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سال 1397 آغاز شده است: چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی در ایران. در نخستین ماه 
این ســال، سالروز والدت امام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب)ع( و مبعث گرامی پیامبر بزرگ 
اســالم)ص( قرار داشته است. با وجود آنکه امسال چهلمین ســال پیروزی انقالب است، شاید 
انتظار این بود که نام گذاری امســال با توجه به این مناســبت صورت پذیرد، ولی امسال سال 

»حمایت از کاالی ایرانی« نام گرفته است. چرا؟
به نظر می رسد نوع نام گذاری امسال از نوع تهدیداتی پرده برمی دارد که امروز ایرانی و انقالب 
اســالمی با آن روبه روســت و ما را متوجه نکات مهمی در این زمینه می کند. اولین نکته آنکه 
خطری که انقالب را تهدید می کند بیشــتر از درون اســت تا بیرون و بیشتر خطر اجتماعی و 
فرهنگی اســت تا خطر سیاســی و نظامی، ولی مانند یک خطر نظامی می تواند چالش های 

جدی برای کشور ما به وجود آورد.
متأســفانه، به دلیل سیاســت های غلط اقتصادی و پیــروی از نســخه های وارداتی و غربی و 
اســتعماری، توزیع درآمد در کشــور ما به صورت کاماًل ناعادالنه درآمده اســت. عده ای که در 
اقلیت هســتند، صاحبان ناحقوق های نجومی و ثروت های بادآورده، به دلیل شــدت آسایش 
هیچ مسئله ای جز ُپر کردن شکمشان و خالی کردن زیر شکمشان ندارند؛ آن ها که خرید های 
خود را در سوئیس و اگر نشد در ترکیه و اگر نشد در دوبی انجام می دهند، نوکیسه های تازه به 
دوران رســیده، اشعث بن قیس های شکم گندۀ دوران ما. عده ای که آن ها هم اقلیت هستند 
نیز به دلیل شدت فقر هیچ مسئله ای جز همان دو مسئله ندارند: یک لقمه نان می خواهند که 

بخورند، یک لقمۀ دیگر هم برای آنکه بتوانند ازدواج کنند و همسری داشته باشند. 
این دو گروه مخاطبان پیام نوروزی مقام معظم رهبری و سخنان سال 1397 ایشان نیستند. 
گــروه اول بــدان دلیل که گوششــان بدهکار این حرف ها نیســت. شکم هایشــان از حرام ُپر 

سخن نخست | ایران و کاالهای ایرانی
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شده اســت و بر و روی لعبت غرب هوش و خردشــان را برده است و اگر روزی منافعشان اقتضا 
کند حاضرند مثل ابن ســعد به میدان کربال بروند تا بتوانند به نان ری برســند. گروه دوم نیز 
مخاطب فرمایشات مقام معظم رهبری نیستند؛ چون پولی ندارند که کاالی ایرانی بخرند، چه 

برسد به کاالی خارجی. پس مخاطب فرمایش مقام معظم رهبری چه کسانی هستند؟
مخاطب فرمایشــات مقام معظم رهبری مردمی هستند که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل 
می دهنــد، نه مرفهان بــی درد و نه بینوایان دردمند، مــردم کوچه بازار، من و شــما، ما که نه 
آن قدر ثروت داریم که دردی نداشــته باشــیم و نه آن قدر درد داریم که ندانیم ثروت چیســت و 
چه مفهومی دارد. ما که اکثریت مطلق جمعیت این کشــوریم مخاطبان فرمایش مقام معظم 

رهبری هستیم.
تا همین جای بحث معلوم شد که به کالن سرمایه دارانی که اتفاقًا قدرت اقتصادی را به قدرت 
سیاســی پیوند زده اند و میلیاردها خرج می کنند تا به مســند برسند و در مسند در اندیشه اند 
که چگونه به مکنت برسند و در پرواز بین مسند و مکنت برای مّلت نکبت می آفرینند نمی توان 
چشم امیدی داشت؛ چون گوش آن ها بدهکار این حرف ها نیست. به بینوایان سیه بخت هم 
چشــم امیدی نمی توان داشت؛ چون نه مسند دارند و نه مکنت، و تاکنون جز نکبت نصیبی 
نداشته اند. اگر امیدی هست به مردمی است که در صحنۀ انقالب هستند، هرچند در صحنۀ 

سیاست و عرصۀ قدرت اقتصادی نباشند.

چــرا باید از کاالی ایرانی حمایت کنیم؟  کاالهای ایرانی را باید حمایت کرد تا پول کشــور به 
جیب کارگران و کارآفرینان و زحمتکشــان ایرانی برود، اشتغال افزایش یابد، بیکاری کاهش 
یابد، خالّقیت بیشــتر شــود، رونق اقتصادی افزایش یابد، اعتماد به نفس عمومی باال رود، 
تحریم های ظالمانۀ خارجی بی اثر شــود، قدرت ملی باال رود، اقتدار سیاســی کشور بیشتر 
شــود، و دشــمن در اهداف تخریبی که در عرصۀ سیاســت و اقتصاد و جامعه و فرهنگ دارد 
ناکام گردد. به نظر می رســد این مســائل زیاد گفته شــده و احتیاج به تکرار و تأکید بیشــتر 
نیســت، ولی چرا ما از کاالهای ایرانی حمایت نمی کنیم؟ دالیل این امر را باید در مسائل زیر 

جست وجو کرد:
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کاالی ایرانی نمی تواند از نظر قیمت و کیفیت با کاالی خارجی رقابت کند و دلیل آن  1
سطح تکنولوژی و بازار مصرف است. وقتی که کارخانه ای کاالیی را با تکنولوژی بسیار 
باال برای یک بازار یک میلیارد نفری تولید می کند، هم قیمت آن پایین می آید و هم کیفیت آن 
باال می رود. تولیدکنندۀ ایرانی نمی تواند با یک تکنولوژی متوســط یا یک بازار کوچک چنین 
کاالیــی را به طور رقابت پذیر تولید کند. مصرف کنندۀ ایرانی باید این حقیقت را بداند و کاالی 
ایرانــی را بخرد، حتــی اگر قیمت آن باالتر و کیفیت آن پایین باشــد؛ به خصوص هنگامی که 

مسئوالن نمی توانند جلوی قاچاق کاال و دامپینگ را بگیرند.

ما هنگام خرید کاال گاهی گرفتار خودخواهی های کوته نظرانه می شویم و نیاز آنی خود  2
را بر نیاز آتی کشور ترجیح می دهیم؛ در حالی که اگر می خواهیم کشوری توسعه یافته 
داشــته باشــیم، باید برای این هدف بزرگ که در آینده تحقق خواهد یافت زحمت بکشــیم و 

مصلحت عمومی را بر فرصت طلبی و خودخواهی کوته نظرانۀ خود ترجیح دهیم.

خرید کاالی خارجی مانند استفاده از اصطالحات فرنگی و پذیرش بدون فهم و درک  3
نظریه های غربی از عالئم بیماری عقدۀ حقارت هســتند. دیده شده که کاالی ایرانی 
اگر با نام خارجی عرضه شــود خریداری می شــود، ولی همان کاال با قیمت پایین تر و کیفیت 
باالتر اگر با نام جنس ایرانی عرضه شود خریدار ندارد. این کارکرد عقدۀ حقارت است. باید بر 

این بیماری روانی چیره شویم.

ما گرفتار ثّنویت شــخصیت فرهنگی نیز شــده ایم. اگر از ما بپرســند چرا باید قوانین  4
راهنمایی رانندگی رعایت شود، دالیل مفصل حقوقی، اجتماعی، ترافیکی، و... ارائه 

می کنیم، ولی خودمان هنگام رانندگی قوانین و قواعد رانندگی را رعایت نمی کنیم!

مــا باید بر این چهار ضعف اساســی غلبه کنیــم. نتیجه: کاالی ایرانی را بخریم ولو از مشــابه 
خارجی گران تر باشد و این کار را سرمایه گذاری در راه امنیت، تولید، و اشتغال کشور بدانیم. 
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منافع ملی را بر منافع شــخصی ترجیح دهیم و از خرید کاالهای خارجی ننگ داشته باشیم 
و بدانیم ما خود باید آغازکننده باشــیم. دولت چه باید بکند؟ دولت باید مناطق آزاد را که باید 
ســکوی صادرات می شــدند و نشدند و دروازۀ واردات شــدند جمع کند، مرزها را کنترل کند، 
جلوی بازار قاچاق را بگیرد، و با فســاد اداری مبارزه کند؛ ان شــاء الله. ولی ملت نباید منتظر 
دولت باشد، چون دولتمردانـ  که هریک بحمدالله مشغلۀ فراوان دارندـ  به اندازۀ کافی گرفتار 
هســتند و شــاید نتوانند به این مسائل برســند. ملت باید به عنوان یک امت از امامش پیروی 
کند و فرمایش های مقام معظــم رهبری را مورد عمل قرار دهد و تا می تواند از خرید کاال های 

خارجی خودداری کند.
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حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر انقالب اسالمی، 
در پیامــی به مناســبت آغاز ســال 1397، ســال 
جدید را سال »حمایت از کاالی ایرانی« نام گذاری 
کردند. متن پیام رهبر انقالب اسالمی به شرح زیر 

است: 
بســم اللــه الّرحمن الّرحیــم. یا مقّلــب القلوب و 
االبصار، یــا مدّبر الّلیل و الّنهــار، یا محّول الحول 
و االحوال، حّول حالنا الی احســن الحال. الّلُهمَّ 
اهِدنا ُهَدی الُمهَتدین َو ارُزقَنا اجِتهاَد الُمجَتِهدین.

تبریــک عرض می کنم به همۀ هم میهنان عزیز در 
هر نقطۀ کشــور و هر نقطۀ جهــان، و همین طور 
به همۀ ملت هایــی که نوروز را گرامــی می دارند. 
به خصــوص، تبریک عــرض می کنم بــه خانوادۀ 

معّزز شــهیدان و جانبازان عزیز و خانواده هایشــان و به خصوص تبریک می گویم به جوانان و 
نوجوانان کشور که امیدآفرین اند و پیشراِن حرکت مّلی کشورند. امیدوارم نوروزی شاد و شیرین 
داشته باشند و سالی ُپرخیر و برکت. امسال فصل بهاِر طبیعت با فصل بهار معنویت هم زمان 
است؛ یعنی فروردین و اردیبهشت و خرداد با رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان. امیدواریم که 

ــالب راه انق
پیـام نوروزی مقـام معظـم رهبـری در آغاز 

سـال 1397
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ان شاءالله رشد طبیعی و رشد معنوی هر دو را امسال برای کشورمان و ملتمان داشته باشیم. 
ایــن امید در دل جوانــه می زند که ان شــاءالله رویش های معنوی در کنــار رویش های مادی 
ذخیره ای برای این ملت و این کشــور و آینده باشــد. سالم عرض می کنیم به محضر حضرت 

بقیةالله )ارواحنا فداه( و یاد می کنیم و درود می فرستیم به روح مطّهر امام بزرگوارمان.
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یک جمله در باب سال 96 و یک جمله هم در باب سال 97 عرض می کنیم: سال 96 مثل همۀ 
سال ها مجموعه ای بود از فراز و نشیب ها و شیرینی ها و تلخی ها، مثل همۀ دوران های زندگی. 
شــیرینِی ســال 96 ُبروز عظمت و اقتدار ملت و حضور ملی بود از اول سال تا آخر سال. اوایل 
ســال، حضور بســیار عظیم و خیره کنندۀ مردم در انتخابات ریاســت جمهوری و شوراها بود. 
بیش از 40 میلیون از جمعیت کشــور در انتخابات شــرکت کردند و این حضور بسیار ُپرمعنا و 
خوبی بود. بعد هم در راه پیمایی روز قدس در ماه مبارک رمضان و در پایان سال هم راه پیمایی 
نهم دی و برتر از همه راه پیمایی تماشــایی بیســت ودوم بهمن امسال. البته در نهم دی بر اثر 
اغتشــاش هایی که به وجود آمدـ  و من اشــاره می کنمـ  مردم چند روز پی درپی در شــهرهای 
مختلف کشور راه پیمایی های خودجوش داشتند که همۀ این ها نشان دهندۀ حضور ملت بزرگ 
ایران و ملت بصیر و چاالک و آماده به کار ایران در همۀ میدان هایی که حضور او الزم است بود.

یک نقطۀ مهم و شیرین دیگر در سال گذشته این بود که جمهوری اسالمی توانست تهدیدهای 
منطقه ای )که هدف آن تهدیدها، الاقل یکی از اهداف آن تهدیدها ضربه به جمهوری اسالمی 
بود( را تبدیل کند به فرصت. نه فقط تهدیدها آســیبی به کشــور نرســاند، بلکه تبدیل شد به 

فرصت، و کسانی که آگاه از مسائل بین المللی هستند این معنا را به درستی درک می کنند.
یــک نقطــۀ مثبت دیگر تالش هایی بود که در جهت زنده کردن و به کار بســتن شــعار ســال 
)یعنی تولید ملی و اشتغال در ذیل عنوان اقتصاد مقاومتی( انجام گرفت. کارهای خوبی برای 
مسئلۀ اشتغال و تولید ملی شد، البته کارهای زیاد دیگری باقی مانده است که باید بشود و این 
شعار تا حدودی عملی شد در کشور، لکن به طور کامل بایستی کار ادامه پیدا کند تا ان شاءالله 

این شعار عملی بشود.
تلخی هایی هم در سال 96 داشتیم: حوادث زلزله، سیل، هواپیما، کشتی، که برخی از عزیزان 
مــا جان باختند در این حوادث و حوادث تلخی بود برای ما. عالوه بر این ها، خشکســالی در 
برخی از مناطق کشور بود که همچنان ادامه دارد و امیدواریم فضل الهی در بهار آن را جبران 
کند، و برخی از مشکالت معیشتی قشرها از گذشته همچنان ادامه پیدا کرد که بایستی تالش 
بشــود و همه تالش کنند و من یک اشــاره ای خواهم کرد که ان شاءالله این مشکالت برطرف 
بشود. البته در ماه های آخر سال طبق برنامه ریزی دشمنان ملت ایران اغتشاش هایی هم در 
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کشــور صورت گرفت. ملت ایران خودش وارد میدان شــد و حتی آن کسانی که می خواستند 
اغتشــاش ها را به نام آن ها تمام کنند خودشــان وارد میدان شــدند و در مقابل اغتشاشگران 

ایستادند و البّته حادثه ای بود، پیش آمد و عظمت ملت ایران روشن شد.
دربارۀ ســال 97، ســالی که از این لحظه آغاز می شود، آنچه مهم است این است که همه باید 
سخت کار کنند. بنده در شعارهای سال ها معمواًل مخاطب را مسئولین قرار می دادم. امسال 
مخاطب همۀ آحاد مّلت و از جمله مسئولین خواهند بود. مقّدمتًا عرض کنم مسئلۀ اقتصاد و 
فرهنگ و مســائل گوناگون همه مطرح است، لکن مسئلۀ اصلی ما امسال هم مسئلۀ اقتصاد 
و معیشــت مردمی اســت. همه باید تالش کنند، همه باید کار کنند و محور هم عبارت است 
از تولید ملی؛ یعنی اگر چنانچه تولید ملی راـ  با شــرحی که ان شــاءالله در ســخنرانی عرض 
خواهم کردـ  همه تعقیب کنند و دنبال گیری کنند، بسیاری از مشکالت اقتصادی، مشکالت 
معیشتِی مردم )هم مسئلۀ اشتغال، هم مسئلۀ سرمایه گذاری، و بقیۀ چیزها( حل خواهد شد، 

آسیب های اجتماعی به میزان زیادی کاهش پیدا خواهد کرد. 
یعنی محور تولید ملی اســت. بنابراین اگر تولید ملی شــتاب بگیرد بسیاری از مشکالت حل 
خواهد شــد. من این را محور قرار دادم برای شــعار امســال. شعار امســال »حمایت از کاالی 
ایرانی«است، ســال حمایت از کاالی ایرانی. این فقط مربوط به مسئولین نیست، آحاد مّلت 
همه می توانند در این زمینه کمک بکنند و به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشوند. البّته این 
حمایت از پنج ـ شش جهت ابعاد مختلفی دارد که این ابعاد را من ان شاءالله در سخنرانی باز 
خواهم کرد و تشریح خواهم کرد و آنچه را که قشرهای مختلف مردم و مسئولین گوناگون کشور 

می توانند انجام بدهند ان شاءالله مطرح خواهم کرد.
امیدوارم ان شاءالله خدای متعال کمک کند هم به مسئولین، هم به مردم، که بتوانند وظایف 
خودشــان را به بهترین وجهی انجام بدهند و امسال این شــعار را که شعار »حمایت از کاالی 

ایرانی« است به معنای واقعی کلمه به تحّقق برسانند. و الّسالم علیکم و رحمة  الله و برکاته.
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آمریکا در آینۀ چهار خبر
1

خبر اول. اوباما: من اساســًا یک یهودی لیبرال هستم.  رئیس جمهور سابق آمریکا 
در یک کنیســۀ یهودیان در نیویورک از مواضع رژیم صهیونیستی در موضوع شهرک سازی ها انتقاد 
کرد و البته گفت: »من اساسًا یک یهودی لیبرال هستم.« به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس جمهور 
سابق آمریکا در جمع یهودیان حاضر در یک کنیسۀ شهر نیویورک سخنرانی کرد. رئیس جمهور سابق 
آمریکا با تأکید بر دوســتی خودش با رژیم صهیونیســتی و یهودیان گفت: »من اساسًا یک یهودی 
لیبرال هستم.« اوباما البته در همین سخنرانی از مواضع مقامات رژیم صهیونیستی در قبال تداوم 
شهرک ســازی ها انتقاد کرد. رئیس جمهور سال های 2008 تا 2016 آمریکا همچنین از جّو موجود 
که اجازۀ انتقاد از رژیم صهیونیستی را نمی دهد صحبت کرد. وی گفت: »برای اینکه دوست واقعی 
اســرائیل باشید، مهم اســت که دربارۀ این موضوع صادق باشید و سیاست این کشور گاهی اوقات 
اجازۀ این کار را نمی دهد.« اوباما همچنین با انتقاد از شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در اراضی 

فلسطینی تأکید کرد که چنین اقدامی »آیندۀ اسرائیل را به خطر می اندازد.«
رئیس جمهور سابق آمریکا با دفاع از رأی ممتنع دولت خود به قطعنامۀ محکومیت شهرک سازی های 
رژیم صهیونیســتی در شورای امنیت ســازمان ملل گفت که وتوی آن سبب »آسیب زدن به اعتبار 
حقوق بشــری آمریکا« می شــد. قطعنامۀ 2334 شــورای امنیت ســازمان ملل در هفته های آخر 
ریاســت جمهوری باراک اوباما و با رأی ممتنع آمریکا و 14 رأی مثبت دیگر اعضای شــورای امنیت 
تصویب شــد. اوباما البته با یادآوری حمایت های بسیار دولتش از رژیم صهیونیستی تأکید کرد که 
دولت او در قیاس با دولت های قبلی آمریکا کمک های نظامی بسیار بیشتری به اسرائیل کرده است.

چند خرب و چند نظرچند خرب و چند نظر
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خبر دوم. آمریکا قصد دارد حزب الله را برای حمایت از رژیم صهیونیســتی منزوی کند.  مصیب 
نعیمیـ  کارشــناس مسائل بین المللـ  دربارۀ تمرکز مؤسســه های آمریکایی بر حزب الله لبنان 
اظهار کرد: »آمریکا برای تبعیت از رژیم صهیونیستی دست از حمایت های غیرمنطقی اش از این 
رژیم برنمی دارد.« وی با بیان اینکه آمریکا در تالش است تا برای حمایت از رژیم صهیونیستی، 
حزب الله را در انزوا قرار دهد افزود: » حزب الله در لبنان موقعیت قانونی دارد و مورد حمایت مردم 
است، اما آمریکا می کوشد با روش های مختلف و با کمک کشورهای عرب منطقه این صحنه را به 

اختالف داخلی عربی تبدیل کند.« 
نعیمی ادامه داد: »این مبارزه از ابتدای تشکیل مقاومت در سال 82 م. آغاز شده است و همچنان 
ادامه دارد؛ بنابراین، هیچ انتظاری نیست که آمریکا سیاست حزب الله برای مقابله با توسعه طلبی 
اسرائیل را بپذیرد.« کارشناس مسائل بین الملل اضافه کرد: »کشورهایی که به نوعی استقالل 
سیاسی دارند حزب الله را مجموعه ای مشروع و قانونی می دانند که بر اساس اصول دموکراتیک 

مورد حمایت مردم است.«

خبر ســوم. حضور رهبر کره شمالی در کنسرت هنرمندان کره جنوبی.  رهبر کره شمالی در 
کنســرت ستارگان پاپ کره جنوبی در پیونگ یانگ حضور یافت. به گزارش ایسنا، بنا بر اعالم 
وزارت فرهنــگ کره جنوبی، کیم جونگ اون ـ رهبر کره شــمالی ـ و همســرش در کنســرت 
ســتارگان پاپ همسایۀ جنوبی این کشور که در پیونگ یانگ برگزار شده است حضور یافته اند. 
این اولین گروه موســیقی کره جنوبی بوده است که از بیش از یک دهه گذشته به کره شمالی 
رفته  اســت. کیم جونگ اون هم اولین رهبر کره شمالی است که به تماشای اجرای یک گروه 
هنری از همســایۀ جنوبی اش کشــورش می رود، در حالی که توانسته به رغم مخالفت آمریکا 

تسلیحات اتمی و صنایع موشکی خود را توسعه دهد.

خبر چهارم. هشدار سناتورجمهوری خواه دربارۀ خروج آمریکا از سوریه.  لیندسی گراهامـ  یکی از 
سناتورهای ارشد جمهوری خواهـ  هشدار داد که خروج نیروهای آمریکایی از سوریه به معنی قدرت 
گرفتن و افزایش نفوذ ایران در سوریه خواهد بود. به گزارش ایسنا، گراهام که عضو کمیسیون نظامی 
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سنای آمریکاست در گفت وگو با شبکۀ 
فاکــس ایــن کار را »بدترین تصمیم« 
و »فاجعۀ پیــش رو« توصیــف کرد. او 
که ســعی می کــرد آمریــکا را مخالف 
داعش نشان دهد گفت: »داعش سه 
هزار نیرو در ســوریه دارد« و اگر آمریکا 
نیروهایش را زود از سوریه بیرون بکشد، 
»داعش بر خواهد گشت، جنگ ترکیه 
و کردها از کنترل خارج خواهد شد، و 
دمشــق را بدون حضور آمریکا به ایران 
داده اید.« آمریکا در ســوریه حدود دو 
هــزار نفر نیــرو دارد. الزم به یــادآوری 

اســت که تاکنون آمریکا منبع اصلی تأمین سالح برای گروهای تروریستی در سوریه بوده است.
نظر. مجموعۀ شــرایط سیاســی آمریکا در جهان این پرسش را مطرح می کند: آیا عصر ظهور     

دولت های بزرگ در آمریکا به پایان رسیده است؟!

پنج خبر از عربستان سعودی
2

خبر اول. ظهور مفتی های زن در عربســتان.  عربســتان در ادامۀ اعمال برخی 
تغییرات در قبال وضعیت زنان این کشــور، با فتــوا دادن آن ها نیز موافقت کرد. این در حالی 
اســت که تا همین روزهای اخیر رانندگی زنان در عربســتان ســعودی ممنوع بود. بر اســاس 
گزارش روزنامۀ الحیاة، ســامیه بخاری ـ یکی از اعضای مجلس شورای عربستان ـ با ارائۀ این 
طرح درخواســت کرده بود فتــوا دادن فقط مختص به مردان نباشــد و زنان تحصیل کرده در 
رشته های فقه نیز این حق را داشته باشند. طرح مذکور با 107 رأی مثبت در مجلس شورا به 
تصویب رســید. این طرح توسط کمیتۀ امور اسالمی و قضایی پیگیری می شد. بر اساس این 
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گزارش، حق فتوا دادن در عربستان تاکنون در انحصار مفتی های مرد بوده است و اکنون زنان 
نیز با مشارکت در نهاد ریاست کل تحقیقات و صدور فتوا این حق را پیدا خواهند کرد.

خبــر دوم. رقــص و پایکوبی مختلط ســعودی ها در حائــل.  فعاالن فضای مجازی ســعودی 
ویدیوهای متعددی از جشــن و پایکوبی حائل منتشــر کرده اند که هیئت تفریح و ســرگرمی 
عربستان آن را برگزار کرده است. این تنها مراسمی نیست که اخیرًا در عربستان برگزار می شود 

و تصاویری از زنان بدون روسری و در حال رقص در اماکن عمومی را نشان می دهد.

