســت .ایــن نــوع حکومتهــا در حــال حاضر رســما منســوخ شــدهاند و
حرکت رژیم صهیونیســتی به این ســو ،در صورت روشــن شــدن این حقیقت ،میتواند با باوا کنش
ً
جدی جامعۀ بینالمللی روبهرو شود .مصوبۀ جدید پارلمان رژیم صهیونیستی عمال حقوق اعراب
سا کن مناطق اشغالی را نقض کرده و به یهودیان حقوقی بخشیده و آنچه «میراث دینی و فرهنگی
قوم یهود» نامیده میشــود را مبنای شــرایط فرهنگی آینده و قضاوت میان شــهروندان قرار داده؛
در حالی که فلســطینیها نه از لحاظ دینی و نه نژادی یهودی نیســتند وحقوقشــان به طور کامل
نادیده گرفته شدهاست.

مقدمه
با تصویب قانون نژادپرســتانۀ قومیت در پارلمان رژیم صهیونیستی ،به نظر میرسد تحوالت حوزۀ
فلســطین و منطقــه وارد مرحلــۀ جدیدی شدهاســت .تحلیلگــران معتقدند پیامدهــای این قانون
تنها در ســرزمینهای اشــغالی فلسطین محصور نخواهد شد ،بلکه در منطقه و در حوزۀ بینالملل
شــاهد وا کنشهایــی نســبت بــه آن خواهیــم بــود؛ از ایــن رو ،باید شــاهد تغییــر مواضع بســیاری از
ً
کشــورها خصوصا در میان حامیان ســنتی رژیم صهیونیســتی بود؛ زیرا این قانون ،در ابعاد امنیتی،
ً
بســیاری از کشــورهای منطقه و خصوصا کشــورهای عرب را با چالشهای جدیدی روبهرو خواهد
کرد و سیاستهای اعالمی آنان را در حمایت از حقوق بشر در سطح بینالمللی دچار تضاد خواهد
کرد.
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آیا قانون نژادپرستانۀ قومیت هویت جدیدی به رژیم صهیونیستی در حوزۀ ساختاری میبخشد؟
آیا اسرائیل به عنوان یک ساختار سیاسی نژادپرست-که تبعیض نژادی در آن نهادینه شدهاست-
تعریف میشــود (موضوعی که بر اســاس منشور سازمان ملل متحد و اعالمیۀ جهانی حقوق بشر در
ً
تعارض با دستاوردهای عالی بشری-خصوصا دموکراسی-است و جامعۀ بشری امروز نمیتواند آن
را بپذیرد و خود را مکلف به مقابله با چنین ساختاری میبیند)؟
قانون نژادپرســتانۀ قومیت ،مصوب پارلمان رژیم صهیونیســتی ،به نوعی این رژیم را در ردیف رژیم
آپارتایــد حا کــم بر آفریقای جنوبی از  1948تا  1991م .قرار میدهد؛ رژیمی که در نتیجۀ مبارزۀ مردم
در داخل آن کشور و جامعۀ بینالمللی در خارج سرنگون شد.
پرســشهایی در نتیجــۀ تصویــب ایــن قانون مطرح اســت :آیا قانــون قومیت نوع بدتــری از آپارتاید
آفریقای جنوبی است؟ آیا رژیم صهیونیستی با تصویب این قانون در پی حذف جامعۀ فلسطینی از
جغرافیا خواهد بود و جهان در آیندۀ نزدیک شاهد آوارهسازی بخش باقیماندۀ جامعۀ فلسطینی
خواهد شد؟
در این مقاله کوشش شدهاست از طریق مقایسۀ رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی با مجموعۀ قوانین
ً
و خصوصا با تمرکز به قانون قومیت مصوب  2018/7/26( 1397/5/4م ).و شاخصههای میدانی
در حوزۀ رفتار و تعامل با غیر یهودیان در فلســطین اشــغالی ،به این ســؤاالت پاسخ داده شود .این
قانون ،از آنجا که بر انحصار قوم یهود در جغرافیای فلسطین تأ کید دارد و غیر یهود در این جغرافیا
را دارای «وضعیت خاص» تعریف کردهاســت ،ســاختار رژیم صهیونیســتی را بر پایۀ تبعیض نژادی،
نژادپرســتی ،و برتــری نــژادی و بــه نوعی همردیف رژیم ساقطشــدۀ آپارتاید در آفریقــای جنوبی قرار
دادهاســت؛ لــذا ،در آغــاز میبایســت تعریــف دقیقی از ایــن مفاهیم ارائه کنیم و ســپس به مقایســۀ
شرایط جدید این رژیم با رژیم آفریقای جنوبی بپردازیم.

تبعیض نژادی چیست؟
تبعیــض نــژادی اصطالحی اســت کــه معانی مختلفی برای آن بیان شدهاســت و همــۀ آنها به این
مفهوم برمیگردد که مبنای برتری میان افراد و گروههای مختلف رنگ پوســت ،نژاد ،و ریشــۀ ملی
و قومــی باشــد .تبعیــض نــژادی یکــی از مهمتریــن مشــکالت و آســیبهای جوامع و ناقــض حقوق
انســانها در دورههــای مختلف تاریخی بودهاســت و موجب برتری و ســلطۀ گروهی بــر گروه دیگر و
عامل ایجاد اختالف و بروز ناامنی و جنگ در جوامع مختلف شدهاست.
تبعیض نژادی ،به عنوان یک عامل نقضکنندۀ حقوق بشــر ،در مکتب اســام و در اعالمیۀ جهانی
حقوق بشر و کنوانسیونهای بینالمللی نفی شدهاست (کاظمی.)1393 ،
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دایرةالمعــارف بریتیــش کلمبیــا تأ کیــد دارد« :تبعیــض نژادی هنگامــی رخ میدهد که بــا فردی به
خاطر نژاد ،رنگ پوســت ،یا محل تولد رفتار نامناســبی شــود یا منفعتی را از او دریغ کنند و او را آزار
دهد یا به او اهانت کنند ».تبعیض نژادی میتواند به شکلهای مختلفی انجام شود:
•نام بردن از افراد با اسامی نژادپرستانه،
•محروم کردن افراد از خدمات،
•استخدام نکردن یا ارتقا ندادن افراد و انجام این امور برای افراد دیگر از نژادی دیگر،

اسرائیل با قانون قومیت حقوق اعراب سا کنان مناطق اشغالی را نقض کردهاست.

•تهدیدی فقط شــامل بعضی افراد اســت ،در حالی که افراد دیگری که از نژاد متفاوتی هســتند
خارج از شمول این تهدیدند.
تبعیض نژادی یک مفهوم عام و فرا گیر است و مفاهیمی چون نژادپرستی و برتری نژادی و آپارتاید
شــکل آن
ذیــل مفهــوم تبعیض نــژادی قرار میگیرنــد .افکار عمومی جهــان با تبعیض نژادی در هر
ِ
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مخالف اســت و آن را ناقض کرامت انســانی میداند .البته این مفاهیم جهانشــمول است و اسالم
ُ
ذکر و انثی
نیز بر آن صحه گذاشتهاست .خداوند متعال در قران کریم میفرماید« :إنا خلقنا کم من ٍ
َ
ً
و جعلنا کم شــعوبا و قبائل لتعارفوا ّإن أ کرمکم عند اهلل أتقا کم( ».ما شــما را از یک زن و مرد آفریدیم
باتقواترین شماست ).این
بهترین شما
و شما را برای شناسایی ملتها و قبیلهها ساختیم .همانا
ِ
ِ
آیه برتری را مرهون عملکرد و نه نژاد یا ایل و تبار اعالم کرده و از آن میتوان استنتاج کرد که اسالم
ً
با برتری نژادی کامال مخالف است.

نژادپرستی چیست؟
دایرةالمعــارف بریتیــش کلمبیــا نژادپرســتی را «عبــارت از اعتقاد به اینکــه برخی از انســانها بهتر از
انسانهای دیگر هستند چون به نژاد یا گروه قومیتی خاصی از انسان تعلق دارند» میداند.
«نژاد پر ستی نوع خاصی از تعصب است که بر مبنای استدالالت نادرست و عمومیت دادن برخی
خصوصیــات بــه گروهی از انســانها ،بــه گونهای غیر قابل انعطاف ،شــکل میگیــرد ...هرگاه فردی
اجازه دهد عقاید متعصبانهاش مانع از رشــد و حرکت دیگری شــود ،تبعیض نژادی رخ دادهاســت.
آنــان کــه همــۀ افــراد یــک نــژاد را از برخــی مشــاغل خــاص ،مســکن ،حقــوق سیاســی ،فرصتهای
تحصیلی ،یا تعامالت اجتماعی محروم میکنند عامالن اجرایی تبعیض نژادی هستند».
«نژاد پرســتی احســاس ترس یا نفرتی نابجا از یک انســان تنها به دلیل نژاد وی اســت .حتی زمانی
که رنگ پوســت مطرح نباشــد ،عوامل دیگری چون زبان ،مذهب ،ملیت ،تحصیالت ،جنسیت ،یا
سن و سال منجر به بروز تعصبات میشود».
ریشههای نژادپرستی در عصر جدید به نظریات کنت دوگوبینو-نویسندۀ فرانسوی-میرسد که آن
را در  1853م .منتشر کرد .در قرن بیستم ،بزرگترین حامی نژادگرایی هاستن استوارت چیمبرلین-
نویســندۀ انگلیســیتبار-بود .معروفترین دولتهای نژادپرســت سدۀ بیستم که تا امروز نیز تداوم
یافته حکومت اسرائیل (به سبب رفتار آپارتایدی اسرائیل با فلسطینیان) بودهاست.
در قرون گذشــته ،درگیری میان ســه نژاد اصلی ســفید و زرد و ســیاه همواره وجود داشــته ،که گاه
ی تحت حمایت حکومتها شدهاست.
شــامل محرومیتهای اجتماعی و زمانی منجر به نسلکش 
جامعه شناسان ،مورخان ،و انسانشناسان معتقدند وقتی دو گروه با رنگ پوست و ظاهر فیزیکی
متفاوت با هم در تماس قرار میگیرند و بر سر یک موضوع رقابت میکنند ،تبعیض نژادی با شدت
و خشونت بیشتری بروز میکند؛ اما جوامعی که عاری از هر گونه درگیری نژادی هستند از پتانسیل
همۀ شهروندان خود بهره برده و به سوی حذف این تعصبات گام برمیدارند.
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آنتونی گیدنز قومگرایی را در دو بخش «تعصب» و «تبعیض» طبقهبندی میکند .در بخش تعصب،
ممکن اســت افرادی در ذهن خود ،خودشــان را برتر از اعضای یک گروه یا نژاد دیگر بدانند؛ اما در
تبعیض ،این ایده به صورت رفتار موجب عقب نگه داشــته شــدن یک نژاد و گرفتن فرصت ترقی یا
حتی حیات از آنان میشود.
قوممداری ،به نوبۀ خود ،موجب ایجاد یکی از بزرگترین آفات بشــری یعنی نسلکشــی (ژنوســاید)
میشود که در طول تاریخ نمونههای بسیاری از آن-حتی در اروپای قرن بیستم-وجود داشتهاست
(معیرینژاد ،خبر آنالین).

آپارتاید چیست؟
«آپارتایــد یــا جــدا ســازی نــژادی واژهای بــه زبــان آفریکانــس
( )Afrikaansاســت که به بیان ســاده یکی از اشکال نژادپرستی
( )racismرا بیــان میکنــد .آپارتایــد یکــی از صــور وحشــیانۀ
تبعیضنــژادی اســت که در آفریقای جنوبی علیه سیاهپوســتان
ً
قانون نژادپرستانۀ قومیت
و به نفع اقلیت سفیدپوســت و نژادپرست این کشور ،که عمدتا
رژیم اسرائیل را در کنار رژیم
مهاجران اروپایی (انگلیســی) بودند ،اعمالشــد» (شــفیعزاده،
سابق آپارتاید در آفریقای
.)1396
جنوبی قرار دادهاست.
«واژۀ آپارتایــد ( )Apartheidاز نظــر لغوی به معنــای مجزا و جدا
نگــه داشــتن اســت و در واقــع بــه معنــای سیســتمی از تبعیــض
ً
نــژادی ،مذهبــی ،قومی ،و جداســازی اجتماعی اســت که غالبا
بــه وســیلۀ طیــف ا کثریت(حا کم) نســبت به گــروه اقلیت اعمال
میشــود ( ابراهیمــی ،پژوهشــکدۀ باقر العلــوم(ع)) .به عبارت دیگــر« ،آپارتاید یعنی جدا نگهداشــتن
افراد متعلق به نژادهای غیر ســفید ،مجبورکردن آنها به اقامت در محالت و اســتانهای خاص،
ِ
و محــروم کــردن آنهــا از تمامــی حقوق سیاســی و امکانــات تحصیلــی و پیشــرفت ،در مناطقی که
سیاهپوســتان مجبور به اقامت میشــوند و ّ
حق خروج از آنجا را ندارند ،جایی که حداقل امکانات
ّ
وضعیتی برای مدتها در آمریکای
زندگی هم در آنجا موجود نیســت» (شــفیعزاده ،همان) چنین
شمالی وجود داشت.
ً
«چنیــن نظامــی غالبــا بــا جداســازی فیزیکی و ســرزمینی نژادهــا و محروم ســاختن برخــی از نژادها
از منافــع و خدمــات عمومــی مورد شناســایی قرار میگیــرد .آپارتایــد وضعیتی مشــابه بردگی ِاعمال
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مینماید بر مردمی که در چنین شــرایطی از حیث نژادی قرار میگیرد» (ابراهیمی ،پژوهشــکدۀ باقر
العلوم(ع))« .آپارتاید ،بیتردید ،نقض حقوق بشر محسوب شده و یک جرم بینالمللی است».
در مــادۀ  2کنوانســیون بینالمللی منع و مجازات جــرم آپارتاید (تفکیک نژادی)« ،جرم آپارتاید» به
گونهای خاص به این شرح تعریف شدهاست:
از نظر این کنوانســیون ،عبارت «جنایت آپارتاید» که شــامل سیاستها و اعمال مشابه
جدایــی نــژادی و تبعیــض نژادی اســت (نظیر آنچــه در آفریقای جنوبی اعمال میشــد)
عبــارت اســت از اعمــال غیر انســانی زیــر که به منظــور اســتقرار و حفظ ســلطۀ یک گروه
نژادی علیه گروههای نژادی دیگر صورت میگرفت و به طور سیستماتیک آنها را تحت
فشار قرار میداد .اعمال مزبور عبارتاند از:
الــف .انــکار حــق حیات و آزادی شــخصی عضو یا اعضــای یک گروه یا گروههــا ،از طریق:
 )1قتــل اعضــای یــک گروه یــا گروههــای نــژادی؛ ِ )2اعمــال آزار بدنی و روحی بــر اعضای
یک گروه یا گروههای نژادی ،نقض آزادی و کرامت آنها ،و ِاعمال شــکنجه و رفتارهای
ظالمانه و غیر انسانی و تحقیرآمیز نسبت به آنها؛  )3توقیف خودسرانه یا زندانی کردن
غیر قانونی اعضای یک گروه یا گروههای نژادی.
ب .تحمیــل عمــدی وضعیت و شــرایط خاص زندگی بر یک گروه یــا گروههای نژادی به
منظور از بین بردن تمام یا بخشی از آنها.
ج .هر گونه اقدام قانونگذاری یا اقدامات دیگر به منظور ممانعت از شرکت یک گروه یا
گروههای نژادی در امور سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و فرهنگی کشور و ایجاد عمدی
شــرایطی کــه مانع رشــد گروههای نژادی میشــود؛ بهویــژه با انکار حقــوق و آزادیهای
حــق آمــوزشّ ،
حــق داشــتن اتحادیــهّ ،
حــق کارّ ،
اساســی آنهــا نظیــر ّ
حــق ترک کشــور و
ِ
حق آزادی رفتوآمــد و انتخاب محل اقامتّ ،
حق تابعیتّ ،
بازگشــت بــه آنّ ،
حق آزادی
عقیده و بیان ،و ّ
حق آزادی اجتماعات.
د .هرگونــه اقــدام ،از جملــه قانونگذاری ،که به منظور تقســیم مــردم به مرزبندیهای
نــژادی طراحی شــده باشــد؛ و ایجاد محلههــا و اما کن جداگانه بــرای گروههای نژادی و
ممانعــت از ازدواج مختلــط نژادهای مختلف و مصــادرۀ امال ک گروه یا گروههای نژادی
یا اعضای یک گروه.
هـ.اســتثمار و بهرهکشــی از کار اعضای یک گروه یا گروههای نژادی یا واداشــتن آنها به
کار اجباری.
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و .تعقیب سازمانها و اشخاص و محروم کردن آنها از حقوق و آزادیهایشان به خاطر
مخالفت با آپارتاید (ابراهیمی ،پژوهشکدۀ باقر العلوم(ع)).
به این ترتیب ،کنوانســیون بینالمللی منع و مجازات جرم نژادپرســتی (آپارتاید) ،آپارتاید را جنایت
علیه بشریت و ناقض اصول حقوق بینالملل و اهداف و اصول سازمان ملل و تهدید جدی صلح و
امنیت بینالمللی اعالم کردهاست .آپارتاید جدایی نژادی و در واقع نژادپرستی است و به یک معنا
شــامل مفهــوم تبعیض نژادی اســت؛ ولی آنچه در کنوانســیون مزبور مطرح شــده مفهــوم و منظور
خاصی از نوع تبعیض نژادی بوده که با توجه به آنچه در آفریقای جنوبی در جریان بود ّ
مدنظر قرار
داده شد (ابراهیمی ،پژوهشکدۀ باقر العلوم(ع)).

ممنوعیت و مجازات آپارتاید
«بــه طــور کلــی ،ممنوعیــت آپارتایــد ،جدایــی نــژادی ،و در واقع
تبعیــض نژادی-که به یک معنا مشــمول مفهوم تبعیض نژادی
اســت-در منشــور ملــل متحــد و در اعالمیــۀ جهانی حقوق بشــر
قومگرایی و تبعیض نژادی
ترکیبی از تعصب و تبعیض
مطرح شــده و بــه طور خــاص در کنوانســیون بینالمللی محو و
است.
منــع هر نوع تبعیض نژادی مورد تأ کید قرار گرفتهاســت .به این
ترتیب ،ممنوعیت آپارتاید و هر گونه نژادپرستی و تبعیض نژادی
به گونهای کلی تحت اصل عدم تبعیض ()non-discrimination
در نظام حقوق بشــر امری مســلم و پذیرفته شدهاست .با وجود
تمامی این تالشها در عرصۀ بینالمللی ،باز هم نژادپرســتی در
ّ
مستمر سازمان ملل متحد
برخی نظامها وجود داشته و دارد؛ لذا ،در پی ادامۀ تالشهای مداوم و
بــرای از بیــن بردن آپارتاید و سیاســت نژادپرســتی و جدایــی نژادی ،بهویژه آنچه در کشــور آفریقای
جنوبــی وجــود داشــت ،مجمع عمومی ســازمان ملــل در  30نوامبــر  1973م ،طی قطعنامۀ شــمارۀ
 ،3068کنوانســیون بینالمللی منع و مجازات جرم نژادپرســتی (آپارتاید) را به تصویب رساند .مادۀ
 3این کنوانسیون ،ضمن جرمانگاری این عمل ،شرکت یا تشویق و همکاری و توطئه برای ارتکاب
این جرم را نیز جرم محسوب کرده و مطابق مادۀ  5کنوانسیون مزبور ،متهم به این جرم در مرجع
صالح قابل محا کمه است» (ابراهیمی ،پژوهشکدۀ باقر العلوم(ع)).
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آپارتاید آفریقای جنوبی
نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی ،که بر پایۀ تبعیض نژادی شدید علیه سیاهپوستان از سال 1948
م .شــکل گرفته بود و تا ســال  1991م .در این کشــور [به مدت  43سال] استمرار داشت ،با تصویب
ً
قوانینــی خــاص ،عمال جامعۀ آفریقای جنوبی را به دو بخش تقســیم کرده بود :در یک ســو ،اقلیتی
سفیدپوســت ( 11درصد) قرار داشــتند که با توجه به سلطۀ نظامی ،حا کمیت را در اختیار داشتند؛
و در ســوی دیگــر سیاهپوســتان ( 76درصــد) و ســایر رنگینپوســتان( 13درصــد) قرار گرفتــه بودند.
(البته در دهۀ  50میالدی ،با تصویب قوانینی ،این  13درصد رنگینپوست هم به عنوان تیرههای

وضعیت آپارتاید برای مدتها در آمریکای شمالی نیز برقرار بودهاست.

مختلف سفیدپوست تعریف شدند).
بر اســاس قوانین مصوب از ســوی سفیدپوستان ،جمعیت سفید به عنوان شهروند ممتاز شناخته
شــده و از همۀ امتیازات ممکن در حوزههای سیاســی ،اقتصادی ،فرهنگی ،آموزشــی ،و اجتماعی
ً
برخوردار بودند؛ امتیازاتی که از سیاهپوستان ،که ظاهرا شهروند درجۀ دو اما در حقیقت از بدیهی
ً
ترین حقوق شــهروندی محروم بودند ،بازداشــته شده بود .جامعۀ آفریقای جنوبی عمال خطکشی
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شــده بود :در یک طرف آن سفیدپوســتان حا کم قرار داشتند و در طرف دیگر سیاهپوستان بودند.
چیز دو طرف با هم متفاوت بود:
قوانین در حوزۀ اختالط این دو گروه بسیار سختگیرانه و همه ِ
•مدارس و دانشــگاههای ســفید از ســیاه جدا بود و بودجۀ اختصاصی در حوزۀ آموزش نیز برای
ً
دو طرف کامال متفاوت بود؛ سفیدپوستان از باالترین بودجۀ ممکن در حوزۀ آموزش برخوردار
بودند و مدارس و دانشــگاههای آنها با بهترین مدارس و دانشــگاههای جهان برابری میکرد،
اما بودجۀ تخصیصی در حوزۀ آموزشــی ســیاهان بســیار ناچیز و مدارس و دانشــگاهها وضعیت
اسفنا ک داشتند.
ً
•در حــوزۀ بهداشــت و درمــان نیــز ایــن تمایــز کامال آشــکار بــود .سیاهپوســتان ،به دلیــل کمبود
بودجــه ،فاقــد مرا کــز درمانــی الزم بودند و درصد بیمــاری و مرگومیر سیاهپوســتان بســیار باال
بود؛ در حالی بود که بهداشت و درمان برای سفیدپوستان در وضعیت بسیار مطلوب و فراتر از
اســتانداردهای جهانی بود و البته مرا کز درمانی سفیدپوســتان از پذیرش بیماران سیاهپوست
بهشدت خودداری میکردند.
َ
•در ابعــاد اقتصادی ،سیاهپوســتان در مشــاغل پســت بــا پایین ترین دســتمزد و البته بیشــتر به
درآمد ممکن
عنــوان کارگــر در صنایــع مختلــف حضور داشــتند؛ ولی سفیدپوســتان از باالتریــن
ِ
برخوردار بودند .بیمههای اجتماعی مختص سفیدپوستان بود و تنها در سالهای پایانی رژیم
آپارتاید موضوع بیمۀ سیاهپوستان مطرح شده بود.
•سیاهپوستان میبایست در محلههای مشخص زندگی میکردند و اجازه نداشتند در محلههای
سفیدپوستنشــین زندگی کنند .این وضعیت جدا ســازی حتی در حوزۀ حملونقل نیز جاری
بود و یک سیاهپوســت اجازۀ نشســتن در تا کســی یا اتوبوســی که مختص سفیدپوســتان بود را
نداشت.
•سیاهپوســتان از حــق تعیین سرنوشــت محــروم بودند؛ به عبارت دیگر ،نه در ســاختار سیاســی
بــه کار گرفتــه میشــدند و نــه حق رأی داشــتند .تنها سفیدپوســتان ّ
حق مشــارکت در ســاختار
سیاســی داشــتند و ّ
حق تعیین سرنوشت در آنها منحصر شــده بود .این سفیدپوستان بودند
که میتوانستد دربارۀ سرنوشت سیاهپوستان تصمیم بگیرند.
ً
•در ابعاد فرهنگی هم این جداسازی کامال رعایت میشد .فضاهای تفریحی-مانند بوستانها،
ً
ســینماها ،ســواحل ،و رســتورانها-کامال از هم تفکیک شــده بود و سیاهپوستان اجازۀ ورود به
ّ
عکس این مسئله اتفاق میافتاد
مختص سفیدپوستان را نداشتند؛ در حالی که
مرا کز تفریحی
ِ
ّ
و سفیدپوستان حق رفتن به هر جایی داشتند.
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ُ
•سفیدپوســتان ،بــرای کنترل بیشــتر و بهتــر جمعیت سیاهپوســت ،آنها را در چهــار کلنی مجزا
بــا نوعــی خودمختــاری منحصــر کــرده بودنــد« .طبق قانــون اختیــارات بانتو ،در ســال  ۱۹۵۱م.
حکومت برای بازســازی مجدد ســازمان قبیلهای ســیاهان آفریقایی اقدام کرد و قانون ارتقای
خودگردانی بانتو در ســال  ۱۹۵۹م ۱۰ .ســرزمین جدا گانه را برای ســیاهان یا بنتوستان مشخص
صرف
کرد .قانون شــهروندی در ســرزمین بانتوها در ســال  ۱۹۷۰م هر سیاهپوســت آفریقایی راِ ،
نظر از زادگاهش ،شــهروند بانتوســتان تعریف میکرد و از این طریق ســیاهان را از بدنۀ سیاســی
آفریقــای جنوبــی طرد میکرد( .عمادالدین ،آپارتاید چیســت؟) .در واقع ،سفیدپوســتان با این
اقدام زمینهای بیشتری از سیاهپوستان را مصادره کردند.
ایــن جداســازی نــژادی را ،کــه در واقــع تبعیــض نــژادی بســیار
ســختگیرانه بود ،آپارتاید گفتهاند .مجمع عمومی سازمان ملل
بــرای مقابلــه بــا ایــن نظــام تبعیــض نــژادی در  30نوامبــر 1973
م ،طــی قطعنامــۀ شــمارۀ  ،3068کنوانســیون بینالمللــی منــع
و مجــازات جــرم نژادپرســتی (آپارتایــد) را به تصویب رســاند و در
همیــن قطعنامــه آن را بــه عنوان یک جــرم بینالمللی تلقی کرد
و شــرکت یا تشــویق و همکاری و توطئه برای ارتکاب این جرم را
نیــز جرم محســوب کــرد و مرتکبان به این جــرم را قابل محا کمه
در مراجع صالح دانست.

آپارتاید اسرائیلی

نظام آپارتاید از سال 1948
تا سال  1991م .در آفریقای
جنوبی برقرار بود.

ً
اساسا ،ایدۀ تشکیل رژیم صهیونیستی بر پایۀ یک تفکر تفکیک نژادی بودهاست .صهیونیستها،
با توجه به آموزههای تلمود [که معلوم نیســت از حقیقت دین باشــد] ،بر خاص بودن قوم یهود یا
همان برگزیدگی یهودیان و برتری آنها بر جهانیان تأ کید دارند .در تلمود آمدهاست:
خداوند دل خود را با شما َنبست و شما را برنگزید از این سبب که از سایر قومها کثیرتر
بودیــد ،زیرا که شــما از همــۀ قومها قلیلتر بودید؛ لیکن ،از این جهت که خداوند شــما
را دوســت میداشــت ِ[سفر تثنیه ]7:7 ،و میخواست قســم خود را که برای پدران شما
خــورده بــود بجا آورد ،پس خداوند شــما را با دســت قوی بیــرون آورد و از خانۀ بندگی از
دســت فرعون-پادشــاه مصر-فدیه داد؛ و ا کنون ا گر آواز مرا فی الحقیقه بشــنوید و عهد
مرا نگاه دارید همانا خزانۀ خاص من از جمیع قومها خواهید بود ،زیرا که تمامی جهان
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از ِآن من است ،و شما برای من مملکت کهنه و امت مقدس خواهید بود ِ[سفر خروج،
.]19:5
بنابراین ،برگزیدگی قوم یهود مشروط به نگاه داشتن عهد الهی و خدمت به بشریت بودهاست؛ در
حالی که امروز اسرائیل عهد خدا را شکسته و به دشمنی با بشریت برخاستهاست.
در کتابهــای دینــی یهــود همچنیــن آمدهاســت کــه خــدا بــرای قــوم خــودش (یعنــی قــوم یهــود)
یــک ســرزمین خــاص در نظــر گرفتهاســت که این قــوم بایــد در آن زندگــی کنند .ایــن زمین خاص،

وضعیتی که در دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی وجود داشت امروز همچنان در اسرائیل وجود دارد.

ً
کــه اصطالحــا بــه آن ارض موعــود گفته میشــود ،طبق برخی نشــانههای تورات و تلمود ،ســرزمین
فلسطین است .البته برخی نشانهها گسترۀ جغرافیایی وسیعی را که امروزه به آن خاورمیانه اطالق
میشــود همــان ارض موعــود میدانند« :و خداوند موســی را خطــاب کرده ،گفت" :بنیاســرائیل را
امر فرموده ،به ایشــان بگو :چون شــما به زمین کنعان داخل شــوید ،این اســت زمینی که به شــما
به ملکیت خواهد رســید؛ یعنی زمین کنعان با حدودش» ِ(ســفر اعداد )34؛ «در آن روز ،خداوند با

32

فرهنگاسـالمی
شمارۀ  / 54-53مهر و آبان 1397

ابراهیــم عهــد بســت و گفت" :این زمین را از نهر مصر [نیل] تا بــه نهر عظیم ،یعنی نهر فرات [عراق]،
به نسل تو بخشیدهام"» ِ(سفر پیدایش.)15:18 ،
ُ
بر اساس آموزههای تورات ،یهود قوم برگزیدۀ خداست و خدا ،که در ادبیات توراتی «یهوه» خوانده
میشــود ،خــاص قــوم یهود اســت و ایــن خدای خاص بــه قوم برگزیدۀ خــود زمینی را بخشــیده که
ّ
خاص آن است و دیگر اقوام را در آن حقی نیست.
ً
اساســا ریشــۀ این نگاه صهیونیســتها به غیــر یهود برمیگردد ،بــه نگاهی دینی کــه یهودیان خود
را فرزنــدان خــدا میدانند ودیگران را فرزندان خا ک میشــمارند که آنهــا را گوییم یا جنتیل (یعنی
حیــوان انســاننما) اطــاق میکننــد کــه در همیــن تفکــر تفکیکی قــرار دارد .بر اســاس همیــن نگاه
َ
خاص به یهود و نگاه خاص به غیر یهود به عنوان گوییم (اغیار) ،صهیونیســتها خود را در ِاشــغال
سرزمین و امال ک و خانه و کاشانۀ فلسطینیان و ِاعمال رفتارهای خشن و اقدام به جنایت مسئول
نمیدانند.

استعمار ِاسکانی
جمعیــت پایــۀ اساســی بــرای تشــکیل رژیم صهیونیســتی در ســرزمین فلســطین اســت .فلســطین
در طــول تاریــخ ســا کنانی داشــته که یهــودی نبوده و بــه کنعانی  ،عرب ،و پلســتا مشــهور بودهاند.
صهیونیســتها برای تشــکیل یک ســاختار سیاســی بر پایۀ آموزۀ توراتی برگزیدگی قوم یهود و ارض
موعــود یهود"بــه حضــور جمعیــت یهــودی در فلســطین نیاز داشــتند ،جمعیتــی که بایــد از ا کناف
جهان به آنجا آورده میشدند.
حضــور ایــن جمعیت بــه قیمت حذف ا کثریت جمعیت تاریخی فلســطین اســت .بر اســاس همان
کردن ســرزمین فلســطین ،به ِاشغال فلسطین و حذف جمعیت بومی
نگاه برگزیدگی و موعود تلقی ِ
ً
آن بــرای جایگزیــن کــردن جمعیــت یهــودی در آن ،از ُ
طــرق مختلــف و خصوصــا قتل عــام و ارعاب
ً
حاصل از آن ،اقدام شــد؛ اقدامی که به آن اصطالحا اســتعمار اســکانی (اســتیطانی) گفته میشود.
از آنجا که اشــغال فلســطین یک امر دفعی نبود بلکه یک پروســه محســوب میشــود ،پس از جعل
و اســتقرار ســاختار سیاســی یهودی با عنوان اســرائیل در جغرافیای اشغالشــده در سال  1948م،
این ســاختار تأسیســی تالش کرد تا پروسۀ جایگزینی یهودیان را تکمیل سازد ،که بالضرورة ،همراه
با اشــغال بیشــتر زمین و حذف ســا کنان آن بود .جنگ ســال  1967م .و اشــغال کامل فلسطین در
ً
همیــن چارچــوب انجام شــد ،امــا هنوز جغرافیای اشغالشــده از جمعیت فلســطینی کامــا تخلیه
نشــده بــود و لــذا رژیم صهیونیســتی در صدد قانونمند کردن پروســۀ اشــغال و تخلیه برآمــد و البته
همزمان با آن جمعیتهای یهودی از نقاط گونا گون جهان به فلسطین منتقل شدند.
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قوانین تمهیدی برای قانون نهایی قومیت
در حال حاضر ،بیش از شــش میلیون فلســطینی در جغرافیای فلســطین با وضعیتهای سیاســی
متفاوت زندگی میکنند .جمعیت یهودی این جغرافیا در حال حاضر نیز کمتر از شش میلیون نفر
اســت؛ لــذا ،تخلیــۀ جمعیت غیر یهودی به عنــوان یک ضرورت فوری در رژیم صهیونیســتی مطرح
اســت .تــا پیش از تصویــب قانون قومیت ،پارلمان رژیم صهیونیســتی (کنســت) قوانین متعددی را
ً
مصــوب کــرده بــود که نوعی زمینهســازی برای تصویــب این قانون اخیــر بود و در اینجــا مختصرا به
آنها اشاره میشود:
•قانــون مصــادرۀ زمینهــای عربهــا و نقــض مالکیت فــردی آنها .ایــن قانون مالکیــت عربها را
بــه طــور کامــل نادیده گرفتــه و امــکان نقــض آن را قانونمند
کردهاســت ،در حالی که حقــوق یهودیان به طور کامل مورد
احترام قرار گرفتهاست.
ب ــرگ ــزی ــدگ ــی قـ ـ ــوم یــهــود
مــشــروط بــه نــگــاه داشــتــن
•قانون امال ک غایبان .در این قانون ،امال ک فلسطینیانی که
عـهــد ال ـهــی و خــدمــت به
تحت فشــار رژیم صهیونیستی و کشــتار و ارعاب از فلسطین
بــشــریــت ب ـ ــودهاس ـ ــت ،در
به کشــورهای همجوار آواره شــدهاند در اختیــار ادارهای قرار
حــالــی کــه امـ ــروز اســرائــیــل
گرفتهاســت تــا از آنهــا در جهــت اســکان یهودیــان مهاجــر
ع ـهــد خـ ــدا را شــکـســتــه و
بـ ــه دشــمــن ــی بـ ــا بــشــریــت
استفاده کند.
برخاستهاست.
•قانون بازگشــت .رژیم صهیونیســتی ،طبق قانون بازگشــت،
اجازۀ ورود هر یهودی را به فلســطین اعالم کرده و ظرف 24
ســاعت بــه او تابعیت و ّ
حق شــهروندی میدهــد؛ حال آنکه
حق بازگشت و نه ّ
فلسطینیان که مالکان اصلی فلسطین هستند نه ّ
حق شهروندی دارند .این
اقدام نشانۀ اوج تبعیض است.
•قانون ســاخت و ســاز .بر پایۀ این قانون ،ســاخت و ســاز در مناطق فلســطینی ،به بهانۀ اینکه
ایــن مناطــق نظامــی یــا منابع طبیعی اســت ،بــا آنکه همۀ آنهــا مالکیــت فلســطینی دارند ،با
تصمیمگیــری ســلیقهای مســئوالن رژیــم صهیونیســتی ممنــوع شدهاســت .آنهــا بســیاری از
مناطــق را محــدودۀ فضــای ســبز یــا نظامــی اعــام کــرده و ممنوعیت ســاخت و ســاز را در آن به
درصــد شــهر قدس مشــمول این قانــون شدهاســت .البته رژیم
اجــرا گذاشــتهاند .از جملــه40 ،
ِ
صهیونیســتی ،هر زمان که نیاز به ســاخت شــهرکهایی برای یهودیان دارد ،این قانون را برای
اجــرای شــهرکها تغییــر میدهد .در صحــرای نقب در جنوب فلســطین ،کــه کمجمعیتترین
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منطقه در این ســرزمین اشــغالی است ،رژیم صهیونیستی تا کنون دهها محل تجمع و سکونت
بدویان فلسطینی را به بهانههای واهی تخریب کردهاست.
•قانون قدس یکپارچه به عنوان پایتخت اسرائیل .رژیم صهیونیستی در سال  1980م .در پارلمان
مصوب کرد که قدس پایتخت اســرائیل اســت و این شــهر اشغالشــده را ضمیمۀ سرزمینهای
غصبــی کــرد .پشــتبند ایــن قانون ،رژیــم صهیونیســتی با طــرح ادعاهــای تاریخــی یهودیان را
شهروندان اصلی قدس اعالم کرد و فلسطینیان را که سا کنان تاریخی آن هستند شهروند مقیم
ً
در آن به شمار آورد .این اقدام عمال تبعیض میان یهودیان و فلسطینیان را با واژ گان " شهروند

بر اساس تعالیم صهیونیستی ،یهودیان تمام مردم جهان غیر از یهودیان را حیوانات انساننما میدانند.