خبر ســوم. مرد نیرومند عربستان: منافع مشــترک زیادی با اسرائیل داریم.  ولیعهد سعودی 
در مصاحبه با نشریۀ آتالنتیک ایران را بخشی از مثلث شرارت در منطقه دانست و موجودیت 
رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، محمد 
بن ســلمانـ  ولیعهد ســعودیـ  با تکرار ادعاهای بی پایه و اساس علیه ایران، مدعی شد ایران 
بخشی از »مثلث شرارت« در منطقه است. بن سلمان در مصاحبه با نشریۀ آتالنتیک در توضیح 
این مثلث شرارت مدعی شد: »اولین 
ضلع این مثلث رژیم ایران اســت که 
می خواهــد ایدئولوژی خــود را رواج 
دهــد.« وی در ادامۀ ادعاهایش علیه 
ایران افزود: »انقالب اسالمی در سال 
1979 رژیمــی بر پایۀ یک ایدئولوژی 
شرورانه ایجاد کرد... ما با ایدئولوژی 
رژیم ایران مشــکل داریم.« منظور او 
از ایدئولوژی شــرورانه، مردم ساالری 

اسالمی است. 
رویکردهای  دربارۀ  ولیعهد ســعودی 
باراک اوباما و دونالد ترامپ ـ رؤســای 
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جمهور پیشین و فعلی آمریکاـ  علیه ایران گفت: »اوباما تاکتیک متفاوتی داشت، اوباما معتقد 
بود اگر به ایران فرصتی برای گشایش بدهد آن ها تعییر می کنند. اما رژیمی با چنین ایدئولوژی 
به این زودی ها باز نخواهد شد. ما در تالش هستیم تا اقدامات ایران در منطقه را خنثی کنیم. 
ما این را در آفریقا، آسیا، مالزی، سودان، عراق، یمن، و لبنان انجام داده ایم. اعتقاد داریم اگر 
فشار بیاوریم مشکالت به داخل ایران برمی گردد. نمی دانیم که رژیم آن ها فرو می پاشد یا نه، 

اما این مشکل خودشان است.«
بن ســلمان ســپس در پاســخ به این ســؤال که آیا اعتقاد دارد یهودیان بتوانند کشوری برای 
خود داشــته باشند گفت: »معتقدم که فلســطینیان و اسرائیلی ها حق داشتن سرزمین خود 
را دارند؛ اما باید یک توافق صلح داشــته باشــیم تا ضمن ارائۀ ثبات بــرای همگان، روابط نیز 
عادی سازی شــود.« وی با تأکید بر اینکه عربستان هیچ مشکلی با اسرائیل ندارد ادامه داد: 
»ما منافع مشترک زیادی با اسرائیل داریم و اگر توافق صلح حاصل شود منافع بسیار بیشتری 
بین اسرائیل و کشورهای شــورای همکاری خلیج )فارس( و کشورهایی مانند مصر و اردن به 
وجود خواهد آمد.« ولیعهد سعودی که از شکست داعش در عراق و سوریه خشمگین به نظر 
می رســید گفت: »ایران، حزب الله لبنان، و حماس دشــمنان عربستان سعودی هستند.« او 
در این مصاحبه از جهاد اســالمی برای آزادی فلسطین، انصارالله یمن و حرکت انقالبی مردم 

بحرین حرفی نزد.

خبر چهارم. حکم عجیب مفتی اعظم سعودی برای مردم عربستان سعودی.  شیخ عبدالعزیز 
آل الشــیخ از خطبا و مبلغان و مردم عربســتان خواست از انتقاد کردن از خاندان سلطنتی در 
محافل و مجالس و رســانه ها و شبکه های اجتماعی پرهیز کنند. این مفتی سعودی که رئیس 
هیئت کبار العلماء در عربستان نیز هست دربارۀ حق حکومت و دولتمردان بر مبلغان و خطاب 
صحبت کرد و از مبلغان خواســت برای افزایش و ترویج محبت نسبت به دولتمردان در قلوب 
مردم از طریق تشریح فضایل و خوبی های آنان تالش کنند و از دولتمردان و شاهزادگان تعریف 
و تمجید کنند، به دولتمردان کمک کنند، و با آنان همکاری کنند.  آل الشیخ گفت: »مبلغان 
باید در انتشــار فضایل و محاسن خاندان ســلطنتی تالش کنند، از آنان انتقاد نکنند، و برای 
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مردم تبیین کنند که خاندان آل سعود 
نعمتی برای بندگان هستند و با وجود 
دولتمردان اســت که عــدل و انصاف 
برپا می شــود و حق مظلوم را از ظالم 
می گیرند و از خون ریــزی جلوگیری 
می کننــد، امــوال و آبروهــا را حفظ 
می کننــد. دولتمــردان بر مــا برتری 
دارند و اگر صالح باشــند امت صالح 

خواهد بود.«

خبر پنجم. مقام اسرائیلی: آل سعود 
هم مثل ما کودک می ُکشد.  

روزنامــۀ یدیعــوت آحارونوت به نقــل از وزارت خارجۀ رژیم صهیونیســتی نوشــت: »موارد 
بسیاری وجود دارد که کودکان در درگیری ها کشته می شوند، ولی هیچ کس جرأت نمی کند 
طرف های مســئول را وارد این فهرســت ]فهرســت ســیاه[ کند... همه می دانند عربستان 
چگونه کــودکان یمن را می ُکشــد... ما می خواهیــم ببینیم که چگونه عربســتان وارد این 

فهرست خواهد شد.«
وزارت خارجۀ رژیم اشــغالگر قدس در واکنش به اظهارات لیلی زروقی ـ نمایندۀ ویژۀ سازمان 
ملل در امور کودکانـ  که خواســتار قرار گرفتن نام ارتش اســرائیل در کنــار گروه داعش و در 
فهرســت سیاه شده اســت نیز گفت: »دشــمنان اســرائیل قصد دارند با وارد کردن نام ارتش 
اســرائیل در فهرست ســیاه ســازمان ملل را تهدید کنند... این دورویی است«! این اظهارات 
اعتراض گونۀ رژیم صهیونیســتی در واقع نوعی اعتراف به این اســت که اســرائیل هم کودک 

می ُکشد، اما بیش از عربستان مورد انتقاد قرار می گیرد!

نظر. رژیم صهیونیستی و رژیم سعودی دو رژیم مشکل آفرین خاورمیانه هستند.
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پنج خبر دربارۀ اسرائیل 
و منطقه3

از  نتانیاهــو  قدردانــی  اول.  خبــر 
کشــتار فلســطینیان.  نخســت وزیر 
رژیم صهیونیســتی از ارتش این رژیم 
پــس از مقابله با مردم غزه و کشــتن 
فلسطینیان قدردانی کرد. به گزارش 
ایسنا به نقل از روسیا الیوم، بنیامین 
نتانیاهو ـ نخســت وزیر اســرائیل ـ به 
دنبال درگیری هایی که در سالگرد روز 

زمین در مرز های غزه با سرزمین های اشغالی صورت گرفت و چندین تن از مردم فلسطین به 
وســیلۀ گلوله های سربازان رژیم صهیونیستی کشــته و ده ها تن دیگر زخمی شدند، از ارتش 
ایــن رژیم قدردانی کرد. نتانیاهو در اظهارات خود گفت: »به ســربازان خود تبریک می گویم. 

اسرائیل در راستای حفظ تمامیت ارضی و امنیت خود با قاطعیت عمل می کند.«
ده هــا هزار فلســطینی در راه پیمایی بزرگ بازگشــت در مرز های میان نوار غزه و اســرائیل به 
تظاهرات پرداختند. وزارت بهداشــت غزه از کشته شــدن 17 فلسطینی با تیرباران به وسیلۀ 
سربازان اسرائیلی و زخمی شدن صد ها تن دیگر در روزی خبر داد که در طول جنگ اسرائیل 

علیه غزه از سال 2014 م. خونبارترین روز به شمار می رود.

خبر دوم. خروج بیش از دو هزار تروریست از دوما.  وزارت دفاع روسیه ضمن اعالم اینکه خروج 
تروریست ها به همراه خانواده هایشان از دوما در غوطۀ شرقی ادامه دارد افزود: »تاکنون بیش 
از دو هزار تروریست این شــهر را ترک کرده اند.« به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، 
وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که از زمان آغاز آتش بس در دوما 2200 تروریست این شهر را ترک 
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کرده اند. بر اساس گزارش شبکۀ المیادین، وزارت دفاع روسیه در ادامه اعالم کرد که تاکنون 
بیش از 40 هزار سوری به منزلشان در شهرهای مختلف غوطۀ شرقی بازگشته اند.

خبرگزاری رســمی سوریه، ســانا، از حصول توافقی برای خروج تروریست ها از دوما به عنوان 
آخریــن پایــگاه آن ها در غوطۀ شــرقی و آغاز رونــد خروج آن هــا خبر داد. بر اســاس توافق 
انجام شده،  تروریست ها باید سالح های سنگین و متوسط خود را به دولت سوریه تحویل دهند 
و سازمان های دولتی در دوما کار خود را از سر می گیرند. از دیگر مفاد این توافق، تشکیل یک 
تیم کاری به ریاســت روسیه استـ  که شــامل نمایندگانی از طرف سوری و کشورهای ضامن 
روند آســتانه باشــد ـ تا موضوع تحویل اســرای موجود در زندان های جیش االسالم به دولت 

سوریه و سرنوشت باقی آن ها را روشن کنند.

خبر ســوم. اسرائیل: وارد جنگی بزرگ با جوانان حزب الله لبنان می شویم.  به گزارش تابناک، 
گادی آیزنکوتـ  رئیس ســتاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستیـ  پیش بینی کرد که این رژیم در 
سال 2018 م. وارد جنگ بزرگی با حزب الله لبنان خواهد شد. وی افزود: »امسال فرصت برای 
وقوع جنگی بزرگ با حزب الله فراهم است و این جنگ بزرگ تر از آن چیزی است که در سه سال 
گذشته از مسئولیت من رخ داده است. احتمااًل من فرماندهی ارتش را در این جنگ که در طول 
دو سال پایانی خدمت من رخ می دهد بر عهده بگیرم.« این مقام صهیونیست گفت: »بزرگ ترین 
خطر نظامی که اســرائیل را تهدید می کند در جبهۀ شــمالی )یعنی لبنان( است.« وی افزود: 

»عملیات نظامی این رژیم در سوریه همچنان ادامه خواهد یافت و متوقف نخواهد شد.« 
آیزنکوت اظهار داشت: »این جنگ در صورت وقوع مانند قبل نخواهد بود و هرچیز از بیروت تا 
آخرین نقطه در جنوب که تحت اختیار حزب الله لبنان قرار دارد ویران خواهد شد.« وی گفت: 
»اســرائیل پیش از این هزاران هدف را در لبنان بــرای حمله در صورت وقوع جنگ احتمالی 
با حزب الله مشــخص کرده اســت.« رئیس ســتاد مشــترک ارتش رژیم صهیونیستی در ادامۀ 
ادعاهای خود افزود: »هیچ کس در منطقه ویرانی هایی را که این جنگ بر جا خواهد گذاشت 
فراموش نخواهد کرد.« وی در پاسخ به سؤالی دربارۀ امکان دخالت ایران و حمایت از حزب الله 

در صورت وقوع جنگ گفت: »این احتمال بسیار ضعیف است.«
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خبر چهارم. تقالی اســرائیل برای تغییر قانون ضد هولوکاســت لهســتان.  نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی و نخست وزیر لهســتان توافق کردند تا برای رفع نگرانی های تل آویو دربارۀ یک 
الیحۀ جدید که هرگونه مرتبط کردن لهســتانی ها با جنایت کمپ های نازی را جرم می انگارد 
مذاکره کنند. به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، طبــق بیانیۀ دفتر بنیامین 
نتانیاهو ـ نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی ـ دو طرف موافقت کردند تا کمیته هایی رایزنی ها 
را برای حصول توافق مشــترک آغاز کنند. طبق این الیحه، هرگونه اشــاره به مشــارکت کشور 
لهســتان در جرائمی که نازی ها حین جنگ جهانی دوم مرتکب شــدند منع می شود. بر این 
اســاس، اســتفاده از عبارت »کمپ های مرگ لهستان« غیرقانونی می شــود؛ چون اتباع این 
کشــور هیچ گونه ارتباطی با کشتارهای موســوم به هولوکاست نداشتند. این الیحه ناقضان را 
به ســه سال حبس محکوم می کند. همچنین، تکذیب قتل حدود 100 هزار لهستانی توسط 

ارتش شورشی اوکراین )UPA( حین جنگ جهانی دوم ممنوع می شود.
این الیحه که در پارلمان لهستان به تصویب رسیده است و به تأیید سنا و رئیس جمهور لهستان 
نیاز دارد اعتراض صهیونیست ها را برانگیخته است. صهیونیست ها مدعی هستند که هدف از 
این قانون ضد هولوکاست تحریف تاریخ است. در همین حال، مقام های لهستانی تأکید دارند 
که مداخلۀ رژیم صهیونیستی در این مرحله نامناسب است و الیحۀ مذکور تحقیقات علمی یا 

آزادی بیان را نفی نمی کند، بلکه هدفش مقابله با تحریف عامدانۀ تاریخ است.

خبــر پنجم. همکاری مصر و اســرائیل در کنترل گذرگاه رفح.  بــه گزارش افکارنیوز، لیبرمن 
در گفت وگو با روزنامۀ صهیونیســتی مکور ریشــون گفت: »ما برای بازگشــایی گذرگاه رفح در 
خصوص اینکه چه وقت، چگونه، و برای چه کسی باز شود مالحظات ویژه ای داریم. در حالی 
که مصری ها سعی دارند خود را تصمیم گیرنده نشان دهند، ما هم تالش می کنیم با مصر برای 
اعمال فشار بر مردم غزه مشــارکت کنیم.« لیبرمن استراتژی رژیم صهیونیستی در خصوص 
جنبش حماس در غزه را متشکل از چند بند اصلی دانست: اول، بازگرداندن مهاجمان خود 
)که آن ها را اســرا و مفقودان نامید( بدون هیچ گونه تغییری در تعداد و شــکل تحویل آن ها در 
نوار غزه؛ دوم، از بین بردن همۀ تونل هایی که توسط جنبش حماس در غزه حفر شده است؛ 
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سوم، تکمیل دیوار شرق نوار غزه برای تکمیل محاصرۀ غزه؛ چهارم، در صورت اصابت موشک 
یا خمپاره از غزه به فلسطین اشــغالی، باید توانایی های حســاس نظامی حماس هدف قرار 
گیرد و انبار تولید موشــک ها و سکوهای پرتاب آن منهدم شود؛ پنجم، تقویت شهرک نشینان 
صهیونیست منطقۀ غالف در غزه از طریق حمایت آن ها؛ ششم، ضروری است حماس بداند 
هنگامی که از بازسازی غزه سخن می گوییم منظور این است که این امر در مقابل خلع سالح 

آن ها صورت می گیرد و این فرمول همچنان در اسرائیل حکم فرماست.«
به گزارش العهد، لیبرمن خلع سالح جنبش حماس را بعید دانست و گفت: »اما تعبیر اسرائیل 
این است که اهالی غزه علیه حماس در این شهر انقالب می کنند، بدون اینکه اسرائیل مجبور 
به اشغال دوبارۀ غزه شود.« این در حالی است که سامی ابوزهریـ  از رهبران جنبش حماسـ  
گفت: »لیبرمن احمق است و غزه آمادگی غافلگیر کردن همه را دارد.« سامی ابوزهری تأکید 
کرد گه اویگدور لیبرمنـ  وزیر جنگ رژیم صهیونیستیـ  فردی احمق و در سیاست نادان است 
و غزه ابدًا در برابر کســانی کــه آن را محاصره کرده اند کوتاه نخواهد آمد و قادر اســت همه را 

غافلگیر کند.
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نظر.  ظاهرًا اسرائیل نه تنها با فلسطینی ها و مردم غزه و مردم سوریه و لبنان که حتی با تاریخ 
مشکل دارد.

سه خبر در مورد ترکیه
4

خبر اول. اردوغان: نتانیاهو تروریست است.  نخست وزیر رژیم ترکیه در واکنش 
به تأکید نتانیاهو بر بی مشکل بودن کشتار فلطسینیان در روز زمین و انتقاد سخت وی از ارتش 
ترکیه گفت که نتانیاهو یک تروریســت ضعیف اســت و سالح هسته ای نمی تواند به او کمکی 
کنــد. به گــزارش فارس، رجب طیب اردوغــانـ  رئیس جمهور ترکیــهـ  در ادامۀ جنگ لفظی 
رســانه ای با بنیامین نتانیاهو ـ نخست وزیر رژیم صهیونیســتی ـ بر سر کشتار تظاهرکنندگان 

غیرمسلح فلسطینی نتانیاهو را تروریست خواند.

خبر دوم. نتانیاهو: اردوغان عادت ندارد که جوابش را بدهند.  نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در پیامــی به رئیس جمهور ترکیه حمله کرد. به گزارش باشــگاه خبرنگاران، بنیامین نتانیاهو 
ـ نخســت وزیر رژیم غاصب و کودک ُکش صهیونیســتیـ  در صفحۀ شخصی خود در توییتر در 
واکنش به انتقاد رجب طیب اردوغان ـ رئیس جمهور ترکیه ـ از کشــتار فلســطینی ها نوشت: 
»اردوغان عادت ندارد که جوابش را بدهند. او باید به این موضوع عادت کند. او کســی است 
که قبرس شــمالی و منطقۀ کردستان را اشغال کرده است و غیرنظامیان را در عفرین سالخی 

می کند. او نباید به ما دربارۀ اخالقیات و ارزش ها موعظه کند.«

خبر سوم. دستگیری یک زن به اتهام توهین به اردوغان در اتوبوس!  یک زن ترکیه ای به اتهام 
توهین به رجب طیب اردوغانـ  رئیس جمهورـ  و دیگر مقامات دولت ترکیه هنگام صحبت در یک 
اتوبوس درون شهری دستگیر شد. به گزارش عصر ایران به نقل از وب سایت روزنامۀ جمهوریت 
ترکیه، زن جوانی به نام اختصاری ام. ای که مسافر اتوبوسی از مبدأ محلۀ ِکچی اورن آنکارا به 
مقصد میدان کیزیالی بود، به محض رسیدن به این منطقه در آنکارا، از سوی پلیس دستگیر 
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و تحت بازداشــت قرار گرفت. ماجرا از این قرار است که ظاهرًا فردی در اتوبوس صحبت های 
این زن را با مسافر کناردستی اش دربارۀ اعتراضات پنج سال پیش در میدان تقسیم استانبول 
و نیز کودتای ناکام سال گذشته شنیده و بالفاصله با پلیس تماس گرفته و مدعی شده بود این 
زن به رئیس جمهور و دیگر مقامات ارشد ترکیه توهین کرده است. پلیس به محض رسیدن این 
زن به مقصد او را دســتگیر و تحت بازداشت قرار داده است. در ترکیه، توهین به رئیس جمهور 
جرم محســوب می شــود و در صورت اثبات می تواند مجازات حبس تا ســقف چهار سال را در 
پی داشته باشــد. در پی این اتفاق، نماینده حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق )CHP( در 
مجلس ترکیه با انتقاد از این اقدام تأکید کرده که دولت اردوغان مردم ترکیه را به جاسوسی از 
یکدیگر واداشته اســت. مراد امیرـ  نمایندۀ حزب جمهوری خواه خلق از حوزۀ انتخابیۀ آنکاراـ  
با حضور در شعبۀ بازپرسی پلیس و مالقات با این زن دستگیر شده و دیگر مقامات این حوزه 

خواستار آزادی او شده است. 
او پــس از مالقات با این زن به خبرنگاران گفت: »با تصویب قانونی که شــهروندان را به اتهام 
اهانت به مقامات به زندان های طویل محکوم می کند، شهروندان را نسبت به یکدیگر جاسوس 
و خبرچیــن می کنیم... ترکیه گرفتار 
مشــکالت جــدی اســت، امــا وقت 
و هزینــۀ پلیس مــا صــرف پیگیری 
شکایت ها و خبرچینی ها بابت توهین 
به رئیس جمهور می شود. وقتی قتل 
و جنایتی رخ می دهــد پلیس به این 
زودی بــه صحنــه نمی رســد، اما در 
این مورد پلیس ســریعًا شهروندی را 
دستگیر کرده است. برای همین است 
که متأســفانه شــاهدیم آمار جنایت 
علیه زنان در کشــورما طی سال های 

گذشته 14 برابر رشد داشته است.«
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گفتنی اســت تاکنون صدها نفر در ترکیه به اتهام توهین به رئیس جمهور دســتگیر و محاکمه 
شده اند و برخی از آن ها نوجوانان کم سن و سال دبیرستانی بوده اند.

نظر.  جای تأسف دارد.

شش خبر دربارۀ عربستان سعودی و تروریسم
5

خبر اول. حملۀ بوکو حرام در نیجریه با 18 کشته و 84 مجروح.  حملۀ مسلحانۀ 
گروه وهابی بوکوحرام به شــهر مایدوگوری در شمال شرقی نیجریه 18 کشته و 84 مجروح بر 
جا گذاشــت. به گزارش یورونیوز، بنیو بامباتوـ  مسئول آژانس مدیریت فوریت های نیجریهـ  با 
اعالم این خبر به خبرگزاری فرانسه گفت: »تاکنون 18 جسد در دو محلۀ باله شوا و باله کورا در 
این شهر شناسایی شده است.« به گفتۀ این مسئول دولتی، این افراد در هنگام تبادل تیر میان 
مهاجمان گروه تروریســتی بوکوحرام و نیروهای دولتی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته 
شــده اند. وی در عین حال مشخص نکرد که آیا قربانیان همگی از میان غیرنظامیان بوده اند 

یا نظامیان.
مایدوگوری مرکز ایالت بورنو نیجریه است و نزدیک به یک میلیون و 200 هزار نفر جمعیت دارد. 
این شــهر تاکنون بارها هدف حمالت خونین گروه بوکوحرام واقع شده اســت. مردم این شهر 
معمواًل از عالقه مندان به شیخ زکزاکی هستند که به وسیلۀ دولت نیجریه بازداشت شده است. 

بوکوحرام از دشمنان اصلی شیخ زکزاکی است.

خبر دوم. هدف ائتالف سعودی از بمباران اردوگاه آوارگان یمنی در الحدیدة از زبان محمدعلی 
الحوثــی.  رئیس کمیتۀ عالی انقالب یمن هدف ائتالف ســعودی از بمبــاران اردوگاه آوارگان 
در الحدیدة را منحرف کردن اذهان عمومی از جنایت تعرض نظامی ســودانی این ائتالف به 
زن یمنی دانســت. به گزارش گروه بین الملل خبرگــزاری فارس، محمدعلی الحوثیـ  رئیس 
کمیتۀ عالی انقالب یمن ـ جنایت حملۀ جنگنده های سعودی به یک اردوگاه آوارگان در استان 
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الحدیده را محکوم کرد. به نوشــتۀ پایگاه خبری المســیرة، وی حمله به این اردوگاه و  تجاوز 
یک عنصر ائتالف ســعودی به یک زن یمنی در استان الحدیده را به یکدیگر مرتبط دانست و 
طی پستی در توییتر نوشت: »هدف  قرار دادن آوارگان یک جنایت بزرگ است و دشمن متجاوز 
می خواهد که توجه را از جنایت تجاوز به آن زن یمنی از ســوی مزدور ســودانی در الخوخه به 
سوی این جنایت جدید منحرف کند، اما ما به آن ها می گوییم محکوم کردن جنایت تجاوز به 
زن یمنی و نیز جنایت حمله به اردوگاه آوارگان و سایر جنایات ائتالف متجاوز آمریکایی ادامه 

دارد.«
طیف های سیاسی و مدنی و وزارت اوقاف و برخی از تشکل های مردم نهاد نیز ضمن محکومیت 
شدید تعرض یک نظامی ســودانی عضو ائتالف سعودی به یک زن یمنی در استان الحدیده 

شورای امنیت و سازمان ملل را مسئول چنین جنایاتی عنوان کردند.
رئیس کمیتۀ عالی انقالب یمن در پســت دیگری سراغ بیانیۀ سازمان ملل در محکومیت این 
جنایت و تشــکیل کمیته های حقیقت یاب مســتقل دربارۀ این حملۀ سعودی ها را می گیرد و 
می افزاید: »جنایات جنگی عربســتان ســعودی علیه زنان، کودکان، و آوارگان سه سال است 
که هر روز با توافق سازمان ملل ادامه دارد. در این میان، بیانیه های محکومیتی که به تشکیل 
کمیته های حقیقت یاب منجر شود کجاست؟« الحوثی بارها از سازمان ملل و کشورهای عضو 
شورای امنیت خواسته تا کمیته های بین المللی حقیقت یاب دربارۀ یمن و جنایات عربستان 

در این کشور تشکیل دهند و به توقف جنگ علیه یمن کمک کنند.
حملۀ جنگنده های ائتالف سعودی ـ آمریکایی به اردوگاه آوارگان در استان الحدیده به کشته 
شدن 14 شهروند و زخمی شدن ُنه تن دیگر منجر شد. به نوشتۀ پایگاه خبری شبکۀ المسیرة، 
جنگنده های متجاوز سعودی در دو حمله به شهرستان الحالی در الحدیدة این جنایت جدید 

را رقم زدند و زنان و کودکان یمنی حاضر در این اردوگاه را به خاک و خون کشیدند.

خبر ســوم. عملیات حشد الشعبی در کرکوک به هالکت بیش از 80 تروریست داعشی منجر 
شــد.  حشد الشعبی اعالم کرد: »در عملیاتی در کرکوک که چهار روز به طول انجامیده است 
دســِت کم 82 تروریست داعش از جمله چند ســرکردۀ این گروهک به هالکت رسیده اند.« بر 
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اساس این خبر، عملیات حشد الشعبی در استان کرکوک و شهر الحویجه و دو منطقۀ الرشاد و 
الریاض در هفتۀ نخست فروردین ماه 97 انجام شده است و در این فاصله 18 عملیات نظامی 
علیه تروریســت های داعش اجرا شده که منجر به کشته شدن 82 داعشی و زخمی شدن دو 
تن از آن ها شده اســت. در این عملیات، تجهیزات نظامی مختلفی نیز از تروریســت ها کشف 

شده است و یک خودرو بمب گذاری شده و چندین کمربند انفجاری نیز منهدم شده است. 
در بیانیۀ حشــد الشعبی آمده که این عملیات بر اساس اطالعات جمع آوری شده به وسیلۀ 
حشد الشعبی و با مشارکت نیروهای بسیج مردمی عراق، پلیس اتحادیه، یگان شاهین های 
وزارت کشــور عراق، و نیروی هوایی این کشــور اجرا شده اســت. این عملیات 20 روستای 
العاقولیه، العزیزیه، ســرود، تل النور، الحلوات، بیر مهدی، الدب الکبیر، تل اقصاد، خربه 
عزیــز، وادی ام الخناجــر، طویربــه، وادی خفــه، الــزاب، الجراد، هــور الســفن، مجمــع 
کردستان، مجمع الشهید، جواله السفلی، الدکمات، و الحسینیه را شامل شده است. در این 
عملیات، ســرکردۀ داعش که »امیر منطقه الریاض در شهر الحویجه« خوانده می شده است 

و نیز یکی از مسئوالن امنیتی داعش به هالکت رسیده اند.
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خبر چهارم. شــلیک موشــک بالســتیک یمنی ها به پایگاه نظامی ســعودی در عســیر.   به 
گزارش حوزۀ تحوالت منطقۀ گروه سیاســی باشــگاه خبرنــگاران جوان، ارتش و کمیته های 
مردمــی یمن همچنان به حمالت موشــکی خــود علیه مواضع ســعودی ها ادامه می دهند. 
بر اســاس ایــن گزارش، ارتش و کمیته هــای مردمی یمن در ادامۀ این حمالت یک موشــک 
بالستیک از نوع بدر 1 به پایگاه سعودی در ظهران عسیر شلیک کردند. این در حالی است که 
پیشتر نیز موشک های بالستیک یمنی به اهداف سعودیـ  اماراتی شلیک شده است. ائتالف 

عربستان سعودی با مردم یمن وارد یک جنگ همه جانبه شده است.