و مقیم نمایان کردهاســت؛ همچنین ،اســرائیل ،با اطالق واژۀ جبل الهیکل بر مســجد االقصی،
هیکل تخریبشــده اعــام و بهانۀ الزم برای
تــاش دارد تــا این منطقۀ مقدس اســامی را محل
ِ
تجاوز و تخریب مسجد االقصی را فراهم کند.
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قانون قومیت
قانون قومیت ،که در روز پنجشنبه چهارم مرداد  1397در کنست اسرائیل به تصویب رسید ،شامل
 15بند اســت .در بند اول این قانون اشــاره شدهاســت که «کشور اســرائیل خانۀ قومیتی ملت یهود
اســت که بر اســاس میراث فرهنگی و تاریخی خود ،آرمانش برای تعیین سرنوشــت را در آن محقق
ساختهاســت ».بــه عبــارت دیگر ،این فراز از قانــون قومیت تالش دارد نوعی ارتبــاط میان یهودیان
حاضــر در جغرافیــای فلســطین و دیگــر یهودیــان در اقصی نقاط جهــان (به عنوان یــک ملت واحد
و یکپارچــه) برقــرار کنــد؛ همچنیــن ،ســعی دارد ّ
حق تعیین سرنوشــت را بر اســاس میــراث فرهنگی
و تاریخــی یهــود در ارتبــاط بــا فلســطین تعریــف کند؛ حال آنکه اســرائیل یک پدیدۀ ِاشــغالی اســت
و بــر اســاس قطعنامههــای یونســکو هیچ ارتبــاط تاریخی و فرهنگــی و دینی میان یهود و ســرزمین
فلسطین وجود ندارد.
این قانون در حالی ّ
حق تعیین سرنوشت را از عرب فلسطین سلب و در یهود منحصر ساختهاست
که بیش از نیمی از جمعیت ســرزمین فلســطین عرب هســتند و حدود یکچهارم شــهروندان این
ً
رژیم که تابعیت آن را دارند نیز عرب هســتند ،یعنی رســما بیش از نیمی از جمعیت حاضر و ســا کن
در جغرافیای فلسطین را از حقوق قانونی و مشروع خود محروم ساختهاست.
بند چهارم این قانون زبان عبری را زبان رسمی اعالم و زبان عربی را دارای «وضعیت خاص» تعریف
کردهاست؛ حال آنکه زبان عربی زبان بیش از نیمی از جمعیت سا کن در جغرافیای فلسطین است
و دولت قیمومیت انگلیس که از آغاز دهۀ دوم قرن بیســتم بر فلســطین ســلطه داشــت زبان عربی
را رســمی اعالم کرد و این رســمیت تا قبل از صدور قانون قومیت در ســال 2018م .به همان شــکل
استمرار داشت .این اقدام ،بر اساس قوانین بینالمللی ،ناقض حقوق بشر است.
در همیــن بنــد چهــارم ،بیــت المقدس را به صــورت یکپارچه ،اعم از قدس غربی که در ســال 1948
م .اشــغال شــد و قدس شــرقی که در ســال  1967م .اشــغال شدهاســت ،و به طور کلی کل منطقۀ
بیــت المقدس (اســتان بیت المقدس) را پایتخت رژیم صهیونیســتی اعالم کردهانــد .با این اقدام،
هویتهــای اســامی و عربــی ایــن منطقــه و مهمتر از همه مســجد االقصــی مورد تهدیــد جدی قرار
گرفتهاســت؛ حال آنکه یونســکو ،در دو بیانیۀ رسمی به فاصلۀ کمتر از یک ماه ،ضمن اینکه هرگونه
ارتباط دینی و فرهنگی و تاریخی یهود با این مســجد را انکار کردهاســت ،بر وجود ارتباط تاریخی و
دینی این مسجد با اسالم و فلسطینیان تأ کید داشتهاست.
بند ششم این قانون به یهودیان در سراسر جهان ّ
حق مهاجرت به فلسطین و اخذ تابعیت اسرائیلی
دادهاست؛ اما این حق از آوارگان فلسطینی که قطعنامۀ  194سازمان ملل متحد بر آن تأ کید دارد
(با توجه به اینکه قانون قومیت جغرافیای فلســطین را یک کشــور قومیتی یهودی دانستهاســت)
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ً
عمال ســلب شدهاســت .به عبــارت دیگر ،قانون قومیــت ناقض قطعنامههای بینالمللی اســت؛ در
ً
اساسا صهیونیستها یکی از استنادهای ّ
حق تأسیس یک دولت یهودی را یکی از همین
حالی که
قطعنامهها (قطعنامۀ  181که به طرح تقسیم مشهور شدهاست) مطرح میکنند!
بند  9این قانون بر امکان جداسازی محل اسکان «شهروندان کشور اسرائیل» بر پایههای قومیتی
تأ کید کردهاســت و هدف آن ایجاد مانع برای ســکونت عربها در مناطق یهودینشــین و تســهیل
ْ
قومیت شهرکســازی را یــک ارزش ملی قوم یهود دانستهاســت.
امــکان اخــراج آنهاســت .قانــون
هدف از این اقدام قانونمند کردن مصادرۀ بیشــتر زمینهای فلســطینیان و تســریع در اخراج آنها

اســرائیل با اطالق واژۀ جبل الهیکل بر مســجد االقصی ســعی دارد برای تخریب مسجد االقصی زمینهسازی
کند.

از جغرافیای فلسطین است.
«یونسکو ،در جلسهای با حضور  58کشور در پاریس ،دو پیشنویس قطعنامهای را تصویب کرد که
این دو پیشنویس تأ کید دارند هیچگونه ارتباط دینی میان مسجد االقصی در شهر قدس اشغالی
بــا یهودیــان وجــود نــدارد و قدس مکانــی مقدس برای مســلمانان اســت .به ایــن قطعنامهها24 ،
کشــور رأی موافق و شــش کشــور رأی مخالف و  26کشــور نیز به آنها رأی ممتنع دادند ،دو کشــور
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نیز رأی ندادند .هدف از این دو پیشنویس حفظ میراث فرهنگی فلســطین و آثار و تاریخ مشــهود
فلسطینیان در قدس شرقی است» (تسنیم.)1395/7/23 ،
شورای اوقاف اسالمی قدس ،که زیر نظر وزارت اوقاف اردن فعالیت میکند 12 ،بند اصلی قطعنامۀ
اخیر کمیتۀ میراث جهانی ســازمان علمی ،فرهنگی ،و تربیتی ســازمان ملل متحد (یونسکو) دربارۀ
بخش قدیمی قدس و دیوارهای آن را اعالم کرد که باعث خشــم و ناراحتی مقامات صهیونیســتی
و آمریکا شدهاست.
نهایــی یونســکو دربارۀ مســجد االقصــی قابل نقض
بــه گــزارش خبرگــزاری ایســنا ،قطعنامــۀ اخیر و
ِ
و اعتــراض نیســت و در کمیتــۀ میــراث جهانی این ســازمان (متشــکل از  21کشــور) بــا رأی موافق 10
کشور و دو رأی مخالف و هشت رأی ممتنع به تصویب رسیدهاست( .نمایندۀ یک کشور در جلسۀ
رأیگیری حضور نداشت).
ایــن قطعنامــه ،از نــام اســامی مســجد االقصــی و حــرم شــریف
اســتفاده کرده و از رژیم صهیونیســتی خواستهاست به اقدامات
و تجاوزات خود و شهرکنشــینان علیه این مکان مقدس پایان
دهــد و عهدنامۀ ژنو و پروتکل الحاقی آن در احترام گذاشــتن به
بیش از نیمی از سا کنان
فـعـلــی اس ــرائــی ــل ی ـهــودی
مقررات حقوق بشردوستانه را رعایت کند.
نیستند.
 12بند اصلی این قطعنامه به شرح زیر است:
•بــر عــدم مشــروعیت هــر گونــه تغییــرات ایجاد شــده توســط
اســرائیل در بخــش قدیمــی قــدس و اطــراف آن ،بــر اســاس
اســناد بینالمللــی ماننــد کنوانســیونهای ژنــو و الهــه و
قطعنامههای یونسکو و سازمان ملل ،تأ کید میشود.
•مفــاد ایــن قطعنامــه بــر وضعیــت حقوقــی قــدس ،به عنــوان یک شــهر تحت ِاشــغال بر اســاس
قطعنامههای سازمان ملل و شورای امنیت ،هیچ تأثیری نمیگذارد.
•تمامــی حفاریهــای غیــر قانونی شهرکنشــینان اســرائیلی ،که دخالت آشــکار در آثار باســتانی
ً
ً
قدس به شمار میرود ،شدیدا محکوم میشود و اسرائیل باید فورا آنها را متوقف کند.
ً
•ورود بیوقفــۀ یهودیــان تنــدرو و نظامیــان اســرائیلی بــه مســجد االقصی-حرم شــریف شــدیدا
محکوم میشود و اسرائیل باید مانع اقدامات توهینآمیز و هتک حرمت مسجد االقصی-حرم
شــریف شــود .تخریــب مکــرر دروازههــا و پنجرههای مســجد جامــع ِق َبلی و خشــتهای تاریخی
مسجد مقدس قبة الصخره از جملۀ این اقدامات است.
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•از اسرائیل خواسته میشود که اجرای پروژههای عمرانی اردن در مسجد االقصی-حرم شریف
را تسهیل کند و مداخلهجوییها در ساختمان باب الرحمة را متوقف کند.
•اســرائیل بــا حضــور بــی قیــد و شــرط کمیتــۀ کارشناســان ســازمان اوقــاف اردن در قــدس برای
قدیمی آن و بخشهای داخلی و خارجی دیوارهای تاریخی آن موافقت کند.
حفاظت از بخش
ِ
•احــداث ّ
خــط قطــار سریعالســیر کــه از مجــاورت دیوارهــای بخش قدیمــی قدس عبــور میکند
ً
شدیدا محکوم میشود و اسرائیل باید آن را برچیند.
•تمامــی پروژههای یهودیســازی-مانند بیت هلیبا ،بیت اشــتراوس ،و پلهبرقیها و تلهکابین-
ً
شدیدا محکوم است و اسرائیل باید این پروژهها را متوقف کند.
َ
•از اســرائیل خواســته میشــود آثار غارتشــده را بازگرداند و اســناد آشــکار آثار تخریبشــده را به
سازمان میراث جهانی یونسکو ارائه دهد.
• اسرائیل امکان طراحی پروژۀ مرمت و بازسازی مجدد جاده باب المغاربه را فراهم کند.
•تداوم ممانعت اسرائیل از حضور هیئت بازرسی و کارشناسی یونسکو در شهر قدس و دسترسی
ً
آنها به دیوارهای بخش قدیمی قدس شدیدا محکوم است.
جهانی در معرض تهدید ،به
•ابقای نام بخش قدیمی قدس و دیوارهای آن در فهرســت میراث
ِ
عنوان اثری که در سال  1981م .توسط اردن در این فهرست ثبت شدهاست.
بــه گــزارش مرکــز اطالعرســانی فلســطین ،این قطعنامــه یک هفتــه پس از صــدور قطعنامۀ مشــابه
شورای اجرایی یونسکو در تاریخهای  13و  18ا کتبر صادر شد که بر عدم وجود هرگونه ارتباط میان
یهودیت و مسجد االقصی تأ کید داشت .قطعنامۀ جدید هم مانند قطعنامۀ قبلی از اسم «مسجد
االقصی-حرم شریف» برای این مکان مقدس استفاده کردهاست و از اسم ساختگی جبل الهیکل
استفاده نکردهاست ،که این مسئله باعث خشم و ناراحتی رژیم صهیونیستی شدهاست.
رژیم صهیونیستی ،تا پیش از تصویب قانون قومیت ،تا ّ
حد زیادی این جداسازی نژادی و تبعیض
نژادی را اجرا میکرد .ا کنون ،با تصویب این قانون ،میشــود گفت زنجیرۀ تبعیض نژادی این رژیم
ً
تکمیــل و قانونمند شدهاســت و رژیم صهیونیســتی رســما خــود را به عنوان یک ساختارسیاســی با
ماهیت تبعیض نژادی و نژادپرست اعالم کردهاست که در آن ،آپارتاید (یعنی تفکیک نژادی) کامال
به صورت قانونی درآمدهاست.
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اقدامات تبعیض نژادی اسرائیل
شهرکسازی
مرکــز اطالعرســانی فلســطین طی گزارش منتشــره در ا کتبــر  2016م .اعالم کرد :رژیم اشــغالگر قدس
 505شــهرک صهیونیستنشــین با مســاحتهای مختلف در کرانۀ باختری و نزدیک به  93شهرک
صهیونیســتی در قــدس احــداث کردهاســت کــه جمعیــت کل ســا کنان آنهــا بیش از یــک میلیون
نفر اســت .این شــهرکها تنها برای اســکان یهودیان ســاخته میشــود و این در حالی اســت که به

از 28سپتامبر  2000م .به بعد 100 ،هزار نفر در فلسطین اشغالی بازداشت شدهاند.

فلســطینیان اجازۀ ســاخت نمیدهند و در صورت ســاخت یا ترمیم ســاختمانها ،آنها را منهدم
میسازند.
ً
منطقۀ کرانۀ باختری مجموعا  159شهرک صهیونیستنشین 119 ،کانون شهرکسازی ،و  93پایگاه
نظامی را در خود جای دادهاســت؛ عالوه بر این 93 ،ســاختمان نیز در قدس مصادره شدهاســت و
تعــداد کانونهــای شهرکســازی در این منطقه  26مورد گزارش شدهاســت .شــهرهای الخلیل (با
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 21کانــون شهرکســازی) ،بیــت لحــم ( ،)15رام اهلل ( ،)30نابلــس ( ،)11ســلفیت ( ،)15قلقیلیــ ه (،)8
طولکرم ( ،)3جنین ( ،)6اریحا ( ،)16و طوباس ( )8بیش از شهرهای دیگر قربانی شهرکسازیهای
رژیم صهیونیستی هستند.
ایــن در حالــی اســت کــه شــورای امنیت ســازمان ملــل از روند غیــر قانونــی شهرکســازیهای رژیم
صهیونیســتی در اراضی اشغالشــدۀ فلســطین بهشــدت انتقاد کرده و این شــهرکها را غیر قانونی
توصیف کردهاست (مرکز اطالعرسانی فلسطین) .طبق قطعنامۀ  242و  338و بیش از  10قطعنامۀ
بعدی ،منطقه کرانه باختری منطقه اشــغالی اعالم شــده و هرگونه تصرف و یا تغییر جمعیتی در آن
بر پایه کنوانسیون ژنو غیر قانونی است.

اسیران فلسطینی
رژیــم صهیونیســتی ،با هدف ســرکوب مقاومت مردم فلســطین
در برابر ِاشــغال ســرزمین خود و در هم شکستن روحیۀ مقاومت
در جامعۀ فلســطینی ،از بازداشت و زندانی کردن به عنوان یک
سالح اســتفاده میکند .تعداد اسیران فلسطینی در زندانهای
 51هــزار کــودک فلسطینی
در زنـ ــدانهـ ــای اســرائــیــل
رژیم صهیونیستی بیش از  10هزار نفر گزارش شدهاست .برخی از
اسیرند.
این اسیران-مانند نائل البرغوثی-بیش از  30سال از عمر خود را
در زندانهای اسرائیلی سپری کردهاند .از جمعیت سه میلیون
فلسطینیان سا کن در کرانۀ باختری ،بیش از یک میلیون
نفری
ِ
نفر زندانهای اسرائیلی را در  50سال گذشته تجربه کردهاند.
تعــداد زیــادی از ایــن اســیران بــرای مــدت طوالنــی در حالــت
بازداشــت اداری قرار دارند که هر شــش ماه تمدید میشــود ،بدین معنی که نه تفهیم اتهام شده و
نه محا کمه شــدهاند  .بعضی از این افراد ( 44نفر) بیش از  20ســال است که در بازداشت اداری قرار
دارند ،اقدامی که بر اساس قوانین بینالمللی اقدامی غیر قانونی است.
شــورای امور اســیران فلســطینی طی گزارشــی اعالم کردهاســت تنها از  28ســپتامبر  2000م( .شروع
انتفاضــۀ مســجد االقصــی) مؤسســههای رســمی و حقوقــی حــدود  100هزار مــورد بازداشــت را ثبت
کردهاند ،که از آن میان ،حدود  51هزار نفر کودک زیر  18سال و  1500نفر زن هستند .حدود  70نفر
نمایندۀ مجلس و وزیر ســابق نیز در این آمار دیده میشــود .مقامات رژیم صهیونیســتی حدود 27
هزار حکم بازداشت اداری صادر کردهاند.
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بــر پایــۀ ایــن گــزارش ،در طــول ســالهای اشــغالگری از  1948م .به بعد ،حــدود یک میلیــون مورد
بازداشــت ثبــت شدهاســت .در ایــن گــزارش آمدهاســت رژیــم صهیونیســتی از ا کتبــر  2015م .رونــد
بازداشت افراد را شدت داده و بیش از ده هزار نفر را در کرانه باختری بازداشت کردهاست که اغلب
از اهالی قدس هستند.
قدیمیتریــن اســرای فلســطینی که از ژانویــۀ  1983م .در زندان بودهاند کریــم یونس و ماهر یونس
هســتند کــه بیشــترین مــدت را در زنــدان گذراندهاند .نائــل برغوثی نیــز طوالنیترین مــدت زندان
(بیش از  36ســال) را تجربه کردهاســت .بر اساس این گزارش ،تعداد زندانیان اداری در زندانهای
این رژیم به  500نفر میرسد (العالم).
مدیر بخش آمار وزارت اســیران و آزادگان فلســطینی اعالم کردهاســت  75درصد از فلســطینیهایی
که در ســال  2013م .بازداشــت شــدهاند نوجوانان زیر  18سال و جوانان بین  18تا  30ساله هستند.
فلســطینی معــا ،عبدالناصر
بــه گــزارش خبرگــزاری دانشــجویان ایران (ایســنا) بــه نقل از خبرگــزاری
ِ
فراونة-مدیر بخش آمار وزارت اسیران و آزادگان فلسطینی-تصریح کردهاست:
 3874فلســطینی در ســال  2013م .بازداشــت شــدند کــه  1975تــن از آنهــا از جوانــان
فلســطینی هســتند که در ســنین  18تا  30ســال قرار دارند و  51درصد از بازداشــتیها را
نوجــوان زیر  18ســال نیز در این ســال بازداشــت شــدهاند که
تشــکیل میدهنــد931 ...
ِ
 24درصد بازداشــتیها را تشکیل میدهند .مسئوالن اسرائیلی ارزش و جایگاه جوانان
فلســطینی و نیــرو و تأثیــر بســیار آنهــا در جامعــه را درک کردهانــد و میداننــد کــه آنها
میتواننــد دســت بــه انقالبهــای سیاســی و اجتماعی بزنند .بــه همین دلیــل ،از آنها
هراس دارند و روند بازداشت آنها را تشدید کردهاند (ایسنا).

اعدام میدانی
بــر اســاس قوانین بینالمللی ،کســانی کــه جرمی را مرتکب میشــوند میبایســت در مراجع صالحه
محا کمه و تعیین تکلیف شــوند؛ اما رژیم صهیونیســتی فلســطینیانی را که در مبارزات ّ
ضد ِاشــغال
ً
ً ُ
علیه صهیونیستها اقدام میکنند فورا میکشد ،که اصطالحا به آن اعدام میدانی گفته میشود.
درصد شــهدای انتفاضۀ قدس (که از ابتــدای ا کتبر  2015م .آغاز
بــر اســاس گــزارش مرکز قدس88 ،
ِ
شــده) به ضرب گلولۀ نظامیان صهیونیســت اعدام میدانی شــدهاند .رژیم صهیونیستی همچنین
ً
خانۀ کســانی را که علیه اشــغالگران عملیات انجام میدهند تخریب و بعضا اعضای خانوادۀ آنان را
بازداشت میکنند (فارس ،نگاهی به تحوالت غرب آسیا در سال .)2015
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محاصره غزه
منطقۀ غزه ،با مساحت حدود  330کیلومتر مربع و با جمعیت حدود دو میلیون نفر ،از سال 2005
م .و پــس از خــروج نیروهــای اشــغالگر از آن ،در محاصرۀ کامــل زمینی و دریایی و هوایــی قرار دارد.
این در حالی اســت که ّ
طی این ســالها  3جنگ تمامعیار نیز به آن تحمیل شدهاســت .مردم این
منطقۀ محصور-که از آن با عنوان بزرگترین زندان روباز جهان یاد میکنند-با سختیها و مشکالت
بســیاری چون بیکاری و کمبود مواد غذایی و دارویی ،آب آشــامیدنی ،و برق روبهرو هستند و رژیم
صهیونیستی اجازۀ شکست این محاصرۀ ظالمانه را نمیدهد.

درصد شهدای فلسطین به ضرب گلوله در خیابانها به شهادت رسیدهاند.
88
ِ

تا کنــون بــه دلیــل ممانعــت اســرائیل ،همۀ تالشهــای بینالمللــی برای شکســت ایــن محاصره با
شکست همراه بودهاست .قوانین بینالمللی صراحت دارد که تنبیههای دستهجمعی از مصادیق
جنایت علیه بشریت محسوب میشود.
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آموزش
جامعۀ فلسطینی در حوزۀ آموزش با تبعیضهای شدیدی روبهروست .امکانات بودجه و امکانات
آموزشی با توجه به اختالفات زبانی و فرهنگی عربها و یهودیان متفاوت است .بسیاری از مدارس
در ســرزمینهای ِاشــغالی  1948م .از پذیــرش عربها خودداری میکننــد و عربها باید در مدارس
ّ
خــاص عربهــا آموزشهــای خــود را بگذراننــد .ایــن در حالی اســت کــه بودجــۀ تخصیصیافته به
فلسطینیان بسیار پایینتر از بودجۀ یهودیان در امور آموزشی است .در تاریخ :1394/8/14
مدیــران مدارس مســیحیان فلسســطین اشــغالی ایــن رژیم را بــه کاهــش دادن بودجۀ
این مدارس ،به عنوان روشــی برای اعمال فشــار بر آنان برای پیوســتن به نظام مدارس
همگانی این رژیم ،متهم کردند .به گفتۀ این مدیران ،این اقدام مداخله در ارزشهای
مــدارس مســیحی بــه شــمار مــیرود .حــدود 33
هــزار دانشآمــوز  47مدرســۀ مســیحی ،از آغــاز ســال
تحصیلی در اول ســپتامبر ( 10شــهریور) ،در فلسطین
ف ــلـ ـسـ ـطـ ـیـ ـن ــی ــان از نــظــر
اشــغالی در اعتــراض به رژیم صهیونیســتی دســت به
بهداشت ،آموزش ،و رفت
اعتصــاب زدهانــد .نمایندگان عربتبــار مجلس رژیم
و آمـ ــد در ســرزم ـیــن خــود
صهیونیســتی (کنســت) و والدیــن دانشآمــوزان و
لشــده]
[فلسطین اشــغــا 
ِ
مدیــران مــدارس نیــز در تظاهــرات روز یکشــنبه بــه
با مشکالت جدی روبـهرو
هستند.
دانشآموزان معترض پیوسته بودند .تظاهرکنندگان
همچنیــن به ِاعمــال تبعیض علیه مدارس مســیحی
در برابــر مــدارس یهودیــان تنــدرو اعتــراض کردنــد؛
زیــرا رژیم صهیونیســتی ،در حال ادامــۀ تأمین کامل
بودجۀ شــبکههای مدارس بزرگ خصوصی یهودیان افراطی ،بودجۀ مدارس مســیحی
را کاهش دادهاست (ایرنا.)1394/8/15 ،
ایــن در حالــی اســت کــه در منطقۀ غــزه ،به دلیــل بمباران ،بســیاری از مــدارس تخریب شــدهاند و
معلمان کالسهای درس را در خرابهها یا در چادرها برگزار میکنند.

آزادی تردد
آزادی رفت و آمد یکی از حقوق بدیهی و اولیۀ شهروندی است .رژیم صهیونیستی جامعۀ فلسطین
ّ
مختص
را بــه صورت جزیرهای درآوردهاســت؛ بدیــن معنا که با احداث دیوار حائــل و بزرگراههای
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ً
یهودیان و تعبیۀ ایستگاههای بازرسی متعدد ،شهرها و روستاها را از یکدیگر جدا و بعضا محلههای
مختلف یک شهر را از هم جدا ساختهاست؛ مانند آنچه در شهر بیت المقدس اعمال میشود.
در بســیاری از روســتاها ،فــرد روســتایی بــرای رفتن به ســرزمین خود باید از ایســتگاههای بازرســی
متعــدد عبــور کنــد .این اقــدام خالف قوانیــن بینالمللــی و از مصادیق تبعیض نژادی اســت .خانه
و زمیــن دههــا نفــر ،در نتیجۀ ســاختن دیوار حائل نژادپرســتی ،در دو طرف دیوار قــرار گرفته و آنان
برای رسیدن به زمین خود ناچار به طی مسافت دهها کیلومترند .این در حالی است که یهودیان
بــرای تــردد از آزادی کامــل برخــوردار هســتند .هــدف رژیــم صهیونیســتی از ایــن اقدامــات افزایش
فشــار بــه جامعۀ فلســطین و تــن دادن آنان به خروج از ســرزمین خود اســت .در شــهر قدس ،برای
زیارت و اقامۀ نماز در مســجد االقصی از ســوی فلســطینیان ،موانع و مشــکالت زیادی توســط رژیم
ً
صهیونیستی اعمال میشود و بعضا از ورود نمازگزاران با سن کمتر از  50سال جلوگیری میشود.

نتیجهگیری
بــه نظــر میرســد تصویــب قانون قومیــت در پارلمــان رژیم صهیونیســتی تحوالت حوزۀ فلســطین و
منطقــه را وارد مرحلــۀ جدیــدی کــرده و پیامدهای این قانون تنها در حوزۀ ســرزمینهای ِاشــغالی
فلسطین محصور نخواهد شد ،بلکه با وا کنشهایی در منطقه و در حوزۀ بینالملل روبهرو خواهد
شد.
قانون قومیت هویت نژادپرستانه و تبعیض نژادی رژیم صهیونیستی را کامل کردهاست .در جهان
امروز ،از ساختارهای سیاسی با هویت تبعیض نژادی و نظام مبتنی بر آپارتاید استقبال نمیشود.
جهان در دو دهۀ پیش دو نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی و رودزیا را از بین برد .سؤالی که ا کنون
مطرح است اینکه ایا اسرائیل با حمایت گسترده آمریکا میتواند سیاست نژادپرستانۀ خود را ادامه
دهد ،یا اینکه جامعۀ بینالمللی با او برخورد خواهد کرد .آیا تجربۀ اجماع جهانی در برابر رژیمهای
آپارتاید در آفریقا در دو ســطح رســمی و مردمی در آســیا تکرار خواهد شــد؟ مســلم اســت که جوامع
جهانی این رفتارهای ناقض کرامت انســانی را تحمل نمیکنند؛ ولی در ســطح رســمی ،با توجه به
حمایت مطلق آمریکا از اســرائیل ،چه اتفاقی در آینده رخ خواهد داد؟ اینها ســؤالهایی است که
پاسخ آنها را در آینده خواهیم دید.
از زاویــۀ دیگــر ،تصویــب شــکنندۀ ایــن قانون بــا  62رأی موافــق در مقابل  55رأی مخالــف و دو رأی
ممتنع نشان از دو قطبی شدن سیاسی جامعۀ صهیونیستی دارد .شکایت حزب میرتس به دادگاه
عالی برای تعلیق این قانون ،به علت اینکه این قانون ناقض حقوق بشــر اســت و نمیتواند بر دیگر
ْ
تعارض تقدم پیدا کند ،عمق بحران سیاسی و اخالقی
قوانین این رژیم نیز حا کم باشد و در صورت
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 احزاب دینی از طریق این قانون میخواســتند ضربۀ دیگری.حا کم بر این رژیم را نمایان میســازد
به جریان چپگرا وارد ســازند؛ در حالی که این رقابتها و رویاروییهای سیاســی وحدت اجتماعی
ایــن رژیــم را بــا خطر جدی روبهرو میکند و ممکن اســت زمینهســاز تحوالت جدیــدی در این رژیم
.باشد
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مقدمه و طرح مسئله
احمد کاظمزاده،
کارشناسارشد
با وجود اینکه ایاالت متحدۀ آمریکا بعد از پیروزی انقالب اسالمی در ایران
خاورمیانه و روابط
رویکــرد خصمانه نســبت به مــردم خاورمیانه-بهویژه مــردم ایران-اتخاذ
بینالملل
کردهاست ،اما هیچگاه از دشمنیهای آن کاسته نشدهاست.
بــه دنبــال ســرنگونی رژیم بعثی صدام در عراق که بــا حملۀ نظامی آمریکا و
قیام مردم عراق علیهاستبداد داخلی محقق شد ،دو روند در عراق آغاز شد :یکی مقابله با بقایای
رژیم ســابق که همچنان برای احیای اســتبداد مبارزه میکردند و از هیچ تالشــی-ولو همپیمانی با
القاعــده و دیگــر گروههــای نوظهور تکفیری از جمله داعش-برای بازیابــی جایگاه خود و جلوگیری
از پا گیــری نظــام سیاســی مردمــی دریغ نکردند؛ دومی شــکلگیری نظام سیاســی جدید متناســب
بــا ترکیــب قومی و مذهبی عراق و مشــارکت دادن شــیعیان (کــه ا کثریت مطلق ّ
جمعیت این کشــور
ُ
هستند) و کردها در قدرت مرکزی بغداد است .این دو گروه حدود  80درصد جمعیت این کشور را
تشکیل میدهند ،اما در زمان رژیم بعثی صدام به حاشیه رانده شده بودند.
از دیگــر ســو ،دیپلماســی ،بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای تأمیــن منافــع ملــی ،بعــد از فروپاشــی نظــام
دوقطبی ،به دالیل مختلف (از جمله ظهور و گســترش فناوریهای نوین ارتباطی و نقش تســهیل
کنندۀ آنها در برقراری ارتباط با مردم یا آغاز و گسترش موج جدید دموکراسیخواهی در کشورهای
رهایی یافته از ســلطۀ بلوک شــرق و گرفتار شــده در ســلطه غرب و کشــورهای بهاصطالح اســتقالل
یافتــه پــس از فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی) دســتخوش تغییــرات شــکلی و ماهیتی شــد و به
شــکلگیری گونههای جدیدی از دیپلماســی در قالبهایی چون دیپلماســی عمومی ،دیپلماسی
رســانهای ،دیپلماســی سایبری ،و دیپلماســی فرهنگی انجامید؛ که در عین تمایز ،مشابهتهایی
نیــز بــا هم دارند .مشــخصۀ بــارز این نوع از دیپلماســیها ابتنای آنها بر قدرت نرم اســت ،که از آن
بــه توانایــی شــکل دهی عالیــق و اولویتها به وســیلۀ داراییهای بــاارزش ولی ناملمــوس (از قبیل
شــخصیت جذاب،فرهنــگ ،ارزشهــای سیاســی و نهادهــا ،و همچنیــن سیاســتهای مشــروع و
اخالقی) نام برده میشــود؛ حال آنکه دیپلماســی ســنتی که در چارچوب واقعگرایی معنا مییافت
ً
عمدتا بر اساس مؤلفههای قدرت سخت بود.
حــال ،ســؤالی کــه پیــش میآیــد این اســت کــه دیپلماســی جدیــد و به طور مشــخص دیپلماســی
فرهنگــی از چــه جایگاهــی در سیاســتهای آمریکا در فضای پســا صــدام در عراق جدیــد برخوردار
بودهاســت .آنچــه ایــن ســوال را قابــل تأمل و در عین حــال چالــش برانگیز میکند این اســت که بر
فضای پســا صدام ،ناامنی ،بیثباتی ،و در مقاطعی (در فاصلۀ ســالهای  2005تا  2006م ).هرج و
مرج حا کم بود و جایی برای دیپلماسی فرهنگی باقی نمیگذاشت؛ زیرا این نوع دیپلماسی برای
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تأثیرگذاری به ثبات پایدار نیاز دارد و برنامهریزی بلندمدت میطلبد .پس باید دید آمریکا چگونه
از ظرفیتهای فرهنگی خود در چارچوب دیپلماســی فرهنگی برای پیشــبرد اهداف و برنامههای
خود در عراق جدید بهره گرفتهاســت و در یک بررســی تا چه اندازه موفق بودهاســت .برای پاســخ
به این ســؤال ،نیازاســت که ابتدا دیپلماسی فرهنگی با تمام مؤلفههای آن تعریف و تبیین شود و
ســپس عملکرد این بازیگر اصلی در عراق [یعنی آمریکا] بر اســاس این مؤلفهها ســنجش و ارزیابی
شود.
دیپلماسی فرهنگی و مؤلفههای آن
بــرای درک جامــع و کامــل از دیپلماســی فرهنگــی ،بایــد از چنــد منظر به ایــن موضوع نــگاه کرد؛ از
جمله ،باید دیدچه تفاوتی بین دیپلماسی فرهنگی و انواع دیگر
دیپلماســی (از جمله دیپلماسی سنتی و کالسیک) وجود دارد.
به طور کلی ،دیپلماســی فرهنگی در ردۀ دیپلماسیهای جدید
قــرار میگیرد کــه با مؤلفههایی چون آشــکار بــودن و چندجانبه
امروز گونههای جدیدی از
بــودن قابــل شناســایی اســت و در عیــن حــال بــا مشــارکت
دیپلماسی به وجود آمده
دولتهای بســیاری انجام میگیرد؛ حال آنکه دیپلماسی قدیم
که یکی از آنها دیپلماسی
بــا ویژگیهایی چــون پنهــانکاری ،غیر مردمی بــودن ،دوجانبه
فرهنگی است.
بــودن ،عملگــرا بــودن ،و در نهایــت وضعیتــی کــه از طــرف عدۀ
کمی از دولتهای بزرگ اجرا و هدایت میشــود قابل شناســایی
1
است.
همچنیــن ،در نــگاه ســنتی ،دیپلماســی ،بــه عنــوان مهمتریــن
(نظیر موقعیت جغرافیایی ،خودکفایی در
عامل قدرت ملی ،سایر عوامل تعیین کنندۀ قدرت ملی
ِ
منابع و مواد خام ،تولیدات صنعتی ،آمادگی نظامی ،و جمعیت) را به صورت مجموعهای منسجم
ترکیــب میکنــد و بــه آنهــا جهــت و وزن میدهــد؛ 2اما دیپلماســی فرهنگــی میتوانــد عرصۀ ظهور
قبیل
همــۀ ظرفیتهــای بالقــوه و قابلیتهای تاریخی و علمی و هنری یک کشــور در حوزههایی از ِ

 .1کشــاورز شــکری ،عباس و دیگران (« .)1392دیپلماســی فرهنگی ایران در خاورمیانه ،تحول ارتباطات و لزوم کاربرد ابزارهای
نوین» ،مطالعات فرهنگ-ارتباطات ،سال  ،14شمارۀ  ،23پاییز  ،1392ص .11
 .2مورگنتــا ،هانــس جــی ( .)1374سیاســت میان ملتها :تالش در راه قدرت و صلح ،ترجمۀ حمیرا مشــیرزاده ،تهران :مؤسســۀ
چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ،ص .246
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ادبیات و شعر و سینما و موسیقی و سایر زیرشاخههای فرهنگ و هنر شود؛ 1در ضمن ،در بسیاری
از حوزههــا ،دیپلماســی فرهنگــی میتوانــد خالقانهتــر ،انعطافپذیرتــر ،و حتــی فرصتطلبان هتــر و
2
خطرنا کتر از دیپلماسی کالسیک و سنتی طراحی و اجرا شود.
در حالــی کــه دیپلماســی ســنتی بر قدرت ســخت مبتنی بــود ،در عصــر کنونی از فرهنــگ به عنوان
قدرت نرم در سیاســت خارجی یاد میشــود و به معنای استفاده از ابزارها و مکانیسمهای فرهنگی
تحت عنوان معرفی و انتقال فرهنگ و تمدن یک ســرزمین به ســرزمین و فرهنگ دیگر اســت 3.به
باور بســیاری از اندیشــمندان و صاحبنظران علم روابط بینالملل ،فرهنگ و مؤلفههای فرهنگی
رکن چهارم سیاست خارجی را تشکیل میدهد؛ که در بسیاری از موارد ،الیههای زیرین سه حوزۀ
4
دیگر (یعنی سیاست ،اقتصاد ،و امنیت) از آن منبعث میشود.
به لحاظ کارایی ،دیپلماسی فرهنگی به کشورها اجازه میدهد
که با اســتناد بــه عناصر کلیدی و نفوذ دولتهــای خود ،به طور
مســتقیم با مخاطبــان خارجی و مردم عادی و رهبــران افکار در
ارتباط باشــند؛ 5همچنین ،دیپلماسی فرهنگی اصول راهنمای
کارگزاران فرهنگی و نوعی دستورالعمل فرهنگی است که روشنگر
دیـ ـپ ــل ــم ــاس ــی فــره ـنــگــی
6
آشکار ،چندجانبه ،و قابل
حرکت است.
شناسایی است.
بــه لحــاظ اهــداف ،هــدف اساســی دیپلماســی فرهنگــی ارائــۀ
دیــدگاه روشــن و ّ
موجــه نســبت بــه فرهنــگ ارزشــی و رفتــاری
(شــامل دولتها،
نظام برای بازیگران مختلف عرصۀ بینالملل
ِ
ســازمانهای دولتــی بینالمللی و غیر دولتــی ،نهادهای جوامع
 .1گوهــری مقــدم ،ابــوذر؛ جعفری هرنــدی ،امیررضــا (« .)1393مؤلفههای دیپلماســی فرهنگی ایاالت متحــده در عراق جدید»،
جستارهای سیاسی معاصر ،سال پنجم ،شمارۀ یازدهم ،بهار  ،1393ص .122
 .2خانی ،محمدحســن (« .)1384دیپلماســی فرهنگی و جایگاه آن در سیاســت خارجی کشــورها» ،دانش سیاسی ،دورۀ یکم،
شمارۀ دوم ،زمستان  ،1384ص .136
 .3سلیمی بنی ،صادق؛ مجاور شیخان ،محمد (« .)1392جایگاه دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی کشورها» ،پژوهش
در تاریخ ،شمارۀ دوازدهم ،پاییز  ،1392ص .177
 .4خانی ،محمدحســن (« .)1384دیپلماســی فرهنگی و جایگاه آن در سیاســت خارجی کشــورها» ،دانش سیاسی ،دورۀ یکم،
شمارۀ دوم ،زمستان  ،1384ص .136
 .5خرازی ،محمد؛ وندی آذر ،زهرا (« .)1388تأثیر دیپلماســی فرهنگی بر منافع ملی کشــورها» ،مدیریت فرهنگی ،ســال ســوم،
شمارۀ ششم ،زمستان  ،1388ص .107
 .6کشــاورز شــکری ،عباس و دیگران (« .)1392دیپلماســی فرهنگی ایران در خاورمیانه؛ تحول ارتباطات و لزوم کاربرد ابزارهای
نوین» ،مطالعات فرهنگ-ارتباطات ،سال  ،14شمارۀ  ،23پاییز  ،1392ص .11
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مدنــی ،و افــکار عمومــی) اســت 1.هــدف سیاســی و غیــر مســتقیم دیپلماســی فرهنگــی آمریــکا نیــز
توســعه و گســترش مناســبات و روابط سیاســی میان ملتها و کشــورها از طریق ابزارهای فرهنگی
به منظور تأمین منافع ملی و مطامع جهانی آمریکاســت؛ 2اما به طور کلی ،میتوان چندین هدف
بــرای دیپلماســی فرهنگــی برشــمرد که شــامل مــوارد زیــر هســتند )1 :تأثیرگــذاری بر افــکار عمومی
جهانی و شــهروندان جامعۀ هدف ؛ )2ارائه چهرۀ مطلوب به جهانیان و تغییر تدریجی برداشــتها
و نگرشهــا؛  )3فراهــم کــردن شــرایطی برای توســعۀ نفوذ و اســتیال بر کشــور یا کشــورهای هدف در
ّ
عرصــۀ بینالمللــی؛  )4کســب اعتبار و پرســتیژ بینالمللی؛  )5تنش زدایی و حــل و فصل اختالفات

آمریکا به وسیلۀ دیپلماسی فرهنگی میخواهد در عراق نفوذ پایدار داشته باشد.