خبر پنجم. درخواســت آنجلینا جولی از شــورای امنیت .  آنجلینا جولیـ  ســفیر حسن نیت 
ســازمان ملل ـ در اظهاراتی در کمپ آوارگان زعتری در نزدیکی مرز اردن با ســوریه از شورای 
امنیت ســازمان ملل خواســت راهی برای حل جنگ داخلی ســوریه که حدودًا هشــت ساله 
شده پیدا کند. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، آنجلینا جولی در سخنرانی خود 
در کمپ زعتری گفت: »این بســیار رقت انگیز اســت که به اردن برگردیم و شاهد این سطح از 
ســختی و وحشت زدگی در میان آوارگان سوری باشــیم، در حالی که جنگ در این کشور وارد 

هشتمین سال خود می شود.«
آنجلینا جولی که یک فرســتادۀ ویژۀ کمیســیونر عالی پناهندگان ســازمان ملل است گفت: 
»کشــورهای همسایۀ ســوریه )یعنی: اردن، لبنان، ترکیه، و عراق( اکنون میزبان حدود 5.5 
میلیون آوارۀ جنگ این کشور هستند.« او گفت: »کمک های انسان دوستانه راه حل بلندمدتی 
برای این کشور نیست.« جولی همچنین از اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواست برای 
حــل این جنگ کــه از ماه مارس 2011 م. باال گرفت دســت به اقدام بزننــد. وی ادامه داد: 
»این بحرانی اســت که چندین ســال است کنترل آن از دســت خارج شده است. کمیسیون 
عالی پناهندگان ســازمان ملل بودجۀ الزم برای تأمین کامل کمک ها و حتی نیازهای اساسی 
را ندارد.« وی افزود: »پاسخی که کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل به جنگ سوریه داد 
این بود که ســال گذشته تنها 50 درصد بودجۀ خود را دریافت کرده و از ابتدای 2018 م. نیز 

هفت درصد بودجه را دریافت کرده است.«
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این پنجمین ســفر آنجلینا جولی در این مقام به اردن محسوب می شــود. او ادامه داد: »این 
حقیقت که آوارگان ســوری آن قدر وابســته باشــند روح آن ها را نابود می کند؛ بنابراین، من از 
اعضای شورای امنیت سازمان ملل می خواهم تا به منطقه بیایند، از کمپ ها و آوارگان بازدید 
کنند، و نهایتًا راهی پیدا کنند تا این جنگ با استفادۀ کامل از سازمان ملل و جامعۀ بین الملل 
حل و فصل شــود.« جولی همچنین گفت: »پیام من به جامعۀ بین الملل امروز این اســت که 
لطفًا کار بیشتری برای برطرف کردن نیازهای خانواده های مستأصل آوارۀ سوری و کشورهای 
میزبان آن ها انجام دهید.« او گفت: »با این حال، فراتر از هر چیز، لطفًا با استفاده از رهبری 
و قدرت خود به مذاکره برای پایان اصولی این جنگ بی هدف اقدام کنید، بدون آنکه منزلت و 

حقوق بشری خانواده های سوری را قربانی کنید. این ها غیر قابل مذاکره هستند.«
الزم به یادآوری اســت که کشورهای اردن، عربستان، و ترکیه از مراکز تربیت و آموزش و اعزام 

تروریست به داخل سوریه به شمار می آیند.

خبر ششــم. هیچ نقطه ای از عراق تحت کنترل داعش نیســت.  حیدر العبادیـ  نخست وزیر 
عراقـ  تأکید کرد: نیروهای عراقی بر سراسر این کشور مسلط شده اند و داعش هیچ پایگاهی 
در این کشور ندارد. به گزارش فارس بر اساس گزارش بغداد الیوم، نخست وزیر عراق در ادامه 
گفت: »پیروزی بر داعش فقط یک پیروزی نظامی است.« وی سپس نسبت به تعامل با داعش 
و ترویج تفکرات آن هشدار داد. العبادی خواستار جدا کردن پروندۀ امنیتی از پروندۀ انتخابات 
شد )که قرار است در ماه می 2018 برگزار شود( و افزود: »مجازات خرید و فروش آرای انتخاباتی 
تا 15 ســال زندان است.« تابستان سال 93 گروه تروریســتی داعش، در اوج قدرت و البته با 
خیانت برخی نیروهای عراقی و خأل قدرت به وجود آمده، توانست شهر موصل ـ مرکز استان 
نینوی و دومین شــهر بزرگ عراقـ  را اشــغال کند. در آن زمان، گروه تروریستی داعش بخش 
اعظم خاک سوریه را هم اشغال کرده بود و درصدد بود با رسیدن به بغداد رؤیای تشکیل کشوِر 
به اصطالح عراق و شــام را عملی کند. اشغال شهر موصل،گام نخست تروریست های داعش 
در عراق بود و آنان توانســتند با اشغال بخش های وسیعی از استان های االنبار، صالح الدین، 
دیالــه، و ... فاصلۀ 465 کیلومتــری خود با بغداد ـ پایتخت عــراق ـ را به 65 کیلومتر کاهش 
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دهند، اما با نقش آفرینی جبهۀ مقاومت، پیشروی تروریست ها در حومۀ پایتخت عراق متوقف 
شــد تا فرصت الزم برای انســجام دوبارۀ نیروهای عراقی فراهم شود. پس از تشکیل نیروهای 
بسیج مردمی )الحشد الشعبی( و بازگشــت آرامش به ارتش عراق، عملیات های پاکسازی در 
دستور کار قرار گرفت. نیروهای ارتش عراق با مشارکت نیروهای بسیج مردمی طی سال های 

گذشته توانستند مناطق اشغال شده را از وجود تروریست ها پاکسازی کنند.

نظر.  شکســت پروژه هــای طالبان، القاعده، داعــش، جبهة النصــرة و... در منطقه موجب 
تجدیدنظر در امکان بقای وهابّیت در عربستان سعودی شده است.

هفت خبر از ایران
6

خبر اول. شــمار مســافران نوروزی از مرز 13 میلیون نفر گذشــت.  آمار نشــان 
می دهد از بیست و چهارم اسفند پارسال تا یازدهم فروردین ماه 13 میلیون و 326 هزار و 706 
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نفــر در بخش های جــاده ای، ریلی، 
هوایــی، و دریایــی جابه جا شــدند. 
خبرنگار اقتصادی ایرنا از آمار منتشر 
شده از ســوی وزارت راه و شهرسازی 
گزارش کرده اســت که شش میلیون 
و 78 هــزار و 331 نفــر در تعطیالت 
نــوروزی امســال در بخــش جاده ای 
تردد کردند. تعداد ســفر ثبت شــده 
در این مدت 586 هــزار و 903 مورد 
بود. در تعطیالت نوروزی 95- 1394 
)بیســت و پنجــم اســفندماه 1394 
تــا هشــتم فروردین 1395( هشــت 

میلیون و 495 هزار و 941 نفر مســافر در قالب 708 هزار و 330 ســفر در جاده های کشــور 
سفر کرده بودند. این میزان در مدت مشابه پارسال )بیست و پنجم اسفندماه 1395 تا هشتم 
فروردیــن 1396( بــه هفت میلیون و 971 هزار و 622 نفر مســافر در قالب 693 هزار و 224 
ســفر در جاده ها رسیده بود. مسافران بخش ریلی از بیست و چهارم اسفند پارسال تا یازدهم 
فروردین ماه به یک میلیون و 577 هزار و 43 نفر رســید که 456 هزار ســفر را شامل می شود. 
از بیســت و چهارم اسفند پارسال تا یازدهم فروردین ماه دو میلیون و 622 هزار و 54 مسافر با 
20 هزار و 736 پرواز بین فرودگاه ها جابه جا شدند. در بخش دریایی، از بیست و چهارم اسفند 
پارسال تا یازدهم فروردین ماه 2 میلیون و 957 هزار و 942 گردشگر و یک هزار و 336 مسافر 
محلی بین بندرها تردد کردند. در این مدت، ورود و خروج شــناورهای مسافری و تفریحی به 

ترتیب 29 هزار و 248 فروند و 294 هزار و 740 فروند ثبت شد.

خبر دوم. توان دفاعی ایران افسانه نیست، واقعیت است.  به گفتۀ مسئوالن عالی رتبۀ ایرانی، 
ایران دومین کشور در تولید صنایع دفاعی در منطقه است. ایران که قبل از انقالب از بزرگ ترین 
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واردکنندگان اســلحه بود بر اساس پیش بینی اندیشکدۀ واشــنگتن می تواند در آینده به یک 
صادرکنندۀ پدافند هوایی تبدیل شود.

پس از انقالب، ایران به دلیل مواجه شدن با تحریم های گسترده از سوی کشورهای مختلف، 
جنگ هشــت ساله، و تهدید روزافزون از سوی اسرائیل و آمریکا و سایر متحدان غربی ساخت 
تســلیحات بومی را توســعه داد. بعد از آغاز جنگ ایران و عراق و آغاز تحریم های اقتصادی و 
نظامــی علیه ایران، ایران هیچ چاره ای جز تکیه به صنایع نظامی خود برای تعمیر و ســاخت 
جنگ افزار نداشت. وزارت دفاع ایران سرمایۀ زیادی را به راه اندازی صنایع موشکی اختصاص 
داد و بعدها ایران مهمات موشکی بسیاری ساخت. از سال 1992 به بعد، ایران توانست انواع 
محصــوالت مورد نیــاز نظامی خود )مانند تانک، نفربر، موشــک، و دیگر تجهیزات نظامی( را 
بســازد. ایران تنها کشــور منطقه اســت که با توجه به تحریم های گوناگون، در همۀ عرصه ها 
متکی بر توانایی داخلی بوده و بیشتر نیازهای دفاعی خود را در چارچوب سیاست خودکفایی 

ملی طراحی و تولید کرده است.
مؤسســۀ واشــنگتن برای سیاســت خاور نزدیک در مارس 2017 دربارۀ توان ایران در عرصۀ 
پدافند نوشــت: »مطمئنا معدود کشــورهایی وجود دارند که قادر به توســعۀ مجموعۀ رادارها 
و موشــک های هدایت شوندۀ برد متوســط و برد بلند دفاع هوایی خود هستند. اگر ایرانی ها 
همان طــور که وعده داده انــد بتوانند بر موانع موجود در این راه غلبــه کنند، نه تنها در آیندۀ 
قابل پیش بینی در دفاع هوایی خودکفا می شــوند، بلکه می توانند ســامانه های تالش و باوِر 
خود را صادر کنند.« سالح ایرانی چالشی جدی برای آمریکا به وجود می آورد. سایت نشنال 
اینترست در گزارشی با اشــاره به قدرت نظامی ایران نوشت: »به استثنای کره شمالی، هیچ 
کشوری در دوران پس از جنگ سرد نتوانسته بیشتر از ایران آمریکا را به چالش بکشد.« دانیل 
کوتســیـ  مدیر اطالعات ملی آمریکاـ  با ســخنرانی در کمیتۀ ویژۀ سنای کنگره آمریکا اعالم 

نمود که ایران در منطقه از بزرگ ترین زرادخانۀ موشک های بالستیک برخوردار است. 
ایــران دارای بزرگ تریــن زرادخانۀ موشــک های بالســتیک در خاورمیانه اســت و می تواند به 
اهدافی تا فاصلۀ دو هزار کیلومتر از مرزهای خود ضربه بزند. ایران به طراحی و بهبود سیستم 
تســلیحاتی خود ادامه می دهد تا تأسیســات نظامی آمریکا و متحــدان آن در منطقه را تحت 
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نظر داشته باشد. از جملۀ این تسلیحات، می توان از پهپاد، موشک های بالستیکی، مین های 
دریایــی، قایق های موتوری، زیردریایی های مجهز به اژدرهای مدرن، موشــک های کروز ضّد 

کشتی و موشک های کروز زمین پایه، و پناهگاه های موشکی زیرزمینی یاد کرد.«

خبر ســوم. فعالیت بیشتر واحدهای صنعتی کشور با 40 درصد ظرفیت.  نمایندۀ مردم ابهر، 
خرمدره، و سلطانیه در مجلس با بیان اینکه وضعیت فعلی کارخانه های کشور مناسب نیست 
گفت: »بیشتر این واحدها با ظرفیت پایین تر از 40 درصد فعالیت می کنند.« محمد عزیزی در 
گفت و گو با خبرنگار فارس در زنجان با طرح این سؤال که »چرا مقام معظم رهبری سال 97 را 
به عنوان سال حمایت از کاالی ایرانی نام گذاری کرده اند؟« اظهار کرد: »چند سالی می شود 

که نام گذاری سال ها از سوی مقام معظم رهبری سمت و سوی اقتصادی دارد.«
وی با اشاره به اینکه انتخاب شعار سال فعالیت های یک ساله را هدف گذاری می کنند بیان کرد: 
»سال های متمادی اســت که نام های اقتصادی روی سال ها گذاشته شده که نشان می دهد 
تأکید ویژه ای بر معیشت مردم وجود دارد.« عزیزی تأکید کرد: »برای حمایت از کاالی ایرانی، 
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باید برنامه ریزی برای افزایش تولید در کنار ارتقای کیفیت کاالها، انطباق با سالیق مردم، کم 
کردن قیمت تمام شــده، و رقابت پذیر بودن آن را مورد توجه قرار داد.« وی با اشــاره به اینکه 
وضعیت فعلی کارخانه های کشور مناسب نیســت، بیان کرد: »بیشتر این واحدها با ظرفیت 
پایین تر از 40 درصد فعالیت می کند.« نمایندۀ مردم ابهر، خرمدره، و ســلطانیه در مجلس با 
بیــان اینکه باید قبول کنیم فعالیت کارخانه ها با ارائۀ تســهیالت باالی 30 درصد امکان پذیر 
نیست اضافه کرد: »در برخی مواقع تولیدکنندگان برای فعالیت های خود باید رفت وآمدهای 

زیادی داشته باشند که مانعی برای فعالیت این افراد است.«

خبر چهارم. ایران در فهرســت خودروسازان جهان در رتبۀ شانزدهم است.  تولید خودرو ایران 
در ســال 2017 از مرز یک میلیون و 500 هزار دســتگاه عبور کرد. به گزارش اســپوتنیک به 
نقل از خبرگزاری تســنیم، سازمان بین المللی سازندگان وســایل نقلیۀ موتوری با انتشار آمار 
تولید خودرو جهان در ســال 2017 اعالم کرد تولید خودرو ایران در این سال به بیش از 1.5 
میلیون دســتگاه رسیده است. بر اســاس این گزارش، تولید خودرو ایران در این سال با رشد 
18.19 درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده و به یک میلیون و 515 هزار و 396 دستگاه 
رسیده اســت. در میان کشورهای خودروســاز جهان، ایران رتبۀ 16 را در سال 2017 به خود 
اختصاص داده و باالتر از کشــورهایی مثل ایتالیا، جمهوری چک، اندونزی، بلژیک، ســوئد، 

پرتغال، استرالیا، و اتریش قرار گرفته است.
چیــن با تولید 29 میلیون و 15 هزار دســتگاه بزرگ ترین خودروســاز جهان در ســال 2017 
بوده اســت، آمریکا با 11 میلیون و 189 هزار دســتگاه در رتبۀ دوم و ژاپن با ُنه میلیون و 692 
هزار دستگاه در رتبۀ سوم قرار گرفته اند. کل خودرو تولید شده در جهان طی سال 2017 بالغ 
بر 97 میلیون و 302 هزار دســتگاه اعالم شده است که ســهم ایران از این رقم 1.55 درصد 

بوده است. این در حالی است که جمعیت ایران یک درصد جمعیت جهان است.

خبر پنجم. خصوصیات اولین موشــک دوربرد سوخت جامد ایران اعالم شد.  موشک سجیل 
اولین موشــک دوربرد ســوخت جامد ایران و از نوع موشک های بالســتیک است. به گزارش 
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اســپوتنیک به نقل از باشــگاه خبرنگاران، وزن کالهک ســجیل حدود هزار کیلوگرم و برد آن 
2500 کیلومتر اســت. موشک سجیل در دو نوع ساخته شده است. به دلیل شتاب باالی این 
نوع موشک، احتمال نابودی و هدف قرار دادن آن بسیار پایین است. از دیگر مزایای سجیل، 
اســتفاده از سوخت جامد )که نسل جدید سوخت محسوب می شود(، سرعت زیاد، باال بودن 

امکان برخورد موشک به هدف، و زمان اندک جهت آماده شدن برای پرتاب است.
موشک ســجیل 2 دارای قدرت تحرک باالیی است و به یکی از دوربردترین موشک های ایران 
شناخته می شود که مورد آزمایش قرار گرفته است. این موشک به علت سامانۀ پرتاب متحرک 
با قابلیت حمل موشک آمادۀ پرتاب دارای قابلیت بالقوه ای است که تحول عظیمی در صنعت 
موشــکی ایران به وجود آورد. ســجیل 2 بالفاصله پس از خروج از جو زمین یک حالت افقی 
گرفته و در خارج از جو حرکت می کند و پس از قرار گرفتن در باالی ســر هدف خود دو مرتبه 
وارد جو زمین می شود. جاذبۀ زمین و سرعت بسیار باالی این موشک سبب می شود تا بعد از 
تمرکز آن بر هدف بالفاصله سقوط کند. سرعت بازگشت این موشک به جو زمین و سقوط آن 
روی هدف حدود 13 ماخ است که این مسئله باعث می شود هیچ سامانۀ دفاع هوایی توانایی 

مقابله با آن را نداشته باشد.
به واقع، طراحی ســجیل به گونه ای است که سامانۀ موشــکی گنبد آهنین و پاتریوت آمریکا 
نمی توانند با آن مقابله کنند. سیســتم موشــکی پاتریوت ایاالت متحده در زمرۀ سیستم های 
دفاعی برتر دنیا قرار می گیرد که وظیفۀ اصلی آن مقابله با موشــک های بالستیک است. این 
ســامانه دارای رادار مرکب چندکاره است و کشــور هایی از جمله اسپانیا، آلمان، عربستان، و 

اسرائیل از این سامانه استفاده می کنند.

خبر ششــم. رونمایی از فناوری رادیوداروها و ایزوتوپ های پایدار.  ســخنگوی سازمان انرژی 
اتمی گفت: »فناوری هایی نظیر ایزوتوپ پایدار و رادیوداروهای جدید از جمله مواردی هستند 
که از آن ها رونمایی می شود.« بهروز کمالوندی ـ سخنگوی سازمان انرژی اتمی ـ در گفت وگو 
با خبرنگار حوزۀ سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به رونمایی 
از دستاوردهای جدید هسته ای، اظهار کرد: »امسال از تعدای از دستاوردها رونمایی خواهیم 
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کرد که عمدتًا به حوزه هایی مرتبط است که در یک تا دو سال گذشته در رابطه با آن ها کارهای 
پژوهشــی انجام شده است.« سخنگوی ســازمان انرژی اتمی بیان کرد: »فناوری هایی نظیر 
ایزوتــوپ پایــدار، رادیوداروهای جدید و تعدادی از پیشــرفت ها در حوزه هــای دیگر از جمله 

مواردی هستند که از آن ها رونمایی می شود.«

خبر هفتم. طرح واردات آب به ایران با انتخاب مشــاور خارجی کلید خورد.  مشاور خارجی 
برای انجام مطالعات آغاز واردات آب، در ادامۀ برنامه های دولت برای احیای دریاچۀ ارومیه، 
انتخاب شــده و در صورت مثبت بودن نتایج مطالعات و تصویب آن در کارگروه احیا، شاهد 
آغاز واردات آب به کشــور خواهیم بود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، با 
بررســی روند تغییرات تراز ســطح آب دریاچه ارومیه در یک قرن اخیر، شاهد کاهش هشت 
متری تراز ســطح آب این دریاچه در 20 سال اخیر هســتیم. کارگروه احیای دریاچۀ ارومیه 
در حال اجرای طرح های مختلفی برای احیای این دریاچه اســت. طبق برنامۀ زمان بندی، 
قرار اســت تا سال 1402 تراز ســطح آب دریاچه به تراز اکولوژیک برسد. در این خصوص از 
سال 1393 تا سال 1402 به سه فاز 

تقسیم شده است: 
1( فاز تثبیت )1395-1393(. هدف 
اصلی از این فاز تثبیــت تراز دریاچه 
ارومیه و همچنیــن اجرای پروژه های 
کاهش اثرات محتمل ناشی از تداوم 

خشکی دریاچه ارومیه است.
ارومیــه  دریاچــه  احیــای  دورۀ   )2
)1401-1396(. هــدف اصلی این 
فاز اجرایی نمودن مجموع راهکارهای 
تأمین آب مورد نیاز دریاچه و افزایش 

تدریجی تراز آن است.
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3( دورۀ احیای نهایی )1402(. هدف مورد انتظار از این فاز تثبیت شرایط احیا شدۀ دریاچه 
و ایجاد الزامات الزم برای احیای نهایی و حفظ پایدار شرایط دریاچه است.

در حــال حاضر در فاز اجرای راهکارهای تأمین آب دریاچــه ارومیه و دورۀ احیای این دریاچه 
هستیم. اســحاق جهانگیریـ  معاون اول رئیس جمهورـ  به تازگی از دریاچۀ ارومیه بازدید کرد 
و در جریان روند احیای این دریاچه قرار گرفت. معاون اول رئیس جمهور در جریان این بازدید 
در خصــوص اهمیت احیای دریاچه ارومیه گفت: »موضوع احیای دریاچۀ ارومیه به هیچ وجه 
نمی تواند از دســتور کار دولت ایران خارج شــود. حتی اگر نیاز باشد که میلیاردها دالر اعتبار 
خارجی بــرای این کار اختصاص دهیم که طرح های انتقال آب از خارج از کشــور به دریاچۀ 
ارومیه را اجرا کنیم، حتمًا این کار را انجام خواهیم داد؛ چون حیات بخش وسیعی از جمعیت 
کشــور وابسته به این دریاچه است و ایران در هیچ شرایطی نمی تواند نسبت به دریاچه ارومیه 

بی تفاوت باشد.«
وی افزود: »در طول ســال های گذشته، ستاد تصمیمات متعددی اتخاذ کرده است و یکی از 
مباحث که از ابتدا مطرح بود موضوع انتقال آب حتی از دریای خزر و از خارج کشور به دریاچۀ 
ارومیه بود که این موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد و مشاور خارجی نیز انتخاب شده 
تا مطالعات الزم را انجام دهد.« در ادامۀ برنامه های دولت برای احیای دریاچۀ ارومیه، مشــاور 
خارجی بــرای انجام مطالعات آغاز واردات آب انتخاب شــده و در صــورت مثبت بودن نتایج 

مطالعات و تصویب آن در کارگروه احیا، شاهد آغاز واردات آب به کشور خواهیم بود.

نظــر.  مســئلۀ انتقال آب از خلیج فارس به کویر لوت یا طرح ایجــاد کانال آب از خلیج فارس 
بــه دریای خزر از دیرباز در ایران مطرح بوده اســت. پرسشــی که وجود دارد این اســت: چرا 
مشاور خارجی؟ آیا تکیه به مشاور خارجی اولویت دارد یا طرح مسئله در داخل دانشگاه ها و 

دانشکده های داخلی؟
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مقاالت
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اعجاز قرآن 
و وجوه مختلف آن
اشاره. امروز در غرب از جهات گوناگون 
به قرآن مجید حمله می کنند. در شرایط 
کنونی، غرب قرآن مجید را یکی از موانع 
ســلطۀ جهانی خــود می پنــدارد. گفته 
می شــود دو مؤسســه در اروپا تأســیس 
شــده اند تا در جهت اثبــات عدم تنزیل 
قرآن مجید از جانب خداوند تبلیغ کنند. 
آن ها مدعی هســتند که مشغول بررسی 
همۀ نسخ قرآن مجید هســتند تا نهایتًا 
اعالم کنند که قدیمی ترین نســخه های 
قــرآن مجید متعلق به قــرن دوم هجری 
هســتند؛ بنابراین، قــرآن مجید در قرن 
دوم هجــری تهیــه و تألیف شده اســت. 
بودجۀ این مؤسســه بسیار زیاد توصیف 
شده است. در میان این همه دشمنی ها 
با قرآن مجید، خوانــدن مقاله ای دربارۀ 
اعجــاز قرآن می تواند بســیار دلنشــین 

باشد.
فرهنگ اسالمی
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مسئلۀ اعجاز قرآن از جمله مســائل علوم قرآنی است 
که از زمان نزول قرآن تا به امروز مورد توجه دانشمندان 
علوم اسالمی بوده است و همواره پیرامون آن نظریات 
مختلفی داده شده اســت. در این مقاله، سعی شده اســت که مهم ترین و جامع ترین نظریات 
از دانشــمندان قرون اولیۀ اسالم تا دانشــمندان معاصر و خاورشناسان پیرامون انواع یا وجوه 

اعجاز قرآن کریم مورد بررسی قرار گیرد.

مفهوم شناسی واژۀ اعجاز
واژۀ اعجاز از ریشۀ عجز به معنای درماندگی و ناتوانی و همچنین به معنای انتهای هر 
چیز اســت. در اصطالح، معجزه را چنین تعریف کرده اند: امری است خارق العاده، مقرون به 
تحدی و سالم از معارضه، که خداوند آن را به دست پیامبرش ظاهر می نماید )سیوطی، 1421 

ق: ج 2، ص 116(.

چیســتی اعجاز قرآن. پرسشی که مطرح می شود این اســت که: کجای قرآن معجزه است؟ 
اعجاز قرآن مبتنی بر چه وجهی است؟ لفظ خاستگاه اعجاز است یا معنا؟ قرآن پژوهان گذشته 

و معاصر هریک از دیدگاه خود به آن پاسخ می گویند.
تحّدی. موضوع تحدی نه تنها در عهد حیات پیامبر اکرم)ص( بلکه فراتر از آن برهۀ زمانی مورد 
توجه علمای اســالم قرار گرفته، و این مطلب که در طول تاریخ اســالم کسی را توانایی آوردن 
چیزی مانند قرآن کریم نبوده است به عنوان روشن ترین نشانه بر اعجاز قرآن و حقانیت نبوت 

آن حضرت مطرح شده اســت. بــا توجه به 
ارتباط این مبحث بــا موضوعات علم کالم 
در باب نبوت، موضوع اعجاز قرآن به محافل 
و آثار کالمی نیــز راه یافته و این امر موجب 
پدید آمدن بحث هایی نظری در حوزۀ اعجاز 

قرآن بوده است.

احمد زرنگار
عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما

اعجاز قرآن یکی از مســـائل علوم 
قرآنی است که قرآن پژوهان در طول 
تاریخ به آن پرداخته اند.
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دیدگاه برخی از دانشمندان برجستۀ مسلمان پیرامون انواع اعجاز قرآن

1. عالمه مجلسی
شیخ االسالم، عالمه شیخ محمدباقر مجلسی )ت 1110 ق.( در کتاب مفصلش، یعنی 
بحار االنوار الجامعه لدرر االخبار االئمه االطهار، در جلد هفدهم در بحث تاریخ پیامبر)ص(، در 
بخش معجزات آن حضرت نخســتین باب را به اعجاز قرآن تحت عنوان »اعجاز ام المعجزات« 

اختصاص داده است )مجلسی، 1403 ق: 17/ 225-159(.
ایشان مهم ترین و شاخص ترین اعجاز قرآن را در فصاحت و بالغت می داند و می گوید: »عموم 
علماء از عاّمه و خاّصه... بر آن هستند که اعجاز قرآن به جهت فصاحت باالی قرآن و همین طور 
بالغت اعالی آن است؛ آن چنان که فصحای عرب و علمای زبان شناس و آنان که احاطۀ کامل 
بر ساختار زبان دارند به آن اعتراف دارند. همچنین از وجوه اعجاز قرآن اشتمال قرآن بر اخبار 
غیبی نســبت به گذشته و آینده است و همچنین دارا بودن قرآن بر مطالب دقیق علمی الهی 
نسبت به مبدأ و معاد و دارا بودن قرآن از مکارم اخالق و بیان حکمت های علمی و عملی... و 
همچنین دوری قرآن از هرگونه ناســازگاری ـ با توجه به گستردگی آیات قرآن ـ و...؛ لکن وجه 

اول از همه سزاوارتر است« )مجلسی، 1403 ق: 224/17(.

2. عالمه محمدجواد بالغی نجفی
عالمــه محمدجــواد بالغی نجفــی )ت 1352 ق.( از علمای بزرگــوار نجف و صاحب 
تفسیر ارزشمند آالء الرحمن فی تفسیر القرآن است. ایشان معتقد است اعجاز قرآن را باید از 
دو منظر بررســی کرد: نخست اعجاز قرآن برای 
عرب ها و ســپس اعجاز قرآن برای تمامی بشــر 
اعم از عرب و عجم. ایشان در بخش اول معتقد 
است که در زمان طلوع اسالم در جزیرةالعرب، 
مهم ترین دانــش عرب ها ادب عربی و تخصص 
در گفتار زبانی و اســالیب کالم بوده است؛ لذا، 

در طول تاریخ کســـی توانایی 
خلق کتابی نظیـــر قرآن مجید 

نداشته است.
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قرآن نخست می بایست توجه ایشان را جلب 
کند و از این جهت اعجاز اولیۀ قرآن در حوزۀ 
زبان شناسی و فصاحت کالم بود، و اگر غیر 
از این بود، عرب ها از تســلیم شدن در برابر 
قرآن خودداری می کردند و آن را به حساب 
ســحر یا صنعت های اجنبی می گذاشتند 

)بالغی، 1420 ق: 1/ 4(. ایشان سپس به شش جنبه از اعجاز قرآن برای همۀ مردم ـ اعم از 
عرب و عجمـ  اشاره می کنند:

اعجــاز تاریخی. قرآن در تاریخ نگاری خود برخــی قصه ها را ذکر می کند که تورات نیز  الف
آن ها را ذکر کرده و یهودیان و نصاریان معتقدند که آن مطالب آسمانی است که خدا بر 
موســی)ع( نازل کرده )مانند قصۀ آدم...(. تورات آن ها را به همراه خرافات و کفر ذکر می کند، 
ولی قرآن آن ها را با شکل مهّذب و معقول و در قالبی زیبا و ُپرفایده ذکر می نماید که نشانگر آن 

است که قرآن وحی الهی است )همان، 1420 ق: 1/ 9(.

اعجاز قرآن در بیان اســتدالل های آن و شفافیت و رسایی آن ها. قرآن برای دعوت بشر  ب
به سوی هدایت از ابزارهای گوناگون استفاده نموده که از مهم تریِن آن ها، استدالل ها 
و براهین و حجت های قرآنی بود. این اســتدالل ها بر بهترین شــیوه و سودمندترین طریقه به 
شــکلی متعالی و پیشرفته است که نور فطرت را در هر فردی زنده می کرد )همان، 1420 ق: 
1/ 11(؛ در حالی که اگر احتجاجات در اناجیل با قرآن مقایسه شود، به خوبی روشن می شود 
که قرآن از اعجاز و شــگفتی برخوردار است. مرحوم بالغی به نمونه هایی در کتاب خود اشاره 

کرده است )همان: 1/ 12(. 

اعجاز در ســالمت قرآن از هرگونه تناقض و ناسازگاری. قرآن در علومی مانند فلسفه،  پ
سیاست، خطابه، علوم اجتماعی، اخالق، قوانین مدنی، نظامی، و... به مطالب خاص 
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علمــی بــا بهتریــن شــیوه و عالی تریــن بیان 
پرداخته است؛ طوری که در بیان هریک از علوم 
دچار وهن و لغزش نشده است و همچنین بین 
تمامی آن ها در مقایســه با یکدیگر ناســازگاری 
وجود نــدارد. خود قــرآن نیز در آیۀ 82 ســوره 
نساء)1( و دیگر آیات بر این مطلب تأکید می کند. 
اگــر از این جهت به عهدین نظری افکنده شــود وجود مطالب ناهماهنــگ در آن کاماًل قابل 
دریافت اســت. مرحوم بالغــی برای مطالعۀ نمونه هایی مخاطب را به کتاب الهدی ســفارش 

کرده اند )همان: 1/ 12(.

اعجاز در ترسیم جامعۀ مدنی بر اساس عدل. تبیین یک جامعۀ مدنی بر اساس عدالت  ت
در زمــان نزول و عادات و رســوم جاهلیت یکی دیگر از جنبه های اعجاز قرآن اســت. 
چه طور می توان پذیرفت پیامبر که یک فرد عادی بود، بدون کمک از وحی الهی، شــریعتی را 
بیاورد که دربرگیرندۀ قوانین اجتماعی، سیاسی، قضایی، و... برای یک جامعه باشد؟ )همان: 
1/ 13( »بــدان که اعجاز قرآن در تشــریع ممتاز آن اســت که به واســطۀ وحی الهی شــکل 

گرفته است« )همان: 1/ 14(.

اعجــاز در بیان مطالب اخالقی. قبل از عصر نزول قرآن، اخالق و تربیت به پایین ترین  ث
سطح خود رسیده بود، ولی قرآن مطالب اخالقی ارزشمند برای بشر آورد. آیۀ 90 سورۀ 
مبارکۀ نحل)2( و آیات ســورۀ حجرات از این دســته اســت. اگر به تورات نظر کنی و دستورات 
اخالقی آن را با قرآن مقایسه کنی، عظمت این کتاب آسمانی بیشتر روشن می شود )همان: 

.)15-14 /1

اعجاز قرآن در بیان مطالب غیبی. مرحوم بالغی وجه عام اعجاز قرآن را داشتن اخبار  ج
غیبــی می داند؛ اخباری که به ظاهر قبولشــان مشــکل بود و تحّققشــان با توجه به 

وجه  مهم ترین  مجلسی  عالمه 
اعجاز قرآن را فصاحت و بالغت 

آن می داند.
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وضعیــت اجتماعــی آن وقــت صحیــح به نظر 
نمی رســید، ولی بعدها روشن شد که این آیات 
درست است. خبر پیروزی پیامبر)ص( بر مشرکین 
در آیات 94 تا 96 ســورۀ نحل)3( یا آیاتی دربارۀ 
غلبۀ روم)4( و آیات ســورۀ مسد دربارۀ ابولهب و 
همســرش)5( مثال هایــی از این ســنخ اســت. 

ایشــان قرآن را با انجیل مقایســه کرده و بیان می کند که انجیل در این گونه امور کاستی دارد 
)همان: 1/ 16-15(.

3 و 4. شیخ ابوالفتوح رازی، مالمحسن فیض کاشانی 
وجوه اعجاز قران از دیدگاه این دو دانشمند بزرگ عبارت اند از:

اعجاز قرآن از نظر تاریخ، نه فقط ِصرف بیان تاریخی، بلکه دور بودن قصص و وقایع ذکر شده 
در قرآن از خیال بافی ها و خرافات و سخنان کفرآمیز و تناقضات است.

اعجاز قرآن از نظر اســتدالل. نحوۀ استدالل قرآن به گونه ای است که همۀ افراد توانستند در 
حد توان خود از خرمن علوم آن بهره برداری کنند و هیچ تناقض و سستی در آن دیده نشد.

اعجاز قرآن از نظر عدم تناقض. قرآن کریم در علوم مختلف معارف عمیقی را مطرح می سازد 
که در هیچ یک از آن ها کمترین اختالف یا تناقض و سستی راه ندارد.

اعجــاز قرآن در قانون گذاری؛ کتابی که از ادارۀ جهان تا تدبیــر خانه و خانواده را برنامه ریزی 
کرده است. بایستی در قوانین عمومی و خصوصی قرآن کریم نظر نمود و از کرامت و بزرگواری 

آن در تشریع قوانین درس عبرت گرفت.
اعجاز قرآن از نظر اخالق. قرآن کریم در میان ظلمت و تاریکی اخالقی درخشید و مسائلی را 

بیان کرد که جامع همۀ فضائل اخالقی و بازدارنده از تمام رذائل اخالقی بود.
اعجاز قرآن از نظر علم غیب. قرآن کریم پیشگویی های فراوان عرضه نموده است )هفده گفتار 

در علوم قرآنی، 1370: 85-70(.

عالمه محمدجواد بالغی: اعجاز 
اولیۀ قرآن در حوزۀ زبان شناختی 
است.
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5. عالمه طباطبایی
طباطبایی  محمدحســین  سید  عالمه 
)ت 1405 ق.( ـ صاحــب تفســیر المیــزان ـ 
بحــث اعجاز قرآن را ذیل آیات 23 و 24 ســورۀ 
بقره)6( در تفســیرش مطرح می نماید و معتقد 
است آیات تحدی در قرآن داللت بر اعجاز قرآن 
دارد. در آیۀ 88 سورۀ اسراء،)7( مخاطب تحدی اجتماع جن و انس قرار گرفته است. عمومیت 
خطاب تحدی حاکی از آن است که خداوند همگان را به همانندآوری دعوت کرده است. پس 
قرآن برای همه معجزه اســت و به گروه خاصی اختصاص نــدارد. غیر از بالغت قرآن، جهت 
خــاص دیگری مانند معارف، اخالق، قوانین صالــح، و اخبار غیبی به تنهایی مورد نظر قرآن 
نیست؛ زیرا هر یک از آن جهات را گروه خاصی از جن و انس می فهمند )طباطبایی،1417: 

.)59 /1
قــرآن هم بــرای بلیغ ترین و فصیح ترین افــراد در فصاحت و بالغت معجزه اســت، و هم برای 
حکمــا در حکمت هــای آن، و هم برای علما در مطالب علمی، و هــم برای عالم اجتماعی در 
مسائل اجتماعی، و هم برای قانون گذاران در قوانین و مقررات، و هم برای سیاست گذاران در 
سیاست، و هم برای حکام در حکومت، و خالصه برای همۀ عالمین در حقایقی که راهی برای 
کشف آن ندارند ـ مانند امور غیبی و مواردی که انسان در شناخت رسیدن به آن حقایق دچار 

سردرگمی است )طباطبایی، 1417: 1/ 60(.

سایر وجوه اعجاز قرآن از دیدگاه عالمه طباطبایی

اعجاز علمی قرآن. در آیه 89 سورۀ نحل)8( بیان شده است که قرآن بیان کنندۀ هر چیز  الف
اســت؛ همین طور، در آیۀ 59 ســورۀ انعام)9( می فرماید هیچ تر و خشکی نیست مگر 
اینکه در این کتاِب واضح هســت. همۀ مطالب فلســفی، اخالقی، قوانین دینی، سیاســی، 
اجتماعی، و هر چیز دیگر که انســان ها در مرحلۀ عمل بدان نیازمندند نه تنها قرآن متعرض 

تبییـــن یک جامعـــۀ مدنی بر 
جنبه های  از  یکی  عدالت  اساس 

اعجازآمیز قرآن مجید است.
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آن هاســت بلکه جزئی ترین مسائل را متعرض شده اســت و عجیب است که تمام معارفش بر 
اساس فطرت و اصل توحید بنا شده است )همان: 1/ 62(.

اعجاز قرآن از جهت شــخصی که بر او نازل شده اســت. قرآن بشر را به رسول خدا که  ب
قرآن را آورده است تحدی کرده است؛ به شخصی که اّمی ]بوده[ و درس نخوانده کتابی 

آورده که هم الفاظش معجزه است و هم معانی و محتوایش )همان: 1/ 63(.

اعجاز قــرآن از نظر اخبار غیبی. در  پ
آیات بســیاری، خداوند به خبرهای 
غیبی خود تحــدی نموده و به بشــر اعالم 
کرده اگر در آسمانی بودن این کتاب تردید 
دارید کتابی نظیر آن مشتمل بر اخبار غیبی 
بیاورید؛ مانند آیۀ 49 ســورۀ هود)10( و آیات 
سرگذشــت های انبیای گذشته و امت های 

آن ها و همین طور آیاتی که از آینده خبر می دهند یا حوادث بزرگ جهان اسالم را پس از نزول 
وحی ترسیم می کنند و آن حوادث بعد از نزول واقع شده است )همان: 1/ 64(.

اعجاز قرآن از نظر عدم وجود اختالف در آن. حیات دنیا، حیات مادی، و قانون حاکم  ت
در آن قانون تحول و تکامل اســت. هیچ موجودی از موجودات عالم نیســت مگر آنکه 
دچار تحول و تکامل است. از طرفی قرآن نیز به تدریج نازل شده است، گاهی در مکه و گاهی 
در مدینه در شــرایط متفاوت؛ با این همه، کوچک تریــن اختالفی در وضع و ترتیب مطالبش 

دیده نمی شود  )همان: 1/ 66(.

اعجاز قرآن از نظــر بالغت. عرب عصر نزول تنها بهره ای که از علم و فرهنگ برده بود  ث
ســخندانی و بالغتش بود و تاریخ بر آن گواه اســت؛ لذا، قرآن آن ها را در آیات فراوانی 

نحوۀ استدالل قرآن مجید به گونه ای 
است که برای همۀ افراد قابل استفاده 
است.
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مانند آیات 13 و 14 سورۀ هود)11( به شدیدترین شکل به همانندآوری الفاظ قرآن و بالغت آن 
دعوت نموده است.

6. آیت الله سید ابوالقاسم خوئی
سید ابوالقاسم خوئی )ت 1413 ق.(ـ  صاحب کتاب البیان فی تفسیر القرآنـ  مهم ترین 
و رایج ترین وجه اعجاز قرآن در صدر اسالم را اعجاز بالغی قرآن می داند؛ زیرا عرب آن زمان خود 
را در بالغت ســرآمد روزگار می دانســت و طبیعی اســت معجزۀ هر پیامبری باید در کارآمدترین 
موضوع آن زمان باشد. ایشان به روایت بیستم »کتاب 
عقــل و جهل« کافی از امام رضا )ع( اســتناد می کند 
که فرمود: »در وقت ظهور پیامبر)ص( علم غالب بر آن 
دوراْن خطب و کالم بود.« ســپس بیان می کند بدان 
که اعجــاز آن منحصر به آن )بالغت( نیســت، بلکه 
قرآن معجزۀ ربانی و برهان صدق بر پیامبری از جهات 

گوناگون است )خوئی، بی تا: 56(.

سایر وجوه اعجاز قرآن از دیدگاه مرحوم خوئی

قرآن و معارف. پیامبر ُامی بود، یعنی نزد کسی تعلیم ندیده بود؛ با این حال، او کتابی ُپر  الف
از معارف ارزشمند آورد؛ کتابی که دانشمندان را شگفت زده نموده است. اگر پیامبر محتوا 
و معارف کتابش را از عهدین رایج آن روز گرفته بود، آیا نمی باید مطالب قرآنی برگزیده ای از همان 
مطالب عهدین و با آن ها موافق باشد؟ ما مخالفت قرآن را در همۀ حوزه ها با عهدین لمس می کنیم 

و معارف قرآن را از موهومات و خرافاتی که در عهدین ُپر است منزه می دانیم )همان: 57(.

قرآن و دوری مطالب آن از تناقض. قرآن به جهت هدف هدایتی خود متعرض شئون  ب
مختلف زندگی بشــر شــده و در موضوعات زمینی و آسمانی ســخن گفته است، در 

خانواده  تدبیر  مورد  در  قرآن 
تا مدیریت جهان برنامه ریزی 

کرده است.
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حالی که میان آن ها تناقض و ناســازگاری 
وجود نــدارد؛ ولی محتــوای کتب عهدین 
دچــار ناســازگاری و تناقــض شده اســت 

)همان: 67(.

نظام نوین مقررات و تشــریع قرآن.  پ
نظــام مقررات قرآن نظامی بدیع و فوق طاقت بشــری اســت؛ زیرا چــه در دورۀ عرب 
جاهلی و چه در دوره های بعد، هرگاه انســان خواسته قانون گذار خود باشد، دریافته است که 
حوزۀ معرفتش محدود اســت و بهترین نظام قانون گذاری را قرآن ارائه داده است. قرآن بیانگر 
کلمۀ توحید و توحیِد کلمه و دعوت کننده به سعادت و بهشت است. چنین شریعتی امری نبود 
که انســانی بتواند آن را در قالب کتابی بیاورد؛ لذا، قرآن کتاب قانون و از این گذر نیز معجزه 

است )همان: 72-66(.

اســتواری و صالبت مطالب قرآن. قرآن در علوم فراوان و موضوعات گســترده )مانند  ت
الهیــات، معارف، مبدأ و معاد، فلکیات، َمِلک، ابلیس، جن، زمین و آســمان، تاریخ، 
انبیای ســلف، حوادث ُامم، احتجاجات، اخالقیات، حقوق خانواده، سیاســات و حکومت، 
قضا و قدر، جبر و اختیار، عبادات، معامالت، حدود، قصاص، و... اظهار نظر نموده اســت؛ 
ولی با گذشــت زمان همــواره مطالبش برای متخصصان هر فن ارزشــمند، منطقی، و قابل 
قبول بوده اســت و هیچ اندیشمندی در رشتۀ تخّصص خود بر آن خرده نگرفته است )همان: 

.)80

قــرآن و إخبار از غیب. غیب گویی برخــی آیات قرآن و صدق آن ها از دیگر وجوه اعجاز  ث
قرآن است. این اخباری بوده است که دسترسی به آن ها برای بشر ممکن نبوده است و 
راه وصــول به آن ها به ناچار از طریق وحی و نبوت بوده اســت؛ مانند آیۀ 7 ســورۀ انفال)12( که 
مربــوط به نبرد بدر اســت که خداوند به مؤمنان وعدۀ پیروزی داده اســت و مؤمنان را با کمی 
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تعدادشــان پیروز نمود. آیات 94-95 سورۀ 
حجر،)13( 44 سورۀ قمر،)14( و ُنه صف)15( از 

دیگر اخبار غیب است )همان: 83(.

قرآن و مطالب علمی شگفت انگیز.  ج
قرآن در صدر اسالم به بیان مطالب 
علمی شــگفت انگیز مبادرت نموده اســت که در آن زمان آگاهی به آن هــا جز از طریق وحی 
ممکن نبوده اســت و بخشی از آن مطالب با پیشــرفت علوم واضح گردیده است. از این موارد، 
می توان به لقاح توســط بادها )آیۀ 22 ســورۀ حجر()16( و زوجیت در بین گیاهان )آیۀ 3 سورۀ 
رعد()17( اشــاره کرد؛ نیز، در دیگر آیات، به حرکت زمین، کروی بودن زمین، ایالج شب و روز، 

وجود مشارق و مغارب، و... اشاره دارد )همان: 91-84(.

تصدیق اعجاز قرآن توســط امیرالمؤمنین. شــخصیت حضرت علــی)ع( در فصاحت و  چ
بالغت و معارف الهی و سایر علوم ممتاز بود. وقتی او اعجاز قرآن را تصدیق می کند و 
بیان می نماید که آن فقط وحی الهی اســت، بیانگر آن اســت که اعجاز قرآن در مرتبۀ بلندی 

است که برای درکش باید فراوان تالش کرد )همان: 9(.

7. امام خمینی)ره(
اهل معرفت واقعی اعجاز قرآن را در توحید و شناخت حقایق و معارف الهی جست وجو 
می کننــد؛ چیزی که تنها در قرآن یافت می شــود و در هیچ کتاب دیگر حتی درجۀ پایین آن 
یافت نمی شود، مگر آنکه از قرآن بهره گرفته باشد. امام خمینی اعجاز قرآن را این چنین بیان 
می کند که قرآن کریم به قدری جامع لطایف و حقایق و سرایر و دقایق توحید است که عقول 
اهل معرفت در آن حیران می ماند و این اعجاز بزرگ این صحیفۀ نورانیۀ آســمانی اســت. نه 
فقط حســن ترکیب و لطف بیان و غایت فصاحــت و نهایت بالغت و کیفیت دعوت و اخبار از 
مغیبــات و احکام و ِاتقان تنظیم عائله و امثال آن، که هریک مســتقاًل اعجازی فوق طاقت و 

آیـت الله سیـد ابـوالقـاسم خـوئی: 
مهم ترین وجه اعجاز قرآن بالغت آن 

است.
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فارغ عادت است، بلکه می توان گفت اینکه قرآن شریف به فصاحت معروف شد و این اعجاز 
در بین سایر معجزات مشهور آفاق شد برای این بود ]که[ در صدر اول، اعراب را این تخصص 
بــود و فقــط این جهت از اعجــاز را ادراک کردند و جهات مهم تری را کــه در آن موجود بود و 
جهت اعجازش باالتر و ادراکش عالی تر بود اعراب آن زمان ادراک نکردند. اآلن هم کســانی 
که هم افق آن ها هســتند جز ترکیبات لفظّیه و محسنات بدیعّیه و بیانّیه چیزی از این لطیفۀ 
الهیه درک نمی کنند، اما آن هایی که به اسرار و دقایق معارف آشنا و از لطایف توحید و تجرید 
باخبرند وجهۀ نظرشان در این کتاب الهی و قبلۀ آمالشان در این وحی سماوی همان معارف 

آن است و به جهات دیگر چندان توجهی ندارند )امام خمینی، 1375: 44(.
امــام خمینی جهات اعجاز ادبی و بالغــی قرآن را قبــول دارد و آن را نفی نمی کند و معتقد 
اســت اعجاز بالغی در جای خود صحیح اســت؛ مردم زمان نزول قرآن تنها همین تخصص 
را داشــته اند و ســطح فهــم آنان همیــن بود که قــرآن را از دید ادبــی و علوم معانــی و بیان 
می نگریستند، اما نباید اعجاز را منحصر به آن نمود. همچنان که اعجاز قرآن به اخبار غیبی 
نیز صحیح و خبرهای غیبی آن غیر قابل انکار است، اعجاز در تشریع، قوانین، جامعیت آن، 
و نیز اســتحکام و برتری قوانین آن نسبت به تمام قوانین بشــری از جهات دیگر اعجاز قرآن 

است. 
امــام خمینی مهم تریــن و بزرگ ترین معجزۀ قرآن را در مســائل معنــوی و عرفانی می داند و 
می گوید اعجاز قرآن در تهذیب نفس و ارائۀ بهترین طریق سلوک الی الله و تبیین رابطه بین 
خالق و مخلوق اســت. قرآن شــفای دردها و امراض روحی و روانی اســت و از این جهت باید 
اعجاز قرآن مورد توجه و تأمل قرار گیرد. اعجاز قرآن در آن است که شخصیتی به سان علی بن 

ابی طالب را تربیت کرده است و هیچ کتاب 
آســمانی همچنین قدرتی ندارد که بتواند 

انسان کاملی چون آن امام را تربیت کند. 
از دیگر وجوه اعجــاز این کتاب می توان به 
عمیق تریــن و ظریف ترین مطالب و اســرار 
توحید اشــاره کــرد. این جنبــۀ ایجاز قرآن 
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کاماًل واضح، روشــن، و غیر قابل تردید است و تحدی آن از این جهت برای همیشه برای تمام 
مردم دنیا ـ اعم از عرب و عجم و عالم و غیرعالم ـ آشــکار است. پس جامعیت قرآن در هدایت 
و معــارف بلند توحیدی و عرفانــی آن مهم ترین وجه اعجــاز قرآن نزد امام خمینی)ره( اســت 

)عابدی،1385: 20-17(.