 .1ســلیمی بنی ،صادق؛ مجاور شــیخان ،محمد (« .)1392جایگاه دیپلماســی فرهنگی در سیاست خارجی کشورها» ،پژوهش
در تاریخ ،شمارۀ دوازدهم ،پاییز  ،1392ص .177
 .2شیخاالســامی ،محمدحســن و دیگــران (« .)1393الزامــات و مبانــی قرآنــی دیپلماســی فرهنگــی جمهوری اســامی ایران در
عرصۀ گفتمان وحدت اسالمی» ،مهندسی فرهنگی ،سال نهم ،شمارۀ هشتاد و یکم ،پاییز  ،1393ص .22
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به صورتهای مســالمتآمیز1،با اغوای رقبا و فریب آنها و کشــاندن آنها پای میز مذا کره و گرفتن
تعهدات الزام آور از آنها.
بــه لحــاظ ابــزاری ،ابزارهــای اصلــی دیپلماســی فرهنگی شــامل آموزش زبــان ،مبادالت آموزشــی ،و
شــیوههای دیگر تماس مســتقیم فرهنگی اســت .هدف دیپلماسی فرهنگی کشــوری مانند آمریکا،
در کشورهای خارجی ،آماده ساختن جوانان و نخبگان آیندۀ این کشورها برای تکلم به زبان کشور
آمریکا و شناخت ادبیات و فرهنگ آن ،و به عبارت دیگر ،ایجاد زمینههای الزم برای درک و ارج گذاری
بیشتر گزارشها و تصویرهای انعکاس یافته از سوی وسایل ارتباط جمعی کشورهای انتقال دهندۀ
ً
زبان وادبیات و فرهنگ است2.زبان در شکلگیری گفتمانهای مختلف نقش اساسی دارد .اصوال،
ُ
معنا از طریق نشــانهها و کدهای گونا گون ،بهویژه زبان ،تولید میشــود.زبان سازندۀ معناست.این
معنا به وســیلۀ شــکلگیری گفتمانها که تولید میشود .نظریۀ
گفتمــان بر نقش زبــان در بازنمایی و نیز ایجاد واقعیت اجتماعی
از ج ـ ــم ـ ــل ـ ــه اه ـ ـ ـ ـ ــداف
تأ کیــد میکنــد .بر اســاس ایــن نظریه ،دسترســی بــه واقعیت به
دیپلماسی فرهنگی آمریکا
ً
انتقال
گذرگاه
صرفا
وســیلۀ زبان میسر است.در این نظریه ،زبان
در عـ ــراق ،تــأثــیــرگــذاری در
اطالعــات و بازنمایــی واقعیــت نیســت؛ بلکه ماشــینی اســت که
افکار عمومی ،ارائۀ چهرۀ
مطلوب از آمریکا ،توسعۀ
روابط اجتماعی را میسازد و معنادار میکند.
نـ ـف ــوذ آم ــری ــک ــا در عـ ــراق،
انتشار کتاب و تأسیس کتابخانهها ،پخش رادیویی و تلویزیونی
افزایش اعتبار بین المللی
بینالمللــی ،برنامههــای مبادالت آموزشــی و فرهنگــی ،آموزش
آم ــری ــک ــا ،و اغ ـ ــوا و فــریــب
زبــان ،برگــزاری نمایشــگاهها و جشــنوارههای هنــری ،و اعــزام
رهبران عراق است.
هنرمندان نمایشی و اجرایی به خارج از کشور از دیگر برنامههای
3
دیپلماسی فرهنگی در پیشبرد سیاست خارجی کشورهاست.
ّ
در مجموع ،دیپلماســی فرهنگی روایت داســتان یک قدرت استیال گر برای سایر ملتها با استفاده
از ابزارهایی از جنس اندیشــه و فرهنگ اســت.از این دید ،دیپلماســی فرهنگی آنگاه معنا و مفهوم
واقعی خود را پیدا میکند که کشوری برای انتقال چارچوب نظری نهفته در فرهنگ و تمدن خود،
 .1یوســفی جویبــاری ،محمــد و دیگــران (« .)1396جهانــی شــدن ارتباطــات و تحــول در مفهــوم دیپلماســی» ،مطالعــات
جامعهشناسی ،سال ،9شمارۀ  ،35تابستان ،1396صص .33-30
 .2خرازی ،محمد؛ وندی آذر ،زهرا (« .)1388تأثیر دیپلماســی فرهنگی بر منافع ملی کشــورها» ،مدیریت فرهنگی ،ســال ســوم،
شمارۀ ششم ،زمستان  ،1388ص .109
 .3سلیمی بنی ،صادق؛ مجاور شیخان ،محمد (« .)1392جایگاه دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی کشورها» ،پژوهش
در تاریخ ،شمارۀ دوازدهم ،پاییز  ،1392ص .185
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با استفاده از ساز و کارها و ابزارهایی از همان جنس ،به تحمیل آن به سایر ملل پرداخته و آن را در
1
سیاست خارجی خود لحاظ کند.
ارزیابــی دیپلماســی فرهنگــی آمریــکا درفضای ناامنــی و بیثباتی عراق پســا صــدام و متغیرهای
تأثیرگذار بر آن
برای ارزیابی دیپلماسی فرهنگی آمریکا در عراق پساصدام ،باید یک متغیر مهم و تأثیرگذار را در نظر
گرفت و آن اینکه چه حزبی در این کشــور قدرت را در اختیار داشتهاســت.این موضوع از آن جهت

انتشار کتاب ،پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی ،مبادالت آموزشی و فرهنگی ،آموزش زبان انگلیسی ،و
برگزاری نمایشگاهها وجشنوارههای هنری از جمله ابزارهای دیپلماسی فرهنگی آمریکاست.

ضروری اســت که نگاه و رویکرد دو حزب رقیب دموکرات و جمهوریخواه در قبال بعضی از مســائل
بینالمللــی و ســاختار نظــام بینالملــل در دورۀ پســا جنــگ ســرد تا ّ
حــدی متفاوت بودهاســت .در
 .1خانی ،محمدحســن (« .)1384دیپلماســی فرهنگی و جایگاه آن در سیاســت خارجی کشــورها» ،دانش سیاســی ،دورۀ یکم،
شمارۀ دوم ،زمستان  ،1384ص .137
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مواقعی که حزب جمهوریخواه بر سر کار بوده ،سیاست خارجی آمریکا در مسیر استفاده از قدرت
ســخت گام برداشــته؛ و برعکس ،در مواقعی که حزب دموکرات قدرت را به دســت گرفته ،سیاســت
خارجی آمریکا به ســمت اســتفاده از قدرت نرم چرخش پیدا کرده اســت.با این توضیح دیپلماسی
فرهنگی (با توجه به مؤلفههای آن که بر جذابیت ،انگارههای فرهنگی و تمدنی ،و ارزشهای مورد
ادعای سیاست خارجی آمریکا مبتنی است) بیشتر با سیاستهای حزب دموکرات همخوانی پیدا
ً
میکنــد .اساســا ،قــدرت نرم در دورۀ اوبامــا نظریهپردازی شــده و جایگاه اساســی در ادبیات روابط
بینالملل پیدا کردهاست.
با این معیار ،دو دورۀ متفاوت را میتوان برای بررســی و ارزیابی دیپلماســی فرهنگی آمریکا در عراق
جدیــد در نظــر گرفــت :اول ،دورهای که جمهوریخواهان قدرت را در دســت داشــتهاند (که به طور
مشــخص از ســال  2003م .یعنی زمان اشغال عراق تا  2008م .را
شــامل میشــود و آغاز دورۀ ریاستجمهوری دونالد ترامپ را نیز
میتــوان به آن اضافه کرد)؛ دوم ،دورهای که دموکراتها قدرت
و حا کمیــت را در دســت داشــتهاند (کــه به طور مشــخص ،دورۀ
هشت سالۀ ریاستجمهوری بارا ک اوباما را شامل میشود).
دموکراتها در آمریکا بیشتر
ب ــر دی ـپــلــمــاســی فرهنگی
ناامنی و هرج و مرج ،که با سرنگونی و فروپاشی رژیم بعثی صدام
ً
تأ کید میکنند.
در عراق حا کم شد ،اساسا اجازۀ دیپلماسی فرهنگی را به دولت
وقــت آمریــکا نمــیداد .در آن مقطــع ،آمریکا ،با توجــه به اوضاع
حا کــم بــر عــراق ،در کنــار اعــزام نیروهــای نظامی ،چندیــن هزار
نیــروی امنیتــی خصوصــی را نیــز در قالب شــرکتهای خصوصی
(از جمله بلک واتر) به عراق اعزام کرد .ا گرچه مســئولیت تعریف
شــدۀ آنها حفاظت از مرا کز دیپلماتیک و کنســولگری یا شــرکتهای آمریکایی بود ،اما با توجه به
ّ
تعدد این نیروها (تعداد آنها طبق برخی منابع تا صد هزار نفر نیز میرسید) و نیز اینکه آنان دارای
مصونیت قضایی بودند ،به نظر میرسد مأموریت اعالم نشدهای نیز بر عهدۀ این نیروها بود.
با وجود فضای ناامن ،چند عامل باعث شد که دولت وقت (بوش) ،بهخصوص در اواخر اولین دورۀ
چهــار ســالۀ خود ،نیاز به اتخاذ دیپلماســی فعال را دربارۀ عراق احســاس کنــد و وزارت امور خارجه
را مکلــف کنــد تا نمایندۀ ویــژهای برای برای پیگیری این موضوع تعیین کنــد .از جملۀ این عوامل
جمعی مورد
میتــوان بــه موارد زیر اشــاره کــرد )1 :خاتمه یافتن پروندۀ تبلیغاتی ســاحهای کشــتار
ِ
ادعای آمریکا در عراق که مشــروعیت اشــغال عراق را زیر ســؤال برد )2 ،انتخابات ریاســتجمهوری
کاران حا کم بر دولت بوش
سال  2004م .آمریکا که شکست در آن موجب میشد راهبرد نو محافظه ِ
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برای اشــغال عراق نیمهتمام بماند )3 ،خدشــهدار شدن اعتبار و وجهۀ جهانی آمریکا بخصوص در
جهان اسالم.
نگرانیهای فزایندۀ مقامات آمریکایی از تصویر ّ
مشــوش ایاالت متحده نزد افکار عمومی در جهان
عــرب و جهــان اســام توجــه آنان را بــه اســتفاده از فرهنگ به مثابۀ یــک ابــزار دیپلماتیک معطوف
1
بوش پســر ،آمریکا نیاز و انگیزۀ بیشــتری برای اتخاذ
ســاخت .در دورۀ دوم ریاســتجمهوری جرج ِ
دیپلماســی فرهنگــی پیــدا کــرد .آمریــکا در  2005م ،در یک برنامۀ  10ســاله 125 ،میلیــون دالر برای
2
برنامههای مربوط به تبادل دانشجو پیشبینی کرد.

آمریکا پس از ِاشغال عراق سعی به تثبیت اشغال این کشور کردهاست.

 .1گوهــری مقــدم ،ابــوذر؛ جعفری هرنــدی ،امیررضــا (« .)1393مؤلفههای دیپلماســی فرهنگی ایاالت متحــده در عراق جدید»،
جستارهای سیاسی معاصر ،سال پنجم ،شمارۀ یازدهم ،بهار  ،1393ص 123؛ به نقل از :
Mazzetti, Mark (2005, Dec). Los Angeles Times, No. 1
2. Besso, Michele (2005, 25 Nov). The News Journal.
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جدا از ترمیم وجهۀ خدشــهدار شــدۀ آمریکا ،نشــانهها و شــاخصها نیز حا کی از تصمیم این کشــور
عراق
برای اقامت طوالنی در عراق بود .در این راستا ،دولت وقت ،در اولین گام برای دولتسازی در ِ
پسا صدام ،جی گارنر-سرهنگ بازنشستۀ ارتش-را مأمور تشکیل دولت عراق کرد.حتی این ایده
نیز در محافل سیاسی و رسانهای مطرح میشد که گویا آمریکا میخواهد عراق را به ایالت پنجاه و
یکم خود تبدیل کند .هرچند هدف اعالمی از توافقنامه تعیین وضعیت نیروهای موسوم به سوفا
( )Status Of Forces Agreementیــا توافقنامــۀ چارچــوب اســتراتژیک (Strategic Framework
 )Agreementخــروج نیروهــای نظامــی آمریکایــی از عــراق و پایان دادن به وضعیت اشــغال در این
کشور بود ،اما برخی از کارشناسان از آن به قرارداد اجارۀ  99ساله عراق به آمریکا تعبیر کردند 1.رایان
کروکر-ســفیر وقــت آمریــکا در عــراق-در جریان حضوردر کنگــره به وجود ایــن دو توافقنامه اذعان
کــرد و شــورای روابــط خارجی آمریــکا قــرارداد دوم را در بر گیرندۀ
ّ
مفــاد باقیمانــده میدانــد کــه در قــرارداد اول ( )SOFAبه
همــۀ
آن اشــاره نشدهاســت 2.ایاد عالوی-معاون رئیسجمهور وقت
عــراق-در پاســخ به این ســؤال روزنامۀ الشــرق االوســط که «به
توافقنامــۀ امنیتــی میــان عراق و آمریــکا چگونــه مینگرید؟» ،از
یکی از برنامههای آمریکا
در عـ ــراق تــربــیــت رهــبــران
وجود یک توافقنامۀ جامع دیگر دربارۀ همکاریهای سیاســی،
آیندۀ این کشور است.
اقتصــادی ،و فرهنگــی میــان دو کشــور خبــر داد و گفــت« :ایــن
ً
توافقنامــه صرفــا توافقــی ســازمان یافتــه بــرای خــروج نیروهای
آمریکایی از عراق اســت .ما توافقنامۀ اســتراتژیکی با کاخ سفید
داریــم کــه در آن جوانــب مختلف مطالبات آمریــکا در حوزههای
اعتمــاد ســازی ،فرهنگــی ،و اقتصــادی نیــز لحاظ شدهاســت» و
برای توجیه این اقدام گفت« :این بسیار خوب است .من دولت عراق را تشویق میکنم که مشابه
3
چنین توافقنامههایی را با دیگر کشورها ،بدون استثنا ،امضا کند».
البته نگاهی به مفاد توافقنامۀ چارچوب استراتژیک میان آمریکا و عراق نشان میدهد که دستکم
دو بنــد آن بــه لزوم همکاریهای فرهنگی و آموزشــی میان دو کشــور و حمایــت آمریکا از آن تأ کید و
 .1روستایی ،فرزانه (بیتا)« .اجارۀ  99ساله عراق به آمریکا» ،روزنامۀ اعتماد ،قابل دسترسی در:
http://vista.ir/article/319579

 .2همان.
 .3عالوی ،ایاد (« .)1387سیاست آمریکا در عراق سرشار از اشتباه بود» ،دیپلماسی ایرانی ،قابل دسترسی در:
irdiplomacy.ir/fa/page/3608
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تصریــح دارد )1 :بنــد  7از بخــش «همکاریهــای دیپلماتیــک و فرهنگــی» که بــه «ترغیب مبادالت
فرهنگی ،آموزشی ،و علمی بین دو کشور» اشاره دارد؛  )2بند  3از بخش «همکاریهای اقتصادی
میان دو کشور» که به تعهد آمریکا در «پایبندی به حمایت از جمهوری عراق از طریق فراهم کردن
زمینۀ کمکهای مالی و فنی به این کشــور در ســاخت مؤسســات اقتصادی و زیرساختهای آن و
1
در زمینۀ آموزش و نیز توسعۀ توانمندیهای مختلف مؤسسات زیربنایی و اصولی» تصریح دارد.
بــا بــه قدرت رســیدن حــزب دموکرات ،با برنده شــدن بــارا ک اوبامــا در انتخابات ریاســتجمهوری
نوامبر ســال  2008م ،که با برجســته شــدن قدرت نرم و ســپس قدرت هوشــمند در اجرای اهداف
سیاســت خارجــی همــراه بود ،بســترهای جدیــدی برای اســتفاده از دیپلماســی فرهنگــی در عراق
بخش برنامههای علمی-آموزشی و هنری تقسیم کرد.
جدید فراهم شد که میتوان آنها را به دو
ِ
در بخــش برنامههای علمی-آموزشــی ،چهار برنامه در دســتور
کار اجرایــی قــرار گرفــت )1 :برنامــۀ تبــادل رهبــران جــوان عراقــی
()2 ،)Iraqi Young Leadership Exchange Program: IYLEP
آموزش زبان انگلیســی در عراق )3 ،تأســیس دانشــگاه آمریکایی
س ــف ــارت آمــریــکــا در ع ــراق
در شــهر ســلیمانیۀ عــراق (AUIS: The American University
یـ ـ ـک ـ ــی از ب ـ ــزرگت ـ ــری ـ ــن
 )4 ،)of Iraq in Sulaimaniتوانمندســازی زنــان عراقــی بــرای
س ــف ــارتخ ــانـ ـهه ــای ایــن
مشارکتهای اجتماعی.
کشور است.
در بخش هنری نیز اجرای کنسرتهای موسیقی و حتی آموزش
2
رقص نیز دیده میشود.
در چارچوب برنامۀ «تبادل رهبران جوان عراقی» ،جوانان  15تا
 18ســالۀ عراقی که در مقاطع آموزشــی دبیرســتان و کارشناســی
مشــغول بــه تحصیلانــد فرصــت مییابند تا عــاوه بر کســب آموزشهــای الزم برای تأثیرگــذاری در
جامعــۀ خــود ،از نزدیــک بــا محیط فرهنگــی آمریکا و نیز ســبک زندگی غربی آشــنایی پیــدا کنند .از
دیگر اهداف اعالم شــده این برنامه« ،تربیت رهبران جوان برای آیندۀ عراق تحت نظر مستشــاران
آمریکایــی ،تقویــت ارتباط بین دولت ایاالت متحده با ملــت عراق ،ایجاد یک کادر از جوانان عراقی
در ایــاالت متحــدۀ آمریــکا کــه واجد ّ
حــس قــوی از [گرایشهای آمریکایــی تحت عنوان] مســئولیت
مدنــی باشــند ،تعهد به توســعۀ اجتماعی ،آ گاهی از مســائل جــاری و جهانــی ،مهارتهای رهبری
 .1متن کامل توافقنامۀ امنیتی آمریکا و عراق ،1387 ،قابل دسترسی درpayam-aftab.com/fa/doc/news/3207 :
 .2گوهــری مقــدم ،ابوذر؛ جعفــری هرندی ،امیررضــا (« .)1393مؤلفههای دیپلماســی فرهنگی ایاالت متحــده در عراق جدید»،
جستارهای سیاسی معاصر ،سال پنجم ،شمارۀ یازدهم ،بهار  ،1393صص .133-124
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فــردی ،تمایــل بــه پرورش روابــط در میان جوانــان از گروههای مختلــف قومی و مذهبــی و ملی در
عراق» است 1.ساالنه ،به طور متوسط 230 ،جوان عراقی با گرایشهای مختلف قومی-مذهبی در
برنامۀ تبادل دانشجو شرکت میکنند که به مدت چهار هفته برای دانشآموزان و شش هفته برای
دانشجویان است .بخشی از این برنامه به صورت سخنرانی علمی در چهار دانشگاه برگزار میشود
و بــر محورهای کارآفرینی ،توســعۀ ارتباطات ،فناوری اطالعات و رســانهها ،رهبــری ،رعایت قانون،
2
عدالت اجتماعی ،و سیاست عمومی استوار است.
آموزش زبان انگلیســی در عراق نیز به چند طریق صورت میگیرد .بخشــی از آن به واســطۀ ســفارت
آمریکا در عراق صورت میگیرد که قرار بود به بزرگترین سفارت این کشور در جهان تبدیل شود .در
انگلیسی عراقی کرده و آن
این راستا ،سفارت آمریکا در بغداد اقدام به تأسیس شبکهای از معلمان
ِ
را بــه انجمــن بینالمللــی تــی.ای.اس.ال (TESOL: Teachers
 )of English to Speakers of Other Languagesمتصــل
کردهاســت؛ عــاوه بــر ایــن ،ســفارت آمریــکا در بغداد بســتههای
نویــن آموزشــی را در اختیــار معلمــان زبــان انگلیســی در مقاطع
هــرچــه از ح ـضــور نظامی
مختلــف تحصیلــی قــرار میدهــد و آنهــا را بــا شــیوههای نویــن
آمــریــکــا در ع ـ ــراق کــاســتــه
تحصیلی آشنا میکند.
ش ــود ،بــر حضور فرهنگی
اما بخش دیگری از آموزش زبان انگلیسی یا به واسطۀ مؤسسات
آن افزوده میشود.
و نهادهای آمریکایی-از جمله مؤسســۀ امیدست (Amideast
)-صــورت میگیــرد ،یــا در پوشــش برنامــۀ زبان آموزی ا کســس
( )Accessدنبــال میشــود کــه آمــوزش و تقویــت مهارتهــای
زبــان انگلیســی را برای نوجوانــان  14تا  18ســاله فراهم میآورد.
ایــن برنامــه کمک میکنــد تا توانایی افراد برای مشــارکت موفــق در برنامههای توســعۀ اجتماعی و
اقتصادی مربوط به همکاری کشورهایشان با آمریکا افزایش یابد؛ در عین حال ،افراد شرکت کننده
میتوانند در آینده از بورسیههای تحصیلی و برنامههای مربوط به فرصتهای مطالعاتی در آمریکا
3
بهره ببرند.
دانشــجویان دانشــگاه آمریکایــی ســلیمانیه نیــز ،آن گونه کــه مدیر اجرایــی دانشــگاه بهصراحت از
آن یــاد میکنــد ،آموزشهــای سیاســی خود را بر اســاس مبانی فکــری و اعتقادی پدران لیبرالیســم
 .1همان ،ص .125
 .2همان ،ص .126
 .3همان ،ص .127
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(همچــون جــان ال ک و مدیســون) فرامیگیرنــد .از دیگــر مأموریتهــای اعالمی این دانشــگاه ،ارائۀ
دانــش و مهارتهــای الزم بــرای کســب توانمندیهــای رهبری به دانشــجویان ،آماده شــدن برای
ورود به جامعۀ غربگرا و مدرن ،کسب مشاغل موفق در عراق ،تقویت قدرت تفکر انقیادی نسبت
1
به غرب در دانشجو ،و برقراری ارتباطات به صورت عالی است.
دربــارۀ تقویــت زنــان عراقی ،یکی از برنامههایی که آژانس توســعۀ بینالمللی ایــاالت متحده انجام
میدهد تالش برای «آ گاه ســازی زنان و مشــارکت» آنهاســت .در این برنامه ،زنان در کالسهای
ســواد آمــوزی شــرکت میکننــد و طــی دورۀ یــک ســاله ،ســواد اولیــه و آموزشهــای ریاضــی کســب

آمریکا در عراق داعش را تجهیز کردهاست.

میکننــد.در خــال ایــن دوره ،جلســات تکمیلی با هــدف افزایش آ گاهــی از تئوریهــای فرهنگی و
اجتماعی (در قالب موضوعاتی تحت عناوین دموکراسی ،حا کمیت ،انسان ،حقوق زن ،شناسایی

 .1همان ،ص .128
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و اولویتبندی نیازها) برگزار میشود ،تا از این طریق ،همۀ ابزارهای ضروری را که زنان برای تبدیل
1
شدن به رهبران قدرتمند در جوامع خود نیاز دارند به آنها بدهد
در بخــش هنــری نیــز یا ســفارت آمریــکا در بغداد به طــور مســتقیم وارد عمل میشــود و چهرههای
سرشناس موسیقی را برای برگزاری مراسم کنسرت دعوت میکند (که از جملۀ این چهرهها میتوان
بــه مــاری مکبراید و دوبز اشــاره کــرد) ،یا اینکه شــرکتهای مثــل  Battery Danceرا بــرای برپایی
مراســم رقص و آموزش آن به جوانان عراقی به کار میگیرد .در این آموزشها ،معیارهای جنســیتی
شــرکت کننــدگان و وابســتگی آنها بــه مناطق جغرافیایی خــاص و تعلقات مذهبــی و اجتماعی در

ساالنه دو میلیون نفر زائر از ایران به عراق مسافرت میکنند.

نظر گرفته نمیشــود و دختران و پســران شرکت کننده از گرایشهای مختلف اعتقادی و مناسبات
2
متفاوت اجتماعی حضور مییابند.
 .1همان ،صص .130 -129
 .2همان ،صص .132 -130
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در مجمــوع ،از شــواهد و قرائــن موجــود چنین بر میآید که با گذشــت زمان ،به میزانی که از ســطح و
عمــق حضــور نظامی و امنیتی آمریکا در عراق کاســته میشــود ،بر گســترۀ فعالیتهــای فرهنگی این
کشــور افزوده میشــود و آمریکا تالشهای آهســته و پیوستهای را برای تثبیت حضور فرهنگی خود در
عراق پسا صدام به کار گرفتهاست که از ّنیات آن برای حضور بلندمدت در این کشور حکایت دارد.
عراق به مدت چند دهه با سرکوب و ِاعمال رژیم پلیسی اداره شده بود و ا کثریت جمعیت این کشور
از مشارکت واقعی در قدرت محروم شده بودند .در چنین فضایی ،سقوط رژیم بعثی به این مفهوم
بود که  80درصد جمعیت خود را رها شده از بند چند دهۀ گذشته میدیدند .از طرف دیگر ،حدود
 20درصد دیگر ،که اغلب ُپســتهای حا کمیتی و امکانات دولت را در دهههای گذشــته در انحصار
خود نگه داشته بودند ،به هیچ وجه حاضر به ترک این وضعیت نبودند و به هر طریق ممکن برای
حفظ آن میکوشــیدند؛ لذا ،امنیت کاالی بســیار نایابی بود که
کسب آن بهسادگی امکانپذیر نبود.
در چنین وضعیتی ،آن دسته از نیروهای مبارز عراقی که در زمان
رژیم بعثی صدام به ایران پناهنده شده بودند هستههای اولیۀ
نیروهــای نظامــی و امنیتــی جدید این کشــور را تشــکیل دادند.
مـ ـ ـ ـ ـ ــراودات ع ــلــم ــی بــیــن
دانشگاهای ایــران و عراق
حدود پنج هزار طلبۀ عراقی که در حوزۀ علمیۀ قم تحصیل کرده
ّ
در حد مطلوب نیست.
بودنــد و در ســپاه بــدر با جمعیتی قریب به  20هــزار نفر آموزش و
ســازماندهی شــده بودند ،به همــراه دهها کادر سیاســی که در
قالب احزاب (بهویژه ،مجلس اعال) آماده شده بودند ،وارد عراق
شدند .مهاجران و احزاب عراقی ،پس از ورود به عراق ،به کمک
مرجعیت نجف توانســتند نقش اساسی در نظام سیاسی جدید
عراق ایفا کنند .برگزاری انتخابات ،تدوین قانون اساســی و برگزاری رفراندوم آن ،تشــکیل مجلس،
دولت ،ارتش ،پلیس ،و ...دســتاوردهای این تالش بود 1.از دیگر ســاز و کارهایی که در خأل ناشــی
از فروپاشــی رژیــم بعثــی صدام بــرای تأمین امنیت به کار گرفته شــد ،تشــکیل کمیتههای مردمی و
محلی بود که در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی در ایران نیز به کار گرفته شده بود.
البته نباید از این واقعیت غافل شدکه استفاده از ظرفیتهای دینی و فرهنگی برای تأمین امنیت
عراق تنها به ســالهای اولیۀ فروپاشــی رژیم بعثی محدود نمی شــود 11 .سال بعد ،وقتی داعش در
ســال  2014م .ظهور کرد ،دولت و نظام سیاســی جدید عراق ،با وجود اینکه ســاختارهای نظامی و
 .1جعفریان ،رسول ( .)1386تشیع در عراق ،مرجعیت و ایران ،تهران :مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران.
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امنیتی را بازسازی کرده بود ،باز نتوانست با چالشهای ناشی از ظهور داعش مقابله کند .ا گر اقدام
بهموقــع مرجعیــت عــراق (و در رأس آن ،شــخص آیتاهلل سیســتانی) در صدور فتــوای جهاد کفایی
نبــود ،هیــچ اطمینانی برای مقابله با خطر داعش در فرصت چند ســاله وجود نداشــت .مســئوالن
نظامی و سیاســی بلندپایۀ آمریکایی بارها در اظهارات خود تصریح و خاطرنشــان کردند که مبارزه
بــا داعــش بلندمــدت خواهد بود و چند ســال طول خواهد کشــید .آنان برای مبــارزه با داعش یک
ائتالف منطقهای و بینالمللی بزرگ شــکل دادند ،ولی آمریکا به حیات داعش در عراق نیاز ّ
جدی
ً
داشت و در مواقع حیاتی عمال از آن حمایت میکرد و آن را مجهز میساخت.

ا کثر طالب حوزۀ علمیۀ نجف فارسیزبان هستند.

ملت عراق در عرصۀ سیاسی نیز بارها از ظرفیتهای فرهنگی و دینی برای پر کردن خألهای ناشی
از فروپاشــی نظــام گذشــته و شــکلگیری نظام سیاســی جدید اســتفاده کــرد ،و هر جا کــه مانعی بر
ســر راه آن ایجــاد شــد ،از ظرفیتهــای دینی و فرهنگی برای برداشــتن آن اســتفاده کــرد .البته آغاز
نقشآفرینی مرجعیت در تحوالت سیاســی به میانجیگری آیتاهلل سیســتانی در برقراری آتشبس
بیــن ارتــش المهــدی و نیروهــای آمریکایــی در نجــف بازمیگــردد ،بعدهــا ،آمریــکا ،به رغم اصــرار بر
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برگزاری انتخابات غیر مستقیم که میتوانست بهراحتی به صورت اهرم سیاسی به نفع آمریکا عمل
کند ،هنگام مواجهه با مخالفت شــدید آیتاهلل سیســتانی از خواســتهاش عدول کرد و به انتخابات
1
مســتقیم تن داد و پس از آن ،نامزدهای ائتالف عراق یکپارچه را در انتخابات پارلمانی تأیید کرد.
آیتاهلل سیستانی در سالهای بعد ،ضمن مخالفت با اشغال عراق و اقدامات خصمانۀ آمریکاییها
تروریســتی مورد حمایت عربســتان سعودی و آمریکا ،خواستار خروج نیروهای بیگانه از
و گروههای
ِ
2
خا ک کشور عراق شد.
اما در بخش دوم ،یعنی آزاد شــدن ظرفیتهای فرهنگی در فضای پســا صدام ،باید گفت که شاید
اولین گشایشی که در این زمینه حاصل شد و در عین حال آثار سیاسی به همراه داشت بازگشایی
مرزهای عتبات عالیات برای ّزوار ایرانی بود.انباشــت محرومیت سالهای دوران رژیم بعثی صدام
چنان شــور و شوقی در ُمحبان اهل بیت در ایران اسالمی ایجاد
کــرده بــود که حتــی منتظر بازگشــایی مرزهای رســمی نماندند و
به محض فروپاشــی نظام رژیم بعثی ،از راههای غیر رســمی خود
را بــرای زیارت عتبــات عالیات به عراق رســاندند .در این مدت،
هـ ـم ــک ــاریه ــای عــل ـمــی و
ساالنه بیش از دو میلیون زائر ایرانی برای زیارت عتبات عالیات
فرهنگی ایــران و عــراق ،در
ْ
مــقــابــل تــهــاجــم فرهنگی
تعداد گردشــگر و زائر
بــه عراق ســفر کردنــد و بیش از نیمی از این
عظیم آمــریــکــا بــه ای ــن دو
عراقــی بــرای مســافرت بــه ایــران آمدند.این امــر بیانگــر اهمیت
کشور ،چندان مؤثر نیست.
حیاتی گردشــگری مذهبی در توسعۀ روابط سیاسی و اجتماعی
دو کشــور اســت .بــه دنبــال ســقوط رژیم بعثــی در ســال ،1382
ســتاد بازســازی عتبات عالیات و پشــتیبانی عراق تشــکیل شد.
فعالیتهــای ایــن ســتاد بــر بازســازی عتبــات عالیــات و اما کــن
مذهبی عراق متمرکز شــده و ا کنون واحدهای اجرایی ،فنی-مهندســی ،و خدماتی در شــهرهای
ّ
مســتقرند3.بخش دیگــری از فعالیتهــای فرهنگی-مذهبــی را
کربــا ،نجــف ،کاظمیــن ،و ســامرا
میتوان در عملکرد سازمان حج و زیارت جستجو کرد که در عراق نمایندگیهایی دایر کردهاست.
این ســازمان با زائران ایرانی مقیم کشــورهای دیگر و شــیعیانی که از مناطق مختلف جهان به این
 .1اکبــری ،حســین ( .)1388کابــوس ژئوپلیتیــک عراق  :تأثیر اشــغال عراق بر قدرت ایران ،تهران :انتشــارات مؤسســۀ مطالعات
اندیشهسازان نور ،ص .157
 .2جــوادی ارجمنــد و دیگــران« ،تأثیــر تهاجــم نظامــی آمریکا به عراق بر قدرت هوشــمند ایران در این کشــور» ،فصلنامۀ سیاســت
(مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی) ،دورۀ چهل و چهارم  ،شمارۀ چهارم ،زمستان  ،1393ص .788
 .3همان.
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ّ
کشور سفر میکنند ارتباط برقرار میکند و هر سال تعداد زیادی مبلغ دینی به شهرهای زیارتی عراق
1
اعزام میکند.
همچنیــن ،حجــم فعالیتهــای فرهنگــی و اجتماعــی در زمینههــای مختلــف (همچــون ارتباطات
رســانهای ،گردشــگری مذهبی ،تبادالت دانشگاهی و ســمینارهای علمی ،و گسترش ارتباطات در
2
حوزههای علمیه) افزایش یافتهاست.
(مانند زبان و مراودات علمی) نیز باید گفت که بعد از فروپاشی نظام
دربارۀ دیگر مراودات فرهنگی
ِ
اقدامات صورت گرفته
بعثی صدام در این عرصهها نیز گشایشهایی صورت گرفتهاست ،هرچند که
ِ

آمریکا اقدام به تأسیس دانشگاه در شهر سلیمانیۀ عراق کرده است.