8. آیت الله محمدهادی معرفت
ایشان عقیده دارد که معجزه باید به گونه ای باشد که کارشناسان همان دوره تشخیص 
دهند که آنچه که ارائه شــده نشــانۀ ماوراءالطبیعه و بیرون از توان بشــریت بودن است و این 
واقعیت باید برای همیشه محفوظ بماند، زیرا ضرورت دارد روشن شود که آنچه به دست انبیا 
انجام گرفته از توان بشریت به طور مطلق خارج است؛ مثاًل، چون یگانه مهارت عرب آن دوره 
در زبان و بیان آنان بوده، معجزۀ اســالم قرآن اســت که با شــیواترین سبک و رساترین بیان و 
اســتوارترین محتوا بر عرب آن زمان عرضه شــد و آنان به خوبی تشخیص دادند که این سخن 

نمی تواند ساختۀ بشر باشد )معرفت، 1379، علوم قرآنی: 211(.
آیت الله معرفت ابعاد و وجوه اعجاز را چنین دسته بندی می کند: اعجاز بیانی، اعجاز علمی، 
اعجاز تشــریعی. از نظر ایشــان حوزه های زیبایی شــناختی آیات به قرار زیر است: 1( تعابیر 
دقیق و لطیف؛ 2( زیبایی سبک و اسلوب شگفت؛ 3( روانی عبارت؛ 4( تناسب نظم و آهنگ؛ 
5( ظهور معانی در آهنگ حروف؛ 6( پیوســتگی و انســجام واژگان؛ 7( زیبایی تشــبیهات و 
تصویرگری؛ 8( زیبایی استعاره های آن؛ 9( کنایه های لطیف و تعریض های ظریف؛ 10( تازگی 

و ظرافت )معرفت، التمهید، 1374: 5/ 10(.

قــرن چهاردهــم اوج گرایش هــای 
علمی در بحث اعجاز قرآن اســت. 
غالب کســانی کــه در ایــن قرن به 
پرداخته اند  قــرآن  اعجــاز  مســئلۀ 
گرایش های علمی داشته اند. در این 

امام خمینی: آن ها که به اســـرار و دقایق 
معارف آشـــنا و از لطایف توحید و تجرید 
الهی  این کتاب  در  باخبرند وجهۀ نظرشان 

]قرآن[ همان معارف است.
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بین، می توان از عبدالله فکری، طنطاوی، 
رشاد خلیفه، شیخ محمد عبده، رشید رضا، 
و ســید قطب نام برد. در ایران نیز مهندس 
بــازرگان پرچمدار طــرح مباحث علمی در 
قرآن اســت و مرحوم آیت اللــه طالقانی که 
در تفســیر خود به طرح سنجیده و عالمانۀ 

مباحث علمی می پردازد.
دوران جدید را با آغاز قرن نوزدهمـ  قرن پیشــرفت های علمیـ  می شناسیم که رشد علمی در 
غرب و تحول مســتمر آن موجب شده اســت نگاه آدمیان به جهان دگرگون شود. این تحول و 
دگرگونی تمام عرصه ها را فراگرفت و حوزۀ مطالعات دینی از این تغییر و تحول بی نصیب نماند.

9. سید قطب
سید قطب را می توان از چهره های شاخص قرآن پژوهی در دوران جدید به شمار آورد. 
وی با توجه به رویکردهای ادبی جدید به جنبۀ تازه ای از زبان قرآن توجه کرده است که عبارت 
است از هنر تصویرگری در قرآن، که مؤلفه های آن: حس آمیزی، خیال انگیزی، صحنه نمایی، 
تجسم دهی، و نیروی نمایشی است. به نظر وی، قرآن توانسته است با چینش و گزینش واژگان 
نقشی بیافریند که قلم هیچ نویسنده ای و دوربین هیچ فیلمبرداری را توان آفرینِش آن نیست. 
ســید قطب از تأثیر روان شناختی متن و زبان قرآن در شنوندگان سخن می گوید، یعنی همان 
تأثیری که وجدان را تحت تأثیر قرار می دهد و احساسات را تحریک می کند و اشک ها را جاری 

می سازد )سید قطب، 1415 ق: 9(.

10. محمدتقی شریعتی
وی اعجــاز قــرآن را در تأثیرگذاری در دل و جان شــنونده و نمونه هایی از آن در تاریخ، 
ســبک ویژۀ آن، گزینش و چینش واژگان، ویژگی های آوایی، و موسیقی در قرآن می داند. این 
حــروف 29گانۀ قرآن به کیفیتی قرار گرفته اگــر از معانی الفاظ و کلمات هم صرف نظر کنیم 
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و با همان حرکات ظاهری ســکون و تشــدید و مد و 
تفخیم و ترقیق و سایر احکام تجوید قرآن بخوانیم، 
الحــان و آوازهایی از آن ها بــه وجود می آید که هیچ 
موســیقی دان نابغــه ای نخواهد توانســت آن همه 
آهنگ های علمــی و فنی و دلپذیر از آن ها بســازد 
)محمدتقــی شــریعتی، 1346: 47(. او در مــورد 
مسئلۀ تحدی نیز عقیده دارد که تحدی به یک سوره جز از جنبۀ بالغت نمی تواند باشد؛ زیرا 
معانی آیات و ســوره های قرآن مختلف اســت، ولی کیفیت بیان و اعجاز لفظی در عموم آن ها 
مشترک است. مقصود قرآن از اینکه خود را عربی یا عربی مبین می خواند تأکید بر جنبۀ اعجاز 
بیانی آن اســت، که هرچند از ســخن خود شــما ]اعراب[ اســت ولی باز هم از آوردن مثل آن 
عاجز هستید )همان: 46(؛ همچنین، وی با توجه فضای حاکم بر اوضاع فرهنگی اجتماعی 
آن روزگار از جنبه های اعجاز علمی نیز ســخنانی دارد که آیا شگفت آور نیست که معلوم شود 
قرآن طبق آخرین کشفیات جدید هواشناسی از تشکیل ابر و پدید آمدن باد و باران نیز سخن 

گفته است؟ )همان: 64(

11. مهندس مهدی بازرگان
وی در آثار مختلفی که نوشــت بیشــتر دغدغۀ تبیین مفاهیم دینی و قرآنی بر اساس 
شرایط روزگار جدید را داشت؛ از همین رو، به جای اینکه همچون گذشتگان به تحلیل بالغی 
و متنی زبان قرآن بپردازد، به تحلیل آماری آن پرداخت. بازرگان بیشتر به ساخت و بافت زبان 
قرآن و پیوستگی شگفت آن می اندیشید. او اعجاز قرآن را در تنوع طولی و خصوصیت تحولِی 
آنـ  چه از حیث مطالب و محتوا و چه از حیث کوتاهی و بلندی آیات یا آهنگ و ترکیب کلمات 
ـ می دانســت. هدف او این اســت که نشــان دهد گوناگونی آیات قرآن درشکل و معنا از یک 
قاعده و نظام تبعیت می کند. وی برای رســیدن به هدف از این ســیر تحولی ســه شاخصه را 
در نظر می گیرد: طول متوســط آیات، طول غالب آیات، و دامنۀ تنوع آیات. به نظر می رســد 
بازرگان از منظری متفاوت، هم با گذشــتگان و هم با معاصران، به متن قرآن نگریسته اســت. 

سید قطب به هنر تصویرگری 
توجه  مجیـــد  قـــرآن  در 

کرده است.
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نــگاه دقیــق علمــی و ریاضــی وی باعث 
شده متن را از حیث انســجام، ریاضی وار، 
مورد بررســی قــرار دهد. از نظــر وی قرآن 
متنی اســت تاریخ منــد، یعنی وابســتگی 
متن با حوادث نزول بســیار اســت؛ اما این 
تاریخ مندی مانع جاودانگی و عنصر شمول 

نمی شود. وی در پژوهش های خود به این نتیجه می رسد که با پیشرفت زمان، طول متوسط 
آیات ترقی کرده و به این نتیجه می رســد که طول متوســط آیات تابع صعودی زمان اســت؛ 
یعنی هرچه عمر رســالت پیامبر بیشــتر می شود طول متوسط ســوره ها نیز افزایش می یابد 

)بازرگان، 1385: 15-45(.

12. آیت الله سید محمود طالقانی
وی در تفســیر پرتوی از قرآن بیش از هر چیز به ســه مســئله توجه دارد: اعجاز علمی، 
موســیقی، و زبان قرآن. در حوزۀ مباحث اعجاز علمی، وی با نکته ســنجی های دقیق به طرح 
مسائل می پردازد و از موج تبلیغاتی علم زدگی معاصران در بیان او هیچ دیده نمی شود. آیت الله 
طالقانی می کوشــد با طرح بجا و بایستۀ گزاره های علمی در قرآن و استشهاد به گزاره های علم 
جدید به آن بپردازد؛ لذا، با بررسی واژگانی و سنجش دقیق کلمات به طرح این مباحث می پردازد. 
وی در حوزۀ موســیقِی آیات و گزینش دقیق واژگان در بافت قرآنی وی نکته سنجی های دقیقی 
کرده اســت. به نظر طالقانی، نه تنها قرآن بلکه متون دینی عمومًا با موسیقی ارتباط تنگاتنگی 
دارند. وی می گوید: »چند قرن پیش از میالد مسیح، در ایران و هند، ادعیه و سرودهای مذهبی 
را بــا زمزمــه یا آهنگ می خواندند. این طرز خواندن را مردم این دو کشــور از پیشــوایان خود با 
عالقه مندی بسیار می آموختند؛ زیرا عقیده داشتند که اگر این سخنان مقدس با تلفظ صحیح و 

زیبای خود ادا نشود، تأثیری ندارد« )طالقانی،1362: 4/ 2(.
بــه نظــر وی، حتی واژۀ تجویدـ  یعنــی خواندن با آهنگ غیر از قرائت ســادۀ موزون که تلفظ 
کلمــات و معانی آیات در حد امکان در آن مراعات می شده اســت ـ برای نشــان دادن زیبایی 
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آیات و تأثیر آن در جان اکثریت مردم بوده است 
که از درک معانی عاجز بودند. پنج قســم قرائت 
دیگر نیز وجود داشته است: ترقیص )آهسته و 
بلند و بریده خواندن(، ترعیــد )با آهنگ لرزان 
خواندن(، تطریب )برای مراعات آهنگ مد بیجا 
دادن(، تحزین )ســوزناک خوانــدن(، تحریف 

)برای ُحسن آواز در کلمات تغییر دادن و حرف آخر را انداختن(.
آیت الله طالقانی در کشــف راز اعجاز متنی قرآن هم به واکاوی واژگان و تحول آن ها و ســپس 
استقرار واژگان در متن قرآن می پردازد. وی می گوید: »ترکیب و هماهنگی کلمات با یکدیگر و 
با معانی و نمایاندن صورت و واقعیت مقصود چنان معجزه ای ســاخته که مانند ترکیب عناصر 
طبیعــی، اگر کلمه ای را تبدیل به کلمۀ متــرادف آن نماییم یا حرفی را از جای خود برداریم یا 
فصل و وصل، وقف و حرکت، اوج و فرود، و ایقاع کلمات رعایت نشــود، در نظم و هماهنگی و 
رســانیدن معنا و مقصود اخالل پیش می آید. آهنگی که از وقف و حرکت و وصل و فصل و مد 
و قصر و ادغام و ارسال و اخفا و اخمار و مانند این ها بر می آید و صدای حروفی که در وسط یا 

در آخر کلمات آیات منعکس می شود انطباق خاصی بر معانی و مقاصد دارد )همان: 3/ 2(.

بعضی نظرات خاورشناسان پیرامون اعجاز قرآن

هانری کربن: قرآن معانی باطنی دارد، تأویل فهم آن بطون است، معنای درونی قرآن  1
به هیچ وجــه به رویدادهای تاریخی یا به نظــام اجتماعی دوران تولد قرآن ارتباط ندارد 

)سیدی، 1392: 224(.

کارلتون اس گون: یکی از مزایای عظیم قرآن بالغت آن است. قرآن هنگامی که تالوت  2
شــود، چه شــنونده به لغت عربی آشنا باشــد یا نباشــد، آن را بفهمد یا نفهمد، تأثیر 

شدیدی بر او گذاشته و در ذهنش جا می گیرد )اعجاز روان شناختی(.

آیت الله طالقانی در کشـــف راز 
اعجاز قرآن به واکاوی واژگان آن 

پرداخت.
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پرفســور آربری: زمانی که به ترجمۀ قرآن نزدیک شــدم نخســت در پریشــانی به سر  3
می بردم؛ اما در طول ایام، پریشــانی قرآن مرا چنان آرامشــی بخشــید و چنان حفظ 

می کرد که برای همیشه رهین منت آن گردیدم )همان: 226(.

دکتر رشاد خلیفه: کلید معجزۀ جاودانی پیامبر در متن اولین آیۀ قرآن )بسم الله الرحمن  4
الرحیم( است. وقتی حروفی که اولین آیۀ قرآن را تشکیل می دهند می شماریم، می بینیم 
که 19 حرف است که البته یک واقعیت عینی است؛ نیز، معلوم شده است که هریک از کلمات 
این آیه در تمام قرآن به صورت مضرب 19 آمده است. کلمۀ اول )اسم( در سرتاسر قرآن دقیقًا 19 
بار آمده است، کلمۀ دوم )الله( 2698 بار که عبارت است از 19×142، کلمۀ سوم )الرحمن( 57 
بار که عبارت است از 19×3، و کلمۀ چهارم )الرحیم( 114 بار یعنی 19×6؛ همچنین، تعداد سَور 
قــرآن نیز 114 )یعنی 19×6( اســت. در تاریخ کتابی نداریم که مانند قرآن طبق یک سیســتم 

عددی تنظیم شده باشد. چگونه پیغمبر میان معاصران خود از این نکته نبالید؟ 
این یافته ها تا قبل از ژوئن 1976 معلوم نبود. این مطلب تنها گوشــه ای بســیار کوچک از یک 
مســئلۀ بزرگ و فقط جزء کوچکی از سیستم ریاضی بسیار مرتبط و کاماًل حیرت آور قرآن است. 
درســت نیمی از حروف الفبای عربــی )یعنی 14 حرف( را می بینیم که دقیقًا در 14 شــکل از 
حروف مقطعۀ قرآنی به کار رفته و این حروف مقطعه سرآغاز 29 سوره است. حروف مقطعۀ مزبور 
منحصر به قرآن اســت و در تاریخ دنیا در هیچ کتاب دیگر یافت نمی شــود، و مالحظه خواهید 
کرد که همۀ این حروف یک رابطۀ مســتقیم و پیوسته با عدد 19 )یعنی تعداد حروف »بسم الله 
الرحمن الرحیم«( دارد. در اینجا، به دلیل اختصار، فقط یک نمونه را ذکر می کنیم )برای مطالعۀ 
بیشتر می توانید به منبع مربوط مراجعه نمایید(: حرف ق در آغاز سورۀ قاف )سورۀ 50( و سورۀ 
شوری )سورۀ 42(: تعداد تکرار حرف ق در سورۀ قاف عدد 57 )یعنی 3×19( و در سورۀ شوری 
هم همین تعداد تکرار شده است؛ در حالی که سورۀ شوری از لحاظ طول حدودًا دو برابر سورۀ ق 
است. مجموع تعداد تکرار حرف ق در این دو سوره عبارت است از 114 )یعنی به تعداد سوره های 
قرآن کریم(. اگر حرف ق معرف قرآن باشد، این بررسی نشان می دهد که 114 سوره تمام قرآن 
را تشکیل می دهد و چیزی جز قرآن واجد این خصیصه نیست )رشاد خلیفه، 1403: 20-15(.
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ژول البوم فرانســوی گوید: دانش و علم جهانیان از ســوی مســلمانان به دست آمد و  5
مســلمین علوم را از قرآن که دریای دانش اســت گرفتند و نهرها از آن برای بشریت در 

جهان جاری ساختند.

دینورت می نویســد: واجب اســت اعتراف کنیم که علوم طبیعی و فلکی و فلســفه و  6
ریاضیــات کــه در اروپــا رواج گرفت عمومًا از برکــت تعلیمات قرآن اســت و ما مدیون 

مسلمانانیم، بلکه اروپا از این جهت شهری از اسالم است.

دکتر واگلیریـ  استاد دانشگاه ناپلـ  می گوید: کتاب آسمانی اسالم نمونه ای از اعجاز  7
اســت... قرآن کتابی اســت که نمی توان از آن تقلید کرد... چه طور ممکن است این 
کتاب اعجازآمیز کار محمد باشد در صورتی که او یک عرب درس ناخوانده بوده است؟... ما در 
ایــن کتاب مخزن ها و ذخایری از دانش می بینیم که مافوق اســتعداد و ظرفیت باهوش ترین 

اشخاص و بزرگ ترین فیلسوفان و قوی ترین رجال سیاست است.

کارالیــل دربارۀ قــرآن می گوید: اگر یک بار به این کتاب مقــدس نظر افکنیم، حقایق  8
برجســته و خصایص اســرار وجودی طوری در مضامین جوهری آن پرورش یافته که 
عظمت و حقیقت قرآن به خوبی از آن ها نمایان می شود، و این خود مزیت بزرگی است که فقط 
به قرآن اختصاص یافته و در هیچ کتاب علمی و سیاسی و اقتصادی دیگر دیده نمی شود. بلی، 
خواندن بعضی از کتاب ها تأثیر عمیقی در ذهن انسان می گذارد، ولی هرگز با تأثیر قرآن قابل 

مقایسه نیست )مؤدب، 1379: 55-50(.

نتیجه گیری
با بررسی نظریات فوق می توان نتیجه گرفت که همۀ نظریات این اندیشمندان در حوزۀ 
اعجاز قرآن درســت و صحیح اســت، اما گویا نظر امام خمینی)ره( در مقایسه با دیگر متکلمین و 
مفسران در بحث اعجاز از شمول بیشتری برخوردار، و در عین حال ملموس تر و قابل درک تر است.  
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در واقع می توان گفت همۀ نظریات فوق بیانگر نوعی از اعجاز قرآن کریم است، اما مهم ترین وجه 
اعجاز قرآن کریم بیان معارف بلند توحیدی، عرفانی، اخالقی، و اعتقادی است و هیچ فیلسوف، 
متکلم، و عارفی را نمی توان یافت که بتواند علوم حقیقی مربوط به اســما و صفات الهی، عالم 
مجردات، و مسائل مبدأ و معاد را به زیبایی و دقت قرآن کریم بیان کند. این وجه اعجاز قرآن مجید 

برای آگاهان به مسائل توحیدی آشکار است و به عرب زبانان اختصاص ندارد. 

پی نوشت ها

روَن الُقرءاَن َو َلو کاَن ِمن ِعنِد َغیِر الّلِه َلَوَجدوا فیِه اخِتالفًا کثیرًا. 1 أَفال یَتَدبَّ
کم َتَذکروَن. 2 إنَّ الّلَه یأُمُر ِبالَعدِل َو االحساِن َو إیتاء ِذی الُقربی  َو ینهی  َعِن الَفحشاِء َو الُمنکِر َو الَبغی یِعُظکم َلَعلَّ
م َعن َســبیِل الله َو َلکم  َعذاٌب َعظیٌم  3 ِخذوا أیماَنکم َدَخال َبیَنکم َفتَزلَّ َقَدُم َبعَد ُثبوتِها َو َتذوقوا الّســوَء ِبما َصَددتُّ َو ال َتتَّ

کُم إن کنُتم َتعَلموَن )95( ما ِعنَدکم ینَفُد َو ما ِعنَد الله باٍق  ما ِعنَد الله هو َخیٌر لَّ )94( َو ال َتشَتروا ِبَعهِد الله َثَمًنا َقلیاًل إنَّ
ذیَن َصَبروا أجَرُهم ِبأحَسِن ما کانوا یعَملوَن )96(. َو َلَنجزینَّ الَّ

ن َبعِد َغَلِبِهم َسَیغِلبوَن )3( فی ِبضِع ِسنیَن ِلّلِه األمُر ِمن َقبُل َو ِمن َبعُد َو یوَمئٍذ  4 ُغِلَبِت الّروُم )2( فی أدنی األرِض َو ُهم مِّ
یفَرُح الُمؤِمنوَن )4(.

َسِد )5(. 5 ن مَّ َو امرأُتُه َحّماَلَة الَحَطِب )4( فی جیِدها َحبٌل مِّ
ن دوِن الله إن کنُتم صاِدقیَن )23(  6 ثِلِه َو ادعوا ُشَهداَءکم مِّ ن مِّ لنا َعلی  َعبِدنا فأتوا ِبســوَرٍة مِّ ّما َنزَّ َو إن کنُتم فی َریٍب مِّ

ت ِللکاِفریَن )24(. تی َوقوُدها الّناُس َو الِحجاَرُة ُاِعدَّ قوا الّناَر الَّ م َتفَعلوا َو َلن َتفَعلوا فاتَّ فان لَّ
ئِن اجَتَمَعِت االنُس َو الِجنُّ َعلی أن یأتوا ِبِمثِل َهذا الُقرءاِن ال یأتوَن ِبِمثِلِه َو َلو کأَن َبعُضُهم ِلَبعٍض َظهیرًا. 7 ُقل لَّ
کلِّ َشیٍء َو ُهًدی َو َرحَمًة َو ُبشری  ِللُمسِلمیَن. 8 لنا َعَلیک الکتاَب ِتبیاًنا لِّ ... َو َنزَّ
ٍة فی ُظُلماِت  9 َو ِعنــَدُه َمفاِتُح الَغیِب ال یعَلُمها إاّل هو َو یعَلُم ما فی الَبرِّ َو الَبحِر َو ما َتســُقُط ِمــن َوَرَقٍة إاّل یعَلُمها َو ال َحبَّ

بیٍن. األرِض َو ال َرطٍب َو ال یاِبٍس إاّل فی کتاٍب مُّ
قیَن. 10 ِتلَک ِمن أنباِء الَغیِب نوحیها إَلیَک ما کنَت َتعَلُمها أنَت َو ال َقوُمک ِمن َقبِل َهذا فاصِبر إنَّ العاِقَبَة ِللُمتَّ
م  11 ن دوِن الله إن کنُتم صاِدقیَن )13( فالَّ ثِلِه ُمفتَریاٍت َو ادعوا َمِن اســَتَطعُتم مِّ أم یقولوَن افتراُه ُقل فأتوا ِبَعشــِر ســوٍر مِّ

سِلموَن )14(. نِزَل ِبِعلِم الله َو أن ال إلَه إاّل هو َفَهل أنُتم مُّ
ُ
ما أ یسَتجیبوا َلکم فاعَلموا أنَّ

وکِة َتکوُن َلکم َو یریُد الله أن یِحقَّ الَحقَّ ِبکَلماِتِه َو  12 ها َلکم َو َتَوّدوَن أنَّ َغیَر ذاِت الشَّ َو إذ یِعُدکُم الله إحَدی الّطائَفَتیِن أنَّ
یقَطَع داِبَر الکاِفریَن.

فاصَدع ِبما ُتؤَمُر َو أعِرض َعِن الُمشِرکیَن )94( إّنا کَفیناَک الُمسَتهِزءیَن )95(. 13
ُبَر )45(. 14 نَتِصٌر )44( َسیُهَزُم الَجمُع َو یَوّلوَن الدُّ أم یقولوَن َنحُن َجمیٌع مُّ
ِه َو َلو کِرَه الُمشِرکوَن. 15 ِذی أرَسَل َرسوَلُه ِبالُهَدی  َو دیِن الَحّق  لیظِهَرُه َعلی الّدیِن کلِّ هو الَّ
ماِء ماًء فاسَقیناکموُه َو ما أنُتم َلُه ّبخاِزنین. 16 َو أرَسلنا الّریاَح َلواِقَح فأنَزلنا ِمَن السَّ
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یَل الَنهاَر إنَّ فی  17 َمراِت َجَعَل فیها َزوَجیِن اثَنیِن یغشی اللَّ ِذی َمدَّ األرَض َو َجَعَل فیها َرواسی َو أنهارًا َو ِمن کلِّ الثَّ َو هو الَّ
َقوٍم یَتَفکروَن. ذِلک آلیاٍت لِّ
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تروریسم در 
پاکستان
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سال هاست که جنوب آسیا با چالش های افراط گرایی اسالمی مواجه است. 
نیروهــای رادیکال در کشــورهایی از قبیل: پاکســتان، هندوســتان، و 
بنگالدش پایگاه های زیادی دارند که سال هاســت به فعالیت های مرگبار تروریســتی دســت 
می زنند و مدعی برقراری دولت اســالمی )به معنای افراطی آن( هســتند. گروه های افراطی 
در این کشورها به صورت های مختلف و با هدف تقریبًا مشابه مشغول فعالیت های تروریستی 
هستند. بسیاری از این گروه ها با سازمان های بین المللی مانند القاعده، طالبان، و داعش در 
ارتباط هســتند.  شواهد نشان می دهد که تروریســم در کشورهای جنوب آسیاـ  به ویژه، هند 
و پاکســتان و بنگالدش ـ از 11 سپتامبر به این طرف شــدت گرفته است. کشورهای نام ُبرده 
در ســطح دولت های خود و هم کشورهای ُپرقدرت مانند آمریکا و انگلیس سعی داشته اند که 
این آتش خانمان ســوز را مدیریت کنند، اما با وجود همۀ ســخن هایی که در این زمینه گفته 
شده و می شود، مدام شاهد افزایش آن در منطقه بوده ایم و تمامی این گروه ها و سازمان های 
افراطی و تروریســتی سعی در همکاری با یکدیگر داشــته اند. ناگفته نماند که در مواردی دو 

علی اکبر الهوری

گروه های 
تروریستی در 
پاکستان با 
سازمان های 
تروریستی 
بین المللیـ  مثل 
القاعده و طالبان 
و داعش ـ در 
ارتباط هستند.
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گروه تروریســتی علیه یکدیگــر جنگیده و افراد همدیگر را به طور فجیع به قتل رســانده اند؛ 
مانند تصادم اخیر گروه طالبان و داعش در کشور افغانستان. در این مقاله برآنیم که تعریف و 
پیدایش تروریســم در پاکستان و نیز رخدادهای تروریستی در این منطقه را مورد مطالعه قرار 
دهیم و در آخر مواردی از اقدامات تروریستی که هرکدام منجر به شهادت چندین بی گناه در 

جای جای این کشور شده است را خاطرنشان کنیم. 

تروریسم چیست؟
تعریف های زیادی از تروریســم ارائه شده اســت، اما آنچه در تمام این تعریف ها به طور 
مشــترک آمده این است که )تعریف شریف  بســیونی از تروریسم که نسبتًا جامع هم هست(: 
رفتار اجبارآفرین فردی یا دسته جمعی، با به کارگیری استراتژی های  خشن  آمیخته با ارعاب، که 
دربرگیرندۀ یک عنصر بین المللی یا هدف گیری شده  علیه  یک  آماج تحت حمایت بین المللی 

است و هدف از آن رسیدن به نتیجه ای قدرت طلبانه است.
در  تحلیل  وی،  سه عامل به عنوان اجزای اساسی ترور به کار می آیند: 
1( رفتار اجبارآمیز ، 2( نوعی  عنصر بین المللی و آماج قرار دادن افراد 

به دلیل وابستگی ملی آن ها، 3( هدف و انگیزۀ سیاسی.
پس تروریســم اقــدام غافلگیرکننــدۀ یک گروه کوچــک علیه مردم 
بی دفاع یک منطقه با هدف انتشــار ترس و دلهره و کشــتار بی دریغ 
برای دســت یابی به اهداف سیاســی یا مذهبی یا انتقام از یک گروِه 

خاص و بر سِر اقتدار یک کشور است. 
اما چیزی که دربارۀ تروریسم مشکل به نظر می آید تشخیص تروریسم 
اســت؛ چرا که تعریف فوق فقط از نظر کشــوری یا منطقه ای درست 
اســت که خودش مورد حملۀ تروریســتی قرار گرفته باشــد؛ اما اگر 
قضیه را از نگاه تروریســت ها نگاه کنیم، ممکن اســت آن ها و حتی 
قوم و قبیله یا کشورشــان خود را برحق دانسته و این راه را تنها روش 
ممکن برای دســتیابی به حقوقشان بدانند؛ در این صورت، کسانی 
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که آنان می کشند مقصر بوده اند و اگر در چنین درگیری های تروریستی )از نظر آنان، جهاد!( 
کسی از آن ها کشته بشود به درجۀ شهادت نائل خواهد آمد! این مهم ترین مسئله ای است که 
 One’s« :در قضاوت راجع به تروریســم با آن مواجه هستیم. ضرب المثلی هست که می گوید

food is another’s poison« )غذای یکی سّم دیگری است!(

اما به نظر بنده راه تشــخیص تروریســم جز این نیســت که هر اقدام مرگبــار، اگر با تعالیم 
اسالمی و قرآنی و فرمایش و احادیث اهل بیت)ع( مغایر باشد، بدون کوچک ترین شبهه اقدام 
تروریســتی اســت و نه تنها قابل مذمت اســت، بلکه اقتضا می کند که علیه آن با تمام قوت 

ایســتاد! اما این گفته نیز قابلیت تأویل و تفســیر 
غلــط دارد؛ مانند قضیــۀ حمله به مدرســه ای که 
تقریبًا همــۀ دانش آمــوزان آن را فرزندان نظامیان 
تشــکیل می دادند و توسط طالبان صورت گرفت، 
که پس از آن ســخنگوی طالبان اعــالم کرد: »ما 
به روش و ســنت پیامبر عمل کرده ایم و همان طور 
که ایشــان در واقعــۀ بنی قریظه همــه را از دِم تیغ 

گذراند، ما هم به قتل همۀ افراد آن مدرســۀ ضّد دین اقــدام کرده ایم!« در حالی که پیامبر 
در جنگ با بنی قریظه متعرض زنان و کودکان آن ها نشــد و تنها جنگاوران آن ها که به جنگ 

مسلمانان آمده بودند مکافات دیدند.

ریشه های تروریسم
ریشه  های تروریسم را می توان در چند حوزۀ روانی، سیاسی، اقتصادی، و مذهبی مورد 

بررسی و مطالعه قرار داد.

ریشــه های روانی. شاید کاماًل درست نباشــد اگر بگوییم که تروریست ها همگی افراد  1
روانی هستند، و نیز درست نیســت اگر عکِس این را بگوییم؛ با این حال، در بسیاری 
موارد، کسانی که به تروریسم گرایش پیدا می کنند از لحاظ عاطفی ناپایدار بوده و با انگیزه های 

رو  تروریسم  به  کســـانی 
می آورند که از لحاظ عاطفی 
ناپایدار هستند.
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متفاوتی از قبیل: انتقام، شهوت، یا کسب قدرت به چنین فعالیت هایی دست می زنند. نکتۀ 
دیگر این اســت که مطالعۀ روانی یک تروریســت در قالب روان شناســی فردی دارای اهمیت 
نیست و تنها در روانشناسی گروه، سازمان، و اجتماع حائز اهمیت است. فرد تروریست پس از 
جذب شدن به این سازمان ها هویت فردی خود را از دست می دهد و به جای آن هویت جمعی 

را می پذیرد. 

ریشه های سیاســی.  تروریســم با دموکراســی رابطۀ تنگاتنگ دارد. به عبارت دیگر،  2
تروریسم معمواًل به نســبت میزان رعایت یا 
عدم رعایت دموکراســی و توجه به قشرهای 
مختلف یک جامعه کم یا شدید می شود. اما 
گاهــی هــم مشــاهده شده اســت کــه در 
کشــورهایی که دموکراســی به طــور تقریبًا 
کامل رعایت شــده و مــردم از آزادی بیان و 
تحمل اعتقادات همدیگر برخوردار هستند، 
هنوز اقدامات تروریســت صورت گرفتــه و قاعدۀ فوق را نقض کرده اســت. معمواًل در جوامع 
چندقطبــی و تجزیه شــده احتمــال بروز تروریســم بیشــتر به چشــم می خــورد. دولت های 
شکســت خورده که کنترل کامل قلمرو خود را از دست داده باشند نیز زمینه های ظهور و بروِز 

تروریسم را فراهم می کنند.

ریشــه های اقتصادی.  اقتصاد هر کشــور نقش مهمی را در امنیت یــا ناامنی آن ایفا  3
می کند. کشورهای ثروتمند جهان نسبت به کشورهای فقیر یا در حال توسعه کمتر با 
خطر تروریســم مواجه هســتند، یا الاقل می توان گفت ریشۀ تروریســم در چنین کشورها را 

نمی توان در اقتصاد آن یافت. 
بروز تروریســم دالیل و ریشــه های دیگری نیز دارد که به برخی از آن ها اشاره کردیم. به گفتۀ 
صاحب نظران، تغییرات اقتصادی نیز شــرایطی را به وجود می آورنــد که برای بروز  بی ثباتی  و 

و  چندقطبی  جوامـــع  در  معمواًل 
تروریسم  بروز  احتمال  تجزیه شده 

بیشتر به چشم می خورد.
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ظهور جنبش های مختلفـ  خصوصًا حرکت های شــبه نظامی ایدئولوژیک افراطیـ  مناســب 
هستند. اعضای فعال گروه های تروریستی عمومًا جوانان فقیر و تحصیل نکرده هستند؛ لذا، 
نابرابری های شــکل گرفته در یک کشور می تواند  زمینۀ  مناســبی  برای جنبش های سیاسی 

خشونت آمیز به  شکل  کلی  و تروریسم در شکل ویژۀ آن باشد.

ریشــه های دینی و مذهبــی.  ادیان بزرگ الهی مدام برای هدایت و نجات بشــریت از  4
گمراهــی نقــش مهمی را ایفا کرده اند کــه این نقش عمومًا در زمان خــود پیامبر یا تا 
حدودی در زمان جانشــینان راستین او مفید واقع شــده و سپس دستخوش تغییراتی منفی 
شــده که همین باعث تحریف دین و بعثت پیامبر جدیدی از سوی خداوند شده است. پس از 

پیامبر اسالم)ص( دیگر پیامبری نیست و اسالم آخرین دین الهی است. 
پس از ظهور 72 فرقه در دین اســالم، اینک چشمان امیدوار راهیان صراط مستقیم این دین 
به آمدن صاحب عصر)عج( دوخته شده اســت که با ظهور خود زمین را از عدل و قســط ُپر کند؛ 
همان طور که امروز از ظلم و بی عدالتی ُپر شده است! یکی از مهم ترین ریشه های تروریسم در 
جهان امروز ریشۀ دینی و مذهبی است که به خاطر تفسیرهای سوء و غلط از دین و تعلیمات 
اســالم بوده است، اما تروریسم تنها مخصوص دین اسالم نیست و در دیگر ادیان نیز می توان 

آن را مشاهده کرد. 
عزیز عباســی دهبکــردی در این مورد می نویســد: »از آنجا که بخش مهمی از تروریســم  در  
حال  حاضر متکی به دین و مذهب اســت، این مسئله  مورد  توجه بیشتری قرار گرفته و در این 
خصوص و به ویژه در مورد ریشه ها و پیش زمینه های دینی و مذهبی تروریسم مطالعات زیادی 
انجام گرفته اســت. برپایۀ  این مطالعات مشخص شده: اواًل، مذهب نمی تواند ریشۀ تروریسم 
باشــد و تروریسم بیشتر وابسته به موقعیت اســت؛ ثانیًا، مذهب می تواند به فرهنگ خشونت 
کمک کند.« پیدایش مذاهب افراطی نظیر وهابیت و توجیه مذهبی تروریســم که به وســیلۀ 
غرب صورت گرفت نقش وســیعی در پیدایش تروریســم در خاورمیانه داشت. مخصوصًا اگر 
توجه داشــته باشیم که تروریست ها در سوریه و عراق با دشمنان آمریکا، اسرائیل، انگلیس، و 

عربستان سعودی جنگیدند، از این طریق می توانیم به ریشه های اصلی تروریسم پی ببریم.



شمارۀ 50. بهار 1397  |  67

راه های سربازگیری برای تروریسم
پس از پرداختن به ریشــه های تروریسم، می توان گفت که عامالن و سران تروریسم در 
جهان و در پاکســتان از این ریشه ها استفاده کرده و از راه های زیر به سربازگیری می پردازند و 

در حمالت تروریستی مرگبار جان صدها بلکه هزاران بی گناه را می گیرند:

فقر.  در کشــوری با درآمد نه چندان باال و در کشــوری که عالوه بر اندک مردمان آن که از  1
زندگی مرفه برخوردار هستند بیشتر مردم زیر خط فقر زندگی می کنند، گرایش به تروریسم 
و افراطی گری معمواًل بسیار بیشتر از یک کشور متمول با مردمان ُپردرآمد بوده است. این را عامالن 
تروریسم هم خوب می دانند و به عنوان نقطه ضعف مردمان آن کشور از آن استفاده می کنند. آن ها 
با تزریق پول در میان جامعۀ تنگدست و فقیر، نه از طریق بانک های خود بلکه با پول نفت کشورهای 
مسلمان و سرمایه دار و البته تکفیری، عدۀ زیادی را به سمت تروریسم می کشانند و در نتیجه به 
اهداف شوم و پلید خود که در قدم اول تروریسم و در نهایت تبلیغ اسالم هراسی در میان ملت های 

دولت های 
شکست خورده 
که کنترل کامل 

قلمرو خود را از 
دست داده باشند 
زمینه های ظهور 
و بروز تروریسم 
را فراهم می کنند.
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غیرمسلمان است دست می یابند. اخیرًا در برخی از کشورها مانند پاکستان، هند، و بنگالدش 
مردم فقیر و اغلب اهل سنت توسط پول های هنگفتی به تروریسم گرایش پیدا کرده و از این طریق 
صاحب نان و نوایی شده اند. این روش برای عامالن تروریست بسیار مفید و سریع العمل بوده است. 

البته ناگفته نماند که به گفتۀ برخی، فقر به تنهایی نمی تواند موجب بروز تروریسم باشد. 

بی ســوادی.  هیچ فرد باســوادی هرگز و تحت هیچ شــرایطی حاضر بــه انتحار خود  2  
نخواهد شــد. سواد بزرگ ترین دشمن و مانع بر سر راه تروریسم بوده است؛ از این رو، 
عامالن تروریسم و کشورهای متعددی که به این آتش دامن می زنند از راه دیگری وارد کار شده 
و افراد بی سواد یا کم سواد را توسط مفتی های افراطی و تکفیری به افراط گرایی می خوانند و با 
وعده های  بهشت و حورالعین آن ها را به انتحار و کشتار بی دریغ بی گناهان وادار می کنند. از 
آنجا که بی ســوادی یکی از چالش های مهم و همیشــگی کشــورهای جهان سوم بوده است، 

عامالن تروریسم در عملکرد خود در این زمینه بسیار موفق بوده اند.

دین گرایی افراطی.  هر شــخص مســلمان نســبت به دین حساس اســت و میزان این  3
حساسیت نسبت به منطقه و فرد متفاوت است. اهل سنت در برخی از مناطق کشورهای 
پاکســتان، هند، بنگالدش، و... از کودکی به مدارس دینی رو آورده و بعضًا خاِم حرف های غلط 
اســتادان افراطی خود می شــوند و از همان کودکی طوری آموزش می بیننــد که با فراهم آمدن 
کوچک ترین زمینه به تروریســم و وهابیت گرایش شــدید نشــان می دهند. اکثر تروریست ها در 
گروه هایی مانند داعش و طالبان را همین طالب دینی تشکیل می دهند که تا چند سال پیش در 

مــدارس دینی تحــت نظــارت وهابی های و 
مولوی هــای افراطــی بــه درس دینــی و در 
تکفیــری  آموزش هــای  بــه  آن  البــه الی 
می پرداختنــد. یکــی از نمونه های بــارز آن 
سانحۀ مسجد سرخ در اسالم آباد است که در 
زمان حکومت پرویز مشرف در سال 2007 م. 

بی سوادی یکی از زمینه های پیدایش 
تروریسم است.



شمارۀ 50. بهار 1397  |  69

دولت به آن هجوم آورد و طالب به شدت با دولت درگیر شدند و  هر دو طرف کشته و زخمی دادند. 
در آخر ارتش موفق شــد مسجد را پاکســازی کند، اما طالبی که پس از سقوط مسجد از مدرسه 
بیــرون می آمدند اکثرًا قول می دادند که به جهاِد خود ادامــه خواهند داد. حتی امروز طالب آن 
مسجد فعالیت تروریستی دارند و اکثرًا به عضویت گروه های تروریستی مانند طالبان، داعش، و 
لشــکر جنگوی درآمده اند! زهرا توحیدی در این باره می نویســد: »ژنرال پرویز مشرف به  منظور 
قانونمند کردن و نیز  اصالح  شبکه های مدرسه و مساجد قدیمی و سرکوب گروه های جدایی طلب 
فعال و جهادی و محدودسازی همکاری وسیع شبه نظامیان با یکدیگر اقداماتی به عمل آورد. در 
جوالی ســال 2007، هزاران شبه نظامی طرف دار گروه های سنی )مانند لشکر جنگوی، جیش 
محمد، و حرکة الجهاد اسالمی( در مسجد لعل که خود را برای مقابله با نیروهای دولتی سازمان دهی 
کرده بودند سرکوب شــدند. سقوط مسجد لعل را شاید بتوان سرآغاز بازخیزش  حرکت  اسالمی 

رادیکال در پاکستان دانست« )  خیزش  جنبش های اسالمی در جنوب آسیا(.

تروریسم در پاکستان
تروریسم در پاکستان برای اولین بار درست پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران شروع 
شد و هدف اصلی آن بازداشتن شیعیان پاکستان از قدرت گرفتن در کشور بود. برای این کار، 
سپاِه صحابه تشکیل شد که بعدها انشعابات دیگری از آن به وجود آمد که مهم تریِن آن لشکر 
جنگوی است و هدف اصلی آن کشتار شیعیان پاکستان است. در طول سالیان گذشته، این 
جنبش فکری خشونت طلب و ستیزه جو در جنوب پنجاب و بخش هایی از ایالت مرزی شمال 
غربی )NWFP: North-West Frontier Post( و نیز برخی از مناطق شــهری از جمله پایتخت 
و کراچی و کویته ریشه دوانده است. 
القاعــده و طالبــان در پاکســتان و 
به ویــژه در بخش هایــی از پنجاب و 
ایالت مــرزی شــمال  غربی  حضور  
جدی و ُپررنگی دارند. اخیرًا حضور 
آنان در بلوچستان هم بسیار ُپررنگ 

تروریسم در پاکستان پس از پیروزی انقالب 
اسالمی در ایران شـــکل گرفت و هدف آن 

سرکوب و کشتار شیعیان پاکستان است.
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بوده است و دست به کشتار بی گناهان زده اند. زهرا توحیدی اهداف این احزاب و جنبش ها را 
چنین برآورد می کند: »احزاب  و جنبش های اسالمی در پاکستان بسیار متنوع هستند. برخی 
از آن ها به دنبال  یک  انقالب اســالمی جهانی اند و برخی دیگر خواهان روی کار آمدن عناصر 
اســالمی تر در پاکستان اند. آن ها   نسبت  به خارجیان ســاکن پاکستان و نیز نظامیان دیدگاه 
منفی دارند و معمواًل آن ها را مورد تهدید  قرار  می دهند. بیشتر این گروه ها سنی و ضّدشیعه اند  
و تعداد  محدودی  از گروه های رادیکال که کمر به قتل  لیبرال ها ، سکوالرها، شیعیان، و نیروهای 

نظامی بسته اند، یک گارد مرگ در درون پاکستان تشکیل داده اند « )همان(.
دلیل اینکه چرا پاکســتان برای تروریسم عنوان بهشــت واقعی را به خود گرفته است موقعیت  
این کشــور است. به گفتۀ زهرا توحیدی: »پاکستان، به عنوان  پنجمین کشور بزرگ مسلمان ، 
با  بســیاری از کشورهای عربی روابط  نزدیک دارد. توان هسته ای و موقعیت حساس پاکستان 
این کشــور را برای بسیاری از  قدرت ها  حائز اهمیتی ویژه کرده است. گروه های افراطی مانند 
طالبان و القاعده از اســالم به عنوان ابزاری در  جهت  دستیابی به اهداف خود بهره می برند « 

نظامیان در 
کشوری مانند 
پاکستان همیشه 
حرف اّول را 
می زنند.
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)همــان(. درمیان گروه های مختلف تروریســتی پاکســتان که شــیعیان و گاهــی نظامیان و 
و نیروهــای امنیتی را هدف حمالت خــود قرار می دهند، می توان از طالبــان نام برد. تحرک 
طالبان پاکســتان )Tehreek Taliban Pakistan( عالوه بر ترور بی نظیر بوتو حمالت انتحاری 
بسیاری را در سراسر پاکستان انجام داده است. الزم به ذکر است که این گروه از اتحاد طالبان 
محلی تشــکیل شده است. بی نظیر بوتو از یک خانوادۀ شیعه بود. او در مورد طالبان دست به 
افشــاگری زده و گفته بود: »طالبان را انگلیس، آمریکا، عربستان، و رکن دوم ارتش پاکستان 
به وجود آورده اند.« گروه دیگری به نام لشــکر جنگوی )LeJ( نیز وجود دارد که به عنوان یک 
گروه وهابی سنی و ضّدشیعه در پاکستان مشهور است. تنها هدفی این که گروه اعالم می کند 
ایجاد یک دولت اسالمی به سبک طالبان است. زهرا توحیدی برخی از فعالیت های تروریستی 
انجام شــده توســط این گروه را چنین یادداشت کرده اســت: »این گروه عمدتًا شیعیان و نیز 
منافع غربی را در پاکســتان هدف قرار می دهد؛ به عنوان مثال، این گروه مســئولیت ربودن  
و قتل  روزنامه نگاران آمریکایی  و نیز قتل 12 فرانســوی در بمب گذاری در کراچی را پذیرفت و 

عالوه بر این مبتکر حمله به سفارت آمریکا در  سال 2002 بود« )همان(.
به نظر می رسد حمله به منافع غربی برای کسب محبوبیت و مشروعیت در میان مردم پاکستان 
اســت، وگرنه هدف اصلی این گروه کشــتار شــیعیان بی دفاع این کشور اســت. تروریسم در 
پاکستان سال به سال رو به افزایش بوده است؛ مثاًل، در اواخر سال 2007 حمالت تروریستی 
در پاکســتان علیه دولت و نیروهای نظامی در مقایســه با ســال پیش  از  آن 10 درصد افزایش 
یافت. در ســال 2008، بیش از 250 بمب گذاری در این کشور رخ داد که از جمله، انفجار در 
مقابل سفارت دانمارک در اسالم آباد در اوایل ماه ژوئن، مجموعۀ بمب گذاری ها در  کراچی  در  

اوایل جوالی، و حمالتی در تمام شهرهای بزرگ پاکستان بود.

تروریسم از منظر ساختاری

تنوع قومی.  کشور پاکستان کشور اقوام مختلفی است؛ اقوامی مانند بلوچ، سندی،  1
پشــتون، پنجابی، و بلتی. هریک از پنج استان کشور به یکی از این اقوام تعلق دارد و 
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مشــکلی که در این میان وجود دارد این اســت کــه به دلیل ترویج سکوالریســم، این اقوام با 
یکدیگر ناسازگار بوده و مدام به رقابت می پردازند؛ اما در عین حال، در یک کشور )پاکستان( 
در کنار هم قرار گرفته اند. اختالف و ناســازگاری آن ها با یکدیگر باعث شده اســت که انسجام 
ملی در پاکستان، اگر نگوییم از بین رفته است، به شدت دچار ضعف شده است. از سوی دیگر، 
جنبش های استقالل طلبی در میان پشتون ها و بلوچ ها نیز این اختالفات را تشدید می کند؛ 
مثاًل، بلوچ های بلوچســتان مدام باور داشــته اند که پنجاب و پنجابی حقوق آن ها را تصاحب 
کرده انــد و کشــور را فقط پنجابی هــا اداره می کننــد. همین باور باعث شده اســت که ارتش 
آزادی بخش بلوچ )BLA: Baloch Liberation Army( در بلوچســتان پس از کشــتار شیعیان و 
هزاره ها دست به قتل پنجابی ها بزنند که هدفشان از این کار تنها فراری دادن پنجابی های این 
منطقه است. این حرکت با سیاست آمریکا مبنی بر تجزیۀ کشورهای اسالمی و ایجاد خاورمیانۀ 

بزرگ سازگاری دارد.

رادیکالیســم اسالمی.  در پاکستان دو نوع رادیکالیســم وجود دارد: اولی فرقه گرایانه  2
است که عامل اصلی بی ثباتی در داخل پاکستان و برخوردهای فرقه گرایانه بوده است؛ 
دومی رادیکالیسم اسالمی در پاکستان است که پیروان ادیان دیگر )مانند مسیحیت، یهودیت، 
کمونیســم و هندوییسم( هدف این نوع رادیکالیسم مســلحانه بوده اند. هدف مشترک هر دو 

گروه تقویت اسالم هراسی است.

نیروهای فعال سیاســی.  نیروهای فعال سیاسی در پاکستان را می توان به سه دسته  3
تقســیم کرد: نظامیان، مذهبی ها، و لیبرال ها. در این میان، نظامیان پاکستان حرف 
اول را می زنند و همیشــه در سرنوشــت و تصمیمات کشور دخالت داشته اند و حق مداخله در 
امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را برای خود محفوظ می دانند. سیاسیون مذهبی دفاع از 
کشــور علیه هر نوع شــر و بی دینی را از وظایف خود شــمرده و با اتکا به فلســفۀ شکل گیری 
ســرزمین پاکستان بر اساس هویت دینی مسلمانان شبه قارۀ هند، مدام در پی نفاذ شریعت و 
ریشــه کنی هر نوع لیبرالیســم از کشور هســتند. این گروه نیز در امور سیاسی کشور دخالت 
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دارند و در این زمینه برای مثال می توان از حزب سیاسی مجلس متحد عمل نام برد. از طرفی، 
 ،)PPP: Pakistan People’s Party( برخی از احزاب بزرگ سیاسی پاکستانـ  مانند حزب مردم
مســلم لیگ شاخۀ نواز و مسلم لیگ شــاخۀ قائد اعظمـ  خود را لیبرال می دانند و مدام سعی 
دارند کشور را به یک کشور لیبرال تمام عیار با شرایط سیاسی روز دنیا تبدیل کنند. تعارض این 
سه دسته برخورد خشونت آمیز و بروز نواسانات سیاسی و بحران در پاکستان را فراهم نموده و 

در رواج تروریسم در این کشور نقش دارد.

موضوع مهم دیگر نقل و انتقال ســالح در کشور است که تقریبًا بسیار ساده است. در  4
برخی مناطق قبیلــه ای این کشــور،  از  جنگ  افزارهای انفرادی کپی برداری شــده و 
سالح های تقریبًا کارآمدی ساخته  می شود ؛ مثاًل، در مناطق آزاد پشتون نشین پاکستان همه 
نوع ســالح ســاخته و در کنار خیابان ها به فروش می رســد؛ بنابراین، تروریســت ها به آسانی 
می توانند به سالح دسترسی یابند و همین موضوع بر دامنۀ تروریسم و فرقه گرایی می افزاید. 