 .1احمدی ،ســید عباس ( .)1390ایران ،انقالب اســامی ،و ژئوپلیتیک شــیعه ،تهران :مؤسســۀ مطالعات اندیشهســازان نور ،ص
.201
 .2جــوادی ارجمنــد و دیگــران« ،تأثیــر تهاجــم نظامــی آمریکا به عراق بر قدرت هوشــمند ایران در این کشــور» ،فصلنامۀ سیاســت
(مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی) ،دورۀ چهل و چهارم  ،شمارۀ چهارم ،زمستان  ،1393ص .785
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در ّ
حد انتظار نبودهاســت .یکی از گامهای مثبت که در این راســتا برداشته شده آموزش زبانهای
عربی و فارســی برای دانشجویان در دانشــگاههای استانهای مرزی ایران است .مالک هاشمی-
رایزن فرهنگی ایران در کنســولگری ســلیمانیۀ عراق-در جلسه شــورای روابط بینالملل دانشگاه
کردســتان و آیین افتتاح مرکز آموزش زبان فارســی در دانشــگاه کردستان ،با بیان اینکه ارتباطات با
دانشگاههای ایران بهویژه در دو سال اخیر پیشرفت چشمگیر و قابل قبولی داشتهاست ،میگوید:
«از جملــه مهمتریــن اقداماتــی که در پی گســترش همکاریهــای علمی انجام شــده ،آموزش زبان
1
فارسی است .دانشگاه کردستان با استفاده از این فرصت میتواند نقش مهمی ایفا کند».
محمدعلــی ا کبری-رئیــس دانشــگاه ایالم-نیز در جمع دانشــجویان عراقی دانشــگاه ،بــا تأ کید بر
تداوم دورۀ آموزش زبان فارســی تا تســلط کامل دانشجویان عراقی ،تصریح کرد« :دانشگاه ایالم در
نظر دارد با آموزش زبان فارسی به دانشجویان عراقی ،از آنها به عنوان همکار و راهنما در برنامهها
2
و آموزشهای گروه دوم استفاده کند».
البته نباید فراموش کرد که زبان فارســی از دیرباز حضور محسوســی در عراق داشــته و در دورههای
مختلــف تاریخــی میتــوان ّرد پــای آن را در ســرزمینی که امروزه عــراق خوانده میشــود یافت .زبان
فارســی در طــول تاریخ به شــیوههای مختلف به این کشــور راه یافتهاســت .هجرتهــای دو جانبۀ
خانوادههای ایرانی و عراقی و تالقی دو طرف در نجف اشــرف عاملی مهم در فرا گرفتن زبان فارســی
توســط قشــر روحانی بودهاســت 3.در جنوب کشور عراق نیز گروهی از شــیعیان فارسیزبان هستند
که با ایران روابط استواری دارند که این روابط تا کنون هرگز گسسته نشدهاست 4.جالل طالبانی-
نخستین رئیسجمهور عراق-که مدتها در ایران زندگی کرده از جمله رهبران فارسیزبان جهان
بودهاســت .خیل عظیمی از نوجوانان و جوانان عراقی در حال فرا گیری زبان فارســی هســتند و آن
را به عنوان زبان دوم جایگزین انگلیسی کردهاند؛ 5همچنین ،از ویژگیهای بارز حوزۀ علمیۀ نجف
اشــرف ،فارســی بودن آن اســت؛ زیرا ا کثر طالب آن از ایران ،پا کســتان ،افغانســتان ،و هند هســتند
و به زبان فارســی تســلط کامل دارند 6.وجود زبان فارســی در عراق و رواج یادگیری زبان فارســی در
1. uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=30923
2. http://snn.ir/fa/news/584271

 .3بیکی ،مهدی ( .)1389قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران (مطالعۀ موردی لبنان) ،تهران :دانشگاه امام صادق(ع) ،ص .239
 .4مار ،فب ( .)1380تاریخ نوین عراق ،ترجمۀ محمد عباسپور ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی ،ص .31
 .5سنائی ،اردشیر ؛ عبداهللپور ،محمدرضا (« .)1377رویارویی ایران و آمریکا :رقابت در عرصۀ قدرت نرم و سخت» ،فصلنامۀ
دانشکدۀ علوم سیاسی واحد تهران مرکز ،سال دوم ،شمارگان هشتم و نهم ،پاییز  ،1377ص .177
 .6پارســاپور ،روزبــه (« .)1385نقــش ایــران و عراق در تأمیــن امنیت خلیج فــارس» ،ماهنامۀ خلیج فارس و امنیت ،ســال دهم،
شمارۀ  ،104فروردین  ،1385ص .53
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مناطــق مــرزی ایران بر تفاهم بینالمللی میافزاید؛ زیرا با متکلمان زبان فارســی بهراحتی میتوان
دیالوگ برقرار و پیام صلح و دوســتی را مبادله کرد ،و در عین حال ،فرهنگ اســامی را با زبانهای
فارســی و عربــی بهتــر میتــوان در میــان مردم درونــی کرد .زبــان فارســی میتواند یــک دروازه برای
همکاریهای دو ملت باشد.
بــه همیــن ترتیب ،دربارۀ مراودات علمی نیز-بخصوص در اســتانهای مرزی-گامهایی برداشــته
شدهاست .مالک هاشمی-رایزن فرهنگی ایران در کنسولگری سلیمانیۀ عراق-در جلسۀ شورای
روابط بینالملل دانشگاه کردستان و آیین افتتاح مرکز آموزش زبان فارسی در دانشگاه کردستان،
از ســفر چنــد هیئــت علمی از ایــران به منطقۀ اقلیم کردســتان بــرای برقراری ارتباطــات علمی خبر
داده و با اشــاره به وجود ظرفیتهای علمی در این منطقه گفتهاســت« :دانشــگاه ســلیمانیۀ عراق
 28.500نفــر دانشــجو دارد کــه  27هــزار نفــر از آنهــا در مقطع لیســانس و تنها  1.500نفــر در مقاطع
فوقلیسانس و دکترا مشغول به تحصیل هستند .این وضعیت میتواند فرصت خوبی برای جذب
1
دانشجویان عراقی در مقاطع باالی تحصیلی باشد».
درجریــان ســفر هیئــت علمی از منطقــۀ اقلیم کردســتان به ایران نیــز تفاهمنامهای برای گســترش
ین اربیل و سازمان جهاددانشگاهی امضا و
همکاریهای علمی و فرهنگیمیان دانشگاه صالحالد ِ
دفتری برای این همکاری در جهاد دانشگاهیتأسیس شد.
البتــه در خصــوص همکاریهــای علمــی میــان ایــران و عــراق در خــارج از منطقــۀ اقلیــم نیــز تالش
شدهاســت .رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار بــا رئیــس و اعضــای اصلــی تحالف ملــی شــیعیان عراق
ً
فرمودهانــد« :تقویــت دانشــگاهها و اســتحکام بخشــیدن به پایههــای علم و تحقیق در عــراق حتما
باید مورد توجه جدی قرار گیرد ،بهخصوص که آمریکاییها و دیگر دشمنان ملت عراق بسیاری از
2
دانشمندان این کشور را به قتل رساندهاند».
ایشــان در ســال  1391نیــز در دیدار با نخســتوزیر عــراق ،فرموده بودنــد« :اقتدار هر کشــور نیازمند
ترین آنها پیشــرفت علمی و ســازندگی و خدمترســانی به
پیشزمینههــا و ابــزاری اســت کــه مهم ِ
مــردم اســت… بایــد در عراق ،کــه مرکز اســتعدادهای علمی دنیای عرب اســت ،یــک نهضت علمی
آغاز شــود و دانشــگاهیان و نخبگان به ســمت جهاد علمی ســوق داده شــوند ».ایشــان در دیدار با
رئیسجمهــور وقــت عراق نیز بر آمادگی همهجانبۀ جمهوری اســامی ایران برای انتقال تجربیات و
3
تواناییهای علمی ،فناوری ،دفاعی ،و خدماتی خود به عراق تأ کید کردند.
1. uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=30923
2. farsnews.com/13951201001742

 .3همان.
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ا کنون عمدۀ دانشــجویان دانشــگاه بینالمللی جامعة المصطفی از کشــورهای همسایه هستند 1و
درصد دانشــجویان دانشگاه بینالمللی اهل بیت نیز مربوط به عراق است که نزدیک به
بیشــترین
ِ
2
 20درصد دانشجویان این دانشگاه را تشکیل میدهد.
از دیگــر مؤلفههــای همکاری فرهنگی میان ایران و عراق ،تشــکیل انجمن دوســتی میان دو کشــور
اســت .این انجمن یک مؤسســۀ غیر دولتی و غیر انتفاعی مردمنهاد است که ،ضمن رعایت قوانین
جمهــوری اســامی ایــران و طبــق اساســنامه ،فعالیــت خود را در ســطح ملــی و بینالمللــی تعقیب
میکند .اعضای این انجمن را اغلب فرهیختگان علمی و فرهنگی ،سیاســتمداران ،دانشــگاهیان،
ً
و اصحــاب هنــر و قلم که عموما به مســائل عراق آشــنا و دوســتدار این کشــورند تشــکیل میدهند.
تحکیم و گســترش روابط فرهنگی و دوســتانه بین مردم دو کشــور جهت پیشــبرد اهداف مشــترک
در زمینههای فرهنگی ،علمی ،ادبی ،هنری ،آموزشــی ،اقتصادی ،اجتماعی ،ورزشــی ،و رســانهای
هــدف ایــن انجمــن اســت .بایــد اذعــان داشــت کــه فعالیتهــای انجمــن دوســتی ایــران و عــراق
زمینههــای همــکاری دوجانبــه را افزایــش میدهد و بــر تحکیم روابط دو کشــور تأثیــر مثبتی دارد و
میزان همبستگیهای سیاسی و فرهنگی را ارتقا میدهد.
البتــه بایــد قبــول کرد کــه همکاریهای علمــی و فرهنگی ایران و عــراق ،در مقابــل تهاجم فرهنگی
عظیمــی کــه آمریــکا و غــرب به این دو کشــور آغــاز کرده ،ممکن اســت نتوانــد تأثیر چنــدان ّ
جدی و
راهبردی داشــته باشــد؛ مگر آنکه در این زمینه به یک چارهجویی گســترده دســت زده شــود .این
همکاریهــا میتوانــد بر تصویرســازی مثبت متقابل از ایران و عراق تأثیر مثبت گذاشــته و اخبار دو
ً
کشور را دائما در رسانههای بینالمللی زنده نگاه دارد .این امر جمهوری عراق و ایران را کشورهایی
3
فعال و پویا در عرصۀ دیپلماتیک معرفی میکند.
در مجموع ،همچنان که از قراین و شواهد موجود برمیآید ،بعد از شکلگیری نظام سیاسی جدید
در عــراق ،روابــط فرهنگــی ایــران و عــراق نیز دچار تحول اساســی شدهاســت؛ بهگونهای کــه در این
مــدت تالش شــده هــم از ذخایــر فرهنگی گذشــته برای پاســخ به چالشهــای سیاســی و امنیتی و
عبور از بحرانهای سیاســی و امنیتی پســا صدام استفاده شود ،و هم اینکه زمینههای جدید برای
 .1احمدی ،ســید عباس؛ ســادات موســوی ،الهام (« .)1389جغرافیای شــیعه و فرصتهای ایران در قلمروهای شــیعی جهان
اســام» ،در :مجموعه مقاالت چهارمین کنگرۀ بینالمللی جغرافیدانان جهان اســام ،زاهدان :دانشگاه سیستان و بلوچستان،
ص .12
 .2احمدی ،سید عباس ( .)1390ایران ،انقالب اسالمی ،و ژئوپلتیک شیعه ،تهران :مؤسسۀ مطالعات اندیشهسازان نور ،صص
.172-171
 .3نــک :جعفــری ،علیاکبــر؛ نیــکروش ،ملیحــه (« .)1394منابع فرهنگــی قدرت نرم جمهوری اســامی ایران در عــراق نوین»،
دوفصلنامۀ مطالعات قدرت نرم ،سال پنجم ،شمارۀ  ،12بهار و تابستان  ،1394ص .41
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گسترش روابط و همکاری فرهنگی میان ایران و عراق فراهم شود .البته هنوز هم خألهای اساسی
(بهخصوص در بخش تولیدات علمی و اسالمی) احساس میشود و نیاز است تا گامهای عملی در
این زمینه برداشته شود.
نتیجهگیری
هر دو کشور آمریکا و انگلستان به اهمیت دیپلماسی فرهنگی برای پیشبرد اهداف و منافع خود در
عــراق و خاورمیانــه جدید پی بردهاند و هر یک به شــیوههای ّ
خاص خود در صدد تحکیم پایههای
دیپلماسی فرهنگی خود در این منطقه هستند .در این راستا ،آمریکا به شیوههای متعارفی چون
ترویج و گســترش آموزش زبان انگلیســی ،برگزاری دورههای آموزشــی برای معلمان زبان انگلیســی
و ارائــۀ تســهیالت بــه آنهــا ،برپایــی کارگاههای آموزشــی بــرای دانشــجویان و دانشآمــوزان و ارائۀ
تســهیالت به آنها ،و از همه مهمتر تأســیس دانشــگاه در شــهر ســلیمانیۀ منطقۀ اقلیم کردســتان
عــراق بــا نزدیــک بــه  20هزار دانشــجو اقــدام کردهاســت .این مــوارد نشــان میدهد که آمریــکا برای
حضور بلندمدت در عراق (بهخصوص در منطقۀ کردســتان) برنامهریزی و از هما کنون برای آینده
کادرســازی میکند .در مقابل ،انگلســتان بیشــتر تالش میکند از ظرفیتهای ســنتی خود در میان
ً
روشــنفکران عراقی اســتفاده کند و سرمایهگذاریهای فرهنگی خود را عمدتا بر این حوزهها متمرکز
کردهاســت .با توجه به ســرمایهگذاری گســتردۀ آمریکا در عرصۀ دیپلماسی فرهنگی ،هیچ تضمینی
بــرای حفــظ اســتقالل عراق از نظر فرهنگی و سیاســی وجود ندارد و عراق و ایــران امروز هر دو هدف
تهاجم فرهنگی آمریکا و غرب قرار گرفتهاند.
منابع و مآخذ
کتابها
•ا کبــری ،حســین ( .)1388کابــوس ژئوپلتیــک عراق :تأثیر اشــغال عــراق بر قدرت ایــران ،تهران:
انتشارات مؤسسۀ مطالعات اندیشهسازان نور.
•احمــدی ،ســید عبــاس ( .)1390ایــران ،انقــاب اســامی و ژئوپلتیــک شــیعه ،تهــران :مؤسســۀ
مطالعات اندیشهسازان نور.
•بیکــی ،مهــدی ( .)1389قــدرت نــرم جمهوری اســامی ایران (مطالعــۀ موردی لبنــان) ،تهران:
دانشگاه امام صادق(ع).
•جعفریان ،رســول ( .)1386تشــیع در عراق ،مرجعیت و ایران ،تهران :مؤسســۀ مطالعات تاریخ
معاصر ایران.
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•مورگنتا ،هانس جی ( .)1374سیاست میان ملتها  :تالش در راه قدرت و صلح ،ترجمۀ حمیرا
مشیرزاده ،تهران :مؤسسۀ چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
•مار ،فب ( .)1380تاریخ نوین عراق ،ترجمۀ محمد عباسپور ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی.
مقاالت
•احمدی ،ســید عباس؛ موسوی ،الهام ســادات (« .)1389جغرافیای شیعه و فرصتهای ایران
در قلمروهای شیعی جهان اسالم» ،مجموعۀ مقاالت چهارمین کنگرۀ بینالمللی جغرافیدانان
جهان اسالم ،زاهدان :دانشگاه سیستان و بلوچستان.
•پارســاپور ،روزبــه (« .)1385نقــش ایران و عراق در تأمین امنیت خلیــج فارس» ،ماهنامۀ خلیج
فارس و امنیت ،شمارۀ  ،104فروردین .1385
•جوادی ارجمند و دیگران (« .)1393تأثیر تهاجم نظامی آمریکا به عراق بر قدرت هوشمند ایران
در این کشــور» ،فصلنامۀ سیاســت (مجلۀ دانشــکدۀ حقوق و علوم سیاســی) ،شــمارۀ چهارم،
زمستان .1393
•جعفــری ،علیا کبــر؛ نیکروش ،ملیحــه (« .)1394منابع فرهنگی قدرت نرم جمهوری اســامی
ایران در عراق نوین» ،دوفصلنامۀ مطالعات قدرت نرم ،شمارۀ  ،12بهار و تابستان .1394
•خانی ،محمدحسن (« .)1384دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها»،
دانش سیاسی ،شمارۀ دوم ،زمستان .1384
•خــرازی ،محمــد؛ وندیآذر ،زهــرا (« .)1388تأثیر دیپلماســی فرهنگی بر منافع ملی کشــورها»،
مدیریت فرهنگی ،شمارۀ ششم ،زمستان .1388
•ســنائی ،اردشــیر؛ عبداهللپــور ،محمدرضــا (« .)1377رویارویی ایــران و آمریکا :رقابــت در عرصۀ
قدرت نرم و سخت» ،فصلنامۀ دانشکدۀ علوم سیاسی واحد تهران مرکز ،شمارۀ هشتم و نهم،
پاییز .1377
•سلیمی بنی ،صادق؛ مجاور شیخان ،محمد (« .)1392جایگاه دیپلماسی فرهنگی در سیاست
خارجی کشورها» ،پژوهش در تاریخ ،شمارۀ دوازدهم ،پاییز .1392
•شیخاالســامی ،محمدحســن و دیگــران (« .)1393الزامــات و مبانی قرآنی دیپلماســی فرهنگی
جمهــوری اســامی ایــران در عرصۀ گفتمان وحدت اســامی» ،مهندســی فرهنگی ،ســال نهم،
پاییز .1393
•کشــاورز شــکری ،عبــاس و دیگــران (« .)1392دیپلماســی فرهنگــی ایــران در خاورمیانــه :تحول
ارتباطات و لزوم کاربرد ابزارهای نوین» ،مطالعات فرهنگ-ارتباطات ،شمارۀ  ،23پاییز .1392
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 «مؤلفههــای دیپلماســی فرهنگی.)1393(  امیررضــا، ابــوذر؛ جعفــری هرنــدی،•گوهــری مقــدم
.1393  بهار، شمارۀ یازدهم، جستارهای سیاسی معاصر،»ایاالت متحده در عراق جدید
 «جهانــی شــدن ارتباطــات و تحــول در مفهــوم.)1396(  محمــد و دیگــران،•یوســفی جویبــاری
.1396 تابستان،35  شمارۀ، مطالعات جامعهشناسی،»دیپلماسی
منابع اینترنتی
: قابل دسترسی در، روزنامۀ اعتماد،» ساله عراق به آمریکا99  «اجارۀ.) فرزانه (بیتا،•روستایی
http://vista.ir/article/319579

 قابل، دیپلماسی ایرانی،» «سیاســت آمریکا در عراق سرشــار از اشتباه بود.)1387(  ایاد،•عالوی
irdiplomacy.ir/fa/page/3608 :دسترسی در
: قابل دسترسی در.)1387( •متن کامل توافقنامۀ امنیتی آمریکا و عراق
payam-aftab.com/fa/doc/news/3207farsnews.com/13951201001742•
http://snn.ir/fa/news/584271•
uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=30923•
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ایران و افغانستان ،یک ّ
هویت و دو سرنوشت
گفتوگو با محمد محسن سعیدی ،شاعر افغانستانی

ً
فرهنگ اسالمی :شما یکی از چهره های ادبی افغانستان هستید .لطفا در مورد زندگی ،تحصیالت،
و فعالیتهای ادبیتان برای ما بگویید.
ســعیدی :اجازه بدهید با این ســخن پیر بزرگ بلخ شــروع کنم که گفت« :حاصل عمرم ســه ســخن
بیش نیست /خام ُبدم ،پخته شدم ،سوختم ».ا گر بخواهم به این سبک از زندگیام بگویم خواهم
گفت حاصل عمر من و همنســان من دو ســخن بیشــتر نیســت :اینکه خام بودیم و ســوختیم! من
و نســل من-و شــاید چندین نسل دیگر پس از ما-نسلهای خامسوختهایم .خام بودیم و بسیار
خام ،که احساس کردیم در حال سوختنیم و هرچه تالش کردیم نتوانستیم از سوختن رها شویم.
ما نسل خامسوختهایم و شما صدای ما را از درون خا کستر میشنوید .صدای من امروز خا کستری
است هرچند روزگاری آتشین بود.
مــن در بهــار  ،1364کــه هنوز کودکی بیش نبودم ،آواره شــدم .من و بــرادر بزرگترم را برای تحصیل
فرستادند ،اما در عمل آواره شدیم .در اصل قرار بود با خانواده بیاییم؛ ولی مردم منطقه از کوچیدن
پدرم ،مرحوم شیخ عوضعلی ،جلوگیری کردند .آن زمان در کنار جبهات جهاد در مقابل نیروهای
متجاوز و دولت مزدور ،یک جبهۀ جنگ داخلی بین سازمانهای مجاهدین هم بهشدت شعلهور
شــده بود .مردم ،به علت وابســتگی روحی خاصی که داشــتند و اینکه پدرم بهنحوی ریشسفید و
کالن قوم شمرده میشد ،از هجرت خانوادۀ من ممانعت کردند .ما همۀ دار و ندار خود را به قصد
هجرت از وطن فروخته بودیم.
مــن پیــدا شــدۀ اول دهــۀ پنجــاهام .تصور کنید که بــا چه حالی از وطــن و خانــوادهام دل بریدهام و
ً
پــس از آن  10ســال تمــام در آن اوضــاع و تقریبــا بــا کمتریــن ارتبــاط با وطــن و خانوادهام زیســتهام.
تصــور کنیــد در آخر بر ســر مــن چهها آمده اســت! همینقدر بگویم کــه وقتی در زمســتان  1374به
خانهام برگشتم ،مادرم ،پدرم ،برادر بزرگترم ،و بسیاری از عزیزانم را که دل در گرو مهرشان داشتم
ندیدم ...تا امروز و برای همیشــه .این داســتان نه یک نســل ،که چندین نسل از امثال من است.
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کاش داســتان بــه همینجا ختم میشــد .در بهار  1379بــاز هم به بهانۀ تکمیــل تحصیالتم آوارگی
مجدد را اختیار کردم و این آوارگی تا امروز ادامه دارد.
فرهنگ اسالمی :چگونه به تحصیالت خود ادامه دادید؟
سعیدی :من فقط یک سال مدرسۀ دولتی رفته بودم که انقالب شد .پیش از آن و پس از آن هم در
ّ
شیوۀ مکتبخانهای ،نزد پدر ،برادران ،یا ملی قریه به درسهای ابتدایی مشغول بودم .مقدمات

ســعیدی :وقتــی به خانهام [در افغانســتان ] برگشــتم ،مــادرم ،پدرم ،بــرادر بزرگتــرم ،و بســیاری از عزیزانم را
داستان نسل من و چند نسل از امثال من است.
ندیدم .این
ِ

صرفونحو عربی و سواد فارسی را اغلب نزد پدرم فرا گرفتهام ،اما تکمیل مقدمات از پاییز  1364در
ً
قم شــروع شــد .در این دوره که  10ســال را فرامیگیرد دروس حوزوی را تقریبا تا پایان سطح ،با یک
مقدار تجربۀ شعری ادبی و نیز خوشنویسی ،فرا گرفتم .البته توفیقات ارزشمندی بهویژه در زمینۀ
کســب فیض و آشــنایی با بزرگانی مانند مرحوم اســتاد شــیخ محمدعلی مدرس (معروف به مدرس
افغانی) نصیبم شد و این روی دیگر این آوارگی است که مایۀ دلخوشی من و همنسالنم است.

72

فرهنگاسـالمی
شمارۀ  / 54-53مهر و آبان 1397

فرهنگ اسالمی :از دورۀ دوم هجرت هم بگویید.
سعیدی :در دورۀ دوم ،کمی با چشم بازتر و آ گاهی و البته اختیار بیشتر عمل کردم .من در مدرسۀ
شــهید ســید محمدحسن (واقع در منطقۀ عالءالدینی غزنی) چهار سال تجربۀ تدریس کسب کرده
و بــا نیازهــای مردم-خاصه در زمینۀ علوم و فنون کاربردی-بیشــتر آشــنا شــده بــودم .این بار که
آمدم ،به طور جدی به فرا گیری علوم انســانی آ کادمیک فکر کردم و از ابتدای دهۀ  80به تحصیل
همزمان در مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در رشتۀ مدیریت پرداختم .یک سال شده
که رســالۀ ســطح چهــار حوزه را دفاع کردهام( .ســطح چهار معــادل دکترا در علوم و معارف اســامی
اســت) .از آن طــرف ،بهتازگــی مشــغول دورۀ دکترای رشــتۀ مدیریت با گرایش اســامی در مؤسســۀ
انسانی جامعةالمصطفی(ص) شدهام.
علوم
ِ
فرهنــگ اســامی :تا کنــون تألیفاتــی هــم داشــتهاید؟ در چــه
زمینههایی؟
از محمد محسن سعیدی
مــجـمــوعــۀ شــعــر غ ــم عــزیــز
منتشر شدهاست.

ســعیدی :تا کنــون فکــر میکــردم کــه بــه فرمــودۀ خواجۀ شــیراز،
«چون جمع شــد معانی ،گوی بیان توانزد ».این البته ســخنی
اســت کــه نمیتــوان نقــدی بــر آن زد! خاصیــت ســخنانی کــه
در ّ
حــد اعــای انتــزاع و ذهنیــت قــرار دارنــد این اســت کــه قابل
تکذیب نیســتند ،ولی گاهی اینگونــه باورهای کلی باعث فریب
اذهانانــد و ایــن بهانــۀ ناموجهی برای تنبلی انســان میشــود.
احســاس میکنم من هم گرفتار پیامدهای ناموجه این ســخن شــدهام .از زمانی که با کتاب و قلم
و حتی رســانه و اهل رســانه آشــنا شــدم مدت زیادی میگذرد .اما کارنامۀ مکتوب و ثبت شــدۀ من
بسیار کمحجم و اندک است.
تنهــا اثــری کــه از من به صــورت کتاب چاپ شــده مجموعهای از ســرودههایم با نام غم عزیز اســت
که 10ســال پیش از ســوی انتشــارات عرفان در تهران نشــر شــد .از آن پس ،شــعرهایم در مجالت یا
مجموعههای مشــترک با دیگران چاپ شــده .همینطور ،تحقیقات یا مقاالتی از نوع نقد کتابها
یا مجموعههای شعری یا برخی یادداشتهای اجتماعی در مجالت منتشر کردهام.
در حــدود یــک ســال اســت کــه برای نشــر کارهایــم فکرهایــی میکنــم .در قــدم اول ،ســعی کردهام
رســالههای رســمیام را چــاپ کنــم .پایاننامــۀ ســطح ســه (کارشناســی ارشــد) مــن در زمینــۀ
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انسانشناسی قرآنی است ،برای چاپش اقدام کردهام و در دست انتشار است .رسالۀ سطح چهارم
که در موضوع فقه اجتماعی (معامالت) اســت ،همینطور ،قرار اســت از سوی انتشارات بینالمللی
المصطفی چاپ شــود .تالش میکنم پایاننامۀ ارشــدم در مؤسسۀ امام هم ،که بحثهای خوب و
عمیقی در زمینۀ روششناسی تحقیق در علوم انسانی دارد ،در خود مؤسسه چاپ شود یا حداقل
اجازۀ چاپ آزادش را بدهند.
موضوعــات متعــددی هم هســتند که گمان میکنم الزم اســت دربــارۀ آنها بنویســم و برای برخی
از آنهــا طر حهــای اولیــه و منابــع و یادداشــتهایی گــردآوری کــردهام؛ همچنیــن ،مجموعــهای از
ســرودههایم را در دســت گردآوری و آمادهســازی برای نشــر دارم .اهمیت علمی یک موضوع و نیاز
اجتماعی دو عنصری است که باید باید اولویت اقدامات یک پژوهشگر و نویسنده را تعیین کند ،اما
بسیار اتفاق میافتد که ضرورتهای ناشی از شرایط محیطی بر
دو آنها غلبه میکند.
هر ِ
فرهنــگ اســامی :شــما وضعیــت ادبیــات مهاجــرت را در ایــران
چگونه میبینید؟ به طور کلی ،دغدغۀ شاعران مهاجر چیست؟

کتاب انسانشناسی قرآن
از سعیدی وارد ب ــازار نشر
میشود.

ســعیدی :قصــۀ ادبیــات مهاجــرت در اینجــا طوالنــی اســت .در
مجمــوع ،بایــد عــرض کنم کــه اوضاع سیاســی و امنیتــی داخل
کشــور بــر افتوخیــز ادبیــات مهاجــرت تأثیــر شــگفتی داشــته
اســت .در آغــاز کار کــه مقــارن با اواخر دهۀ  60شمســی اســت با
جریــان مردمی مقاومت همنوایی میکردیم؛ اما شــرایط دشــوار
جنگهای داخلی که نخست به پیدایش ادبیات اعتراض منجر شد ،با تشدید نومیدی عمومی و
همزمان با سلطۀ طالبان بر کشور ،باعث یک نوع سکوت سنگین و سخت در حوزۀ خالقیت هنری
شــد .در همین دوره بود که تعدادی از شــاعران و نویســندگان به رویکرد عاشــقانه رسیدند و آثار آن
ن روزگار را تلطیف میکرد ،اما
هنوز باقی اســت .این رویکرد از یک ســو فضای ســنگین و نومیدانۀ آ 
از ســوی دیگر گاهی به ســمت افراط متمایل میشــد و نوعی از تخدیر فکری و روانی را موجب شــد
که تأسفآور بود.
دردورۀ نســل ســوم و جوانترها با یک دنیای بســیار متفاوت روبهرو شــدهایم :از یک طرف ،از نظر
فنی ،زبانی ،و ساختاری با پختگی قابل قبولی کار میکنند و به انواع و گونههای تازهای رسیدهاند؛ از
جانب دیگر ،به دغدغههای مهاجرت که درد مباشر و مستقیمشان است بهتر و بیشتر توجه دارند؛
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کلیگویی و شــعارزدگی را کنار گذاشــتهاند؛ با ادبیات پیشــرو جهان آشــنایی خوبی پیدا کردهاند .از
شعرهای پرا کنده و داستانهای کوتاه به سمت خلق موجهای ادبی با رویکردهای ویژۀ موضوعی
و آفرینــش کارهایــی بــا حجم بــزرگ و چشــمگیر (از قبیل رماننویســی) نزدیکتر میشــویم و اینها
مژدههای خوبی برای این نسل و نسلهای آینده است.
امــا در اینمیــان ،دغدغــۀ وطن و بازگشــت و بازســازی وطن ،به مــوازات این گرایــش ،رو به کاهش
اســت .نســل جــوان مهاجر نســبت به وطــن اجدادی خود بیشــتر وحشــت و نفرت دارد تا عشــق و
دلبســتگی .از همیــن روســت کــه هنرمنــد جوان یا نســبت به وضــع داخل ســکوت میکند ،یــا ابراز

سعیدی :نسل جوان مهاجر نسبت به وطن اجدادی خود بیشتر وحشت و نفرت دارد تا عشق و دلبستگی!

نفــرت ،یــا بــا توجهی نــه چندان درخــور از کنارش میگــذرد .این خود یک هشــدار بزرگ نســبت به
آیندۀ نسلهای مهاجر است که باز هم از شرایط نومید کنندۀ داخلی متأثر است.
فرهنگ اســامی :حضور نویســندگان و شــاعران مهاجر در ایران و ارتباط آنها با شــاعران ایران چه
تأثیری در تقویت ادبیات دو کشور دارد؟
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بــه نظــرم امــروز بــه شــرایطی نزدیــک شــدهایم که ســخن از دوگانگــی میان ما نادرســت اســت .این
چیزی اســت که همۀ ما به دنبالش بودیم« .هرکســی کو دور ماند از اصل خویش /باز جوید روزگار
وصــل خویــش ».ایــن وضعیــت بهطور عمومی ناشــی از گســترش راههــای ارتباطــات و مواصالت و
یــک وضعیــت جهانی اســت ،اما یک عامل بســیار مهم در ایــن منطقۀ ویژۀ فرهنگــی همین حضور
مهاجــران بهطــور کلــی و هنرمندان به صورت خاص اســت .فاصلهها بســیار کم شــدهاند و ادبیات
نسل آیندۀ ما از یکدستی و هماهنگی بیشتری برخوردار خواهد بود.
حضور نویســندگان و شــاعران مهاجر در اینجا و ارتباط خوب و مســتمر با همگنان خود به یک پل
ارتباطــی گســتردۀ فکــری و فرهنگــی تبدیــل شــده و داد و ســتدهای ارزشــمندی در ایــن میان رخ
دادهاست .مهاجران در عرصههای خاصی بخشنده بودهاند و چشم میزبانان را به سمت چیزهای
نادیــد ه و بــه یــک تعبیــر به ســمت پارههــای گمشــدۀ فرهنگ و
هویت خودشان گشودهاند .به لحاظ فنی و زبانی ،ستاندههای
مهاجــران بســیار بیشــتر و ارزندهتر اســت ،اما از همــه مهمتر این
اســت که هر دو طرف نســبت به این دادهها و گرفتهها احساس
سعیدی :به نظر میرسد
بیگانگــی نمیکنیــم و همــه را از خود میدانیم« .آنچــه از دریا به
روزگ ـ ــار م ـل ـیبــازی در ایــن
دریا میرود /از همانجا کآمد آنجا میرود ».روزگاری این باران از
اقلیم متحد فرهنگی به سر
بلخ و غزنه و هرات و خوارزم به اینســو میآمد و میبارید ،امروز
آمدهاست.
از این سو با عطر و آهنگی بهظاهر متفاوت به آن سمت میرود و
میبارد .پس از این ،در شــرایط متحول و با فرصتها و امکانات
امروزی ،این ســیر و ســلوک بهصورت دایرهوار و با ســرعت برق و
باد تکرار خواهد شد.
فرهنگ اسالمی :اوضاع شعر و ادبیات در داخل کشور از نظر شما چگونه است؟
ســعیدی :وضــع ادبیــات در داخل هم به طور طبیعی متأثر از اوضاع سیاســی و امنیتی اســت و این
اثرپذیری نسبت به ادبیات مهاجرت شدیدتر و سریعتر است .در دورۀ جدید ،یعنی از ابتدای دهۀ
 80تا کنون ،خوشبختانه عدهای از پیشگامان به کشور برگشتند و کارهایی انجام دادند .یک عده
جوان مســتعد هم وارد کار شــدند و میتوانم گفت که به مرحلۀ رشــد و بالندگی رســیدند .برخی از
این استعدادها فوقالعاده و شگفتانگیز بودند.
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امــا همچنــان که اشــاره کردم ،اوضاع سیاســی و امنیتی تأثیر عمیق و گســتردهای بــر ادبیات دارد.
گزارشهــای کنونی از اتفاقات خوشــایندی خبر نمیدهند :تعدادی از جوانــان ُپرتوان به مهاجرت
رو آوردهانــد و آنهایــی کــه ماندهانــد هــم از وضــع نومید کننــدۀ سیاســی و امنیتی مســتأصلاند و
نمیدانند عاقبت چه وضعی خواهند داشت.
ایــن ابهام نســبت بــه آینده ،وقتی اســتمرار پیــدا میکنــد ،بــرای ارادۀ جوانان-بهویــژه هنرمندان
که بهطور فطری حساســیت بیشــتری دارند-بســیار آزاردهنده و زیانبار اســت؛ با این حال ،خودم
ً
شــخصا بــه جوانان و تواناییشــان در عبــور از این بحران بســیار باورمند و خوشبینــم و امیدم این
است که سمت و سوی ادبیات کشور را همینها از داخل کشور تعیین کنند.
فرهنــگ اســامی :ادبیــات انقــاب اســامی ایــران چه انــدازه بر
ادبیات مقاومت و پایداری در افغانستان تأثیرگذار بوده است؟
ســعیدی :چنان که عرض کردم ،امروز سخن از دوگانگیّ ،
خاصه
ادبـ ـ ـ ــیـ ـ ـ ــات ان ـ ــق ـ ــاب ـ ــی و
در عرصــۀ فرهنــگ ،زبــان ،و هویت ما ،نادرســت اســت .البته به
روشـ ــنـ ــگـ ــرانـ ــه از ای ـ ـ ــران
نظر میرســد اهل سیاســت و قدرت هنوز به این دوگانهپنداری
بـ ــر اف ــغ ــانــس ــت ــان اثـ ــرگـ ــذار
نیــاز دارند و دوســت دارند فاصلههــا را نگاه دارند یا حتی به زعم
بودهاست.
خود بیشتر کنند .مرزهای فرهنگی و هویتی با هیچ زور و ضربی
بر مرزهای سیاسی و امنیتی منطبق نمیشوند .به نظر میرسد
ّ
روزگار ملیبازی در این اقلیم متحد فرهنگی به سر آمدهاست.
بــا این حال و برای تاریخنگاری ادبیات ،خوب اســت که بدانیم
از حدود  300ســال به اینســو-یعنی از زمان قتل نادرشــاه افشار و تشــکیل دولت درانی در قندهار
تــا امروز-رونــق و رشــد فرهنگــی در ســمت غربی ایــن اقلیم بیشــتر بوده و ایــن وضع تا امــروز ادامه
داشتهاســت .ادبیات انقالبی و روشــنگرانه هم اغلب در همین ســمت پا گرفته و بهطور طبیعی در
آن سو اثرگذار بوده و اندازۀ این تأثیر بسیار وسیع و عمیق است .ادبیات پایداری و مقاومت که شما
ت
از آن پرســیدید ریشــۀ چند صد ســاله دارد ،حداقل به ســالهای آغاز حضور استعمار غربی برگش 
میکند.
ردیابــی تأثیــرات ادبــی از تهــران به طرف کابــل از زمان مبارزات مشــروطهطلبی که اســناد و مدارک
بیشــتری دارد امکانپذیر به نظر میرســد .به هر حال ،شرایط رشد ادب و هنر در این سمت بیشتر
و بهتــر فراهــم بوده اســت .در عصر انقالب هم ،همچنان که رهبران انقالب در هر دو کشــور همســو
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و هماهنگ و مرتبط بودند ،تبادل فکری و ادبی بهطور مســتمر جریان داشــته و ســهم بخشــندگی
بیشتر از اینطرف بودهاست.
ادبیات انقالبی ،به طور عام ،در کشور ما متأثر از امواج ادبی فعال در قلمرو تهران بودهاست .حتی
ن مسیر و بالواسطه صورت
آشنایی ادیبان و نویسندگان ما با ادبیات عرب و جهان غرب نیز از همی 
میگرفتهاست .این وجهۀ غالب روند ادبی و هنری بوده ،البته استثناهای اندکی هم در این میان
هســت .از نظــر مــن ،مهــم آیندهای اســت که در آن ما به حتم و یقین ،ان شــاءاهلل ،ســهم بیشــتر و
عادالنهتــری در آفرینــش فکــری و هنری در این حوزۀ فرهنگی مشــترک خواهیم داشــت .شــرایط و
قرائن بسیاری گواه این اتفاق است.
فرهنگ اسالمی :بابت وقتی که در اختیار ما گذاشتید سپاسگزاریم.
ســعیدی :مــن هــم از بابــت حســن نظرتــان ممنونــم و موفقیــت بیشــتر شــما را از پیشــگاه خداونــد
میخواهم.