مسئلۀ کشمیر 
یکی از مشکالت 
اصلی در روابط 
هند و پاکستان 

است.



74  |  فرهنگ اسالمی

عالوه بر این ها، مســئلۀ کشــمیر و مسئلۀ 
افغانستان دو منشــأ مهم دیگر تروریسم در 
پاکستان هستند که مختصرًا به آن ها اشاره 

خواهیم کرد.

مسئلۀ کشمیر.  مسئله کشمیر یکی  1
از مسائل حیاتی برای تمامی دولت های پاکستان بوده است که سال هاست مورد نزاع 
بین دو کشــور پاکســتان و هند بوده و دلیل اصلی آن هم این اســت که در زمان تجزیۀ هند و 
پاکســتان، انگلستان تکلیف کشمیر را در طرح تقسیم روشن نکرد و در هالۀ ابهام گذاشت تا 
باعث نزاع مســتمر بین پاکستان و هند باشــد. جنگ های زیادی از قبیل: جنگ 1948 م.، 
1965 م.، 1971 م.، و بــار آخر در ســال 1999 م. بر ســر مســئلۀ کشــمیر درگرفته اســت. 
درگیری های متعدد و پراکندۀ مرزی در منطقۀ کشمیر عالوه بر جنگ های مزبور است. همین 
مســئله باعــث دراندازی های مخفیانــه در داخــل پاکســتان از قبیل کمک تســلیحاتی به 
تروریست های پاکستان توسط هند بوده است؛ مثاًل، در حملۀ دولت مشرف به اکبربگتی، به 
گفتۀ دولت، سالح زیادی با نشاِن هند از آن منطقه به دست ارتش افتاد؛ همین طور، در یک 
حملۀ ناگهانی به یکی از گروه های تروریســتی کراچی نیز سالح های زیادی از تروریست ها به 
دســت آمد که به گفتۀ دولت همه با نشاِن هندوستان بوده است. دستگیری کالبوشن یادو از 

منطقۀ بلوچستان که به جاسوسی برای هند متهم بوده است نشانگر همین موضوع است! 

مسئلۀ افغانستان.  این واقعیتی است که اختالف های پاکستان و افغانستان ریشه هایی  2
عمیق  در  تاریخ  دارد، اما با این حال، این مسئله را می توان از دو جهت مورد بررسی قرار 

داد:
مشکل اصلی افغانستان با پاکستان بر ســر مسئلۀ قرارداد دیوراند بوده که در سال 1893 م. 
بین ســر مورتیمر دیوراندـ  دبیر امور خارجــۀ دولت هند و نمایندۀ  اعزامی  انگلیس  در هندـ  و 
امیر عبدالرحمن خانـ  پادشاه وقت  افغانستانـ  در کابل به امضا رسید. این قرارداد را هیچ یک 

هدف  پاکستان  در  تشّیع  با  مبارزه 
تروریستی  گروه های  تمام  مشترک 
است.
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از صاحبــان قــدرت در افعانســتان قبــول 
نداشته اند؛ به عقیده شان عبدالرحمن خان 
یک مستبد بوده و پادشــاه رسمی کشور با 
پشــتوانۀ مردمی نبوده اســت کــه حرف او 
برای مردم این مرز و بوم الزام آور باشــد، و از 
این طریق مدام ســعی بر این داشته اند که 
مناطقی که طبق این قرارداد به کشور پاکستان واگذار شده اند را پس بگیرند؛ چرا که این خط 
مرزی پشــتون های دو کشــور را از هم جدا کرده و مانع به وجود آمدن یک پشتونســتان بزرگ 

بوده است.
مســئلۀ دوم پس از سانحۀ 11 اکتبر 2001 م. در زمان حکومت پرویز مشرف به وجود آمد که 
بسیار جدی تر از مشکل اول بود. در آن زمان، آمریکا با لحن تهدیدآمیزی از پاکستان خواست 
تا در  ائتالف  مبارزه علیه تروریســم شرکت کند و با توافق دولت مشرف اختالفات دو کشور به 
اوج خود رســید. از آن زمان، میانۀ این دو کشور دیگر به طور مستمر خراب تر شده است و این 

یکی از دالیل مهم ظهور تروریسم در پاکستان تلقی می شود. 

گروه های تروریستی در پاکستان
گروه ها و ســازمان های زیادی در پاکستان فعالیت های تروریستی انجام می دهند )از 
قبیل: سپاه صحابه، طالبان، لشکر جنگوی، لشکر طیبه، جماعت احرار، و ارتش آزادی بخش 
بلوچ( که ذکر همۀ آن ها در این مقاله ممکن نیست. اینجا تنها به ذکر دو مورد اکتفا می کنیم:

سپاه صحابه. گروهی تروریستی منشعب از جمعیت علمای اسالمی پاکستان که برای  1
اولین بار در زمان دیکتاتوری ژنرال ضیاء الحق بنیان گذاری شــد و آغاز به فعالیت کرد و 
عمدۀ منابع حمایتی خود را از از سّنی های افراطی و ثروتمند که در عربستان سعودی و خلیج 
فارس به سر می برند و گاهی از فرقه های متعّصب داخلی )مانند گروه جماعت اسالمی و گروه 
جماعت علمای اسالمی و سایر گروه های هم عقیده با ایشان( دریافت می کند. این گروه توسط 

صحابه  ســـپاه  از  جنَگوی  لشگر 
منشعب شده است.
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حق نواز جنگوی تاسیس شد. وجه تسمیۀ نام سپاه صحابه آن است که این گروه خود را پیروان 
صحابۀ رســول الله)ص( می دانند. مبارزه علیه شــیعه و عزاداری امام حســین)ع( و زیر سؤال بردن 
اهداف متعالی قیام آن حضرت را می توان از مهم ترین اهداف این گروه دانست؛ همچنین، این 
گروه از ابتدای تأســیس به صورت اختصاصی به مقابله با جعفریه نهضت می پرداخت. به طور 
کلی، هدف این گروه مقابله با خطر احتمالی قدرت یافتن شــیعیان در پاکستان و تالش برای 
جلوگیری از افزایش قدرت نظامی، سیاسی، و مذهبی آنان بوده است. واضح است که این رویکرد 
متناسب با اهدافی است که غرب علیه انقالب اسالمی ایران تعقیب می کند. حق نواز جنگوی در 
ســال 1990 به قتل رســید و پس از او اعظم طارق مسئولیت این گروه را بر عهده گرفت. سپاه 
صحابه در زمان تصدی اعظم طارق بیش از 100 مورد عملیات تروریســتی علیه شیعیان انجام 
داده است. امروزه در ایالت پنجاب بسیاری از حوزه های علمیه و مدارس دینی تحت نظارت این 
گروه تروریستی اداره می شود و مدارس سنی زیاد دیگری خارج از پاکستان را نیز نیروهای سپاه 

صحابه اداره می کنند و افراد خود را برای ترور مخالفان آموزش می دهند. 

در سال 2008م. 
2148 حملۀ 
تروریستی در 
پاکستان صورت 
گرفت.
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در ســال 2002، این گروه از سوی پرویز مشرف ـ رئیس جمهور وقت پاکستان ـ به عنوان یک 
سازمان تروریستی معرفی شد و مورد حملۀ دولت این کشور قرار گرفت. در این حمالت، تعداد 
زیادی از اعضای سپاه صحابه کشته یا دستگیر شدند. پس از آن، رهبر این گروه فعالیت خود 
را با نام جدیِد ملت اســالمیه ادامه داد، اما یک ســال بعد این گروه نیز ممنوع الفعالیت اعالم 
شــد و مورد حمله قرار گرفت. اعظم طارق در اکتبر 2003 کشته شد. طرف داران و شاگردان 
وی نماز بر جسد وی را با هیاهوی بسیار در مقابل ساختمان مجلس اسالم آباد اقامه نموده، به 

ساختمان ها حمله کرده، و خرابی بسیاری به جا گذاشتند. 
سپاه صحابه در بمب گذاری ها و حمالت تروریستی زیادی در مساجد شیعه و اماکن عمومی 
و ُپرتراکم این مردم مظلوم و بی دفاع دست داشته است و در طول این سال ها بسیاری از سران 
شــیعه را به شهادت رسانده است. عالوه بر افراد مذهبی و دیندار، این گروه با کشتار هدفمند 
بســیاری از وکال، وزرا، ثروتمندان، سیاستمداران، و شاعران را در سراسر پاکستان به شهادت 

رسانده است و این روش هنوز و همچنان ادامه دارد! 
پایگاه های نظامی سپاه صحابه بیشتر در مناطق جنوبی پاکستان و 
نیز منطقۀ مرکزی و ُپرازدحام پنجاب و مرزهای کراچی اســت. گفته 
می شود که مراکز فعالیت این گروه در زمان اوج قدرت خود به بیش از 
500 مرکز می رسیده و بیش از 100 هزار عضو داشته است. این گروه 
در عالقۀ خود نسبت به صحابۀ پیامبر)ص( تا بدان حد پیش رفته است 
که هر ســاله کنفرانســی را به نام یزید کنفرانس برگزار می کنند و در 
آن، مقاالت و شــعر در وصف یزید خوانده می شود. آنان معتقدند که 
درگیری میان امام حسین)ع( و یزید در اصل درگیری بین دو صحابی 
بوده اســت و این خواست خدا بود که امام حسین)ع( به دست یزید به 

شهادت برسد و بر یزید گناهی نیست!
 

لشکر جنگوی. لشکر جنگوی )LeJ(ـ  یکی از انشعابات سپاه  2
صحابۀ پاکستانـ  به عنوان یک گروه وهابی سنی و ضّدشیعه 
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در پاکســتان مشهور است و توسط فعاالن سپاه صحابه )از جمله ریاض بسرا، اکرم الهوری، و 
غالم رسول شاه( در سال 1996 م. پایه گذاری شد. این گروه به نام حق نواز جنگوی نام گذاری 
شد که در ســال های 1980 م. اقدامات ضّدشیعی را رهبری کرده بود و یکی از بنیان گذاران 

سپاه صحابه بود و در سال 1990 م. در یک رویارویی شبه نظامی به هالکت رسید. 
به گفتۀ بنیان گذاران لشکر جنگوی، سپاه صحابه از راه اهداف حق نواز جنگوی به دور مانده و 
به بیراهه رفته است؛ بنابراین، نیاز است که یک سازمان دیگر تشکیل شود که خالصتًا اهداف 
جنگوی را دنبال کند. این گروه خواهان ایجاد یک دولت اســالمی به ســبک طالبان است و 

با  طالبان ، جنبش اسالمی ازبکستان، و برخی 
سازمان های نظامی در کشمیر ارتباط دارد. 

لشــکر جنگوی عمدتًا شــیعیان را در پاکستان 
هدف قرار می دهــد. این گروه تاکنون دســت 
به عملیات تروریســتی مرگبار زیادی زده اســت 
و قربانیان آن بیشــتر شیعیان مظلوم و بی دفاع 
بوده انــد. از جملــۀ ایــن حمالت می تــوان به 

بمب گذاری های ســال 2013 م. اشــاره کرد که طی یک ســال بیش از 200 هزارۀ شیعه در 
کویته جانشــان را از دســت دادند. یکی دیگر از اقدامات این گروه تروریستیـ  که باعث شده 
دیگر هیچ تیمی از کشورهای خارجی تن به مسابقه در پاکستان ندهند ـ حملۀ تروریستی به 
تیم کریکت سریالنکا بود. این گروه همچنین مسئولیت ربودن  و قتل  روزنامه نگاران آمریکایی  
و نیــز قتل 12 فرانســوی را در بمب گذاری در کراچی پذیرفــت و عالوه بر این مبتکر حمله به 

سفارت آمریکا در  سال 2002 م. بود. 
اعظم طارق در ابتدا حمایت خود را از لشــگر جنگوی اعالم نمود، اما در ســال 2003 م. با این 
گروه مخالفت نمود و اعالم کرد افراد خارج از سپاه صحابه که با اهداف صلح آمیز این گروه برای 
اجرای قوانین اسالمی مخالف اند لشکر جنگوی را ایجاد کرده اند. ریاض بسراـ  اولین امیر لشکر 
جنگویـ  در سال 2002 م. در یک رویارویی با نیروهای انتظامی کشته شد. ملک اسحق خلیفه و 
جانشین او شد، اما او نیز در سال 2015 م. همراه با غالم رسول شاه کشته شد. در سال 2001 م. 

باید برای مبارزه با تروریســـم 
پاکستان  در  با فقر و بی سوادی 
مبارزه کرد.
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هرگونه فعالیت از طرف این گروه ممنوع اعالم شد، اما لشکر همچنان به فعالیت های تروریستی 
خود ادامه داد. امروزه لشکر جنگوی از طرف دولت های پاکستان، هند، استرالیا، کانادا، روسیه، 

انگلیس، آمریکا، و سازمان ملل به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است.

حمالت تروریستی سال های اخیر در پاکستان
حمالت تروریســتی در پاکســتان در ســال 2001 م. در زمان حکومت پرویز مشرف و 
پس از اقدامات دولت مشــرف علیه تروریســم و طالبان در پاکستان شروع شد. طبق گزارش 
مؤسســۀ پاکســتان برای مطالعات امنیتی )PIP: Pakistan Institute for Peace Studies( در 
ســال 2006 م. در کل 657 مورد حمالت تروریســتی گزارش شــد که 41 مورد آن از جنس 

حمالت فرقه ای بودند و 907 کشته و 1543 مجروح به جا گذاشتند.
در سال بعد )2007 م.(، این حمالت تروریستی به 1515 مورد افزایش پیدا کرد و 3448 کشته 
و 5353 مجروح بر جا گذاشــت. این حمالت شــامل انتحاری ها و کشتاِر هدفمند می شوند. 
طبق گزارش این مؤسســه، در سال 2007 م. پاکســتان با 60 مورد حمالت انتحاری مواجه 
شد که بیشتر آن نیروهای امنیتی این کشور را هدف قرار می دادند و جان 770 نفر را گرفتند 
و 1574 نفر از مجروحان این حمالت بودند. آنچه در گزارش مؤسســه به وضوح می شود دید 
این است که آمار انتحاری ها پس از حملۀ دولت مشرف به مسجد سرخ )الل مسجد( به شدت 

افزایش پیدا کرد.
در سال 2008 م.، 2148 مورد حمالت تروریستی رخ داد، 2267 نفر کشته شدند، و 4558 
 HRCP: Human Rights( نفر از مجروحان این حمالت بودند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان
Commission of Pakistan( در گزارش ساالنۀ خود خاطر نشان کرد که در این سال، 67 مورد 

حمالت انتحاری در سراســر پاکســتان 973 نفر را به کام مرگ فرستاد و 2318 نفر را مجروح 
ساخت. 

این حمالت همه ساله در پاکستان ادامه داشته است. برای رعایت اختصار، اینجا از گزارش های 
2009 تا 2016 م. صرف نظر کرده و تنها حمالت تروریســتی که در ماه های آغازین گذشــته 

)2017 م.( صورت گرفته را یادآور می شویم: 
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اولین حملۀ تروریســتی در 20 ژانویه 2017م.، در میدان تره بار پاره چنار اتفاق افتاد و نهضت 
طالبان آن را گردن گرفت. این حمله جان 25 نفر را گرفت و حداقل 87 مجروح به جا گذاشت 

)روزنامۀ دان، 21 ژانویه 2017 م.(.
از دیگــر حمالت مرگبار می توان به حملۀ 13 فوریه اشــاره کرد که بیرون ســاختمان مجلس 
 )Deputy Inspector General( استانی در الهور رخ داد و 14 نفر ـ از جمله، معاون بازرس کل
و معاون ارشــد پلیس )Senior Superintendent of Police(ـ  جانشان را از دست دادند و بیش 

از 87 نفر از مجروحان این سانحه بودند )روزنامۀ دان، 13 فوریه 2017 م.(.
حملۀ انتحاری بر مزار لعل شهباز قلندر در سهوان )در فاصلۀ 125 کیلومتری جامشورو استان 
ســند( یکی از مرگبارترین حمالت این سال بود، جان 88 نفر را گرفت و بیش از 350 مجروح 
به جا گذاشــت )همان، 16 فوریه 2017 م.(. عــالوه بر این، حمالت 12، 13، 15 )دو حمله 
تروریستی در یک روز(، 16، 17، و 21 فوریه از دیگر حمالت این ماه بود که هرکدام جان یک 

تا پنج نفر را ستاند.
در مــاه مارس نیز دو حملۀ انتحاری صورت گرفت که اولی جان پنج تن از ارتش پاکســتان را 
گرفت، اما دومی که در حســینیه ای در پاره چنار رخ داد جان 25 شــیعۀ مظلوم را ستاند و 90 

نفر مجروح از یادگاران این حملۀ مرگبار بودند.
در ماه آوریل سال 2017 م.، طی دو حملۀ تروریستی در دو منطقۀ پاکستان، 18 نفر از جمله 

شش کودک جانشان را از دست دادند و 12 نفر مجروح شدند.
در دوازدهم ِمی، طی تالش برای کشــتار هدفمند عبدالغفور حیدریـ  یکی از سیاستمداران 
پاکســتانـ  در شهر مستونگ استان بلوچستان، 25 نفر کشته شدند. مسئولیت این حمله را 
گروه داعش عراق تقبل کرد. روز بعد )13 ِمی( در منطقۀ گوادر، 10 کارگر که مشــغول به کار 
بودند توسط دو شخص ناشناس که آن ها را به رگبار بست به قتل رسیدند؛ نیز، در روز پانزدهم 

این ماه چهار تن از نیروهای انتظامی در یک انفجار در مستونگ جانشان را از دست دادند.
در ماه ژوئن، دو حملۀ انتحاری صورت گرفت: یکی صبح جمعه در منطقۀ شیعه نشین گلستان 
کویته و در چهارراه شــهدا رخ داد که در آن 14 نفر )از جمله هفت پلیس( جانشان را از دست 
دادنــد و 19 نفر دیگر از مجروحان این حملۀ انتحاری بودند. حمله دیگری که در این ماه رخ 
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داد نیز یکی از مرگبارترین انفجارهای این سال بود که جان 75 نفر را گرفت و 150 نفر مجروح 
به جا گذاشت. این دو انفجار یکی پس از دیگری در یکی از بازارهای پاره چنار رخ داد و لشکر 

جنگوی مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفت. 
در ماه ژوئیه دو حملۀ تروریســتی اتفاق افتاده اســت که یکی در الهور رخ داد و جان 25 نفر را 
گرفت و 53 نفر مجروح به جا گذاشــت و دیگری در یک مدرسۀ غیرانتفاعی در منطقۀ سوات 

رخ داد و پنج کودک مجروح بر جا گذاشت. 

پیشنهادها و راهکارها
اگرچه با نظر به وضعیت موجود راه خالصی از تروریسم بسیار دشوار به نظر می رسد، 
اما باید دســت از تالش نکشــید و با رسیدن به کنِه مسئلۀ تروریسم، راهکارهایی برای آن پیدا 
کرد؛ مثاًل: تبلیغ درست تعلیمات دینی و قوانین شهروندی از تریبون های معتدل و نه افراطی، 
تالش برای باال بردن ســطح سواد دینی و دانشگاهی صحیح و خالی از افراطی گری، احترام 
به عقاید و نظریات همدیگر، برخورد جدی با تروریســم توسط دولت و مردم پاکستان، ایجاد و 

تداوم وفاق ملی، پرهیز از هرگونه هرج ومرج، ایجاد روابط دوستانه با کشورهای همسایه.
به امید روزی که نه تنها در کشــور پاکستان بلکه در تمامی نقاط دنیا کودکانی که با الالیی به 

خواب می روند با صدای انفجار خوابشان آشفته نشود. 

منابع

زهرا توحیدی، »  خیزش  جنبش های اسالمی در جنوب آسیا«، پژوهشنامۀ سیاست خارجی، آبان 1389، شمارۀ 26.	 
کابک خبیری، عزیز عباسی دهبکردی، »عوامل  مؤثر بر پیدایش تروریسم در پاکستان«، پژوهشنامۀ روابط بین الملل، 	 

تیر 1389.
روزنامه انگلیسی دان	 
روزنامۀ اردو اکسپرس	 
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عرفان و مفاهیم عرفانی در شــعر و ادبیات فارســی جایگاه و پیشینۀ 
طوالنی و درازمدت دارد. به عقیدۀ محققان و پژوهشــگران، ادبیات 
عرفانی از اوایل قرن پنجم هجری به این طرف وارد ادبیات فارسی شده است. با ورود عرفان و 
مفاهیم عارفانه و صوفیانه در زبان و ادبیات فارسی تحول عظیمی در این زبان رخ داده است. 
با این تحول، زبان عامیانۀ فارســی به زبان عمیق تبدیل شــد و دایرۀ واژگانی و دایرۀ مفهومی 
بعضی از کلمات گسترش و وسعت پیدا کرد. قبل از ورود عرفان، عشق و مفهوم آن در ادبیات 
فارســی به دایرۀ محدودی خالصه می شد، اما با این تحول مفهوم عشق گسترۀ وسیعی پیدا 

کرد و تنها به عشق زمینی و ارتباط صوری خالصه نشد.
ورود عرفان به زبان و ادبیات فارســی کمک زیادی به غنامندی این زبان کرد. قبل از آن، زبان 
فارسی به عنوان یک زبان فاخر علمی شناخته نمی شد؛ تا حدی که دانشمندی چون ابوریحان 
البیرونی قبل از ورود عرفان دربارۀ زبان فارسی چنین می گوید: »زبان فارسی جز به کار گفتن 
داستان های خسروان و قصه های شبانه نیاید.« بسیاری از صاحب نظران دربارۀ تاریخ قطعی 
ورود عرفان به زبان فارسی و ایجاد تحول در زبان فارسی اظهار نظر نکرده اند. عدۀ دیگر بر این 
باور هســتند که که ورود عرفان در شعر فارسی هم زمان با صدور فهلویات است و دوبیتی های 
باباطاهر به عنوان اولین اشعار عرفانی در زبان فارسی ذکر شده است و همین طور رباعی های 

ابوسعید ابوالخیر جزء اولین آثار عرفانی در زبان فارسی به حساب می آید. 
اما کســی که به صورت جدی نقش تعیین کننده ای در وارد کردن عرفان به زبان فارســی دارد 
حکیم ســنایی غزنوی است. او اولین کسی اســت که تفکر عارفانه و صوفیانه را در قالب غزل 

سید سکندر حسینی

جلوه های عرفان در اشعار 
هوشنگ ابتهاج )سایه(
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مطرح کرد. بدون شک، سنایی اولین پرچمدار شعر 
عرفانی اســت؛ چنان که موالنا جالل الدین محمد 
بلخی دربارۀ او چنین گفته است: »عطار روح بود و 
سنایی دو چشم او / ما از پی سنایی و عطار آمدیم.« 
پس از آن، بسیاری از بزرگان و مفاخر ادبیات فارسی 
بــه عرفان و معرفــت توجه کردند و بســیاری از این 

شاعران خودشان مسلک عارفانه داشته اند. 
در ادبیات معاصر، با وجود اینکه دغدغه های شاعران امروزین نسبت به شاعران گذشته تغییر 
کرده و شاعران امروز به بسیاری از موضوعاتی که شاعران گذشته به آن توجه می کردند توجه 

ندارند، با این وجود، عرفان در آثار شاعران معاصر نیز جایگاه ویژه ای دارد.
در این نوشــتار، سعی من این است که جایگاه مفاهیم عرفانی و معرفتی را در اشعار هوشنگ 
ابتهاج )ســایه( تحلیل و ارزیابی نمایم. با بررسی شــعر و آثار سایه، به مفاهیم عرفانی برخورد 
می کنیم که هرکدام از آن مفاهیم بحث و تحلیل جداگانه ای می طلبد. در اینجا سعی خواهم 

کرد به بعضی از این مفاهیم نگاهی داشته باشم. 