78

فرهنگاسـالمی
شمارۀ  / 54-53مهر و آبان 1397

میزگرد معادالت جدید قدرت
ِ
در منطقه خاورمیانه

با حضور :علیا کبر اشعری ،فؤاد ایزدی ،حسن بهشتیپور ،عباس خامهیار ،سعداهلل زارعی،
محمدحســن زورق ،حسین شیخاالسالم ،احمد کاظمزاده ،ابراهیم متقی ،احمد مؤمنیراد،
محمدعلی مهتدی ،عباس نوریان
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بهشــتیپور  :تحــوالت جدیــد در معــادالت قــدرت در منطقــۀ خاورمیانه موضوع بحث این جلســه
اســت .چالشهایــی کــه در خاورمیانه وجود دارد هرکــدام یک بحث مفصــل را میطلبد؛ به عنوان
مثال ،پروندۀ مسائل و مصائبی که ابرقدرتها-بهویژه ،آمریکا-در سوریه به وجود آوردند پروندۀ
ّ
ّ
مفصلــی اســت .مــا پیــش از ایــن دربــارۀ برنامههــای آمریــکا بــرای تســلط برخاورمیانــه و به اســارت
درآوردن مــردم خاورمیانــه بحث کردهایم و به همین دلیل دربارۀ داعش و تحوالت پس از داعش و
نقش آمریکا در ایجاد داعش صحبت کردهایم.
انتخابــات مهمــی در عــراق برگــزار شدهاســت .اینکه عــراق در آینده چه مســیری را پیــش روی خود
خواهد یافت بحث بسیار مهمی است .آمریکا به صورت جدی میکوشید تا یک دولت مرعوب ،که
بهتدریج مغلوب سیاســتهای آمریکا شــود ،روی کار بیاید؛ در حالی که نیروهای مترقی کوشیدند
دولتــی روی کار بیایــد کــه نماینــدۀ ارادۀ عمومی در عراق باشــد
و از منافع مردم عراق در مقابل دســتدرازیهای دشمنانشــان
بهشتیپور :آمریکا کوشید
حمایــت کنــد؛ و ایــن همــان چیزی اســت کــه امپریالیســم با آن
ی ـ ـ ــک دول ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ــرع ـ ــوب
بهشدت مخالفت میکند.
ک ـ ــه ب ـ ـ هتـ ــدریـ ــج م ـغ ـلــوب
یکی دیگر از مســائل منطقه مســئلۀ یمن اســت .در یمن ،مردم
سیاستهای آمریکا شود
در ع ــراق روی ک ــار بیاید،
بــا ترکیبــی از نیروهــای اهریمنــی کــه با رهبــری آمریکا شــب وروز
ولـ ـ ــی نـ ــیـ ــروهـ ــای مــتــرقــی
شــهرهای یمن را بمباران میکنند درگیر هســتند .در این میان،
کوشیدند کــه دولـتــی روی
نقــش روســیه نیــز محل ســؤال اســت .آیا روســیه کنــار نیروهای
کار بیاید که نمایندۀ ارادۀ
مترقــی به رهبــری جمهوری اســامی ایران میماند یا به ســوی
عمومی در عراق باشد.
امپریالیسم آمریکا چرخش پیدا میکند؟ پرسش دیگر این است
که تعارضات با عربســتان ســعودی به کجا میانجامد .نیروهای
مترقی و پیشــرو در منطقه با ترکیبی از نیروهای اهریمنی روبهرو هســتند که در میان آنها اسرائیل
و رژیم سعودی نیز قرار دارند.
تحــرکات اخیــر رژیم صهیونیســتی علیه مردم ســوریه و جهتگیــری آن علیه محور مقاومت مســئلۀ
مهم دیگری در عرصۀ خاورمیانه است .خشم آشکار اسرائیل از تمایل افکار عمومی لبنان به محور
مقاومــت و حــزباهلل و شــخص ســید حســن نصــراهلل پدیدۀ غیــر قابــل کتمانی در صحنۀ سیاســت
خاورمیانه اســت .مســئله در خاورمیانه فراوان اســت و هرمســئله در جای خود احتیاج به بحث و
بررسی و گفتوگو دارد.
تحوالت در خاورمیانه در دو ســطح قابل گفتوگوســت :نخست در سطح خاورمیانه به طور عموم،
و دوم در ســطح رابطــه بــا ایــران بــه طــور خاص .هــر یک از دوســتان به یــک یا چند مســئلۀ خاص
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عالقهمند هستند و در آن زمینه تخصص بیشتری دارند .مسائل عراق در این میان جایگاه ویژهای
دارد؛ زیــرا عــراق امــروز لــوالی دو صفحــه و دو دورۀ متفــاوت اســت :دورهای کــه متعلق به گذشــته
اســت (یعنی دورۀ ســلطۀ ابرقدرتها بر خاورمیانه) و دورهای که مربوط به آینده اســت (یعنی دورۀ
حکمرانــی ملتهــا و مــردم و بیــداری اســامی در خاورمیانه) .عراق ّ
حــد فاصل ایــن دو دورۀ معین
ً
اســت .اینکه پیشبینی میشــود که حرکت آیندۀ عراق چه حرکتی باشــد و احتماال از نیروهایی که
ّ
حد ا کثر کرسیها را در پارلمان عراق به دست آوردهاند چه روند و چه برآیندی شکل خواهد گرفت
و آمریکاییها برای آیندۀ عراق چه نقشهای کشیدهاند و چه دندان طمعی تیز کردهاند و جمهوری
اســامی ایــران به عنــوان کانون مقاومت اســامی چه برنامــهای برای دفاع از حقــوق مردم منطقه
پیش روی ماست.
دارد مسائل ِ
مهتــدی :مســائل عــراق دو بخــش اســت :یکــی مســائل داخلــی
و دیگــری خارجــی .محــور مقاومــت اســامی بــا آمریکاییهــا در
عــراق روبهروســت؛ بنابراین ،بررســی وضعیت عراق بســیار قابل
اهمیــت اســت .مســائل داخلی عــراق خیلی پیچیــده و طوالنی
نیروهای مترقی و پیشرو در
منطقه با ترکیبی از نیروهای
اســت .بحــث را بــا بررســی مســائل خارجــی آغــاز میکنــم کــه بــر
اهریمنی روبهرو هستند.
مســائل داخلی عراق نیز اثرگذار است .انتخابات عراق نقطۀ گره
خوردن مســائل داخلی عراق به مســائل خارجی آن است .روند
دولتســازی و ســاخت قــدرت و آینــدۀ روابط عــراق بــا بازیگران
خارجی و قدرتهای مسلط بینالمللی فی ّ
حد ذاته یک مسئلۀ
تعیینکننده برای منطقه است.
انتخابــات عــراق به طور طبیعی با بازیگران داخلی و با همــان رویکردهای دیرین و تمایالت حزبی و
ً
گاه قبیلهای شــکل گرفت .در انتخابات عراق ،معموال بازیگران خارجی کوشــش میکردند که به دو
شــیوه تأثیرگذار باشــند :مســتقیم و غیر مســتقیم .در انتخابات اخیر ،بازیگران خارجی-که در رأس
ً
آنها آمریکا و سعودیها هستند-کمتر مستقیما دخالت کردند؛ در حالی که در انتخابات سالهای
ً
ً
 ،2010، 2006 ،2005، 2004و 2014م .صریحــا و مســتقیما دخالــت کردنــد .شــاید متوجــه شــدند کــه
عملکرد تروریســتها آبرویی برای آمریکاییها و سعودیها در منطقه باقی نگذاشتهاست و دخالت
مســتقیم آنهــا نهتنها رغبتی در رأی دهندگان ایجــاد نمیکند که موجب نفرت آنان از کاندیداهای
مورد عالقۀ آمریکا و سعودیها میشود .شاید این جمعبندی نیز در ذهن آمریکاییها و انگلیسیها
ً
باشد که هرکه در عراق در رأس دولت قرار بگیرد نهایتا باید با آنها تعامل داشته باشد.
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غــول آمریــکا و پــول عربســتان هر دو در منطقــه نقش آفرین اســت .البته این تصور ممکن اســت در
ذهن ســایر بازیگران منطقهای نظیر ترکیه وجود داشــته باشــد .به هر حال ،مشت آهنین ترکیه بود
ً
که سوریه را ویران ساخت و قاعدتا سیاستمداران عراقی باید این نکته را در نظر داشته باشند؛ کما
اینکه محور مقاومت اسالمی بود که فرشتۀ نجات سوریه و عراق و لبنان شد.
به طور طبیعی ،چون ا کثریت مطلق جمعیت کشور عراق شیعه هستند ،هر دولتی که با انتخابات
در عــراق روی کار بیایــد از میــان شــیعیان خواهــد بــود .رونــد فعالیــت دولتهــای عــراق در طــول
ســالهای اخیــر روشــن و معیــن اســت .نســبت آرای به دســت آمده به وســیلۀ گروههــای عراقی به

مشــت آهنین ترکیه بود که ســوریه را ویران ســاخت ،کما اینکه محور مقاومت اســامی بود که فرشتۀ نجات
سوریه ،عراق ،و لبنان شد.

گونهای نیست که یک گروه بهتنهایی بتواند دولت آینده را تشکیل دهد؛ بنابراین ،دولت عراق یک
دولت ائتالفی اســت .این افق و چشــمانداز تا حدی برای دولتهای خارجی (که سلطۀ بینالمللی
دارند) و عوامل محلی آنها نظیر عربستان سعودی و ترکیه روشن است و تا حدی از مداخلۀ آشکار
و علنــی در فرآیند انتخابات جلوگیری کردهاســت.در نگاه آنهــا ،قطار تحوالت عراق روی ریلهای
موجود به سوی آینده حرکت میکند .در انتخابات  2010م ،مداخالت غرب از طریق آمریکا و عوامل
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محلــی نظیــر عربســتان ســعودی و ترکیــه بســیار جدیتر و صریحتــر بــود .در طول ســالهای اخیر،
تعامــل آمریــکا با دولتهای عراق کمابیش شــبیه هم بودهاســت؛ بنابراین ،چه مالکی باشــد و چه
عبادی باشــند ،شــرایط برای آمریــکا چندان تفاوت نمیکند و افق اســتراتژیک ممکن اســت خیلی
دچــار تحــول و تغییر نشــود .ا گر در ایــن انتخابات مداخالت خارجی خیلی آشــکار نبــود ،اختالفات
درونبخشــی خیلــی بیــش از گذشــته رخ نمــود و همین شــرایط فضــا را برای مداخــات خارجی-
ً
مخصوصــا به صورت پنهان-آمادهتر میســاخت .اختالفــات در میان جوامع قومی (نظیر کردها) و
جوامع مذهبی (نظیر اهل سنت و )...قابل مشاهده است و همین اختالفات فرصتهایی را برای

ا گــر در انتخابــات اخیــر عــراق مداخــات خارجی خیلی آشــکار نبود ،ولی اختالفات درونبخشــی بیشــتر از
گذشته رخ نمود.

ای عوامــل خارجی فراهم میســازد .در گروههــای متعلق به بــرادران اهل
مداخلــۀ پنهــان و زمینــه ِ
سنت اختالفاتی به چشم میخورد ،کما اینکه در گروههای متعلق به برادران اهل تشیع نیز همین
شــرایط وجــود دارد .تنهــا نگرانــی آمریــکا پیروزی فتــح در انتخابات اســت که موجــب نگرانی دولت
آمریکا شدهاســت .به طور کلی ،آمریکاییها از قدرت گرفتن شــیعیان-که ا کثریت مطلق جمعیت
کشــور عراق متعلق به آنان است-وحشــت دارند و مترصدند از هر فرصتی برای آســیب رساندن به
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ً
آنها اســتفاده کنند .مخصوصا ،از وجود اختالف و رقابت میان گروههای شــیعه میتوانند بســیار
استفاده کنند .شیعیان عراق در زمان صدام بیشترین قربانیها را در راه آزادی مردم عراق و مبارزه
بــا نظــام صدام دادهاند؛ آنها طرفدار اســتقالل عراق هســتند و ا گر بتوانند حتی بــه آمریکا نیز «نه»
میگویند ،چه رسد به دیگران.
پیشبینی میشود که روابط دولت عراق با بازیگران داخلی و خارجی بهتر خواهد شد .این روابط
آرام آرام از حوزۀ امنیتی به سوی حوزۀ سیاسی حرکت میکند.
ً
ســخن آخر اینکه رویکردها آرام آرام در عراق از حالت نظامی خارح میشــود .فعال بعید میدانم که
تحــول امنیتــی بزرگی در عــراق رخ دهد؛ برعکس ،نیازهــا و مطالبات اجتماعــی و اقتصادی افزایش
خواهد یافت.در این صورت باید دید که تواناییهای دولت عراق در حوزۀ تأمین نیازهای اقتصادی
اجتماعی و فرهنگی مردم تا چه میزان خواهد بود .ممکن است
در شــرایط اضطراری دولت عراق دســت کمک به سوی دیگران
دراز کنــد؛ بدیــن منظــور ،بایــد متوجــه تنگناهای عراق بــود و با
کمک به عراق آن را از غلتیدن به ســوی یک فاجعه-که ممکن
آم ــری ــک ــایــیه ــا از قـ ــدرت
اســت همۀ دســتاوردهای ملت عراق را به باد دهد-بازداشت.
گرفتن شیعیان ،که ا کثریت
عربســتان ســعودی در این شرایط برای بلعیدن عراق دندان تیز
مطلق جمعیت کشور عراق
کردهاســت .نیازمنــدی دولــت عراق بــه کمکهــای اقتصادی و
هستند ،وحشت دارند.
مهندســی و بازســازی در آینده روزافزون اســت و دشمنان مردم
عراق و امپریالیســم میتوانند از همین نیازمندیها برای بســط
سلطۀ مجدد خود بر مردم عراق استفاده کنند .آنها با اختالف
افکنی بین مردم عراق و مردم ایران و ارائۀ بستههای اقتصادی
ّ
اغوا کننده میکوشند تسلط مجدد خود بر کشور عراق را به دست آورند .در این حالت ،ما باید فکر
کنیــم چگونــه میتوانیــم به مردم عــراق کمک کنیم و آنهــا را از این پرتگاه هولنــا ک نجات دهیم.
آمریکاییهــا در گذشــته کوشــیدند یــک مهرۀ وابســته به خــود را روی کار آورند و شکســت خوردند
ً
و نهایتــا ارادۀ مــردم عــراق پیروز شــد .امروز آنهــا در بســتههای اقتصادی و اجتماعــی کار میکنند
و میکوشــند از بســتر مطالبــات اجتماعــی تســلط نظامــی خــود بــر عــراق را با یک ســاختار سیاســی
اســتحکام بخشــند .آمریکا ،که نتوانســت ملت عراق را با طناب داعش حلق آویز کند ،فردا خواهد
کوشــید با زنجیری از پیوندهای اقتصادی و امنیتی ،به وســیلۀ متحدان آمریکا ،دولت و ملت عراق
را به انقیاد خود در آورد.
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زورق :به نظر شما آقای عبادی در مسند قدرت میماند؟
مهتدی :به نظر من گزینۀ بهتری ندارند  ،اما عرضم این است که هر کس در عراق بخواهد در قدرت
بماند باید تعامل کند .به باور من ،شرایط عراق باعث میشود هر کسی که مدیر عراق بشود با سایر
ً
بازیگران منطقهای و فرامنطقهای روابط بسیار گسترده داشته باشد؛ خصوصا رابطۀ اقتصادی.
کاظ ـمزاده :بــا توجــه بــه اینکه ما به ســمت تحریمهای بیشــتر پیــش میرویم  ،عراق چه ســهمی در
شکستن این تحریمها میتواند داشته باشد؟

مطالبات اجتماعی و اقتصادی در عراق رو به افزایش است.

مهتدی :عراق از دیدگاه نظری خیلی کار میتواند بکند :از لحاظ اقتصادی ،بانکی ،تبادل تجاری؛
ولی در عمل ،به دلیل فشار آمریکاییها هیچ نمیتواند!
بهشتیپور :هم میتواند هم نمیتواند؟
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مهتــدی :یعنــی جایگاهــی دارد کــه خیلــی کارهــا میتوانــد بکنــد ،ولــی در شــرایطی قــرار دارد کــه با
محدودیتهــای جــدی در رابطــه بــا ایران روبهروســت .عراق محکوم بــه مدارا با آمریکاســت چون
تحت اشــغال نظامی آمریکاســت .ظرفیتهای عراق ،جغرافیای عراق ،ارتباطات عراق بســیار زیاد
است؛ اما وضعیتش به گونهای است که بهسختی میتواند در مقابل آمریکا مخالفت کند.
ً
زورق :لطفا از آخرین وضعیت داعش در عراق بگویید.
درصد داعش رفته ،فرماندهها رفتهاند ،آنها که باقی ماندهاند آدمهای
مهتدی :میشود گفت 90
ِ
ً
ردهپاییــن هســتند .عوامل دشــمنان عراق هنــوز در عراق وجــود و حضور دارنــد ،در کرکوک مجددا
دارنــد ناامنــی ایجــاد میکننــد؛ بنابرایــن ،در آینده هــم در عراق
شــاهد ناامنی خواهیــم بود .نقطههای آلودگــی امنیتی در عراق
هســت ،امــا شــاهد پیدایــش شــرایط پیشــین نخواهیــم بــود.
متأســفانه ،بیشــترین یارگیــری داعــش از میان جوانان نــاآ گاه و
فریب خوردۀ اهل سنت بودهاست.
عــربـســتــان س ـعــودی بــرای
بلعیدن ع ــراق دن ــدان تیز
کردهاست.

نوریان :در مورد روابط فعاالن سیاســی عراق با آمریکا باید گفت
روابــط آن هــا با آمریــکا در ارتباط با نفوذ و قــدرت آمریکا در عراق
اســت .دوران کدخدایــی آمریــکا در عراق در حال ســپری شــدن
است .من فکر میکنم که اآلن تغییری پدید آمده که آمریکا دیگر
نمیتوانــد آن نقــش را در عــراق بازی کند .شکســت بزرگ آمریکا
در حقیقت شکست داعش است .آمریکا به خاطر نجات داعش نیروهای حشد الشعبی را بمباران
کرد .در حقیقت ،آمریکا روی اســبی شــرطبندی کرده که نهتنها برنده نیســت که جنازۀ آن را امروز
از ســوریه و عراق بیرون میاندازند .ا گر اســرائیل اهدافی را بمباران میکند و آمریکا بر ســر مردمی که
بــرای دفــاع از کشورشــان با داعش میجنگنــد آتش دوســتانه میریزد ،همۀ اینهــا حکایت از این
ّ
واقعیت دارند که آمریکا ،که دشمن ملتها در سوریه و عراق است و به تروریستها کمک میکند،
در این منطقه در شرایط تنگنا قرار گرفتهاست.
ً
آمریــکا دارد عمــا علیــه ملت عراق عمــل میکند ،اآلن آمریکا داخل عراق به طور بیپرده و آشــکار از
داعــش حمایــت میکنــد .دولتی که در عراق تشــکیل میشــود در چنین فضایی اســت که تشــکیل
میشــود .در حقیقــت ،مــردم عراق نیاز دارند که خود را از ســلطۀ آمریکا آزاد کنند .خالص شــدن از
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حضور یا نفوذ آمریکا میتواند یک نقطۀ عطف خیلی مهم برای عراق باشد .نخبگان سیاسی عراق
کــه به کشورشــان عشــق میورزنــد به این ضرورت پی بردهانــد و به امید رهایی عــراق از نفوذ آمریکا
زندگی میکنند.
مهتــدی :نیاز امنیتی عراق کم شــده ولی نیاز نظامــی آن کاهش پیدا نکرده؛ به همین دلیل ،رابطۀ
عراق با آمریکا تحت تأثیر این نیاز قرار دارد و این رابطه خصمانه نیست .اما عرض من این است که
نیاز عراق به آمریکاییها در حوزۀ امنیتی کاهش پیدا کرده و-به باور من-نیازهایش در حوزههای

آمریکا ،که نتوانست با طناب داعش ملت عراق را حلقآویز کند ،میکوشد عراق را با زنجیر پیوندهای اقتصادی
و امنیتی به انقیاد خود درآورد.

سیاســی کما کان پابرجاســت؛ لذا ،بعید میدانم در این شــرایط بازیگران داخلی عراق به پتانســیل
ّ
ضد آمریکایی تبدیل شوند.
نوریان :نکتهای که هست این است که عراق بعد از خالص شدن از مشکالت داخلی باید موقعیت
خودیابــی ژئوپلتیــک بــا توجه به
خــودش را برحســب شــرایط جغرافیــای سیاســی پیــدا کنــد .ایــن
ِ
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معــادالت قــدرت در منطقه شــکل پیدا میکند .یک طــرف آمریکاســت و همپیمانانش ،یک طرف
هم جمهوری اســامی و محور مقاومت اســت .وقتی مســائل داخلی عراق حل شــد و قدرت مردم
در عراق نهادینه شــد و دولت جدید قدرت گرفت ،خواهناخواه ،عراق بایســتی به مسائل ژئوپلتیک
خــود برســد .آیــا آمریــکا میتوانــد از عراق به عنــوان یک برده اســتفاده کند و بدین وســیله به محور
مقاومــت اســامی فشــار وارد کنــد؟ آمریکا دارد تمــام تالش خــودش را میکند که مرز بین ســوریه و
عراق را ببندد و ارتباط بین مردم عراق و مردم ســوریه را از لحاظ زمینی را قطع کند ،چون از پیوند
ّ
مقاومــت اســامی بین ملتها وحشــت دارد .ا گــر منطقۀ بوکمــال را بیرحمانه بمبــاران میکند به
همین منظور اســت .عراقیها میکوشــند در دوراهی انتخاب قرار نگیرند؛ ولی ا گر بر خالف میلشان
در چنین موقعیتی قرار گرفتند ،نمیتوانند ایران را فراموش کنند.
ایــزدی :مــن فکر کنــم نکاتی که گفته شــد کلیدی اســت .آنچه
کــه در عــراق اتفــاق میافتــد بایــد با توجه بــه فضــای اجتماعی
و سیاســی موجــود در عــراق مــورد مطالعــه قــرار گیــرد .آنچه در
تهــران از دوســتان ایرانــی و عراقی میشــنویم غیــر از آن چیزی
شکست ب ــزرگ آمــریــکــا در
ً
عـ ــراق و س ــوری ــه شکست
اســت کــه عمــا در صحنۀ عراق وجــود دارد و در آنجا احســاس
ً
داعش است.
میشــود .قطعــا آنچــه که اینجا گفته میشــود بــا آنچه در عراق
اســت متفاوت اســت؛ در نتیجــه ،تصمیمگیریهــا هم متفاوت
هســتند .به هر حال ،شــیعیان عراق نمیتوانند خود را از ســایر
شــیعیان جهان-بهویــژه ،مــردم ایران-جــدا بداننــد .چکمۀ
ســر بــازان آمریــکا هنــوز آغشــته بــه خــا ک و خــون عراق اســت.
تحریکات ناسیونالیســتی در عراق فراوان اســت ،ولی تشیع پوالدی است که با تیشۀ ناسونالیسم
ُ
خرد نمیشود.
ً
این واقعا حرف درســتی اســت که باید شرایط عراق را در نظر گرفت ،نباید از یک کشور اشغال شده
انتظــار بیــش از حد داشــت ،کشــوری کــه در آن ارتــش آمریکا حضــور دارد .ما بایــد محدودیتهای
آنها را در نظر بگیریم و صدای آنها را نیز بشنویم .ممکن است آنها هم نقد دلسوزانهای داشته
باشــند .گروههــای شــیعه در عــراق باید بکوشــند خــود را اثبــات کننــد .همگرایــی و هماهنگی این
گروهها ضامن ّ
امنیت عراق است و مشکالت کشور عراق در چنین شرایطی میتواند حل شود.
رابطــۀ ایــران بــا گروههــای عراقــی باید به گونهای باشــد که همــۀ آنها را بــه ایران دلگــرم و امیدوار
کنــد .تحــوالت در جامعــۀ عراق در جریان اســت و بحثهای طایفهای به ّ
شــدت گذشــته نیســت.
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امروز آقای عمار حکیم ،با شناخت عمیق جامعۀ عراق ،در مراسمی که برگزار میکند توانسته است
گروههایــی از اقشــار مختلف نســل جــوان را به خود جــذب کند .بعضیها در صورتــی که با تحوالت
اجتماعــی همــراه نشــوند جایگاه خود را از دســت میدهنــد .آیندهنگری آقای حکیم را واداشــت تا
تحــوالت آینــده را تا ّ
حــدی پیشبینی کند .امروز یک دید منفی نســبت به عملکــرد دولت عراق به
وجود آمده که نتیجۀ عملکرد دولت و تبلیغاتی است که علیه آن میشود.
یــک دید بســیار منفی نســبت به دولت عبــادی در عراق وجود دارد و این مســئله یک بحث جدی
اســت .در مباحث اعتقادی و نظری ،یک شــور و شــوق شــگفتآور در عراق دیده میشود .دو سال

ُ
تشیع پوالدی است که با تیشۀ ناسیونالیسم خرد نمیشود.

پیش ،در ســفری که به عراق داشــتم ،به یک جمعهبازار کتاب رفتم .سرتاســر یک خیابان در چند
کیلومتر بازار کتاب بود ،ترجمههای آثار دکتر شــریعتی در عراق فراوان دیده میشــد ،ولی بیشــترین
فــروش را کتابهــای رمــان داشــتند .به دلیــل برخوردهای طائفــی ،جاذبۀ کتابهــای مذهبی در
عراق کم شدهاست.
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تهاجم فرهنگی آمریکا در عراق یک امر محســوس و ملموس اســت ،این تهاجم در نقاط مختلف از
عراق تا آسیای مرکزی دیده میشود .آمریکاییها در این کار بسیار موفق بودند و از فضای مجازی
حدا کثــر اســتفاده را میکننــد ،تشــکیالت و ان.جی.اوهای گســتردهای به وجود آوردهانــد ،هزاران
ً
ان.جی.او بســیار کوچک چند نفره ایجاد کردند ،اتفاقا هنگام انتخابات عراق همینها
ســازمان و
ِ
برنامهریزیهایــی میکردنــد ،آمریکاییهــا بــرای جهــت دادن بــه آرای مــردم از همینهــا اســتفاده
میکردند .همین وضعیت هم در افغانستان وجود دارد.
ً
عــراق دیروز و امــروز نخواهد بود و تحــوالت فرهنگی و در نتیجه تحوالت سیاســی
عــراق فــردا قطعــا ِ
ِ
در عراق تحوالت جدی اســت .در این رابطه ،به نظر من ،ا گر خواســته باشــیم که عراق را به عنوان
یــک ظرفیت بزرگ و یک همســایۀ سرنوشتســاز برای امنیت ملیمان در نظــر بگیریم ،و همچنین
به عنوان یک تهدید که احیانا ا گر دیگران خواسته باشند از آن
اســتفاده کنند ،باید این مســائل و آیندۀ عراق و فضای فرهنگی
عــراق را در نظــر بگیریــم .ضمن اینکــه بحث اقتصــادی در جای
خود بحث مفصلی است .باالخره مشکل عراق یک مشکل-در
ّ
ایـ ــران در مسیر تــوجــه به
حــد خود-اقتصــادی اســت و این مشــکل اآلن بیش از مســئلۀ
ابـ ــعـ ــاد س ــی ــاس ــی اسـ ــام
امنیتی برای عراقیها حائز اهمیت اســت .طبیعتا وقتی توان ما
پیشتاز همه اس ــت ،ولی
ِ
ً
محــدود اســت  ،وقتــی مــا تحریم هســتیم  ،قطعا غــرب از طریق
تنها نیست.
ترکهــا و ســعودیها و حتــی اردنیهــا وارد بازار عراق میشــود و
ایــن بــازار ُپرمصرف را در اختیــار میگیرد .ا گر ما زیرســاختهای
اقتصــادی را از اآلن محکــم نکنیــم ،در آینــده شــرایط عــراق یک
تهدید جدی خواهد بود.
زورق :شــما یک موج سکوالریســم را توصیف کردید که دارد در عراق به وجود میآید .این موج را ما
در ایران میبینیم ،در افغانستان هم میبینیم ،در آسیای مرکزی هم میبینیم .نقش غرب در این
موجآفرینیها چیست؟
ایزدی :سکوالریسم عراق [چون صحبت ما دربارۀ عراق است] با سکوالریسم در ایران فرق میکند،
سکوالریسم عرب ّ
ضد دین نیست.
زورق :سکوالریسم تعریفش چیست؟

90

فرهنگاسـالمی
شمارۀ  / 54-53مهر و آبان 1397

ایزدی :فاصلۀ بین دین و سیاســت اســت که در ایران یک حالت ّ
ضد مذهبی گرفتهاســت .این مهم
است .سکوالر عراق نمازخوان هست ،روزهگیر است ،در مراسم اربعین و امام حسین شرکت میکند.
زورق :ما اینجا هم همین را داریم ،خیلیها هستند که نمازشان را هم میخوانند ولی معتقدند که
دین از سیاست جداست ،این یک موج فرا گیر شدهاست.
ً
ایزدی :ولی بحث عراق اآلن کامال متفاوت است.

انسان عرب امروز راه حل مسائل خود را در اسالم جستوجو میکند.

زورق :نوآوریای که انقالب اســامی کرد این بود که گفت دیانت ما عین سیاســت ما و سیاســت ما
عین دیانت ماست ،یعنی دین و سیاست قابل تفکیک نیستند .اتفاقی که دارد میافتد این است
ً
که میگویند نه ،دیانت و سیاست دو ساحت کامال جدا از هم هستند.
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ایــزدی :جامعــۀ عراق ســنی و شــیعهاش جامعۀ متدینی اســت،
سنتگراست .باورهای دینی در جامعه موج میزند و در جاهایی
مثل هیئتها و مراسم عاشورا و محرم بروز پیدا میکند ،در یک
متفکران فراوانی در جهان
جاهایــی هــم بروز پیدا نمیکند و یک حالت آرام دارد  .منتها باز
اســام هستند که به طور
به این نکته هم باید توجه کنیم که این مســئله مســئلۀ بســیار
روزافــزون به ابعاد سیاسی
مهمی اســت .اآلن ،به همین شــکل که در جهان اهل ســنت-
اسالم توجه میکنند.
ً
مثال در مصر-تبلیغ میکنند ،کارنامۀ بعضی از جریانات سیاسی
را به حســاب اســام میگذارند و شکســت جریانهای اسالمی را
به عنوان شکســت ُبعد سیاســی اســام جا میاندازند ،شکســت
بعضــی از دولتهــا را به حســاب پیروزی اندیشــۀ سکوالریســم و
لیبرالیســم میگذارند .در این مورد مقاالت زیادی نوشــته شــده
کــه شکســت دولت عبادی یا شکســت دولت مالکی شکســت اســام بــه روایت شــیعیاش در عراق
است و نتیجه میگیرند که ما باید به سمت سکوالر شدن برویم؛ به خاطر اینکه اسالم سیاسی هم
در میــان اهــل ســنت (در مصــر و در تونس و در کشــورهایی که بیداری اســامی و تحــوالت عربی در
آنها اوج گرفت) و هم در عراق هم شکست خورد و این به معنای شکست دادن اسالم سیاسی در
ایران و در جمهوری اسالمی ایران است .این این یک موج هدفمند و یک برنامۀ هدفمند است و
این تئوری القا میشود و ما آثارش را در ایران هم میبینیم.
زورق :این موج در شمال آفریقا نیز دیده میشود.
ایزدی :همینطور است.
زورق :یکــی از شــاخصهای تغییــرات معــادالت قــدرت در منطقــه همیــن تغییــرات فرهنگی اســت
کــه بایــد به آنها توجه داشــته باشــیم .غرب دارد جنــس زمان را و منطق زمان را دســتخوش تغییر
ً
میکنــد .ا گــر بــرای ایــن تهاجــم فرهنگــی چارهاندیشــی نشــود ،قطعــا معــادالت قــدرت در منطقــه
دستخوش تغییر میشود.
بهشــتیپور :آقای دکتر ایزدی! آمریکای ترامپ به خاورمیانه چگونه نگاه میکند؟ ما در مورد عراق
بحث کردیم ،ولی پرسش این است که تحوالت در سوریه و یمن چه سمت و سویی خواهد داشت
ً
و اصوال دولت ترامپ دربارۀ این منطقه چگونه فکر میکند.
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ایزدی :خوب شد شما این سؤال را در مورد آمریکا پرسیدید ،چون من کارشناس منطقه نیستم.
فقــط یک نکته در مورد آنچه تحت عنوان اســام سیاســی گفته میشــود عرض کنــم :البته تعریف
اســام سیاســی خیلی اهمیــت دارد ،تعریفهای متعــددی هم ارائه شدهاســت .در متنهایی که
ما از آمریکاییها در مورد جریان اســام سیاســی میخوانیم ،بعضی میگویند که گرایش به اســام
سیاســی در کل منطقــه رو بــه افزایــش اســت ،بعضی میگویند کــه در بعضی از نقــاط رو به افزایش
اســت ،بعضــی میگوینــد همــه جا رو به افزایش اســت .تعریفشــان هم از سکوالریســم یکی نیســت
ضــد دین نیســتند .در زمان شــاه بعضی از افراد ســکوالر که ّ
و مدعــی هســتند کــه ّ
ضــد دین بودند
ً
بعضا ادعا میکنند که ّ
ضد دین نیســتند یا حتی ادعا میکنند تعلقات دینی
داشــتیم ،ولی اینها
هم دارند .بعضی میگویند تأثیر تعلقات دینی در تصمیمگیریهای سیاســی نوعی اســام سیاسی
اســت ،یعنی تعلقات شــخصی دینــی فــرد در تصمیمگیریهای
تعریف باز از اسالم سیاسی
سیاسیاش تأثیر میگذارد .این یک
ِ
اســت  .ا گــر ایــن تعریــف را بپذیریــد ،آن وقت میتوانیــم به این
مـ ـ ــا اسـ ـ ـ ـ ــام س ــی ــاس ــی،
اس ــام فــرهـنـگــی ،اســام
نتیجه برســیم که در جهان عرب که بازههای زمانی مختلفی را
اجـ ــتـ ــمـ ــاعـ ــی ،و اس ـ ــام
تجربــه کرده (زمانــی در آن ملیگرایی اوج گرفــت ،یک زمانی در
اقتصادی نداریم؛ ولی در
آن تفکــرات مارکسیســتی اوج گرفت) اآلن دورۀ اســام سیاســی
دین اسالم ابعاد سیاسی
اســت؛ یعنی متوجه شــدهاند که ملیگرایی بــا آن ادبیات بعثی
و فرهنگی و اجــتــمــاعــی و
اقتصادی هست کــه باید
جــواب نمیدهــد ،متوجــه شــدند مدرنیســم همۀ مشــکالت را
به آنها توجه کنیم.
حل نمیکند  ،متوجه شــدند گرایش به هماهنگی و همســویی
بــا غرب ســنتی-که در مصــر یا در بعضی کشــورهای دیگر بود-
مشــکالت جهان عــرب را حل نمیکند .تفکر در انســان عرب به
اینجا رســیده که باید از تاریخ و دین و ادبیات خودش اســتفاده کند .ا گر این تعریف باشــد ،شــاید
بشــود گفــت اســام سیاســی رو بــه افزایش اســت .در فرمایش شــما هم بــود که ا گر طــرف خودش
مذهبی باشــد و عالقهای به وارد کردن دین به مباحث سیاســی نداشــته باشد ،چه بخواهد و چه
نخواهــد ،تفکــرات دینــیاش در سیاســتش تأثیــر میگــذارد؛ کما اینکــه در زندگــیاش و تصمیمات
دیگرش تأثیرگذار است.
بهشــتیپور :اآلن تفکــری هســت کــه بــه جــای جدایی دیــن از سیاســت ،جدایی دیــن از حکومت
ّ
را مطــرح میکنــد .ایــن تفکــر در عــراق و ایــران و جاهــای دیگر مطرح شدهاســت که بحث دین ســر
جایش ،سیاســت هم ســر جایش ،ولی حکومت نباید دینی بشــود .میگویدیگویند هیچ اشــکالی
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ندارد فرد دینی در مبارزات سیاســی هم شــرکت کند ،اما از دیدگاه مذهب نباید راجع به سیاســت
نظر بدهد .بحث جدایی دین از حکومت مطرح است ،میگویند دین نباید وارد سیاست شود.
ً
ایزدی :تعاریف هم تأثیر میگذارد .ا گر مثال یک نگاه کمالیستی داشته باشید که نکند فالن حرکت
دینی باشــد ،میشــود وضعیت چند ســال پیش ترکیه که ا گر دختری تمام شرایط ورود به دانشگاه
ّ
را داشــت ،چون روســری داشت در دانشــگاه راهش نمیدادند .این تفکر دیگر خیلی تند میشود.
ولی حاال ا گر شما دارید حکومت میکنید و از متون اسالمی آنچه که به درد شما بخورد را استفاده

یشــود ،تصویر امام خمینی را در دست
اشــعری :هرجا که علیه امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم تظاهرات م 
مردممیبینیم.

کنیــد ،آنهایــی کــه معنای اســام سیاســی را اســتفاده از اســام در سیاســت میدانند با شــما وارد
جنگ میشــوند .پس نوع تعریف در عملکرد تأثیر دارد و در نظر دادن راجع به اســام سیاســی مؤثر
اســت .ا گر نگاه تاریخی و درازمدت داشــته باشید ،متوجه میشوید که امواج سیاسی که در جهان
عرب حرکت به وجود میآورد در حال ّ
تحول هســتند .انســان عرب امروز راه حل مســائل خود را در
اسالم جستوجو میکند .این یک تحول جدید در دنیای عرب است.
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در جهــان عــرب ،در دهههــای پیــش ،امواجــی نیرومنــد بود کــه از غــرب سرچشــمه میگرفت؛ ولی
شــرایط تا ّ
حد بســیار زیادی تغییر کردهاســت .این حالت [الهام گرفتن از غرب] را ما  80ســال پیش
یــا  60ســال پیش داشــتیم :کســانی را تحت عنوان روشــنفکر داشــتیم کــه میگفتند بایــد کپی بدل
اصــل انســانی غربی شــویم و از فرق ســر تا نوک پا از غــرب تقلید کنیم .بعد بهتدریــج دریافتند که
از ِ
مثل غرب شــدن چندان چیز رضایتبخشــی نیســت و از حدود  50ســال پیش در ایران گرایش به
ابعاد سیاســی اســام رواج پیدا کرد .به هر حال ،جمهوری اسالمی بر اساس توجه به ابعاد سیاسی
پیشتاز همه است ،ولی تنها
اســام شکل گرفتهاســت .ایران در مسیر توجه به ابعاد سیاسی اسالم
ِ
ّ
متفکران فراوانی در جهان اسالم هستند که به طور روزافزون به ابعاد سیاسی اسالم توجه
نیست؛
میکننــد.در ایــن پیشــتازی ،ا گــر ما احســاس کنیم تنها شــدیم نباید فکــر کنیم که همه گذاشــتند
رفتنــد؛ نــه ،برعکــس ،دیگــران هم دارنــد بــا فــرازو فرودهایی به
این ســو میآیند .اصطالح اســام سیاســی یک اصطالح غربی و
غلط است .ما اسالم سیاسی ،اسالم فرهنگی ،اسالم اجتماعی،
و اســام اقتصــادی نداریــم؛ ولی در دین اســام ابعاد سیاســی و
ً
آمریکا عـمــا بخش قابل
فرهنگــی و اجتماعــی و اقتصــادی وجــود دارد کــه بایــد بــه همۀ
توجهی را از خــا ک کشور
آنها توجه کنیم.
ســوریــه را ِاشــغــال نظامی
توجــه بــه ابعــاد سیاســی اســام ،همانطــور کــه عــرض کــردم،
کردهاست.
روزافزون و رو به رشد است .جمهوری اسالمی ایران در توجه به
ابعاد سیاسی اسالم پیشتاز است ،ولی تنها نیست.
بهشتیپور :حاال به ترامپ بپردازیم ،ترامپ سوژۀ جالبی است!
اشــعری :حرفهایی که ما میزنیم بیشــتر دربارۀ نخبگان و زمامداران کشورهای مختلف است .در
بحثهای ما گاهی متن مردم کمتر مورد توجه واقع میشــود ،ولی در متن مردم نیز این جریانها
و حرکتهــا قابــل مالحظه و قابل مشــاهده اســت .امروز هر جــا که علیه آمریکا و اســرائیل تظاهرات
میشود (چه در کشورهایی که در شرق ایران هستند نظیر پا کستان و افغانستان ،و چه کشورهایی
کــه در غــرب ایــران هســتند نظیــر عــراق و لبنــان و )...میبینیم که در دســت مردم تصویــر امام هم
هســت .نــگاه نخبگان جهان اســام نســبت بــه ایران در بســیاری از موارد تــوأم با احتــرام و تکریم و
ســتایش اســت .مــن در تماسهایی که با چهرههای مختلف داشــتهام این واقعیــت را دیدهام .در
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کشــور خود ما نیز یک جریان نیرومند انقالبی وجود دارد که حزباللهی اســت و از انقالب اســامی
دفاع میکند.
ایــن ّ
خــط فکــری و تمایــل اجتماعی در نســلهای ســوم و چهــارم هم وجــود و حضــور دارد .اینها
جوانانــی هســتند حقیقتجــو ،اهل اندیشــه و مطالعه ،و ُپرتحــرک .میخواهم بگویــم ما ا گر ریزش
داریم-که داریم-از ســوی دیگر شــاهد رویشهای انقالبی نیز هســتیم ،هم فرســایش داریم و هم
خیزش و پویش ،کما اینکه هم ریزش و هم رویش درالیههای اجتماعی قابل مشــاهده اســت .این
گرایشها محدود به مرزهای ما نیست ،این روندهای انقالبی در افغانستان و عراق و سایر کشورها

آمریــکا بــه ازای هــر تجــاوزی کــه به حقوق مردم ســوریه میکند یک صورتحســاب برای عربســتان ســعودی
میفرستد.

ً
نیز قابل پیگیری و مشــاهده اســت؛ ولی مســلم اســت که غرب کوشــش میکند اوال در مقابل مسیر
ً
حرکت مردم در توجه به ابعاد سیاســی اســام موانع جدی ایجاد کند؛ ثانیا ،ما را به اشــتباه وادارد
ً
و در جریانهــای انقالبــی نفــوذ کند و آنها را از مســیر اصلی خود منحرف کند؛ ثالثــا ،به ما القا کند
ً
که اصوال توجه به ابعاد سیاسی اسالم کار بیثمر و بیهوده و بینتیجهای است .این حرکت القایی
است که غرب در پیدایش و پرورش آن نقش عمده و مؤثر دارد.
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ایزدی :نشــانههایی در ادبیات سیاســی آمریکا وجود دارد که تا ّ
حدی نشــان میدهد که سیاســت
آمریکا در آیندۀ نزدیک چیست؛ ولی به هر حال ،پیشبینی سیاست آمریکا در آیندۀ دور امر دشواری
ً
اســت .آمریکاییهــا در خــا ک ســوریه یک منطقه را عمال اشــغال نظامی کردهانــد و میخواهند این
منطقــه را در دســت خــود نگاه دارند .حداقل چیزی که میتوان گفت این اســت که آنها هنگامی
از این منطقه خارج میشــوند که بتوانند منافعی که برای خود تعریف کردهاند را تثبیت کنند یا از
عربســتان پولی بگیرند .داســتان امروز آمریکا در ســوریه با داســتان دیروز آمریکا ( 15ســال پیش) در
عراق متفاوت اســت .آمریکا در ســوریه در یک شــرایط پیچیده قرار گرفتهاســت .ترامپ در تبلیغات
انتخاباتی خطاب به خانم کلینتون میگفت« :شما شش تا هفت میلیارد دالر پول در جنگ عراق
صــرف کردیــد ».البتــه اشــارهای به قربانی شــدن مردم عــراق نمیکــرد ،او نگران پول آمریــکا بود نه
جان مردم عراق .امروز هم به نظر میرســد دیدگاهایش نســبت
بــه جنگ در منطقه زیاد تغییر نکــرده و نمیخواهد آمریکا بیش
از این در باتالق خاورمیانه فرو رود و دست و پا بزند.
البتــه آمریکا در خاورمیانه اولویتهایی دارد که یکی از آنها (در
آمــریــکــای ـیهــا هــدفــی جز
صدر همۀ آنها) مقابله با مقاومت اسالمی و تضعیف جمهوری
مــبــارزه بــا م ـحــور مقاومت
اســامــی-چــه بــه وسیلۀ
اسالمی ایران است.
داعش و چه تحت عنوان
البتــه آمریــکا بیشــتر اقدامــات خــود را در پوشــش مقابلــه بــا
مبارزه با داعش-ندارند.
داعــش انجــام داد؛ ولــی آمریــکا هــم بــه وجــود آورنــدۀ داعــش
اســت و هــم بــه اســم مبــارزه بــا داعــش میکوشــد بــا دشــمنان
ّ
داعــش ،یعنــی ملتهــا و محــور مقاومت اســامی ،مبــارزه کند.
ایــن اســت کــه وقتــی یــک فرمانــدۀ آمریکایــی در کنگــره مــورد
ســؤال قــرار میگیــرد کــه «در عــراق و ســوریه چــه میکنیــد؟» میگویــد« :بــا داعــش مبــارزه میکنیم
و مســئولیتی جــز مبــارزه بــا داعــش نداریم »،در حالی کــه آنها هدفی جــز مبارزه با محــور مقاومت
ّ
ضــد صهونیســتی-چه بــه وســیلۀ داعــش و چــه تحــت عنــوان مبــارزه بــا داعش-نداشــتهاند.
زدن ایران و محور مقاومت هدف آنهاســت ،منتهی در زدن ایران بیشــتر بر فشــارهای اقتصادی و
ِ
تولیــد نارضایتیهــای اجتماعی و جنــگ روانی علیه مردم ایران متمرکز شــدهاند .آمریکا میخواهد
دســت اســرائیل را برای حمله و تخریب در ســوریه باز بگذارد و اسرائیل بتواند بی نیاز از آمریکا علیه
سوریه اقدام کند.
طبــق مقــررات ،دولت آمریکا بــرای حملۀ نظامی به کشــورهای خارجی باید از کنگــره اجازه بگیرد.
دولــت آمریــکا بــا اجــازۀ ســال  2001م .به افغانســتان حملهور شــد و حاال بــا همان اجازه بــه عراق و

97

فرهنگاسـالمی
شمارۀ  / 54-53مهر و آبان 1397

ســوریه حملهور شــده اســت و بــرای حمله به ســوریه اجــازۀ کنگره را نــدارد .امروز بعضــی از اعضای
کنگره-بهویژه دموکراتها-به حملۀ نظامی آمریکا به عراق و ســوریه معترض هســتند و میگویند:
«افغانســتان کجا و ســوریه و عراق کجا؟» دولت آمریکا میگوید« :آن مجوز برای مبارزه با تروریســم
بــود ،حــاال ما با همان مجوز داریم با تروریســتها میجنگیم .با آن مجــوز ،آمریکا میتواند در همه
جای جهان تحت عنوان مبارزه با تروریسم مداخلۀ نظامی کند».
ا گر بخواهیم چهار یا پنج شــاخص اصلی برای سیاســتهای آمریکا در خاورمیانه ذکر کنیم ،یکی از
آنهــا-و در صدر آنها-مقابله با بیداری اســامی و حمله به کشــورهایی اســت کــه از مدار کنترل

آمریکا میخواهد دست اسرائیل را در حمله و تخریب در سوریه باز بگذارد.

دهاند .روابــط آنها با کشــورهای دیگــر نیز بر اســاس همین اصل تعییــن و تنظیم
آمریــکا خــارج شــ 
میشود ،رابطۀ آنها با دولت عراق هم بر اساس میزان دوری و نزدیکی آن به ایران تنظیم میشود.
مســئلۀ دوم رقابتی اســت که با روسها دارند و این احســاس که نفوذ روســیه دارد در منطقه رشــد
میکنــد .روســیه تا هنگامی که با حرکتهای اســامی در افغانســتان و ســایر مناطــق مبارزه میکرد
ضعیــف میشــد و از زمانــی که دارد با جمهوری اســامی ایران در ســوریه همــکاری میکند نیرومند
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شدهاســت .ترامــپ میخواهد به توافقــی با پوتین در خاورمیانه دسترســی پیدا کنــد .آمریکاییها
عالقهمندنــد روسهــا بین ایــران و آمریکا ،آمریــکا را انتخاب کنند .ترامپ هنگام امضای اســتراتژی
امنیــت ملــی آمریکا گفــت« :در حوزۀ امنیت ،مبارزه با تروریســم دارد به ســوی رقابت با قدرتهای
بــزرگ تمایــل پیــدا میکند ».این حرف کمی نبــود  ،یعنی دیگر مبارزه با تروریســم جزء اولویتهای
آمریکا نیست و امروز رقابت با دیگر قدرتها برای آمریکا مطرح است .در متن استراتژی امنیت ملی
آمریکا ،بیش از  70مورد از کلمۀ «رقابت» استفاده شدهاست.
پیــروزی در رقابتهــای منطقــهای بــرای آمریــکا اهمیــت پیــدا کردهاســت .آمریکاییها در مســئلۀ
فلســطین میخواهنــد یــک قطعه زمین به فلســطینیها بدهند و مســئله را تحت عنــوان «معاملۀ
قــرن» تمــام کننــد .ترامــپ میخواهــد بگویــد کاری را کــه رؤســای جمهــور پیشــین آمریکا-اعــم از
جمهوریخــواه و دموکرات-نتوانســتند انجــام دهنــد ،مــن بــا
توجه به روح ســودا گریام توانســتم انجام بدهم و انجام دادم و
آن معاملۀ قرن اســت .معاملۀ قرن هم یکی دیگر از اولویتهای
سیاستهای آمریکا در خاورمیانه است.
در ص ـ ــدر اولـ ــوی ـ ـتهـ ــای
پس این هم یک شاخص دیگر است که در حوزۀ تعامالت آمریکا
آمـ ـ ــریـ ـ ــکـ ـ ــا ،ح ـ ـمـ ــلـ ــه ب ــه
ک ـشــورهــایــی اسـ ــت ک ــه از
مطــرح میشــود .هــدف دیگــر آمریــکا ایجــاد نوعــی همپیمانــی
مــدار کنترل آمریکا خــارج
بیــن آمریــکا ،اســرائیل ،و رژیمهــای عــرب متحــد با آمریکاســت.
شدهاند.
روابــط پنهانــی و همپیمانی رژیمهای مرتجع عربی با اســرائیل،
بهتدریــج ،یکــی پــس از دیگــری ،آشــکار و علنــی خواهــد شــد و
رســمیت خواهد یافت؛ مانند آشــکار شــدن سر و ِس ّــر آلسعود با
اسرائیل .در نهایت ،سیاست آمریکا این است که سلطۀ اسرائیل
را بــر سراســر منطقــه گســترش دهــد و همۀ این مقدمــات برای آن اســت که آمریــکا و همپیمانانش
بتوانند توان رویارویی با بیداری اســامی و محور مقاومت اســامی را برای خود به وجود آورند .ا گر
این اتفاق بیفتد ،آنها میتوانند برای مقابله با ایران همگرا شوند.
بهشــتیپور :از زمــان جیمــی کارتــر ،این مطرح بــود که جایی را برای اســکان فلســطینیها به آنها
بدهنــد و مســئله را حــل کننــد؛ ولــی حــل نشــد و فکــر نمیکنــم این طــرح به جایــی برســد .ترامپ
کوچکتر از آن است که بتواند چنین طرحی را پیاده کند و به نتیجه برساند.
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ایزدی :یک تفاوت وجود دارد :رؤســای جمهور قبلی آمریکا هیچگاه نگفتند بیتالمقدس پایتخت
اســرائیل اســت ،ولــی ترامپ گفت .از این جهــت ،تیم ترامپ میگویند« :مــا از قبلیها متفاوتیم.ما
همــان کار را کردیــم و میکنیــم که دیگــران نکردند ».بعضــی از جمهوریخواهان بــه ترامپ توصیه
میکردند که چنین کاری را نکند زیرا موجب خشــم اعراب میشــود و دنیای عرب به هم میریزد،
ولی او این کار را کرد و تا امروز اتفاق خاصی نیفتادهاست.

روسیه تا وقتی با حرکتهای اسالمی مبارزه میکرد ضعیف میشد ،اما از زمانی که با محور مقاومت اسالمی
همکاری میکند تقویت شدهاست.

بهشتیپور :البته دنیای عرب تا ّ
حدی هم به هم ریختهاست.ظهور این تأثیر را ماه رمضان گذشته
در تظاهرات روز قدس در جهان عرب مشــاهده کردیم .برگزاری مراســم تظاهرات روز جهانی قدس
در جهان عرب نسبت به سالهای گذشته متفاوت بود.
ایــزدی :همــان هفتــۀ بعد ،نــه اآلن! نکتۀ آخر راعــرض میکنم و آن توجه به سیاســت داخلی آمریکا
و تصمیماتی اســت که در حوزۀ سیاســت خارجی میگیرند ولی متأثر از مســائل داخلی اســت .یکی
از دالیلی که آقای ترامپ از برجام خارج شــد مســائل سیاســی داخل آمریکا بود .ترامپ احساسات
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خاصی نســبت به اوباما داشــت و دارد و میخواســت کارهایی که در زمان اوباما صورت گرفته را زیر
سؤال ببرد و سابقۀ اوباما را خراب کند .ترامپ فهرستی از برنامهها را در دست دارد که از نظر سیاست
داخلــی میخواهــد علیه اوباما انجام دهد .او نگران گرایش کنگره به ســمت دموکراتهاســت ،زیرا
در ایــن صــورت خطر اســتیضاح ترامــپ جدیتر خواهد شــد .انتخابــات میاندورهای بــرای ترامپ
اهمیــت ویــژه پیدا کردهاســت .محدودیتهایی که بــرای ورود ایرانیان به آمریکا بــه کار میگیرند،
بر خالف ادعای ترامپ که میگوید ما دشــمن ملت ایران نیســتیم ،نشانهای از تأثیر مسائل داخلی
آمریکا بر سیاست خارجی آن است.
مؤمنیراد :اآلن رویکرد ترامپ چنین اســت :خروج از معاهدات دوجانبه و چندجانبۀ بینالمللی و
ارائــۀ چهره واقعی سیاســت آمریکا بدون هیچگونه پردهپوشــی.
ً
رؤســای جمهــور آمریــکا پیش از ایــن معموال چهرهای آراســته از
آمریکا به جهانیان ارائه میکردند ،در حقیقت ســیمای آمریکا را
بــا نقاب به مردم دنیــا معرفی میکردند؛ ولی ترامپ چهرۀ آمریکا
را عریان و بینقاب در مقابل جهان آشــکار کردهاســت .خروج از
«مــعــامــلــۀ ق ـ ــرن» ی ـکــی از
اولویتهای سیاستهای
یونســکو ،خروج از پیمان پاریس ،خروج از تفتا ،خروج از برجام،
آمریکا در خاورمیانه است.
خــروج از شــورای حقــوق بشــر ...اینها همــه کنــار زدن نقاب از
سیمای آمریکاست .کارتر با شعار حمایت از حقوق بشر روی کار
ً
آمد .اصوال شعار دموکراتها حقوق بشر و دموکراسی بودهاست،
حتــی آنهــا مدعــی صــدور دموکراســی بودنــد؛ امــا ترامــپ کافۀ
تبلیغــات سیاســی آمریــکا را به هم ریختهاســت :به جــای ایفای
ً
نقش دوگانه بین فلســطینیها و اســرائیلیها صریحا از اسرائیل حمایت میکند؛ با افتخار با پادشاه
دیکتاتــور عربســتان رقــص شمشــیر میکند و بــا صراحت میگوید کــه «باید این گاو شــیرده را هرچه
بیشتر دوشید» و آلسعود را آشکارا میدوشد؛ ا گر سازمان تجارت جهانی نیز به نفع او حرکت نکند
آن را تحریم میکند؛ با کمال وضوح ســخن از اولویت منافع آمریکا در برابر منافع و حقوق جهانیان
به میان میآورد؛ در عوض ،به مردم آمریکا قول داده که بیکاری را کم کند و از تولید ملی در مقابل
محصوالت خارجی حمایت کند .ما باید ببینیم که با توجه به این حرکات آمریکا چگونه میتوانیم
ّ
از حقوق بشــر و دموکراســی وآزادی به نفع ملت ایران و مســلمانان منطقه در عراق و سوریه و لبنان
و یمن و ...دفاع کنیم؛ تعامل ما با کشورهای منطقه چگونه باید باشد تا بیشترین سود و کمترین
زیان را برای ملتها-بهویژه ملت ما-داشته باشد.
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ســخنی هــم در مــورد اوضــاع عــراق مطــرح کنــم .مــردم عــراق در مقــام ثبــوت مســلماناند ،ولــی
در مقــام اثبــات نــگاه میکننــد کــه دولتهایی کــه در ســالهای اخیــر در عــراق روی کار آمدهاند تا
چــه انــدازه توانســتهاند بــه مطالبــات مــردم عــراق جامــۀ عمــل بپوشــانند .آرمــان شــیعه بازآفرینی
دولــت امــام علــی(ع) در مراتــب بســیار متفــاوت در مقیــاس واحدهــای سیاســی موجود اســت ،ولی
ً
آیــا دولتهــای موجــود اصوال در جهــت بازآفرینی دولــت امام علــی(ع) عملی شایســته و مؤثر از خود
نشــان دادهانــد؟ اقبــال یــا ادبــار مــردم عــراق در برابــر دولتهــای مالکــی و عبــادی برای چیســت؟
ً
آیــا ایــن دولتهــا اصــوال در راســتای آن دولــت متعالــی و مترقــی قابــل یــادآوری و ذکــر هســتند؟

روابط پنهانی رژیمهای مرتجع عربی با اسرائیل دارد یکی پس از دیگری آشکار میشود.

شــیعه تــا اندازهای به این دولتها نزدیک میشــود که این دولتها به آرمــان دولت علوی نزدیک
شــوند .این آرمان ،نهتنها در ایران و عراق ،که به طور کلی در منطقه و جهان عرب و جهان اســام
قابل ردیابی و پیگیری است .در کشور خودمان نیز کمابیش چنین وضعیتی قابل مشاهده است.
هرکه به عدالت نزدیک میشــود مردم به او نزدیک میشــوند و هرکه از عدالت دور شــود مردم از او
دور میشوند .گویی عدل و عدالت از علی(ع) و آرمان او تفکیکشدنی نیست.
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در حقیقــت ،میخواهــم بگویــم آرمان دولت اســامی در مقام ثبوت را باید از آرمان دولت اســامی در
مقام اثبات تفکیک کنیم .دولتی که نتواند معیارهای اسالم را پیاده کند و دچار فساد-بهویژه فساد
ً
اقتصادی-شــود طبیعتــا نمیتواند اعتماد مــردم را به خود جلب کند .بهویژه ،امپراتوری رســانهای
غرب و امپرالیسم خبری عرصه را بر کسانی که میخواهند آرمان علوی رادر دنیای امروز پیگیری کنند
بسیار تنگ میکند و از تبلیغات منفی و جنگ و عملیات روانی علیه آنها خودداری نخواهد کرد.
ً
زارعی :مقدمتا ،با توجه به این که محور بحث امپریالیسم آمریکاست ،با یک سؤال شروع میکنم.
ســؤال این اســت که آنچه در آمریکا ســبب روی کار آمدن ترامپ شــد آیا یک اتفاق بود یا نه؛ یعنی
یک حادثهای بود که باید ظرف یک دورۀ چهار ســاله تحلیل و بررســی شــود یا اینکه این وضعیت
اســتمرار پیدا میکند؟ پاســخ این ســؤال خیلی دشــوار نیســت.
انتخــاب آقای ترامــپ به وضع داخلی جامعــۀ آمریکا برمیگردد.
آیــا جامعــۀ آمریکا اآلن به طور نســبی از آقای ترامپ رضایت دارد
یا نه؟ سیســتم فعلی آمریــکا ،کنگره ،ارتش ،باقی دســتگاهها آیا
بــا ترامــپ همــکاری میکننــد یا همــکاری نمیکنند؟ پاســخ این
لس ـ ـعـ ــود بــا
َس ـ ــر و ِسـ ـ ـ ّـر آ 
ســؤاالت معلوم است ،یعنی معلوم است که مقبولیت ترامپ در
اسرائیل است.
ُ
جامعۀ آمریکا کاهش پیدا نکردهاست .طی یک سال و خردهای
کــه از روی کار آمــدن ترامــپ گذشــته ،کم حادثه پیــش نیامده؛
ولی مقبولیت ترامپ در آمریکا کاهش نشان نمیدهد.
ایــزدی :موضوعی که ســبب شــد تــا بعضی از دوســتان در داخل
کشور بهاشتباه گفتند کلینتون رأی میآورد همین بود که یک عده در انتخابات پای صندوقهای
ً
رأی آمدنــد کــه قبال نمیآمدند و در نظرســنجیها دیده نمیشــدند .برای انتخابات بعدی ،ســؤال
ایــن اســت کــه آیا اینهــا به دنبال ترامــپ خواهند آمد یــا نه .این یک ســؤال کلیدی اســت .ا گر به
نظرسنجیها نگاه کنید ،هیچوقت محبوبیت ترامپ به  50درصد نرسیده :چه در روزی که انتخاب
شــد ،چه در این یک ســال و نیم گذشــته ،محبوبیت او  37-36درصد بود و اآلن بیشــتر شــده وبه
ً
 40درصد افزایش پیدا کردهاســت؛ بنابراین ،قاعدتا نباید ایشــان دوباره رئیسجمهور آمریکا شــود.
منتها اشتباهی که دفعۀ قبل اتفاق افتاد این بود که به این نظرسنجیها نگاه میشد و میگفتند
بــا  38درصــد محبوبیت چه کار میخواهد بکند و چگونــه میتواند رأی بیاورد؟ پس رئیس جمهور
نمیشود.
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زمانــی که شــما سیســتم الکتــرال را وارد میکنید یک عدهای را از دســت میدهیــد .البته در نهایت
هــم خانــم کلینتــون ســه میلیــون بیشــتر رأی آورد ،ولی ایــن ویژگی دموکراســی آمریکایی اســت که
گاهــی اوقــات آنکه بیشــتر رای میآورد مغلــوب آن که کمتر رای آوردهاســت میشــود .ا گر رأیگیری
مردمــی بود خانم کلینتون رئیسجمهور میشــد ،منتها در سیســتم الکتــرال وضع فرق میکند .در
این سیســتم مهم این نیســت که شــما چهقدر رأی آوردهاید ،مهم این اســت که رأی چه کسانی را
به دســت آوردهاید .البته اتفاقاتی هم در این یک ســال و نیم افتادهاســت ،مثل کاری که اتحادیۀ
اروپا و چین میکنند .این کار در جواب تعرفههای اقتصادی اســت که ترامپ وضع میکند .اینها

بهشتیپور :ترامپ کوچکتر از آن است که بتواند معاملۀ قرن را به نتیجه برساند.

ً
ایالتهایی را که اصطالحا میگویند بینابین هســتند [و اتفاقا اینها ترامپ را رئیسجمهور کردند]
هــدف قــرار میدهنــد تا در این ایالتهــا نارضایتی ایجاد کنند .نتیجۀ حرفهای من این اســت که
نظرسنجیها را خیلی جدی نگیرید!
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زارعــی :بــه قــول شــما نمیشــود خیلــی روی آنها حســاب باز کــرد .ولی بحــث دیگری هــم داریم و
آن بحــث ایــن اســت که رئیسجمهوری که حاال حا کم اســت و مســئول خیلی چیز هاســت قبل از
درصد آرا را داردُ .پر کردن  10درصد خأل رأی در زمان تبلیغات انتخاباتی خیلی عجیب
انتخابات 40
ِ
ً
و غریــب نیســت .حداقل من گمانم این اســت که ترامپ دوباره احتماال رأی مــیآورد ،یعنی با این
ً
اوضاعــی کــه دارد پیــش میرود احتمــاال رای میآورد و به نظرم سیاســتهای ترامــپ برای جامعۀ
آمریــکا دســتاوردهایی هم خواهد داشــت :چیــزی که ما داریم میبینیم این اســت که به سیســتم
آمریکا خسارتی نزدهاست .ا گر شرایط این باشد ،یعنی ا گر تصور من درست باشد و ما با یک حادثه
در روی کار آمــدن ترامــپ مواجــه نبودیــم بلکــه یک وضعیتی هســت کــه نتیجــۀ آن روی کار آمدن
ترامــپ اســت ،هنوز همان وضعیت هســت و در آینده هم همان دالیل بــرای انتخاب ترامپ وجود
دارد .حتــی ممکن اســت بعــد از ترامپ کســانی از همین قماش
بتوانند با همین شعارهای پوپولیستی و با یک سلسه اقدامات
[نژادگرایانه] کارهایی انجام بدهند.
رؤس ــایج ــمــه ــور پیشین
به هر حال یک فرضیه این اســت .ا گر فرضیه این باشــد ،پاســخ
آمریکا پیش از ایــن چهرۀ
بــه ایــن ســؤال کــه آینــدۀ منطقــۀ مــا از این منظــر [که سیاســت
آمــریــکــا را بــا نــقــاب بــه دنیا
آمریکاییهــا چــه خواهــد بــود] قابــل پیشبینــی اســت .پاســخ
مــعــرفــی مـ ـیک ــردن ــد ،ولــی
ایــن ســؤال هم خیلی دشــوار نیســت ،جوابش این اســت که ما
ینــقــاب
ت ــرام ــپ چ ــه ــرۀ ب ـ 
آمریکا را آشکار کردهاست.
یــک ســال و نیــم تجربــه کردیــم و سیاســتهای او در منطقه در
ســالهای آینده در دورۀ ترامپ (دو سال ،شش سال ،یا بیشتر)
اســتمرار پیدا میکند .ما شــاخصها و معیارهایی بــرای ارزیابی
وضعیت آینده [که تا حدی قطعی است و دالیلی برای قطعیتش
وجود دارد] در دســت داریم .ا گر اوضاع با این روند جلو برود ،چند عنصر شــاخص تصمیمگیری در
سیستم ترامپ وجود دارد که در آیندۀ وضعیت منطقه تأثیرگذار است.
به نظرم ا گر بخواهیم تصویری کلی ارائه بدهیم ،باید بگوییم منطقه آیندۀ نسبتا مغشوشی خواهد
داشت .در آمریکا در دوران ترامپ تصمیمات بدون در نظر گرفتن تشریفات قانونی به اجرا گذاشته
میشوند  .در دوران بوش هم شاهد دور زدن قوانین به وسیلۀ دولت او و شاهد کوتاه شدن فاصله
بین تصمیم و اقدام بودیم؛ منتها باز در مقایسه با چیزی که در دورۀ ترامپ شاهدش هستیم ،این
وضعیت در دوران ترامپ وخیمتر است.
مــا بایــد انتظــار یــک ســری رخدادهای غیــر مترقبه و غیر قابــل محاســبه در این منطقه باشــیم؛ در
عیــن حــال ،وقتــی ما رفتــار آمریــکا را در ُبعد نظامی مالحظــه میکنیم ،متوجه میشــویم که با نوعی
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ً
محافظــهکاری تــوأم اســت؛ مثــا ،آمریــکا در بعد برخــورد نظامــی در مواجهه با پیشــرفتهای اتمی
کره نوعی خویشــتنداری ازخود نشــان داد و بحران را به مســیر سیاســی هدایت کرد .در ســوریه نیز
کمابیش شاهد چنین حالتی هستیم :توپ و تشر زیاد میزنند ،ولی هنگام عمل بسیار محافظهکار
میشــوند و ســعی میکنند از خطوط قرمز تجاوز نکنند .کاری که آمریکا در ســوریه انجام داد حمله
به ســه پادگان متروکه بود .اقدامات نظامی آمریکا در ســوریه توأم با خویشــتنداری بود تا همدستی
پنهان آن با تروریستها آشکار و آشکارتر نشود.
در پرونــدۀ یمــن همیــن ویژگــی هســت .اآلن شــما نــگاه کنیــد ،در تجاوز به کشــور یمن ،فرانســه و

سیاسی موجود است.
آرمان شیعه بازآفرینی دولت امام علی(ع) در مقیاس واحدهای
ِ

انگلیــس هســتند ،عوامــل آنهــا یعنــی عربســتان و امــارات هم هســتند .آمریــکا در یمن به وســیلۀ
ً
شــرکت بلــک واتــر ()Black Waterحضــور مســتقیم دارد ،ولــی خــودش رســما بــه یمــن لشکرکشــی
نکردهاســت.این نوع خویشــتنداری و محافظــهکاری دالیلی دارد .به نظــرم بزرگترین دلیلش این
اســت که آمریکاییها ،به دلیل اینکه بســیار گســترده در منطقه پخش هستند و جمعیت زیادی از
نظامیان آمریکایی در اطراف ما هســتند ،آســیبپذیرند؛ یعنی میترسند که اوضاع جوری شود که
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به پایگاههای آمریکا آســیب برســد .برای حفظ پایگاههای خود ،خیلی دســت به عصا راه میروند.
در حالی که انگلیسیها و فرانسویها این وضعیت را ندارند.
نکتۀ دیگری که در اینجا هست این است که ما در رفتار نظامی آمریکا در سوریه و در بعضی جاهای
دیگــر یــک نوع اقتدارنمایی میبینیم؛ یعنی تالش برای اینکه نشــان دهند کــه «ما مقتدریم ،ما در
بعد نظامی مقتدریم ،ما تعیینکنندهایم ».وقتی تبلیغات نظامی اینها را مرور میکنیم ،این نتیجه
بــه دســت میآیــد .این واقعیت به ما چــه میگوید؟ به ما میگویــد که آمریکاییها تــا آنجا که بحث
ژســت و پرســتیژ و جنگ روانی باشــد جلو میآیند ،اما آنجا که کار به جای باریک کشــیده میشــود
محافظهکار میشوند و دست به عصا راه میروند .مطلب آخری که میخواهم عرض کنم این است
که به نظر میرسد آمریکا منطقۀ ما را به طور کلی به سه قسمت تقسیم کردهاند و برای هر قسمت
یک استراتژی دارند .این سه قسمت را به سفید و خا کستری و
قرمز آمریکا
قرمــز میتوان نامگذاری کرد .ایران در کانون منطقۀ ِ
قــرار دارد ،جایــی کــه آمریکا ییها احســاس میکنند کــه باید در
ابعاد امنیتی حدا کثر مالحظه و خویشــتنداری را داشته باشند.
هــرکــه بــه عــدالــت نــزدیــک
ایــران و منطقــۀ ایران برای آمریکاییها منطقۀ خطر به حســاب
میشود مردم به او نزدیک
یش ــون ــد ،و ه ــرک ــس از
مـ ـ 
میآیــد .آمریکاییها تحت فشــار اســرائیلیها ممکن اســت گارد
عدالت دور شود مردم از او
قویتری در برابر ایران بگیرند؛ ولی در ُبعد نظامی به این سمت
دور میشوند.
نیامدند و نمیآیند ،چون میدانند در صورت حمله به خطوط
قرمز ایران ،ایران بالفاصله عکسالعمل الزم را نشان میدهد.
یــک نــگاه دیگر این اســت کــه این وضعیــت قرمز اســت ،اما این
ّ
خط قرمز به مفهوم منطقۀ خطر است؛ یعنی آمریکا این منطقه
را قرمــز میبینــد ،نــه اینکــه این منطقه بــرای ما هم قرمز اســت ،برای اینکه ســپاه پاســداران وجود
دارد که ا گر الزم باشــد عملیات میکند .آمریکاییها همین وضعیت را در بحث حزباهلل هم دارند
ً
و میداننــد ا گر به حزباهلل آســیب بزنند حزباهلل حتما عمــل میکند .پس این وضعیت قرمز برای
آمریکاییهاســت ،بــرای اینکه آنها بــا واحدهای نظامی در این منطقه طرفانــد و این واحدها در
طول زمان گســترش پیدا کردهاند .حاال دیگر در عراق حشــد الشــعبی هم پیدا شده ،انصار اهلل هم
آن طــرف در یمــن پیــدا شــده که بــرای خــودش انگیــزه دارد ،گروههــای دیگری هم هســتند که در
ســوریه شــکل گرفتنــد و دارند مانور میکنند .آمریــکا هر قدر جلوتر میآید میبینــد وضعیت منطقه
برای او قرمزتر میشــود .این وضع او را وادار به اقدام نظامی نمیکند ،بلکه وادار به احتیاط بیشــتر
میکند.
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مــا تــا حــاال وضع آمریــکا را این طــور دیدیم .یک منطقــۀ قرمز برای آمریــکا وجــود دارد .یک منطقۀ
خا کســتری هم هســت که منطقهای اســت که به نظر آمریکاییها مشکل وجود دارد ،ولی مشکلی
ّ
ً
که قابل مدیریت و قابل گفتوگو و قابل حل و فصل اســت؛ یعنی روســیه و ترکیه و پا کســتان .واقعا
میشــود تجزیه و تحلیل کرد که آمریکاییها با این ســه واحد در مراتبی مشکل دارند .در برخورد با
این سه واحد ،آمریکاییها سیاست تغییر تدریجی را پیش گرفتهاند ،سیاست استفاده از فرصتها
و لحظهها را در پیش گرفتهاند؛ در عین حال ،ا گر نتوانند در جاهایی وارد گفتوگو و مذا کره شوند،
وضعیت را کنترل و مهار میکنند.
یــک منطقــه بــرای آمریکاییهــا منطقــۀ ســفید اســت ،یعنی عربســتان و مصــر و ....اینهــا منطقۀ
ســفید آمریکا محســوب میشوند .آمریکاییها معتقدند که ما باید از منطقۀ سفید استفاده کنیم.
معتقدنــد که هزینههای سیاســتهای آمریــکا در مناطق قرمز و
خا کســتری را باید بر دوش کشورهایی که از نظر آمریکا سفیدند
قــرار بدهنــد و این اســتعداد و وضعیت را هــم در اینها به نوعی
میبینند.
ً
امپریالیسم خبری عرصه را
اجمــاال ،من ا گر بخواهم با همین جمعبندی وارد بحث ســوریه
بر کسانی که آرمان عدالت
بشــوم ،به نظرم میآید که پروندۀ نظامی ســوریه در حال بســته
و دولـ ــت عــلــوی را مطرح
شــدن اســت؛ یعنی شــعلههای امنیتی ونظامــی مخالف نظام و
میکنند تنگ میکند.
بحــرانزا در ســوریه در حــال کاهش هســت ،ما وضعیــت را رو به
کاهش میبینیم .عملیات جنوب ،که یک مقدار با سر و صدای
آمریکاییهــا هــم مواجــه شــد ،تــا آخــر ادامه پیــدا کــرد و منطقۀ
جنوب پا کســازی شــد .عملیات در منطقــۀ ادلب-دیر یا زود-
ً
احتماال شروع میشود و ما ممکن است شاهد حرکت به این سمت باشیم .به نظرم ،آمریکاییها
همان کاری که تا حاال کردند با همین اندازه و حدود انجام میدهند و من فکر نمیکنم ما با بحران
جدیدی مواجه شویم.
مهتدی :من یک نکتۀ کوچک در بحث سوریه عرض کنم .به باور من ،سیاستهای دولت ترامپ و
اوباما در سوریه تفاوتی با هم ندارند .ما روندی نگاه میکنیم و میبینیم که این دو طیف که آمدند
سیاســتهای آنها در مورد ســوریه هیچ تغییری نکرد .سیاســت اصلی آمریکا حفظ جغرافیاســت:
جغرافیایی که به صورت نیابتی تصرف کرده را باید با هر وسیلهای حفظ کرد .سیاست آمریکا حفظ
جغرافیاســت .ایــن جغرافیــا اولویتهایــی دارد .بنــده از کســانی بودم که روی شــرق ســوریه خیلی
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تأ کید داشــتم ،اما بعد دیدم آنجا ّ
خط قرمز نیســت .وقتی روسها به ســمت پایگاهها و منابع نفتی
میروند ،آمریکاییها مواضع آنها را بهشــدت بمباران میکنند و  150کشــته از شــرکتهای روســی
میگیرند.
ً
بایــد ببینیــم ّ
خــط قرمزهــای آمریــکا چیســت .در بحــث نظامــی کامــا مشــهود اســت :آمریــکا یــک
جغرافیایــی را در ســوریه گرفتــه و نمیخواهــد آن جغرافیــا را از دســت بدهــد .چه آمریــکای اوباما و
چه آمریکای ترامپ در خصوص این جغرافیا از لحاظ سیاســی تفاوت سیاســت ندارند .یک جایی
ّ
خط قرمز است ،آنجا وارد میشوند و جدی ضربه میزنند و مقاومت میکنند .من باورم این است

در سیســتم الکترال انتخابات ریاستجمهوری آمریکا ،مهم این نیست که شــما چهقدر رأی آوردهاید ،مهم
رأی چه کسانی را به دست آوردهاید.
این است که شما ِ

کــه آمریکاییهــا در موضــوع نظامی جز این جغرافیــا حرفی ندارند که اتفاق خاصی بیفتد .در ســایر
حوزهها ،این دعوای بقیۀ بازیگران است.
خامهیــار :عجلــهای در کار آمریکاییهــا نیســت .تجربیاتــی که ما داریــم میگوید که در گذشــته هم
حرکت آمریکاییها نسبت به کشورها و مناطق مختلف تدریجی بودهاست؛ به عنوان مثال ،تجزیۀ

109

فرهنگاسـالمی
شمارۀ  / 54-53مهر و آبان 1397

ســودان چند ســال طول کشــید ،عجلهای وجود نداشــت ،یک پروژۀ کلی بود .مثل بازی شطرنج،
مهره به مهره قدم میگذارند و حرکت میکنند.
مهتدی :من حرکت در طول زمان را قبول دارم  ،ولی نداشــتن عجله خودش نشــان میدهد برنامۀ
خاصی برای اینکه اتفاق مشخصی بهسرعت انجام بشود ندارند.
خامهیار :من بهشــدت با این نظر مخالفم  .شــما دربارۀ طر حهای پنتا گون راجع به تسخیر منطقه
و ســناریوها یــا مطالعــات و پروژههایــی که انجام شــده و در طی ســالیان دراز اجرایی شــده تحقیق
ً
کنیــد .در ســالهای اخیــر ،طر حهــای آمریــکا کامــا آشــکار و مشــخص اســت و هیــچ نیــازی هم به
پنهــانکاری نیســت .آمریــکا بــرای همۀ ایــن منطقــه طر حهای
ویــژه و پروژههــای متعــدد دارد و مطالعــات گســتردهای انجــام
شدهاست .این فرایند ممکن است ّ
طی نیم قرن صورت بگیرد،
ّ
طــی چنــد دهه صــورت بگیرد .شــما انتظــار دارید در ســوریه که
هفت ســال درگیر جنگ اســت یک مرتبه در ّ
طی یک ســال یک
مـهـتــدی :آمریکاییها در
سوریه برای ماندن برنامه
منطقۀ کردســتان سوری اعالم شــود؟ خب چنین چیزی اتفاق
ً
دارند.
نمیافتــد .تشــکیل کردســتان عراق جــدا چهقدر طول کشــید؟
خود این درس عبرتی
بارزانی چند ســال دنبال این قضیه بود؟ ِ
برای جاهای دیگر است.
ُ
ّ
ســوریه،طی هفت ســال گذشته،
مهتدی :در منطقۀ کردنشــین
به اندازۀ یکصدم حرکت در اقلیم کردستان عراق حرکت کردند؟ باور من این است که آمریکاییها
بــرای مدیریــت سیاســی این جغرافیا که میشــود گفت یکچهارم خا ک و ســرزمین کشــور ســوریه
اســت در طول این چند ســال اقدام جدی نکردند .آمریکا ،چه از نظر نظامی و چه از نظر سیاســی،
طــرح کاملــی بــرای ســوریه ندارد .حفظ جغرافیا درســت اســت ،اما بــرای بازی با بازیگران سیاســی
آینــده اقدامــی نکردنــد .در یــک جمله ،باور من این اســت کــه آمریکاییها در ســوریه بــرای ماندن
برنامــه دارنــد ،امــا برای ترکیبات سیاســی و جمعیت و جغرافیا و احزاب برنامــه ندارند .در عراق هم
ً
این موضوع که میفرمایید دقیقا درست است.
با ما در سوریه رویارویی جدی نکردند و وارد جنگ و درگیری نشدند ،در جاهایی که برای ما ّ
خط
قرمــز بــود وارد نشــدند .در عــراق هــم آمریکاییها تــاش میکنند تنگنــای رقابتی مــا را در حوزۀ نرم
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ایجاد کنند .به باور من ،نه دولت اوباما نه دولت ترامپ [که با این همه سر و صدا آمده] با ما حتی
به صورت نیابتی درگیری سخت انجام ندادهاند.
شیخاالســام :هیچ چیز مخفی نبوده .آمریکا علنی آمده و گفته و فکر میکرده که میتواند بگوید،
وگرنــه نمیگفــت .زورش را هــم زده ،هفــت ســال زور زده ،نهتنها خــودش بلکه انگلیس و فرانســه و
عربســتان و ترکیــه و هــر نیرویــی کــه میتوانســته آورده؛ امــا شکســت خورده و نتوانســته بــه اهداف
خودش-که ســقوط رژیم ســوریه بود-برســد .نهتنها آمریکا که کل غرب از نظر راهبردی در سوریه

امروز حزباهلل با تمام قدرت در لبنان به حیات سازندۀ خود ادامه میدهد.

باختنــد ،امــا روسهــا به دلیــل همکاری بــا محور مقاومت اســامی بردند .روســیه ،در مشــارکت با
ایران ،میتواند از دریای خزر هر جا را بزند؛ ناو آمریکایی که در خلیج فارس است ،ا گر ایران موافقت
کند ،روسیه میتواند از دریای خزر آن را بزند.
دنیــا بــه نظــر مــن اینجــور اداره میشــود .قدرتهــا به هــم تفهیم قــدرت میکنند تا قــدرت طرف
مقابــل را در نظــر داشــته باشــند .قدرت خــودش را به طــرف مقابل تفهیــم میکند و بر اســاس این
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تفهیــم امتیــاز میگیرد .اینکه میگوییــد آمریکا میخواهد در این جغرافیا بماند برای این اســت که
میفهمد اآلن در سرنوشــت سیاســی ســوریه ا گر ایــن یک ذره جا را هم رها کنــد دیگر چیزی ندارد.
ُ
آمریکا سرمایهگذاری زیادی روی کردها کرده ،ولی میبیند نمیتواند از آنها آنطور که میخواهد
استفاده کند.
به نظر من ،ما منطقۀ خودمان را به ســوی اســتقالل بیشتر پیش بردیم .آمریکا میخواست با فشار
زیــاد مقاومــت حــزباهلل را نا کارآمد کند .مگر نمیخواســت این کار را به نفع اســرائیل انجام دهد؟
قدرت تمام در لبنان به حیات ســازندۀ خود ادامه میدهد .آمریکا در
نتوانســت! امروز حزباهلل با
ِ
لبنان و سوریه و عراق در حال عقبنشینی است .البته از نظر تبلیغاتی به گونهای رفتار میکند که
گویی سررشــتۀ امور را در دســت دارد  .نقطۀ قوت آمریکا و نقطۀ ضعف ما تبلیغات اســت .آمریکا به
طور جدی در تجاوز نظامی به خا ک یمن و قتل عام مردم یمن
مشــارکت دارد ،انگلســتان در این زمینه به صــورت فعال حضور
دارد.
متقــی :جنــاب آقای شیخاالســام گفتنــد ما پیروزیهــای محور
مقاومــت را بــاور نمیکنیــم .خــدا رحمــت کنــد بــازرگان را کــه
میگفــت« :آقا این انقالبی که ما انجــام دادیم یک امر بزرگی بود
کــه نفهمیدیــم که ایــن امر بــزرگ را ما شــکل دادیــم »،میگفت:
«مثــل ایــن بــود که کســی رفته بــود در جنگل یک شــیر را شــکار
کــرده بــود ،پایــش را گرفته بــود آورده بود دم قهوهخانه .داشــت
چای میخورد که یک نفر گفت این شیر را چه کسی شکار کرده،
گفتند فالنی .گفت" :تو میدانی چه چیزی شکار کردی؟" گفت" :نه ".گفت" :این شیر است!" طرف
از تــرس شــیری که شــکار کرده بــود غش کرد!» ما این وضعیت را داریم کــه حوزۀ تحلیل ما با حوزۀ
ً
کنشــمان کامــا دو نتیجــه با دو قالب متفاوت دارد .علت این اســت که مجموعههای کنشــگر ما از
ارادۀ قوی برخوردارند؛ ولی دیپلماتها ،روشــنفکران ،اســتادان ،و دانشگاهمان متأسفانه معادلۀ
قدرت را در یک فضای شبهارعاب درک میکنند .به همین دلیل است که این فضا وجود دارد.
پرســش اصلــی این اســت کــه آمریکا امــروز در خاورمیانه چه وضعیتــی دارد .امروز آمریــکا در منطقه
حضور دارد وحضورش برای بقاســت ولی نه برای درگیر شــدن با جمهوری اســامی ایران .سیاست
آمریکا در ارتباط با ما چیســت؟ سیاســت آمریکا یک نوع جنگ کمشــدت اســت .جنگ کمشــدت
آمریــکا چــه ویژگیهایــی دارد؟ ایــن ویژگــی را دارد که معادلۀ کاهــش قدرت را در ارتباط با ســاختار

آمریکا در سوریه و عراق در
حال عقبنشینی است.
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داخلی ما تنظیم میکند :یعنی گســترش بحرانهای اجتماعی و گســترش بحرانهای اقتصادی و
تقاطع دادن بین بحرانها .مســئلۀ آمریکا در رابطه با ایران این نیســت که با ایران در ســوریه درگیر
بود ،مســئلۀ آمریکا خیلی اساســیتر اســت ،آمریکا دارد در داخل ایران فتنهانگیزی میکند .ســوریه
و عراق و یمن و لبنان همه به جمهوری اســامی متصل هســتند .ا گر آمریکا خواســته باشــد یک جا
درگیر شود زمینه برای یک نوع جنگ تصاعدیابندۀ گسترده به وجود میآید.
سیاســت آمریکا امروز این اســت که مغزها را در ایران تضعیف کند .این بحث نفوذ که مقام معظم
ً
رهبری برآن تأ کید داشــتند به این معنا نیســت که مثال آقای الف در تیم مذا کرهکننده حضور یابد.
بحث نفوذ این اســت که یک قالب اندیشــهای ایجاد شود که این قالب اندیشهای مقاومت و اراده
و کنشــگری را از یادها ببرد .این فرایند در ایران امروز شــکل گرفتهاســت ،میدان جنگ از زمین به
ذهن منتقل شدهاست.
ایــران یک عرصۀ دیگــر هم دارد که حوزۀ قلب اســت .این حوزه
بــه قلــب عاطفــی مربــوط میشــود (یعنی میزانــی کــه جامعه به
حکومت عشق بورزند) .با توجه به فرایندی که وجود دارد ،این
سرمایۀ اجتماعی روز به روز تضعیف میشود .من صریح بگویم:
نقطۀ قـ ّـوت آمریکا و نقطۀ
در یک کالس  15نفرۀ دانشگاه تهران  13نفر به نهادهای رسمی
ضعف ما تبلیغات است.
ً
کشــور نقــد دارنــد .در فضایــی کــه شــما قبــا الگــوی رفتــاریات
حاشــیهای و غیر مســتقیم بــود ،امروز نا چاری مســتقیم بیایی،
تمام قد بایستی ،و فضاها را شکل بدهی .پس این ارتباط قلبی
و عاطفی دارد تضعیف میشود.
نگاهــی کــه مــن دارم این اســت کــه راهبــرد آمریــکا راهبــرد زدن
مقاومــت مــردم ایــران بــر اســاس الگویی اســت کــه دکتر ایــزدی به آن اشــاره داشــت .مقــام معظم
رهبــری راهبــرد دشــمن را مطرح کردند .متأســفانه ما از این بحث درک عملیاتــی و اجرایی نداریم.
بحــث مقــام معظــم رهبری این بــود که امروز وظایــف پنتا گــون و وزارت خزانــهداری آمریکا متحول
ُ
شدهاســت .یعنــی چــه؟ چندیــن بار بر این مســئله تأ کید داشــتند که آمریــکا در ارتباط بــا ما کنش
نظامی ندارد .متأســفانه ،بعضی از افراد در داخل ایران از همان حوزۀ فکری ســعی کردند الگوهای
رفتــاری خودشــان را کــه مبتنــی بر مماشــات و ســازش بود توجیــه کنند؛ گفتنــد نزدیک بــود درگیر
جنگ شــویم .جنگ از نظر آمریکاییها اولین گزینه نیســت ،کنش آنها عقالنی اســت و جنگ گام
آخــر اســت .همۀ بحثهایی که دکتر زارعی و دکتر نوریان مطــرح میکنند به لحاظ تا کتیکی همین
منطق را در حوزۀ راهبردی نشان میدهد.
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بنابرایــن ،از فضــای دیگــری بــه راهبــرد آمریکا نــگاه میکنم و آن فضا چنین اســت :امــروز جمهوری
اسالمی ایران هارتلند ( )heartlandمنطقه شده است و آمریکا می خواهد این هارت لند را بزند،
آن هــم بــر اســاس یک الگوی کمهزینه .مشــابه ایــن کار را آمریکاییها در دهــۀ  1980م .در رابطه با
اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی انجام دادند .اروپای شرقی چه وقت در وضعیت بحران قرار
گرفت؟زمانی که در ســال  1987م ،اراده در اتحاد شــوروی در چارچوب کنگرۀ  27حزب کمونیست
شــوروی فــرو ریخــت .متأســفانه آن زمان هــم وزارت خارجۀ ما درک دقیقی نســبت بــه تحوالت آن
منطقه نداشت.
امروز جمهوری اســامی ایران هارتلند خاورمیانه اســت .سیاســت آمریکا زدن این هارتلند است،
ولــی زدن هارتلنــد در قالــب نظامی که مبتنی بر تصاعد بحران باشــد انجــام نمیگیرد ،با متحدان
ایــران هم در فضای منطقهای وارد درگیری نظامی نمیشــوند.
آمریکا در افغانســتان  17ســال اســت که درگیر جنگ است و این
طوالنیتریــن جنگــی اســت کــه آمریــکا در تاریخش بــا آن روبهرو
بودهاست .حاال سؤالی که وجود دارد این است که در وضعیتی
که افغانســتان در این شــرایط دارد ،آیا حتی کشــورهای اروپایی
م ـت ـقــی :آمــریــکــا در ایـ ــران
بــا آمریــکا دریــک ائتالف قــرار خواهند داشــت کــه در یک جنگ
فتنهانگیزی میکند.
مردمی گســترده ایفای نقش کنند .امید آمریکاییها این اســت
کــه مشــروعیت ســاختار سیاســی در ایــران متزلــزل شــود ،آنــگاه
مسائل خودبهخود برای آنها حل خواهد شد .من فکر میکنم
ایــن یــک اســتراتژی عقالنــی هــم محســوب میشــود؛ بنابراین،
درک ما-چه درک تا کتیکیمان و چه درک راهبردیمان-باید
در یک مسیر صحیح قرار بگیرد.
آخرین کالم :در هر حوزهای که آمریکاییها بدانند ما در فضای تزلزل قرار داریم ،چه تا کتیکی باشد
و چه راهبردی ،میزان فشارشان افزایش پیدا میکند .کنترل فشارها از طریق مقاومت است ،یعنی
پــرس آمریــکا را بایــد نه در زمین خودت کــه در زمین خودش یا در ّ
خط میانــی انجام دهی .پرس را
خواسته باشی درخط  18قدم زمین خودت انجام بدهی ،گل میخوری.
ایــزدی :منتهــا ســؤالی هســت که به نظــرم میتواند ســؤال مهمی باشــد  .ا گر ما فقط یــک پرونده با
آمریکا داشتیم و پروندۀ منطقه بود ،این تحلیلهایی که ما میکنیم (و بنده هم سعی کردم همین
حرفهــا را بزنــم و حرفهــای خوبــی زده شــد) صحیح بود؛ ولی ما یــک پروندۀ دیگر به اســم پروندۀ
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هســتهای هم با آمریکا داریم .ســابقهای که در دورۀ اوباما داشــتیم چنین بود که یک عده در آمریکا
آقای اوباما را متهم میکنند که «شما با ایران در منطقه خوب برخورد نکردید؛ چون میخواستید در
حوزۀ هستهای مشکل خاصی پیش نیاید ،اجازه دادید که اینها برنامههای خودشان را در جهت
مقاومت ّ
ضد امپریالیستی پیگیری کنند ».ترامپ هم کموبیش ذیل همان تفکر به برنامههای خود
ادامــه داد تا اینکه از برجام خارج شــد .ســؤال این اســت :ا گــر در رابطه با پروندۀ هســتهای دعوا باال
بگیــرد ،آیــا مــا از برجام خارج میشــویم یا کار دیگــری انجام خواهیــم داد؟ آیا در نــگاه آمریکا این دو
پرونده جدا از هم است یا اینها را به هم متصل میبیند؟ ترامپ ،ا گر این دو پرونده را متصل به هم
ببیند ،ممکن است دست به اقداماتی بزند که در گذشته سابقه نداشتهاست.
متقــی :نــگاه من این اســت که آمریکاییها این مســائل را به هم
متصل میدانند.
ایــزدی :در بودجــۀ پیشــنهادی  2019م .آمریــکا ،بودجــۀ مباحث
مربــوط بــه کارهای فرهنگــی و ترویج دموکراســی [بخوانید ترویج
میدان جنگ امروز از زمین
گرایش سیاسی به امپریالیسم آمریکا] حدود  30درصد کاهش پیدا
به ذهن منتقل شدهاست.
ً
کردهاســت؛ به خاطــر اینکه اصال بودجــۀ کل وزارت خارجۀ آمریکا
 30درصد کاهش پیدا کرده و بر خالف فرانسویها و انگلیسیها،
شــاید اآلن ترامــپ خیلی معتقد به این قبیل کارها نیســت .نگاه
ترامــپ حمایــت آشــکار از حکومتهــای دیکتاتور منطقه اســت،
ً
دیگــر نیازی به تبلیغ ریا کارانۀ دموکراســی نیســت .ترامــپ اصال از
آدمهــای دیکتاتور بیشــتر خوشــش میآید .خیلی عجیب اســت :کنگرۀ آمریکا بودجــۀ تبلیغات برای
دموکراســی را تصویــب کــرد ،دولــت میگوید« :من ایــن پول را نمیخواهــم ».کنگره میگویــد« :نه ،تو
ً
میخواهی!» افزایشی که کنگره معموال میدهد روی این قبیل بودجههاست ،چون معتقدند برای
فریب افکار عمومی جهانیان کارهای فرهنگی باید انجام شــود .برای ســال  2018م ،همین  30درصد
کاهش بود که شد  15درصد ،چون کنگره زیر بار کاهش با آن شدت نرفت.
کاظمزاده :در دوران ترامپ خیلی بیپرده از مقاصد سیاسی آمریکا سخن گفته میشود .من حدود
 22سال است که در صدا و سیما به صورت روزمره اخبار خارجی را دنبال میکنم .آمریکاییها هیچ
وقــت مثــل دورۀ ترامپ لخت و عریان و دریده علیه انقالب اســامی مردم ایران حرف نمیزدند ،به
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خاطر ماهیت مردمی انقالب ایران یک مقدار حرمت نگه میداشــتند .باالخره ما در رابطه با غرب
دورههای مختلفی داشتیم ،ولی هیچ وقت آمریکاییها-و به طور کلی ،غربیها-مثل اآلن حرف
نمیزدند  .به نظر میرسد غربیها-بهویژه آمریکاییها-پلهای پشت سر خود را خراب کردهاند
و مثل قماربازی که داراییهای خود را باخته و ریسکهای بیشتری را میپذیرد ،در ستیز با اسالم
و دموکراسی دست به ریسکهای خطرنا کتر میزنند .آیا اینها میتوانند تصور کنند که در آینده
اسالم یا ایران وجود نخواهد داشت که روزی با آنها مقابله کند؟ این مسئله جای تأمل دارد.
ای ترامپ چیزی اســت که آن را به عنــوان «معاملۀ قرن» مطرح
نکتــۀ مهــم در سیاســت خاورمیانه ِ

متقی :امروز جمهوری اسالمی ایران هارتلند منطقه شدهاست.

کردهاســت .ا گــر آمریکا بتواند این طرح خود را عملیاتی کند ،آنگاه سیاســت آمریــکا در مقابل ایران
دیگــر محافظهکارانــه نخواهــد بود .گذشــته از آمریکا ،ســعودیها ،اماراتیها ،و اســرائیلیها از طرح
معاملــۀ قــرن حمایــت میکننــد .به نظــر میرســد معاملۀ قرن طرحی نیســت کــه فقط بــرای آیندۀ
فلسطین باشد ،بلکه طرحی برای مقابله با انقالب اسالمی است.
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یمن و چالشهای فرا روی آن

گفتوگو با دکتر عبدالرحمن ناجح و دکتر حسین رویوران

ً
فرهنگ اسالمی :بسم اهلل الرحمن الرحیم .با تشکر از اینکه در این مصاحبه شرکت فرمودید ،لطفا
خودتان را برای مخاطبان ما معرفی کنید.
راجح :من دکتر عبدالرحمن راجح هســتم ،اهل کشــور یمن ،دارای دکترای جامعهشناسی سیاسی
از دانشگاه تربیت مدرس .اآلن هم رئیس یک مرکز علمی-پژوهشی در یمن و همچنین کارشناس
و سردبیر میز یمن در شبکۀ العالم هستم .مقالههای زیادی در اینترنت و روزنامهها منتشر کردهام
ً
و مصاحبههای بســیار زیادی از من منتشــر شدهاست .موضوع مقاالت و گفتوگوهای من معموال
در مــورد یمــن و جهان اســام بودهاســت .این آثار در مطبوعات یمنی انتشــار وســیعی داشــته و در
کشــورهای عربی بازتاب داشتهاســت .متأهل هســتم و دو فرزند دارم :یک پســر به نام حســین که
ششساله است و یک دختر که یک سال و هفت ماه دارد.
فرهنگ اســامی :شما متخصص جامعهشناســی سیاسی هستید .آیا ممکن است یک تصویر کلی
از وضعیت جامعهشــناختی یمن و روابط یمن با همســایگانش-که عبارتاند از عربستان سعودی
و عمان-ارائه کنید.
ً
راجح :یمن ،با تقریبا  25میلیون جمعیت ،کشــوری در جنوب شــبهجزیرۀ عرب است و با دو کشور
عمــان و عربســتان هممــرز اســت .یمن در کنار دریای ســرخ قرار گرفتهاســت و از طریــق این دریا به
آفریقــا و اقیانــوس هنــد و خلیــج عــدن و دریــای عــرب متصل میشــود .از لحــاظ جامعهشــناختی،
جامعۀ یمن یک جامعۀ ُسنتی است و در مقایسه با سایر کشورها-بهویژه کشورهای عربی و منطقۀ
ً
خاورمیانه-تقریبا هنوز چارچوبهای ســنتی خودش را حفظ کردهاست .هرچند بافت قبیلهای و
نقشهای قبیلهای در یمن کمرنگ شدهاســت ،ولی هنوز عشــیره و قبیله نقش ُپررنگی دارد .امروز
یمن با مشــکالت عدیدهای روبهروســت ،نظیر :توســعهنیافتگی ،فقر آموزشــی ،فقر اقتصادی ،و فقر
منابع مالی.
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راجــع بــه عملکرد دولت گذشــته در یمــن و عدم اصالحــات بنیادین انتقادات جــدی وجود دارد.
بافــت اجتماعــی و رقابتهــای قبیلــهای و موقعیــت اســتراتژیک و مداخــات خارجــی از طریــق
عربســتان ســعودی و امــارات باعــث پیدایــش جنــگ داخلــی و تهاجم و تجــاوز خارجــی به صورت
همزمان شدهاســت؛ جنگی که ســالها طول کشــیده و خســارات جانی و مالی سنگینی را بر جای
گذاشتهاست .این نکته را هم باید بگویم که یمن از اولین کشورهای عربی است که موفق به کسب
اســتقالل شدهاســت .در ســال  1919م ،بخش شــمالی توانست اســتقالل خود را به دست آورد .در
آن هنگام ،جنوب یمن تحت ِاشغال نظامی ارتش و نیروهای مسلح کشور انگلستان قرار داشت،
انگلیســیها در مقابــل آزادیطلبی و اســتقاللطلبی مــردم یمن مقاومت میکردنــد ،تا باالخره در
ســال  1960م .جنــوب یمــن از زیر ســلطۀ نظامی انگلســتان آزاد شــد .اختالفات قومــی ،قبیلهای،
مذهبــی ،و حزبــی در جامعــۀ یمن بســیار شــدید بود و  30ســال حکومت دیکتاتوری بــه اختالفات
دامــن مــیزد؛ در نتیجــه ،شــرایط بحرانی در یمــن تداوم یافت .با فروپاشــی نظــام دیکتاتوری علی
عبداهلل صالح ،اســتعمار کوشــید از طریق عربستان ســعودی و امارات به سرکوب مردم یمن ادامه
دهد.
فرهنگ اسالمی :گفته میشود که کشور یمن با فقر منابع روبهروست .آیا هیچ نوع منابع طبیعی-
نظیر نفت و گاز-در یمن وجود ندارد؟
راجح :یمن منابع بســیاری دارد ،ولی به دو دلیل از آنها به نفع مردم یمن اســتفاده نشدهاســت:
یکــی بــه دلیــل دیکتاتــوری عربســتان کــه نفت یمــن را میدزدیــد و به فــروش میرســاند ،و دیگری
اختالفات قبیلهای و جنگهای متعدد داخلی و خارجی؛ بنابراین ،در یمن سرمایهگذاریای برای
استخراج این معادن انجام نشده که بشود از این منابع استفاده کرد.
فرهنگ اسالمی :پس میدانهای نفتی مشترک بین عربستان سعودی و یمن وجود دارد؟
راجح :بله ،در استان مأرب وجود دارد.
فرهنــگ اســامی :و عربســتان ســعودی یکطرفــه این میدانهــای نفتی را مــورد بهرهبــرداری قرار
دادهاست؟
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راجــح :بلــه .با ایجاد جنگ داخلی در یمن ،مانع ســرمایهگذاری یمن و بهرهبرداری از این منابع به
نفع مردم یمن میشوند .عربستان دارد بیشترین منافع را میبرد ،به قبایل مختلف پول میدهد
و تحریکشان میکند تا علیه دولت مرکزی شورش کنند و دولت نتواند از این منابع استفاده کند .تا
 10سال ،پیش یمن  400هزار بشکه در روز نفت تولید و صادر میکرد؛ اما سال هاست که این منابع
از دسترس خارج شدهاند.
یمــن از نظــر کشــاورزی نیــز بســیار غنی اســت ،ولی جنگ داخلــی مانع رونــق کشــت و زر ع در یمن
شدهاســت .شــب و روز ،یمــن بــه وســیلۀ جنگندههــای ائتــاف آمریکائی-سعودی-صهیونیســتی

بافت قبیلهای در یمن کمرنگ شدهاست.

بمباران میشود .منابع و معادن دیگر نیز در یمن وجود دارد ،مثل معادن سنگهای ساختمانی
کــه همــان ائتالف به وســیلۀ جنگهای داخلــی مانع بهرهبرداری از آنها میشــود .حتــی به دلیل
محاصــرۀ نظامــی ،مــا از منابع دریایی هــم نمیتوانیم اســتفاده کنیم .یمــن دارای جزایر متعدد در
دریای ســرخ ،خلیــج عدن ،و اقیانوس هند اســت؛ ولی ائتــاف آمریکایی-صهیونیستی-ســعودی
مانع بهرهبرداری یمن از این امکانات میشود .یمن سه هزار کیلومتر ساحل دارد.
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فرهنگ اســامی :به ســرمایۀ اجتماعی یمن بپردازیم .مردم یمن سلحشور ،فدا کار ،و جنگآزموده
درصد آنها تحصیالت کالسیک دارند؟
هستند .چند
ِ
راجح :کمتر از  50درصد.
فرهنگ اسالمی :بیشتر از  50درصد بیسوادند .در یمن دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی چهقدر
توسعه پیدا کردهاند؟
راجح 10 :دانشــگاه دولتی و تعداد زیادی دانشــگاه غیر دولتی در یمن وجود دارند .دانشــگاههای غیر
دولتی در سالهای اخیر تأسیس شدهاند .سابقۀ تأسیس دانشگاههای دولتی به  30سال یا حتی 40
سال میرسد ،اما این دانشگاها توسعۀ زیادی پیدا نکردهاند .در سالهای اخیر ،با سقوط دیکتاتوری
و علیرغم وجود جنگ ،پیشــرفت داشــتهایم؛ هرچند جنگ و اختالفاتی که به وجود آمده از جهاتی
موجب تضعیف آموزش عالی شده و سیستم آموزشی را بیش از گذشته ضعیف کردهاست.
فرهنگ اسالمی :دلیل حملۀ اخیر نظامی رژیم عربستان سعودی به مردم یمن چه بود؟
راجح :دالیل ظاهری و غیر ظاهری وجود دارد .به دلیل نفوذ اندیشۀ انقالبی و دموکراسیخواهی،
کــه از طریــق انقــاب اســامی ایران به یمــن نفوذ کــرده و میتواند موجــب بیداری مردم عربســتان
ســعودی نیــز بشــود ،به یمــن حمله کردهاند .عربســتان این مفهــوم را تحت عنوان «نفــوذ ایران در
ً
یمــن و نقــش منطقــهای ایران» اعــام میکند؛ ضمنا ،عربســتان مدعی حمایت از دولت مســتعفی
ً
قبلی نیز هست که دوران حکومتش قانونا سپری شدهاست.
میدانیــد کــه در یمن در ســال  2011م .یک انقــاب رخ داد .انقالبیون مشــکلهای یمن را از لحاظ
اقتصادی و سیاســی و عقبماندگیهای دیگر را به بحرانهایی نســبت میدهند که رژیم ســعودی
به طور پیوســته در یمن به وجود آوردهاســت و میگویند که این مشــکالت اقتصادی و اجتماعی و
فرهنگی با دخالتهای عربستان برای مردم یمن به وجود آمدهاست؛ در حالی که مردم یمن هیچ
گناهی ندارند ،جز اینکه میخواهند آزاد و مســتقل باشــند و زیر ســلطۀ آمریکا و اســرائیل نباشــند.
هدف اول انقالب یمن آزادی و اســتقالل و هدف دوم آن کوتاه کردن دســت عربســتان ســعودی و
امارات از منابع ،امکانات ،و سرزمین یمن است .انقالبیون یمن تا حدودی به اهداف خود نزدیک
شــدهاند ،ولــی آمریــکا و اســرائیل از طریق عربســتان و امــارات مانع پیــروزی انقالب یمن میشــوند
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و میخواهنــد دوبــاره دستنشــاندگان خــود را بــر این کشــور حا کــم کنند .آنهــا تنها به ایــن ا کتفا
نشــاندگان تا بن مســلح خود را بر مردم بیدفــاع یمن حا کم کنند،
نکردنــد ،بلکه میکوشــند دست
ِ
بلکــه کوشــیدند یمن را به شــش پاره تقســیم کنند و برای رســیدن به این منظــور جنگ داخلی در
یمن به وجود آورند.
فرهنگ اسالمی :قبل از اینکه دولت منصور هادی روی کار بیاید ،عربستان از دیکتاتوری علی عبد
اهلل صالــح حمایــت میکرد؛ ولی نا گهان تصمیم به حــذف او و روی کار آوردن منصور هادی گرفت.
در جریان یک ترور ،علی عبداهلل صالح زخمی و به ریاض منتقل شد .در آنجا ،عربستان سعودی از
او خواســت با طرح تقســیم یمن به دو کشــور یمن شمالی و یمن جنوبی موافقت کند و او نا گزیر به
قبول این خواســتۀ ســعودی شــد .وقتی که تجزیۀ یمن را پذیرفت ،اجازۀ خروج از عربستان را به او
ً
دادند؛ بنابراین ،تجزیه یمن از ابتدا جزء برنامههای عربســتان ســعودی بودهاســت .ظاهرا اهمیت
سوقالجیشی باب المندب باعث شد تا آمریکا طرح تجزیۀ یمن را به عربستان و عربستان نیز آن را
به علی عبداهلل دیکته کند .غرب دوســت ندارد که باب المندب دســت یک کشور قدرتمند بیفتد.
در شــرق باب المندب و دریای ســرخ یمن اســت و در غرب آن ســومالی .در هر دو طرف ،اآلن یک
دولت مستقل و مستقر و مستحکم که بتواند اعمال حا کمیت کند و بر باب المندب تسلط داشته
باشد وجود ندارد .تمام ماجرا ،در حقیقت و به یک معنا ،مسئلۀ باب المندب است .آیا با این نظر
موافقید؟
راجح :تا حدی موافق و تا حدی هم مخالف هستم .در طرح ترور صالح ،معلوم نیست که عربستان
نقش اصلی را داشــته باشــد .درست است که علی عبداهلل صالح با عربستان هم مشکالتی داشت،
ولــی در ســال  2000م .ایــن علــی عبداهلل صالــح بود که آن توافق را با عربســتان انجــام داد و خطوط
مرزی عربســتان و یمن را طبق نظر عربســتان تعیین کرد .عربستان سعودی در مواردی هم به طور
جــدی از علــی عبداهلل صالح حمایت کرد ،شــاید از تــرس قدرت گرفتن اخوان المســلمین در یمن.
اخوان المسلمین یمن از طریق قطر حمایت میشدند و با علی عبداهلل صالح دشمن بودند.
البته هدف اصلی عربستان سعودی تجزیۀ یمن بودهاست .همیشه عربستان سعودی تنها دشمن
اتحاد یمنیها بودهاســت .هدف اصلی عربســتان جلوگیری از پیدایش یک دولت مســتقل و ملی و
مردمی و قدرتمند در یمن و تضعیف و تجزیۀ یمن اســت .طرح تقســیم کشــور یمن به شــش ایالت
خودمختار بر اســاس همین سیاســت تهیه و تنظیم شدهاســت .همین حاال که مشــغول گفتوگو
ً
هستیم ،عمال چهار قلمرو در داخل خا ک کشور یمن ایجاد شدهاست.
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فرهنگ اسالمی :آیا قسمتی از خا ک یمن دست داعش است؟
ً
راجــح :ظاهــرا گفتــه میشــود کــه داعــش را اخــراج کردند ،ولــی گروههایی کــه از نظر منــش و روش
خودشــان داعشانــد ولــی میگوینــد ما داعش نیســتیم و امــارات آنها را حمایــت میکند در خا ک
یمن حضور و نفوذ دارند.

بــا فروپاشــی نظــام دیکتاتوری علی عبداهلل صالح ،غرب میکوشــد از طریق عربســتان ســعودی و امارات به
سرکوب مردم یمن ادامه دهد.

فرهنــگ اســامی :دکتــر رویــوران نظر شــما چیســت؟ در ترور علی عبــد اهلل صالح کدام کشــور نقش
اصلی را داشت؟
رویــوران :آن موقــع یمــن تحــت تأثیــر تحــوالت بهــار عربــی و بیــداری اســامی بــود .مــردم یمــن
ً
ســاختارهای قبلی را اساســا قبول نداشــتند و شــکافی در ســاختار قدرت به وجود آمده بود ،بین
خانوادههــای عبــداهلل االحمر و علــی عبداهلل صالح اختالفاتی به وجود آمــده بود .بعضی معتقدند
در تــروری که اتفاق افتاد علی محســن احمر دســت داشتهاســت .به عبارت دیگــر ،زمانی که مردم
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یمــن علیــه نظام قیــام کردند ،خانــدان االحمر تالش داشــتند از صالح فاصله گرفتــه و بر این موج
جدید سوار شوند.
فرهنــگ اســامی :گفتــه میشــود علــی عبــد اهلل صالــح در ریــاض بــود که متوجه شــد عربســتان در
ماجرایهای سیاسی یمن نقش ویژهای داشتهاست.
رویوران :علی عبداهلل صالح میخواست به یمن برگردد ،ولی عربستان سعودی اجازۀ بازگشت به او
نمیداد تا اینکه یک طرح ویژه سیاسی را امضا کند .در حقیقت ،یک گروکشی انجام شد.
فرهنگ اسالمی :چه طرحی را؟
رویــوران :توافــق سیاســی مبنی بــر اینکه )1 :علی عبداهلل صالح اســتعفا بدهــد  )2 ،منصور هادی به
قدرت برسد )3 ،گفتوگوهای ملی شروع و قدرت در یمن بر اساس یک ساختار جدید توزیع شود.
علی عبداهلل صالح گفت« :من به یمن برگردم امضا میکنم »،گفتند« :نه ،همین جا باید امضا کنی
و ایــن طــرح را بپذیری ».او احســاس کرد که در عربســتان گروگان گرفته شدهاســت و ناچار طرح را
امضا کرد؛ ولی وقتی به یمن برگشــت ،گفت« :ســعودیها مرا مجبور کردند ،آنها مرا گروگان گرفته
بودند» و به همین دلیل با عربستان زاویه پیدا کرد.
ً
فرهنگ اسالمی :آیا دقیقا مشخص شد ترور علی عبداهلل صالح کار کدام دولت خارجی بودهاست؟
رویوران :نه ،دقیق نه ،تا همین اآلن هم به طور دقیق مشخص نشدهاست.
راجح :ولی به احتمال زیاد کار محسن احمر بود.
ً
رویوران :بله ،احتماال کار علی محسن احمر بود که امیدوار بود جای صالح را بگیرد.
فرهنگ اسالمی :آنها هم در کنگره صاحبنفوذ بودند.
ً
رویوران :اصال او رئیس پارلمان بود .عبداهلل االحمر در گذشته رئیس پارلمان بود و نظام سیاسی بر
اساس این شرا کت شکل گرفته بود.
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فرهنگ اسالمی :اآلن اوضاع یمن چهطور است؟ منظور وضعیت میدانی است.
راجح :کشور یمن در حدود سه هزار کیلومتر در جنوب و غرب ساحل دارد .امروز ،به دلیل تهاجمات
ً
دریایــی ،این ســه هــزار کیلومتر ســاحل به صورت ســه هزار کیلومتر جبهه درآمدهاســت .مشــخصا
میتوان از  62جبهۀ مشــخص و معین در طول این ســه هزار کیلومتر یاد کرد .اماراتیها و مزدوران
ً
آفریقایی آنها گاهی میتوانند منطقۀ کوچکی را تصاحب کنند ،ولی مجددا آن را از دســت داده و
نا گزیر از بازگشت میشوند .تکفیریها و عناصر القاعده و داعش ،با حمایت مستقیم و مؤثر عربستان
ســعودی و امارات ،میکوشــند به خا ک یمن نفوذ کنند .هدف آنها محاصرۀ نیروهای انصاراهلل و
درصد جمعیت
سرکوب مردم یمن است .نیروهای انصاراهلل از امنیت مردم یمن دفاع میکنند70 .
ِ
یمــن در مناطــق تحت کنترل نیروهای انصاراهلل و ارتش و کمیتههای مردمی یمن زندگی میکنند.
بــا حــذف علــی عبــداهلل صالــح از صحنــۀ سیاســت یمــن ،آنهــا اندک نفــوذی کــه میتوانســتند در
مناطــق شــمالی داشــته باشــند را از دســت داده و بــه ســوی جنــوب کــوچ کردهانــد .مــردم یمن در
جنــوب نیــز از مداخــات عربســتان ســعودی و امــارات بــه طــور کلــی خســته شــدهاند و خواهــان
خــروج آنهــا از جنــوب هســتند .بــه همیــن دلیــل ،ائتــاف آمریکائی-اسرائیلی-ســعودی در
تالشانــد بنــدر حدیــده را اشــغال نظامــی کننــد تــا جایگاهــی در شــمال داشــته باشــند ،ولــی در
تحقــق ایــن هــدف درماندنــد و بــا تحمل تلفــات عقبنشــینی کردنــد؛ بنابراین ،درســت اســت که
غــرب تحــت پوشــش عربســتان ســعودی و امــارات توانستهاســت زنــان و کــودکان و مــردم بیدفاع
را بیــازارد و عــده زیــادی را بکشــد؛ ولــی نتوانســته بــه اهــداف تعیینکننــدهای برســد و در ایــن
جنــگ جــز آبروریــزی و عقبنشــینی و نمایــش خشــونت و تروریســم دســتاورد دیگــری نداشــت.
مقاومت انصاراهلل و ارتش و کمیتههای مردمی بهشــدت ادامه دارد؛ از آن طرف ،آمریکا و اســرائیل
نیــز حاضــر نیســتند دســت از تجــاوز و خونریزی در یمــن بردارند و بــه آزادی و حقوق بشــر در یمن
احترام بگذارند.
رویــوران :از نظــر ارتبــاط بــا دنیای خارج ،حدیــده مهمترین منطقه اســت که در اختیــار انصاراهلل و
مردم یمن قرار گرفتهاست .اهمیت این منطقه به دلیل وجود بندر حدیده در دریای سرخ است.
در شهر حدیده نزدیک به  700هزار نفر مردم غیر نظامی زندگی میکنند .آمریکاییها تصور میکردند
ا گــر بتوانند با پرچم امارات یا عربســتان ســعودی این منطقه را اشــغال نظامی کننــد ،میتوانند به
ّ
ســرکوب کامل مردم یمن بپردازند و کل کشــور یمن را تصاحب کنند و کار جنگ را یکسره کنند .به
همین دلیل ،حجم ورود تسلیحات آمریکایی و انگلیسی به یمن به صدها برابر افزایش یافتهاست.
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کشــورهای همپیمان آمریکا توانســتند  30الی  40هزار نفر مزدور مســلح را برای حمله به مردم یمن
و بنــدر حدیــده آماده و مجهز کنند .نیروهای کشــور یمن (یعنی انصــاراهلل و کمیتههای مردمی) در
ارتفاعــات مراقــب صحنه بودند .هنگامی که نیروهای متحد آمریکا و مزدوران مســلح وارد ســواحل
یمــن شــدند ،به آنهــا از چند ناحیه حمله و آنها را محاصره کردنــد .تلفاتی که به متحدان آمریکا
وارد شــد بســیار ســنگین بــود .رزمندگان غواص یمن ایــن نیروها را در دریا مورد حملــه قرار دادند و
امــکان پشــتیبانی از مــزدوران مســلح را از طریــق دریا منتفی ســاختند .مزدوران مســلح و نیروهای
متحد آمریکا در سواحل یمن در چند ناحیه به محاصرۀ نیروهای مدافع مردم یمن درآمدند.
ســفیر امارات در آمریکا ،آقای عتیبه ،با صراحت اعالم کرد که نیروهای متحد آمریکا نتوانســتند در
یمــن کاری از پیــش ببرنــد .او حتی اظهار داشــت کــه ادامۀ حضــور نیروهای امارات و عربســتان در
یمن مشــروط به تداوم کمکهای آمریکاســت .این حرف بسیار
مهــم اســت؛ او دارد تهدید میکنــد و میگوید که «جنگ ،جنگ
آمریکاســت و ما به نیابت از آمریکا میجنگیم؛ حاال آمریکا نباید
ما را ول کند و خودش را پنهان کند».
در نهایــت ،میخواهــم ایــن را بگویــم کــه ایــن جنــگ ،کــه
ب ـیــن عــرب ـســتــان س ـعــودی
و یـمــن م ـیــدانهــای نفتی
آمریکاییهــا تصــور میکردنــد بــه ســمت یکسرهســازی بــه نفــع
ً
مشترک وجود دارد.
ســلطۀ آمریــکا در یمــن پیش میرود ،عمال شکســت خــورده .به
همین دلیل ،شرایط موجود یک پیروزی بسیار بزرگ برای مردم
یمــن اســت .بــه نظــرم ،در جنگهایی کــه آمریــکا در خاورمیانه
آغــاز کرد ،این جنگ اهمیت زیادی دارد .این جنگ یک جنگ
زمینی-دریایــی بــود و هســت .آمریــکا بــا امکانات بســیار وســیع
نظامی در این جنگ درگیر شدهاســت ،اما مقاومت یمنی در مقابل خشــونت آمریکایی به پیروزی
رسیدهاســت .در حالــی کــه مــردم یمن با چنــگ و دنــدان از موجودیت خود دفــاع میکنند ،دولت
آمریکا همۀ تخممر غهایش را در ســبد اســرائیل و آلسعود گذاشتهاست .آمریکاییها میگویند ا گر
از طریق بندر حدیده ســاح برای مردم یمن و حوثیها نرود ،جنگ تمام میشــود؛ در حالی که ا گر
سالح از آمریکا و انگلیس به عربستان و امارات نرود و تجاوز این دو کشور به خا ک یمن پایان یابد،
جنگ خاتمه پیدا میکند.
شکست مکرر نیروهای ائتالف در حدیده نشان داد که استفادۀ گسترده از پهباد ،که آنها هیچگاه
بــه این شــدت از آنها اســتفاده نکــرده بودند ،نیز نتوانســت باعــث پیروزی ارتشهای کشــورهای
ً
عربستان سعودی ،امارات ،و متحدان در جنگ یمن شود و نهایتا شکست خوردند.

125

فرهنگاسـالمی
شمارۀ  / 54-53مهر و آبان 1397

راجح :نزدیک چهار سال است که در مقابل تجاوز آمریکا با پرچم عربستان و امارات به یمن مقاومت
میکنیم و میجنگیم .از وقتی که حملۀ عربســتان شــروع شد ،مقاومت مردم یمن در مقابل تجاوز
ادامه یافت و با تمام ســختیها-از قبیل بمباران زیرســاختها ،ســیلوها ،بیمارســتانها ،مساجد،
معابــر ،بازارهــا ،و مرا کــز ُپرترا کــم جمعیتی-باالخره از ســوی نیروهــای مشــترک غربی-عربی جنگ
حالت فرسایشی به خود گرفتهاست.
حملۀ  40هزار نفر نیروی تا بن دندان مســلح با پوشــش هوایی ســنگین به حدیده شکست خورد و
نیروها در قسمتهای مختلف به محاصرۀ رزمندگان انصاراهلل درآمدند و چارهای جز فرار یا تسلیم
ندارند .نقشــۀ نظامیای که نیروهای یمن به کار گرفتند بســیار دقیق و حسابشده بود .انصاراهلل
اجازه داد تا نیروهای متجاوز در دشت پخش شوند و بعد آنها را به چند تکه تقسیم کرد و سپس
همۀ آنها را به محاصرۀ خود درآورد .بســیاری از تروریســتها و مزدوران مســلح کشــته ،زخمی ،و
اسیر شدند و بقایای آنها نیز فرار را بر قرار ترجیح دادند.
فرهنگ اسالمی :گفتید که شمال یمن در اختیار انصاراهلل است.
راجح :البته مناطقی از جنوب هم دستش هست.
فرهنگ اسالمی :چند درصد از شمال یمن در دست انصاراهللاست؟
ً
راجح :تقریبا  80تا 90درصد.
فرهنــگ اســامی :از آن طــرف گفتیــد  70درصــد جمعیــت یمــن در قســمت شــمالی اســت .پــس
میتوانیــم نتیجــه بگیریــم ا کثریــت مطلــق مردم یمن طرفــدار انصاراهلل هســتند .ایــن نتیجهگیری
درست است؟
راجــح :در یمن مشــکل طایفــهای و اختالفات طایفهای وجود دارد ،ولی میتــوان گفت که بیش از
90درصد مردم یمن طرفدار انصاراهلل هستند.
فرهنگ اسالمی :گفته میشود در حدود  30درصد جمعیت یمن در قسمت جنوبی است.
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راجــح :اآلن جنوبیهــا هــم با انصــاراهلل هســتند .مناطقی که هــدف حملۀ اماراتیها و ســعودیها
ً
قــرار میگیرنــد معموال از ســکنه خالی میشــود و مردمش فــرار میکنند و به انصــاراهلل پناه میبرند.
امروز بسیاری از مردم یمن از جنوب فرار کرده و به صنعا پناه بردهاند.
رویوران :مردم یمن هم از زیدیها ،شــیعیان ،و شــافعیها همه در حمایت از انصاراهلل متفقالقول
هســتند و در حمایــت از انصــاراهلل انشــقاق وجــود ندارد .بــه دلیــل فعالیتهای تکفیری عربســتان
سعودی ،بخشی از سنیها وهابی شدهاند؛ ولی شافعیها عموما با انصاراهلل هستند ،بهجز اعضای
حــزب اخوان المســلمین؛ بنابرایــن ،میتوان با اطمینان کامل گفت کــه ا کثریت مطلق تمام مردم
یمن طرفدار انصاراهلل هستند .تظاهرات گستردۀ مردم جنوب ّ
ضد عربستان و امارات دلیل دیگری
بر نارضایتی این مردم از جنگ عربستان است.
فرهنــگ اســامی :چنــد روز اســت کــه در یمــن جنوبــی علیــه عربســتان و امــارات تظاهــرات بــه راه
افتادهاست .آیا برای نجات مردم جنوب یمن از اسارت نیروهای مهاجم خارجی اقدام شدهاست؟
راجــح :در مناطــق جنوبی ،نیروهای عربســتان و امارات حامی گروههای تروریســتی هســتند و یک
جنــگ طایفــی به راهانداختهاند .بســیاری از مردم از جنوب فرار کرده و به شــمال گریختهاند .اآلن
خود جنوب هم مردم بسیار زیادی با انصاراهلل هستند ،یا به صنعا مهاجرت کرده و با متجاوزان
در ِ
میجنگنــد .متجــاوزان بــرای مردم یمن جز ویرانی و کشــتار چیــزی به جا نگذاشــتهاند .اختالفات
طایفــهای در جنــوب بســیار زیــاد اســت و در تمام آنهــا امارات و حتی عربســتان ســعودی دخالت
دارند.
مردم یمن در جنوب دست به یک انقالب و مبارزه علیه نیروهای متحد آمریکا (یعنی سعودیها و
اماراتیها) زدهاند .هر روز در خیابانها علیه امارات تظاهرات به راه میافتد .در جنوب یمن ،خون
مــردم از گلــوی تفنــگ اماراتیهــا بر زمیــن میریزد .اعتصــاب و تظاهرات در جنوب دیده میشــود،
در حضرمــوت این شــورشها بیشــتر دیده میشــود .آنهــا از ورود نیروهای خارجی ،تروریســتها،
و ارتــش امــارات بــه خا ک یمــن در جنــوب ،پشــیمان ،بیمنا ک ،و خشــمگین هســتند و خطاب به
هموطنان شــمالی خود میگویند« :تا آخرین نفس دفاع کنید و ما را از چنگ این گرگهای درنده
که به کشورمان ریختهاند نجات دهید ».نیروهای امارات در جنوب هر جنایتی میکنند :میگیرند،
میکشــند ،زنــدان میکننــد ،و بــه نوامیــس مــردم تجــاوز میکننــد .ایــن جنایتهــا در گزارشهــای
بینالمللی نیز تأیید شدهاند.

127

فرهنگاسـالمی
شمارۀ  / 54-53مهر و آبان 1397

ارتشهــای امــارات و عربســتان از گروههــای تکفیــری ،ارهابــی ،و تروریســتی به طــور کامل حمایت
نفر آنها ائمۀ
میکنند .فقط در طول یک ســال ،دهها نفر در عدن حلقآویز و اعدام شــدند که ِ 42
جماعت مساجد عدن بودند.
رویوران :در جنوب [بر خالف شــمال که در آن یکدســتی شــدیدی وجود دارد] چندگانگی شــدید
وجــود دارد ،در جنــوب رقابــت بیــن عربســتان و امــارات هــم دیده میشــود کــه هزینه و خســارات
آن را مــردم بیدفــاع یمــن میپردازنــد و ایــن دوگانگــی خودش برای مردم کلی مشــکالت درســت

عربستان سعودی مانع استفادۀ یمن از منابع نفت خود شدهاست.

کردهاســت .شکســت دیگر از بابت ســلفیهای مورد حمایت عربســتان اســت که ریش میگذارند،
جیغ میزنند ،و تیغ میکشــند ...امارات بیشــتر از مزدوران خارجی اســتفاده میکند ،کســانی که
میخورند تا بکشــند و میکشــند تا بخورند .در مناطق جنوبی ،بنادر در دســت امارات اســت؛ اما
امــارات مانــع میشــود تا کاالهای مورد نیاز مردم از این بنادر وارد شــود .چاههای نفت در دســت
عربستان است ،اما مردم یمن از درآمد آنها بهرهمند نیستند .مردم جنوب احساس میکنند که
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برنامهای در حال اجراست که مردم یمن دچار گرسنگ ،وبا ،و ناامنی شوند و این علت اعتراضات
گسترش کنونی است.
رو به
ِ
راجح :البته از سلفیهای امارات هم استفاده میکنند.
رویــوران :ولــی ســاختارهای محلــی و روابــط قبیلــهای به گونهای اســت کــه امارات نا گزیر میشــود
بیشــتر از نیروهای مزدور اســتفاده کند و عربســتان ،با ســرمایهگذاری ســنگینی که در امر آموزش و
بســیج و تجهیــز ســلفیها کــرده ،بیشــتر از نیروهای تکفیری ســود میگیــرد .در هــرج و مرجی که بر
جنوب یمن حا کم است ،قبیله محکمترین ساختاری است که مردم به آن پناه میبرند .مزدوران
ً
خارجی ،که عمدتا از فقرای آفریقا هســتند ،ذخیرۀ پایانناپذیری هســتند که امارات آنها را با پول
نفــت بــه اســتخدام خود درمــیآورد و از آنها در جهت تخریــب پایههای حرکت انقالب اســامی در
یمن استفاده میکند.
امپریالیســم آمریــکا میدانــد کــه وحــدت مســلمانان نیــاز بــاور و حمایــت انقــاب اســامی اســت.
مســلمانان برای اینکه یک امت جهانی را به وجود آورند باید با هم متحد شــوند .این قرآن مجید
ً
اســت کــه میگویــد« :و اعتصموا بحبل اهلل جمیعا و ال تفرقوا( ».به رشــتۀ پیمــان الهی چنگ زنید و
ً
متفــرق نشــوید ).اصــوال حرکت به ســوی عدالت و امامت وحدتآفرین اســت .امروز مــردم یمن به
سوی این راه اصلی حرکت کردهاند و این حرکت موجب پیدایش شهروندی براساس برادری دینی
میشــود و این برادری میتواند دســت دشــمنان اســام را از فلسطین ،افغانســتان ،عراق ،سوریه،
بالــکان ،میانمــار ،و یمــن کوتاه کند .سیاســت آمریــکا در یمن پرا کنــدن بذر نفاق و تفرقــه در میان
مردم مســلمان و جلوگیری از وحدت مردم و ایجاد الگوهای جدید برای ســرکوب مردم یمن است.
امــارات بدین منظور حتی جزیرۀ ســوقطرا-در نزدیکی ســومالی-را اشــغال کرده تــا به عنوان مبارزه
بــا انصــاراهلل ،زمینۀ توســعۀ ســرکوب مســلمانان در یمن و ســومالی و ...را فراهــم آورد .در حقیقت،
امــارات نیســت کــه چنین تصمیماتی میگیــرد؛ آمریکا با پرچم امارات و عربســتان ســعودی در این
منطقــه بــه ســرکوب ملتها پرداختهاســت .جنگ در یمن فرسایشــی شــده و متجــاوزان به حقوق
مردم یمن برای پیروزی بر این مردم به هر جنایتی دست میزنند.
فرهنــگ اســامی :چهقدر احتمال دارد کــه انصاراهلل بتواند همراه با مــردم جنوب یمن یک حرکت
مشترک علیه آمریکاییها و عربستان و امارات انجام دهد؟
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راجــح :روابــط انصــاراهلل بــا مــردم جنــوب یمــن بســیار نزدیک وخــوب و صمیمــی بود .متأســفانه،
از وقتــی کــه تجــاوز عربســتان ســعودی و امــارات به یمن شــروع شــد ،مــردم جنوب یمــن بهنوعی
تحــت انقیــاد نیروهــای مهاجــم درآمدنــد ،ســعودیها کوشــیدند بســیاری از نخبــگان جنــوب
را بــا پــول بخرنــد و بــه طــرف خــود ببرنــد .امــروز ماهیــت تجــاوز نظامــی بــه یمــن آشــکار شــده و
میــزان همدلــی بــا انصــاراهلل در میــان مــردم کوچــه و بــازار در جنــوب یمــن افزایــش یافتهاســت.
دروغ محض بودهاست
امروز همه متوجه شــدهاند که تمام ادعاهای عربســتان سعودی و امارات ِ
و همه میدانند که در اتاق جنگ ،افسران آمریکایی و اسرائیلی هستند که برای افسران سعودی
و اماراتــی نقشــۀ جنگ طراحی و بــه آنها مأموریتهایی را محول میکننــد .امروز صدای اعتراض
مــردم جنــوب یمــن علیــه متجاوزان خارجــی بلنــد شدهاســت و در خیابانهای شــهرهای جنوب
علیــه متجــاوزان تظاهرات پرا کندهای صورت میگیرد و نیروهای متجاوز دســت به ســرکوب مردم
میزنند.
مردم در جنوب یمن خواهان اخراج متجاوزان از کشــور یمن هســتند .اعتراضات مردمی در جنوب
یمــن باعــث شــده کــه بعضــی از رهبران ســا کت و خاموش نیــز صدای اعتــراض خود را بلنــد کنند و
خواهــان پایــان تجــاوز و گفتوگــوی گروههــای مختلــف بایکدیگر شــوند .کاســۀ صبر مــردم جنوب
یمــن لبریــز شــده و آنها خواهان پایان جنگ هســتند و میگویند از متجاوزان بــه یمن انتظار هیچ
خیــری بــرای مردم یمن نمیتوان داشــت .ایســتادگی انصــاراهلل و ارتش و کمیتههــای مردمی یمن
درس رشــادت و مقاومت به همه و به مردم جنوب دادهاســت و نقشــۀ آمریکا در یمن را نقش بر آب
کردهاست.
فرهنگ اسالمی :پسزمینۀ اجتماعی برای وحدت مجدد یمن فراهم شدهاست؟
خود
رویــوران :مدعیــان تجزیهطلبــی در جنــوب یمــن از هیچ پایــگاه اجتماعــی برخوردار نیســتندِ .
منصــور هــادی کــه از جنوب اســت نیــز در جنوب یمــن فاقد پایــگاه اجتماعی اســت .او یک نظامی
بلندپایهاست که در انگلستان و نیز در مصر و شوروی تحصیل کرده ،ولی فاقد محبوبیت و وجاهت
اجتماعی است؛ بهویژه که امروز آشکار شده که او همدست نیروهایی نظیر داعش و القاعده و سایر
تروریستها در ایجاد فجایعی است که در یمن به وجود آمدهاست.
بحث دوم این است :قبل از حملۀ عربستان به یمن ،انصاراهلل به سمت جنوب حرکت کردند و وارد
اســتانهای جنوب یمن و وارد عدن شــدند .این واقعیت نشــان میدهد که آنها در جنوب یمن
ّ
دارای پایگاه اجتماعی هستند .تنها جایی که نرفتند حضرموت بود ،و ال جنوب را کامل گرفتند.
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ایــن نشــان میدهــد کــه در جنــوب نســبت بــه انصاراهلل حساســیتی نیســت ،ولی نســبت بــه نظام
سیاسی علی عبداهلل صالح بهشدت حساسیت هست؛ یعنی بهعبارتی اینها معتقدند از زمانی که
علی عبداهلل صالح در مســند قدرت بود مظلوم واقع شــدهاند و حقشــان خورده شده .ولی از طرف
چه کسی؟ از طرف علی عبداهلل صالح ،نه انصاراهلل .هیچ مخالفتی نسبت به انصاراهلل ندارند ،ولی
نســبت به علی عبداهلل صالح در جنوب مخالفت شــدیدی وجود داشــت .بحثی که وجود دارد این
اســت کــه الگویــی که امــارات و عربســتان ایجاد کردند الگوی اختناق و ســرکوب اســت .شــما تصور
کنید که عدن یک بندر اســت با امکانات بســیار وســیع بندری .امارات اجازه نمیدهد از این بندر

یمن شبانهروز به وسیلۀ عربستان سعودی بمباران میشود.

برای ورود ّ
مواد غذایی و حل کردن مشکل گرسنگی مردم یا تأمین داروی مورد نیاز استفاده شود.
اینقــدر ســاده اســت .این متجــاوزان هیچ گامــی در جهت حل مشــکالت اجتماعی مــردم جنوب
یمــن برنداشــتند .بندر هســت ،کشــتی میتواند بیایــد ،میتوانند مــواد غذایی و دارویــی و ...وارد
عدن کنند؛ اما متجاوزان اجازۀ رسیدن مواد غذایی و دارو رابه مردم جنوب یمن نمیدهند ،چون
میدانند آنها به طور باالقوه طرفدار انصاراهلل هستند.
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راجــح :اولیــن پاالیشــگاه نفتــی خاورمیانــه در عــدن اســت که بــرای همۀ کشــورها تصفیــه میکند،
ولی عدن اآلن دچار بحران نفت اســت .این پاالیشــگاه که در عدن ســاخته شــد قرار بود به وســیلۀ
انگلیسیها در ایران ایجاد شود...
رویوران :وقتی که در ایران قیام ملی صنعت نفت پیش آمد ،انگلیســیها این پاالیشــگاه را در عدن
تأسیس کردند.
راجح :اآلن این پاالیشگاه دچار بحران است.
رویــوران :جنــوب یمن بحران ســوخت دارد ،ولی این پاالیشــگاه را راه نمیاندازنــد .رفتار متجاوزان
در جنوب اینقدر چندشآور اســت که هیچ کس حاضر نیســت ادامۀ حضور آنها را بپذیرد .تمام
کسانی که به خاطر پول و امکانات به سمت امارات و عربستان آمدند اآلن دارند پرا کنده میشوند؛
بــه دلیــل اینکــه از لحــاظ اجتماعی مردم ناراضی هســتند و اینهــا نمیتوانند کنار مردم نباشــند و
ً
مخصوصــا بافــت قبیلــهای هم بــه آنها اجازۀ جدا مانــدن کنار بقیه را نمیدهد .بــه نظرم ،اآلن در
جنوب چندگانگی سیاسی و نارضایتی اجتماعی و اقتصادی وجود دارد و الگوی سرکوبگرانۀ امارات
و نا کامیهــای نظامــی همــۀ ایــن فشــارها را روی هــم مترا کم کــرده و یک وضعیت خــاص به وجود
آوردهاست.
امــروز حتــی کارشناســان آمریکایــی نیــز اذعان دارنــد که سیاســتهای ســرکوبگرانۀ آمریــکا در یمن
شکســت خوردهاســت .آنها میگویند« :ما شکست خوردیم »،البته یک جاهایی هم الف میزنند
کــه ا گــر ســازمان ملــل نتواند حدیــده را از انصــاراهلل بگیرد مــا دوباره به مــردم یمن حملــه میکنیم.
ً
در ادبیات سیاســی آمریکا کامال مشــخص اســت که همپیمانان آمریکا شکســت خوردهاند ،هرچند
پــول هنگفتــی در یمن خرج کردند و حقوقهای هنگفتی بــه عوامل خود در یمن پرداخت کردند.
عربستان  180هزار مزدور را از خارج از یمن وارد این کشور کرد و ماهانه پول این مزدوران را پرداخت.
از سومالی ،جیبوتی ،و جاهای دیگر مزدور آورد.
مزدور کسی است که حقوق میگیرد تا آدم بکشد و آدم میکشد تا حقوق بگیرد .به دلیل گستردگی
جبهههــا ،از ایــن همه مزدور اســتفاده میکنند .بعضی از این مزدوران در جبهۀ جوف تا شــش ماه
حقــوق نگرفتهانــد .بعضــی از کارشناســان تعــداد مــزدوران را تا  300هــزار نفر ذکر میکنند .بســیاری
از مــزدوران اســلحهای را کــه از عربســتان تحویــل گرفتــه بودنــد به عنــوان حقــوق عقبماندۀ خود
برداشتند و فروختند!
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فرهنگ اسالمی :با وجود این زمینهها ،برای همگرایی شمال و جنوب اقدامی صورت گرفتهاست؟
راجح :انصاراهلل دنبال تفاهم اســت .نخســتوزیر یمن خودش اهل جنوب اســت و بیشــتر وزیران
هــم از جنــوب هســتند .اآلن یــک جبهۀ آزادی جنوب در صنعا فعال اســت و نیــرو دارد و مجاهدت
میکند و در جبهه شرکت دارد .فکر میکنم انصاراهلل با اینها در ارتباط هستند .عربستان سعودی
و امارات میخواهند از اختالفات سیاسی و فقر مردم استفاده کنند و به اختالفات طایفهای دامن
ً
میزنند .مع الوصف ،تفاهم با رهبران جنوب کامال امکان پذیر است.
رویوران :مســاجد زیدیها و شــافعیها در یمن یکی است ،در یمن اختالفات مذهبی وجود ندارد،
آنچــه وجــود دارد دسیســهچینیهای آمریکا و عربســتان ســعودی برای ایجاد اختالفــات مذهبی و
بهرهبــرداری از این اختالفات اســت .به همین دلیل ،به عصبیتهــای قومی و اختالفات طایفهای
دامن میزنند و از وحدت و انسجام اجتماعی که در شمال یمن وجود دارد وحشت دارند.
فرهنگ اسالمی :آیندۀ یمن را چهطور میبینید؟
راجح :فکر میکنم که جنگ در یمن و حملۀ عربســتان ســعودی به مردم یمن به بنبســت رسیده و
ً
ً
امکان پیروزی عربستان سعودی و امارات عمال دیگر وجود ندارد .عربستان قبال نیت داشت که یمن
را در چند هفته بگیرد و کار استیال بر مردم یمن را تمام کند .گذشته از عربستان ،نقش آمریکا و غرب
ً
در ایــن جنگ بســیار ُپررنگ اســت؛ مخصوصا که ادامــۀ جنگ و درگیری و حضور عربســتان در یمن
به نفع آنهاســت؛ نهتنها از نظر اســتراتژیک ،بلکه از نظرخریدن تســلیحات .امارات از سال  1972م.
که تأســیس شــده تا امروز از آمریکا اسلحه میخرد .باالخره انبارهایشان ُپر شده و این کشور کوچک
جایی ندارد و دیگر به اسلحه نیاز ندارد .این جنگ ،با ریختن خون مردم یمن ،نیاز به خرید اسلحه
در ایــن شیخنشــین را بــه وجــود مــیآورد .حال فرصتی بــه وجود آمده کــه غرب در یمــن بین قبایل
اسلحه پخش کند و اینها از آمریکا اسلحه بگیرند و وابستگیهایشان به آمریکا بیشتر و کنترل آمریکا
بر آنها بیشتر شود؛ لذا ،حضور اینها و ادامۀ جنگ و اختالفات به نفع آمریکاست.
ً
ضمنا ،فکر میکنم که برای عربستان جنگ یمن فقط مربوط به مسائل داخل یمن نیست ،جنگ
برای کشمکشهای قدرت در داخل عربستان هم هست .اختالفاتی که در عربستان به وجود آمده
بسیار عمیق است ،یعنی بنسلمان میخواهد خانوادههای ُپرنفوذ و حا کم در عربستان را در یک
ً
روز از بین ببرد! حتما محمد بن ســلمان ســعی میکند از جنگ یمن بهره ببرد تا نقشــههایش را در
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عربستان انجام دهد .او در سایۀ این جنگ رقبای خودش را نابود میکند؛ لذا ،به احتمال زیاد ،در
آینده شرایط عوض خواهد شد .آمریکا میخواهد یمن را به چند قسمت تجزیه و تقسیم کند ،ولی
مقاومت انصاراهلل این نقشه را به بنبست رساندهاست.
رویوران :من تصور میکنم محمد بن سلمان جنگ یمن را به عنوان یک ابزار به کار گرفت تا خیلی
از تغییرات داخلی را انجام بدهد و یک تصفیۀ سیاسی را در عربستان مدیریت کند .پدر او در حال
مرگ است ،بنسلمان برای بعد از پدرش برنامهریزی میکند.
راجح :ا گر ملک ســلمان بمیرد ،محمد بن ســلمان شاه میشــود ،آنگاه بحران انتخاب ولیعهد به
وجــود میآیــد .آیــا از عموهــا و عموزادههایــش کســی ولیعهد او
میشود؟
ً
رویــوران :اوال بــه قــدرت رســیدن محمــد بــن ســلمان خــودش
تنــش ایجــاد میکند و او ناچار خواهد بــود نیرویی را که به یمن
ی ـمــن س ــه ه ـ ــزار کـیـلــومــتــر
فرستاده به داخل بیاورد .بحث تعیین ولیعهد چالش دومش
ساحل دارد.
خواهــد بود .ا گر برادران ســلمان بگذارند ســلطنت از بچههای
عبدالعزیــز بــه بچههــای ســلمان منتقــل شــود ،ا گــر پســرش را
بگــذارد ،وضعیت افقی را تبدیل به عمودی کرده که مشــکالت
ّ
خاص خودش را دارد .جالب این اســت که محمد بن ســلمان
کوچکترین پسر پدرش است ،یعنی سه برادر بزرگتر از خودش
دارد .ممکن اســت آنها فکر نمیکردند که پدرشــان که اســتاندار ریاض بود به اینجا برسد ،قدرت
را رها کرده و دنبال تجارت رفته بودند .تنها کســی که روی پدرش ســرمایهگذاری کرد و مدیر دفتر
پدر بود همین پسر کوچک است .او سوگلی پدرش بود .زمانی که این به قدرت و سلطنت برسد،
معلوم نیســت که همان ســه برادر به این وضعیت راضی شوند .او همه را سرکیسه کرده و به آنها
توهین کردهاســت .اینکه در سیســتمهای عشیرهای فرد کوچکتر به بزرگتر توهین کند بیپاسخ
نمیماند.
تمــام ایــن مســائل وجــود دارد و میتواند در آیندۀ عربســتان مشــکالتی درســت کند .آیا عربســتان
میتوانــد یــک جنــگ بیرونی را با یــک رقابت و درگیری داخلی به گونــهای مدیریت کند که از هر دو
ً
جان ســالم به در ببرد؟ پاســخ مشکوک اســت .من تصورم بر این است که ا گر واقعا این خبر درست
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باشــد که ســلمان مریض و رو به موت اســت ،عربســتان نا گزیر اســت بهســرعت بحث یمن را جمع
کند؛ چون بدون جمع کردن یمن ،برای جابهجایی قدرت در ریاض آمادگی نخواهد داشت.
فرهنگ اسالمی :به بحث اخوان المسلمین برگردیم .اخوان المسلمین یک جنبش اسالمی بودند
که شــعار اصلی آنها برادری و وحدت امت اســامی بود ،ولی امروز دولت ســعودی یک ّ
خط مشــی
ً
ســکوالر در پیش گرفته و محمد بن ســلمان رســما اعالم کرده که «من ســکوالر هســتم و اعتقادی
به وهابیت ندارم ».اعالم هم نکرده که آیا به مذهب دیگری اعتقاد دارد یا نه ،یعنی اآلن مشــخص
ً
نیست که مذهب محمد بن سلمان چیست .البته ابراز نکرده که اسالم را کامال کنار گذاشته ،ولی
یک مشــی سکوالر پیش گرفتهاســت .اخوان المسلمین با چه توجیه دینی از یک حکومت سکوالر
ً
که جدیدا شکل گرفته پیروی میکند؟
راجح :اول ســعودیها اخوان را تروریســت اعالم کردند .اخوان در لیســت تروریس ـتهای عربستان و
امارات قرار گرفتهاست .این سؤال از اخوانیها در یمن هم پرسیده شده که «شما اخوان هستید و در
لیست تروریستها هستید ،ولی در عربستان زندگی میکنید و با عربستان میجنگید .چرا؟» جواب
ً
دادند« :ما اخوان نیســتیم »،گفتند« :ما یک حزب اســامی هستیم »،یعنی کال ریشههای خودشان
را انکار کردند .در کل ،در یمن از اخوانیها و همۀ گروههای دیگر به عنوان ابزار استفاده میشود ،در
یمن هم عربستان از اخوان به عنوان ابزار استفاده میکند ،چون میخواهند انصاراهلل را تضعیف کنند
خود اخوان را هم دارند تضعیف میکنند.
از اخوانیها استفاده میکنند .اآلن به عقیدۀ من ِ
فرهنگ اســامی :این قضیه دو وجه دارد :یک وجهش این اســت که عربســتان ســعودی به عنوان
ً
یک مهره از اخوان اســتفاده میکند .این کامال مشــخص و مفهوم اســت .اما آن کســی که در یمن
خود را اخوانی میداند چرا خودش را در اختیار عربستان قرار میدهد؟
ُ
ً
رویوران :اوال ،مهمترین محیطی که اخوان در آن فعال و متمرکز و جاافتاده اســت شــهر تعز اســت.
ا کثریت اخوانیها ،زمانی که عربستان اینها را در لیست تروریستها قرار داد ،رفتند و با عربستان
همــکاری کردند؛ ولی اخوانیهایی هم هســتند کــه این طرفاند .آنهایی که معتقدند عربســتان
ازشــان اســتفادۀ ابــزاری ازشــان میکنند به این طــرف آمدند ،آمدنــد طرف انصــاراهلل .اآلن در خود
همین تعز هم یک بخش در دست انصاراهلل است .آیا ممکن است شما جایی باشید که همۀ مردم
با شما  100درصد مخالفاند؟ یک درصدی باید با شما باشند که بتوانید بمانید.
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ً
بین اینها اتفاقا کسانی هستند که رفتار ا کثریت را قبول ندارند .تصور اولیهای که اخوان یک حزب
تشــکیالتی اســت درست نیســت .بله ،یک جریانی وجود داشت یا دارد و جالب است که در رأس آن
عبــداهلل احمــر بــود( .عبــداهلل احمر رئیس پارلمــان بود و به یک جریــان دینی متعلق نبــود ،او از یک
جریان قبیلهای است ،شیخ عشیر ۀ حاشد است ).این نشان میدهد که اخوان در یمن یک جریان
 100درصد دینی نیست ،یک جریان قبیلهای با یک پوشش مذهبی و دارای گرایش اخوانی است.
راجح :خیلیها میگویند در یمن ما مشــکل سیســتم اخوانی نداریم  ،ما مشــکل سیســتم مشــایخ
ً
و شــخصیتهای اجتماعی داریم؛ مثال ،اآلن یک نفر را حا کم بر یک منطقۀ بســیار مهم گذاشــتند
کــه نفــت دارد .خــودش شــیخ قبیله اســت و در عقیــده اخوانی اســت ،اما مزدور عربســتان اســت و
ً
پدر پــدرش هم به همین شــکل ،یعنــی کال خانواده
حتــی پــدرش هم مزدور عربســتان بودهاســتِ ،
دستنشــاندۀ عربســتان اســت و منافع عربستان بیشتر از منافع کشــور خودش برایش مهم است.
البته منافع عربســتان هم مطرح نیســت ،منافع آلســعود مطرح اســت ،خود عربستان که نیست!
اآلن یــک شــکاف بــزرگ در میــان اخوانیهــای یمن بروز کردهاســت .امــارات هم جنگــی در جنوب
ّ
ّ
ایجــاد کــرده و امنیــت کل جنــوب را از بیــن بردهاســت ،اآلن هم نقشــه دارد کــه کل اخوانیها را به
وسیلۀ سلفیها در تعز نابود کند.
فرهنگ اسالمی :این گروه سلفی از کجا آمدند؟
ً
راجح :معموال خودشــان تعزی هســتند ،اما ســلفیاند و امارات دارد از آنها علیه اخوانیها استفاده
میکند .چند هفتۀ پیش میگفتند علی محســن االحمر نزدیک بوده که ترور بشــود و محافظهایش
خود امارات این کار را کرده؛ چون ا گر جنگ
همراه
شوهر دخترش کشته شدهاند .خیلیها میگویند ِ
ِ
یمــن تمــام شــود و اخوانیها تضعیف نشــده باشــند ،شــرایط خطرنــا ک خواهد بــود .اآلن هــم دارند
آدمهایی که مستقل عمل میکنند را ترور میکنند  ،فقط مشایخ که خودشان مزدور عربستان هستند
باقی میمانند؛ هرچند گروه بزرگی از اخوان در ترکیه هستند و ّ
ضد عربستان بیانیه هم میدهند.
رویــوران :جالــب اســت ،مدتی پیش یــک ترانه در ترکیه با عنــوان آه یمن ،آه یمن به بــازار آمد .قبل از
جنگ جهانی اول که گویا یمنیها حالت مستقلی پیدا کرده بودند ،دولت عثمانی میخواست یمن
را ِاشــغال کند .خوب اســت چهقدر نیرو فرســتاده باشد و همه شکست خورده باشند؟  700هزار نفر از
ارتش عثمانی در یمن کشته شدند! عثمانیها چند میلیون نظامی اعزام کردند ،اما نتیجه نگرفتند.
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فرهنگ اسالمی 700 :هزار نفر از آنها از بین رفتند؟
رویوران :بله ،و آخرش از یمن چشمپوشی کردند.
راجــح :بعضــی در تاریــخ عثمانی به یمن قبرســتان آناتولی میگویند! یمنیها عثمانیها را در ســال
 1870م .از این کشور اخراج کردند ،اما متعهد شدند که خراج بدهند.
رویوران :عبدالناصر هم به یمن نیرو فرســتاد و با امام بدر میجنگید ،اما راه به جایی نبرد و نزدیک
ّ
به  20هزار سرباز مصری در یمن کشته شدند .اتفاقی که افتاد این است که کل یمن را گرفتند و امام
زید از یمن فرار کرد ،بهشدت با مذهب زیدی مبارزه کردند و پیروان مذهب زیدی را قتل عام کردند
یمن آن روزها شافعی شدن اجبار و ناسیونالیست شدن ُمد شده بود.
و خیلیها شافعی شدند .در ِ
راجح :حتی علما در آن دوران ســرکوب شــدند .میدانی در صنعا هســت که دربارۀ آن نوشــته شــده
میدان کشتارگاه سادات .خیلیها با تانک اعدام شدند .مذهب زیدی در یمن ممنوع شده بود.
فرهنگ اسالمی :وگرنه یمن در طول تاریخ زیدی بودهاست.
رویــوران :علــی عبــداهلل صالــح یک نمونه از آنهاســت ،او زیدی بود ولی ســنی شــده بــود .خیلی از
افسرها به دلیل شرایط سیاسی مذهب خود را تغییر دادند و هویت خود را از دست دادند .درست
مثل داســتان علویها در ســوریه اســت .آنها شــیعیانی بودند که تمام علمایشــان را کشتند و آنها
برای حفظ جانشان به کوهها پناه بردند و شاید به علت انقطاع از علما و حوزه ،دچار تفاوتهایی
با دیگر شیعیان شدند.
راجح :ســید عبدالملک یک بیداری جدی را در یمن رهبری کرده و همۀ اقشــار مردم یمن با جان
و دل به او احترام میگذارند.
فرهنگ اسالمی :از شما اساتید بزرگوار برای شرکت در این گفتوگو تشکر میکنیم.
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