1. نگاه عارفانه و سلوک عاشقانۀ هوشنگ ابتهاج در شعرهایش
ســلوک یعنی تالش در جهت پیمودن نزدیک ترین راه به ســوی خداوند که همان راه 
راست است؛ بنابراین، سیر و سلوک راه میان ُبِر رسیدن به محبوب و وصال معشوق است. اینکه 
گفته اند عشق راه میان ُبر است حرف درستی است. هوشنگ ابتهاج در شعرهایش یک عاشق 
تمام عیار است و در حقیقت همین عشق است که سلوک و منش عارفانه از آن شکل می گیرد. 
تقریبًا در اکثر شــعرهایی که سایه در آن از عشق ســخن گفته است، آن عشق یک نوع عشق 

عارفانه است.
هوشنگ ابتهاج در مثنوی »سماع سوختن« با بیان عارفانه به تعریف عشق می پردازد و از عشق 
به عنوان »شــادی«، مرحلۀ »آزادی«، و آغاز »آدمیزادی« یاد می کند: »عشــق شــادی است، 
عشــق آزادی است / عشــق آغاِز آدمیزادی است.« در بیت دیگر از همین مثنوی، از عشق به 
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عنوان شروع رسیدن و شکفتن یاد می کند: »تپش 
نبض باغ در دانه اســت«؛ مانند باغی که با رسیدن 
دانه و میوه سرشار از شکفتن می شود. سایه زندگی 
بدون عشق را زندگی نمی داند و کسی را که عاشق 
نیست جزء مردگان حساب می کند: »زنده است آن 
که عشق می ورزد / دل و جانش به عشق می ارزد.«  
در بیان دیگر در این مثنوی، عشــق را مثل شــعلۀ آتشــی می داند که اگر این شعله در وجود 
انســان روشن نشود انسان فقط یک مشــت خاک بی ارزش است: »آدمی بی زالل این آتش / 
مشت خاکی است ُپر کدورت و غش.« سایه بر این باور است که هر چیزی که در جهان است 
در آتش عشق خواهد سوخت. اگر شعلۀ عشق حقیقی در درون انسان روشن شود، انسان به 
وصال محبوب، و به تعبیر ســایه، به مقام »نور شــدن« خواهد رسید. با این عشق و سوختن، 

انسان از زندان خویشتن رهایی پیدا می کند:

مایــۀ ســوختن در آن باشــدخشک و تر هرچه در جهان باشد
سبک از حبس خود دور شدنســوختن در هوای نور شــدن

 
ابتهاج می گوید نباید کاری کرد که شعله ها و زبانه های عشق در قلب انسان خاموش شود. در 
آن صورت، قلب انسان مانند تکۀ سنگی خواهد بود که عشق را در درون خودش حبس کرده و 
این خالف سرشت انسان است. او می گوید اگر انسان دلی چون کوه و گداخته از عشق داشته 
باشد و از آن مراقبت نکند، هیچ ارزشی نخواهد داشت و آن شعله ها هم از بین خواهد رفت. او 

تأکید می کند که این شعله و گدازه را باید روشن نگه داشت:

بــر فــراز و فــرود تاختــه بــودکوه هــم آتــش گداختــه بود
دم ســرِد که کرد او را ســنگ؟آتشــی بــود آســمان آهنــگ
نور در جســم خویش زندانی استثقل و سردی سرشت خارا نیست؟

سنایی غزنوی تفکر عارفانه 
مطرح  غـــزل  قالب  در  را 

کرده است.
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فکــر پــرواز در دل ســنگ اســتسنگ از این سرگذشت دلتنگ است
آرد گــداز  در  کــوره  آرد)4( مگــرش  بــاز  روانــه  رواِن  وآن 

 
شعرهای هوشنگ ابتهاج از نظر موسیقایی و پرداخت زبانی و نحوۀ بیانی به شعر های خواجۀ 
رندان، حضرت حافظ، خیلی نزدیک اســت. او توانسته اســت از آموزه های عرفانی و اخالقی 
ادبیات کالســیک خیلی خوب اســتفاده کند. در شــعرهای ابتهاج، عشــق از بسامد باالیی 
برخــوردار اســت. از قرینه هایی که در بافت و پرداخت ابیات اســتفاده کرده اســت، می توان 
بسیاری از شعرهایش را به عشق معنوی و الهی تفسیر کرد. در غزل زیر، سایه به تجلی خداوند 

در کائنات اشاره کرده است و لحن عارفانه غزل تأثیرگذاری را خلق کرده است:

زمــان کرانــۀ  دو  از  رفتــگان  و  سوی تو می دوند هان، ای تو همیشه در میاننامــدگان 
گرد ســر تو می پــرد باز ســپید کهکشــاندر چمن تو می چرد آهوی دشــت آســمان
آیینــۀ ضمیــر من جــز تو نمی دهد نشــانهرچه به ِگرد خویشتن می نگرم در این چمن
درآ پرده هــا  پــس  از  بوستان ســرا  گل  بوی تو می کشــد مرا وقت سحر به بوستانای 
هسته فروشکسته ای، کاین همه باغ شد روانای که نهان نشسته ای، باغ درون هسته ای
از دل خــود برآمــدی، آمدن تو شــد جهانمســت نیاز من شــدی، پردۀ ناز من شدی
من چه کنم که از درون دست تو می کشد کمانآه که می زند برون از ســر و سینه موج خون
کز نفس تــو دم به دم می شــنویم بوی جانپیش وجودت از عدم مرده و زنده را چه غم؟
آمدمــت که بنگــرم گریه نمی دهــد امان)1(پیــش تو جامــه در بــرم نعره زند کــه بردرم

 محتوا و مضمون این غزل کاماًل یک مفهوم عرفانی اســت. سایه در این شعر معتقد است که 
تمام هســتی و کائنات هدفمندانه و دقیق به ارادۀ حضرت باری تعالی سیر و حرکت می کند. 
دکتر غالمحســین شــریفی و ریحانه صادقی در تحقیقی در مورد ایــن غزل چنین اظهارنظر 
کرده اند: »در این غزل، اشــاره به ســیر صعودی و نزولی در عالم دارد که حکما و عرفا از آن به 
عنوان قوس صعود و نزول یاد کرده اند و قول خداوند تبارک و تعالی در آیۀ شریفۀ "إنا لله و انا 
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الیه راجعون" را مصداق بارز این سخن ذکر 
کرده و گفته اند که هر دو جهان از یک نفس 
رحمانی به وجود آمده است. بر این اساس، 
موجودات هر دم، به نفس روحانی، هست و 
نیســت می گردند و سرعت این تجدد فیض 
رحمانی به حّدی اســت که نمی توان رفتن 
و آمدن آن را درک کرد؛ بلکه آمدنش عین رفتن و رفتنش عین آمدن اســت. این آمد و شــد به 

جهان کثرت و عالم وحدت به صورتی است که گویا هنوز نیامده رفته اند.«
به نظر می رســد این بیت را بتوان بــا این موضوع ربط داد:)2( »نامــدگان و رفتگان از دو کرانۀ 
زمان/ ســوی تــو می دوند هان ای تو همیشــه در میان.« همان طور که این دو پژوهشــگر در 
توضیــح این غزل چنین بیان کرده انــد، در حقیقت نیز همین گونه اســت. مطلع این غزل و 
همین بیتی را که ذکر کردیم بیانگر مفهوم آیۀ مبارکۀ »انا لله و انا الیه راجعون« اســت. شــاعر 
می گوید کسانی که به دنیا نیامده اند و کسانی از دنیا رفته اند و در دو کرانۀ زمانی قرار گرفته اند 
همه به ســوی خداوند برمی گردند. این خدای بزرگ است که همیشه وجود دارد و کسانی که 
رفته اند و می آیند همه در نهایت به خداوند می رسند؛ عین بیان قرآن کریم که »ما از خداییم و 

به سوی او بر می گردیم.« یا این دو بیت: 

آیینــۀ ضمیــر من جــز تو نمی دهد نشــانهرچه به ِگرد خویشتن می نگرم در این چمن
درآ پرده هــا  پــس  از  بوستان ســرا  گل  بوی تو می کشــد مرا وقت سحر به بوستانای 

این دو بیت بیانگر این اســت که شاعر اهل سلوک و معرفت و منش عارفانه است و در وجود و 
ضمیر خودش هم خدا را می بیند و جلوه و بوی محبوب است که او را سحرگاهان به مناجات و 
عبادت می کشاند و به خاطر رایحۀ خوش محبوب است که قدم به بوستان می گذارد تا سرشار 
از رایحۀ ازلی شــود. در این غزل، جلوه های گوناگون معشوق در جهان گزارش شده است. از 
طرف دیگر، به دو اسم ظاهر و باطن الهی نیز اشاره دارد: »ای گل بوستان سرا، از پس پرده ها 

سایه بر این باور است که اگر شعلۀ 
عشق حقیقی در درون انسان روشن 
شود به مقام نور شدن خواهد رسید.
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درآ« یا »سوی تو می دوند هان ای تو همیشه در میان« و »آمدن تو شد جهان.«  در غزل دیگری 
با لحن عاشــقانه و مفاهیم ارزشــمند عرفانی به جایگاه بلند انســان عاشق اشاره می کند که 

مالئک به این وضعیت انسان غبطه می خورند:

حاصل هر کار دیگر جفت حرمان گشــتن استغیر عشــق او که دردش عین درمان گشتن است
صبح را از بوی این گل ذوق خندان گشــتن استخوشــدلی خواهی پــی او گیــر کاندر بــاغ مهر
کز فنــای تن هوای او همه جان گشــتن اســتشمع را زان رو خوش افتاده است این خود سوختن
قدسیان را ملتمس تشــریف انسان گشتن استتــا نهــادی گنــج راز عشــق خــود در خــاک ما
کار و بار جمع مشــتاقان پریشــان گشــتن استتــا ســر زلــف تــو شــد بازیچــۀ دســت نســیم
حاصل آن توبه کردن این پشــیمان گشتن استجام بشکستند و اکنون وقت گل خون می خورند
مرد را از جان گذشــتن به ز پیمان گشــتن استاز لــب پیمانــه گــر ســر مــی رود لــب برمگیــر
ورنه آتش را همان شــوق گلستان گشتن است)3(ســایه! ایمــان خلیلی نیســت در ایــن دام کفر

شعرهای 
هوشنگ ابتهاج 
از نظر پرداخت 
زبانی به اشعار 
حافظ نزدیک 
است.
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سایه معتقد است جز عشق به خداوند حاصل تمام کارهای دنیا حرمان و پشیمانی و بیهودگی 
اســت و هیچ چیزی در عالم به اندازۀ عشــق محبوب و معبود ارزشمند نیست. عشق حضرت 
محبوب است که درد و درمانش عین هم است. سایه باور دارد که هیچ خوشحالی بهتر از رفتن 
به دنبال محبوب نیست. در بیت دیگری از این غزل، سایه می گوید به خاطر آموختن راز گنج 
عشــق الهی به انسان است که خداوند انســان را در جایگاه اشرف مخلوقات قرار داده است؛ 
برای همین چنین گفته است: »تا نهادی گنج راز عشق خود در خاک ما / قدسیان را ملتمس 

تشریف انسان گشتن است.«
در بیت دیگر این غزل به ایمان خلیلی اشــاره می کند: »سایه، ایمان خلیلی نیست در این 
دام کفر / ورنه آتش را همان شــوق گلستان گشــتن است.« منظور سایه از »ایمان خلیلی« 
همان ایمان حقیقی است، ایمان انبیای الهی که به فناء فی الله و بقاء بالله رسیده اند؛ زیرا 
بر این باور اســت که از فنای تن و عشق و ســوز خالصانه می توان به زندگی جاودانه و ابدی 

دست یافت.

2. مناجات
یکی از گونه های شــعر عرفانی مناجات و راز و نیاز با خداوند 
اســت. بزرگان و قله های استوار زبان و ادب فارسی، شخصیت هایی 
چــون ســنایی غزنــوی، موالنا جالل الدیــن محمد بلخــی، خواجه 
عبداللــه انصــاری، عطار نیشــابوری، حافظ، و ســعدی شــیرازی، 
مناجات نامه های ارزشــمند و فاخری را در دفتر ادبیات فارسی ثبت 
کرده اند. هوشنگ ابتهاج نیز از این مسئله غافل نشده است و در غزل 
زیر با بیان شــاعرانه، ساده، و بدون تکلف از خداوند عشق و شیدایی 
و دل دریایی در راه رسیدن به محبوب و وصال حضرت دوست طلب 
می کند و بر این باور اســت که دل عاشق و شــوریدۀ انسان همراه با 
گوهر اشــک و آب دیده می توانــد راهنمای خوبی برای رســیدن به 

محبوب باشد:
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در او عشقی نهنگ آسا به من دهخداونــدا دلــی دریا بــه من ده
بگردان جــام و آن دریا به من دهحریفان را بس آمد قطره ای چند
یکــی آن کلک نقش آرا به من دهنــگارا نقــش دیگر باید آراســت
آشــنایی دشــت  مجنونــان  منــم امــروز آن لیــال بــه من دهز 
که ســوز ســینۀ نی ها به من دهبه چشــم آهــوان دشــت غربت
برنتابنــد بالیــش  بلی من گفتم آن بــاال به من دهتن آســایان 
بــه جام آســمان دریا بــه من دهچو با دریادالن افتی قدح چیست ؟
تــو آن بی زیــور زیبــا بــه من دهگدایــان همــت شــاهانه دارند
از آن غم هــای بی دنیا به من دهغــم دنیا چه ســنجد بــا دل من
دلی در سینۀ بی سیما به من دهچــه دلتنگ اند ایــن آیینه رویان
که صبری در شب یلدا به من ده)4(به جان ســایه و دیدار خورشــید

3. خلوت و عزلت گزینی 
در اصطالح اهل تصوف و معرفت خلوت، محادثه سّر است با حق تعالی که غیر را راهی 
به این خلوت نیســت؛ اما صورت خلوت انقطاع از غیر است و به وسیلۀ صورت خلوت، وصول 

به معنی خلوت توان یافت )شرح اصطالحات تصوف، ج 5، ذیل معنی خلوت(.
مدتی اســت که ســالک از خلق و امور دنیایی به کلی دوری می کند و از شرایط خلوت این است 
که در خلوت خانه یا اتاق تاریک در گوشــه ای دور از خلق و مردم رو به ســمت قبله و پاک و طاهر 
می نشیند و فارغ از دغدغه های دنیا از همه چیز و همه کس چشم می پوشد و فقط به ذکر خدا 

و توجه به مبدأ عالم هستی می پردازد، تا 
چشم دل او به نور الهی و نور حق روشن 
گردد و به حضور دائم نائل شود. توجه به 
خلوت و دنیاگریزی در اشعار سایه بیانگر 
این اســت که شــاعر لحظــات خلوت و 
تنهایی برای خود ایجاد کرده و به رسیدن 

ســـایه در وجود و ضمیر خود خدا را 
می بیند و جلوۀ اوست که او را سحرگاهان 
به محراب عبادت می کشاند.
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وصال محبوب فکر کرده است.)5(  در این چند بیت، شاعر به بیان حاالت خود در خلوت پرداخته 
و معتقد است که انسان با چشم بستن از ظواهر دنیایی می تواند به وصال محبوب برسد:

دل ز دنیا کنده ام من پیش از اینچشم بســتندم که دنیا را مبین 
با تــو در دنیــا و عقبــی ننگریممــال دنیــا مــال دنیــا ای کریم 
مانــده از دیــدار آن دلــدار، دوردیده ام بس چشــم باز بی حضور 
پاکبــاز چشــم بســته رفته تــا درگاه رازوی بســا خلوت نشــین 

ســینه را انــوار ســینایی دهد)7(آن که چشــمم داد بینایی دهد 

ســایه در این شعر معتقد است که انسان باید چشمش را نسبت به ظواهر فریبندۀ دنیا ببندد 
و دل از مــال دنیا دور نگه دارد؛ چون دل بســتن به مــال و ظواهر دنیایی مقام حضور را از بین 
می برد و بدون مقام حضور انسان به دیدار محبوب نائل نخواهد شد. این مقام با خلوت نشینی 
و پاکبازی به دســت می آید؛ بنابراین، انســان باید پاکبازی پیشه کند تا به درگاه راز و به وصال 
حضرت محبوب برسد. سایه شــعر های دیگری هم با این موضوع دارد، به خاطر اینکه دامنۀ 

این بحث طوالنی نشود از ذکر آن خودداری می کنم. 

4. بیداری و آگاهی
خداوند تعلق نفس )یعنی روح( را بر بدن ســه ِقسم قرار داده است: یکی آنکه پرتو آن 
بر تمام اجزای انســان روشنی بیندازد و این حالت را یقظه می گویند، دیگر آنکه پرتو آن کاماًل 
منقطع شــود و این حالت را نوم می گویند. 
)به حالــت بیداری از خــواب غفلت، یقظه 
گفتــه می شــود: فرهنــگ اصطالحــات و 
تعبیرات عرفانی، ذیل یقظه.( بدون شــک، 
بیــداری از خــواب غفلــت به دلیــل تجلی 
حقیقت بر قلب انسان سالک الی الله است 

سایه معتقد است جز عشق به خداوند 
حاصل تمام کارهای دنیا پشیمانی و 

بیهودگی است.
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و انسان زمانی که به مرتبۀ بیداری و یقظه برسد به دیدار محبوب نائل خواهد شد. البته بیداری 
و شب زنده داری باعث بیداردلی انسان می شود.)8(

مــرد بیــداری  اســت  درد  ُپــر داغ و دردمایــۀ  بیــداری  ایــن  از  آه 
شــبُروان را رنج بیداری خوش استخفتگان را گر سبکباری خوش است
بــاشگرچه بیداری همه حیف است و کاش بیــدار  دیدارجــو  دل  ای 
خفتــه هرگــز ره به مقصــودی نبردهــم بــه بیــداری توانی پی ســپرد
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فاطمیون نام تشکل شبه نظامی مجاهدان افغان است که مدافع حرم اند 
و در ســوریه در کنــار حزب الله لبنــان، زینبیون پاکســتان، گردان های 
ابی الفضل العباس عراق، و ســپاه پاسداران انقالب اســالمی ایران حضور دارند. این تشکل 
ابتدا از تعداد محدودی از افغان های مقیم منطقۀ ســیده زینب در اطراف دمشــق تشــکیل 
شــد که هدفش جلوگیری از تصرف حرم حضرت زینب)س( بود و موفق شد پیشروی نیروهای 
تکفیری را در 200 متری دیواره های حرم متوقف سازد. این تشکل ابتدا کاماًل محدود و بومی 
بود، ولی اکنون به دلیل پیوســتن تعداد زیادی از مجاهدان افغان و افغان های مقیم ایران به 
چند هزار نفر رسیده و از لحاظ نظامی به آن لشکر فاطمیون گفته می شود. حضور گروه های 
شــیعی از ایران، لبنان، و پاکســتان در ســوریه یک نوع هماهنگی یا ستاد مشترک میان این 

نیروها به وجود آورد.
قباًل تعدادی از افراد این گروه در افغانســتان علیه ارتش شــوروی )به عنوان ارتش اشغالگر( 
می جنگیدند و نیروهایی بودند که از انقالب اســالمی ایــران نیز حمایت می کردند و به نوعی 
نیروهای انقالب اســالمی محسوب می شــدند. گروه اباذر از زبده تریِن این گروه ها بود که در 
جنگ با طالبان نقش مهمی ایفا کرد. ســپاهیان محمــد)ص( نیز از معروف ترین واحدهای این 
مجموعه هســتند کــه در دوره های مختلف از نظر تعداد اعضا در نوســان بودنــد و کم و زیاد 

می شدند.
این ها به شــدت مرید امام خمینی)ره( بودند. حتی یکــی از رزمنده های آن ها، به خاطر اینکه 
بتواند در جنگ تحمیلی شــرکت کند، شناســنامۀ ایرانی گرفته بود و در جنگ شرکت داشت 
تا به درجۀ رفیع شــهادت رســید. با اشغال افغانستان از ســوی آمریکا، این گروه از هم پاشید 

یادداشت سیاسی 

)ص(فاطمیون افغانستان 
و دفاع از حرم اهل بیت پیامبر

حسین رویوران
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و بســیاری از رزمنده های آن مقیم ایران شــدند؛ چون دولت 
افغانستان آن ها را بازداشت می کرد و سرویس های جاسوسی 

آمریکا در جست وجوی آن ها بودند.
زمانی که بحث سوریه پیش آمد، فاطمیون از جمهوری اسالمی 
تقاضــا ی کمــک کردند. این تقاضــا را حاج آقا علوی و شــهید 
ابوحامد )فرماندۀ تیپ فاطمیون( مطرح کردند. انقالب اسالمی 
هم که همیشه و همه جا حامی گروه های مقاومت است از فعال 
شدن مجدد گروه فاطمیون حمایت کرد. اوایل سال 94 بود که 
تیپ فاطمیونـ  متشکل از مجاهدان افغانستانی مدافع حرمـ  با 
افزایش توان عملیاتی و استعداد نیروهایش از تیپ به لشکر ارتقا 

یافت. )معمواًل هر لشکر متشکل از چند تیپ است.(
نام فاطمیون به این دلیل انتخاب شد که این تیپ در ایام شهادت 
حضرت زهرا)س( بازســازی شــد. همچنین بچه ها می گفتند: 
»چون حضرت زهرا)س( غریب بود و در غربت شهید شد و ما هم 
در سوریه غریب هســتیم، نام فاطمیون برازندۀ ماست.« همۀ 
رزمنده های تیپ های فاطمیون افغانستانی هستند: عده ای از 
خوِد افغانستان و عده ای هم از افغانستانی های مقیم سوریه. 
افغانستانی های مقیم ســوریه در همان اطراف زینبیه زندگی 
می کردند و جمعیتی در حدود 15 تا 16 هزار نفر داشتند. بعد 
از حملۀ تکفیری ها، چیزی حدود پنج هزار نفر از آن ها ماندند 
و از حــرم دفاع کردند. فاطمیــون در عملیات های مختلف در 
ســوریه شرکت داشــتند و تا اردیبهشــت ماه 1394، 200 نفر 
از آنان به شــهادت رســیدند که این رقم قطعًا تا امروز افزایش 

داشته است.
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سیاست اقتصادی و 
اقتصاد مقاومتی 

از منظر امام علی)ع(
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با ظهور انقالب اسالمی، نظام استکبار جهانی با تمام قوا به مبارزه 
بــا انقالب پرداخــت و با پایان یافتن جنگ و عدم پیروزی اســتکبار 
در زمینه های نظامی، تهاجمات به عرصه های دیگر کشــیده شــد. یکی از این عرصه ها که با 
تهاجمات گســترده ای مواجه شد عرصۀ اقتصادی بود که با تحریم های گسترده و فشار زیادی 
روبه رو شــد. در این فضا، برای مقاوم شــدن در برابر این فشــارها و تحریم ها و مصون ماندن از 
بحران های جهانی و در نهایت دستیابی به رشد و شکوفایی، راه حل اقتصاد مقاومتی از طرف 
مقام معظم رهبری مطرح شــد. با توجه به اینکه مکتب نورانی اســالم به گواهی تاریخ یکی از 
موفق ترین و کارآمد ترین مکاتب در حل مشــکالت بوده اســت و تنها حکومت اســالمی بعد از 
حضرت رســول اکرم)ص(، حکومت حضرت علی)ع( بوده اســت، برآنیم تا با مقایسۀ تطبیقی بین 
فرمایش های مقام معظم رهبری و فرمایش های امام علی)ع( در نهج البالغه، شیوۀ عملی اقتصاد 
مقاومتی را از منظر آن حضرت در نهج البالغه مورد بررسی و مداقه قرار داده و راهکاری عملی 

برای حل مشکالت اقتصادی جامعه ارائه دهیم. ان شاء الله.

مقدمه
باظهور انقالب اسالمی، نظام استکبار جهانی با تمام قوا به مبارزه باانقالب پرداخت. با 
پایان یافتن جنگ و عدم پیروزی استکبار در زمینه های نظامی، تهاجمات به عرصه های دیگر 
کشیده شــد. یکی از این عرصه ها که با تهاجمات گسترده مواجه شد عرصۀ اقتصادی بود که 
این جنگ تاکنون ادامه دارد. در واقع، جنگ تحمیلی اقتصادی سال هاست که آغاز شده است. 
وجود حفره هایی در ساختار اقتصادی کشور و تجربۀ دشمن در استفاده از آن ها این هشدار را 
به ما می دهد که دشــمن دوباره از دروازه های اقتصادی ورود و نفوذ خواهد کرد. در این میدان 
نبرد، با حرف نمی توان پیروز بیرون آمد. سیاست های اقتصاد مقاومتی راهبرد ما برای دفع شر 
دشمن است. جنگ اقتصادی نیازمند دفاع اقتصادی است. اگر به خاک یک کشور تعرض شود 
و آن کشور جهت حل وفصل موضوع به فرستادن چند دیپلمات به خارج بسنده کند، این نشانۀ 
ضعف نظامی آن کشور است و طمع ها را برای به زانو درآوردن آن جامعه تشدید می کند. بسنده 

کردن به ابزار دیپلماسی در مقابل تحریم اقتصادی نیز همین گونه است. 

خدیجه جوراستی فرد
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در طول ســالیانی که از عمر انقالب اسالمی می گذرد، آمریکا همچنان تالش می کند ایران را 
از نظر سیاســی، نظامی، و اقتصادی منزوی کند و به همین منظور تحریم های گســترده ای را 
به طور یک جانبه برقرار کرده وصادرات کاالهای استراتژیک به ایران را مهار کرده است. با تشدید 
تحریم ها و فشــارهای اقتصادی از طرف آمریکا و متحــدان آن، ضرورت توجه به اقتصاد پویا و 
فعال اهمیت بیشــتری پیدا کرده اســت. در این فضا، برای مقاوم شــدن در برابر این فشارها و 
تحریم ها و مصون ماندن از بحران های جهانی و در نهایت دستیابی به رشد و شکوفایی، راه حل 
اقتصاد مقاومتی از طرف مقام معظم رهبری مطرح شد. در این برهه از تاریخ وظیفۀ همۀ ما این 
است که سعی کنیم کشور را مستحکم، غیر قابل نفوذ، و تأثیرناپذیر از سوی دشمن نگه داریم. 

این یکی از اقتضائات اقتصاد مقاومتی است. 
در اقتصــاد مقاومتی، یک رکن اساســی و مهم مقاوم بودن اقتصاد اســت. اقتصاد باید مقاوم 
باشــد، باید بتواند در مقابل آنچه که ممکن است در معرض توطئۀ دشمن قرار بگیرد مقاومت 
کند. در طی این سال ها، رهبر عزیز انقالب در بیش از 30 جلسه در رابطه با اقتصاد مقاومتی 
مطالبی بیان فرمودند. ایشان در این مورد فرمودند: »اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که 
مقاوم است؛ با تحریکات جهانی، با تکانه های جهانی، با سیاست های آمریکا و غیرآمریکا زیر و 
رو نمی شود؛ اقتصادی اســت متکی به مردم« )رهبری، 1393/01/01(. »اقتصاد مقاومتی 
بــه معنای ریاضت اقتصادی نیســت، به معنای در الک خود رفتن نیســت، یک معنای کاماًل 
معقول تر و عمیق تر دارد که قابل فهم و قابل دفاع است و عالج هم همین است. ما باید بتوانیم 
یک اقتصادی را در کشــور به وجود بیاوریم که در مقابــل بحران ها و جزر و مدهای بین المللی 

مقاوم باشد، آسیب نبیند« )رهبری، 1392/06/06(. 
یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی از نظر رهبری کاهش وابستگی به نفت است. ایشان گفتند: 
»یکی از سخت ترین آســیب های اقتصادی ما همین وابستگی به نفت است. این نعمت بزرگ 
خدادادی برای کشور ما در طول ده ها سال مایۀ فروریختگی های اقتصادی و فروریختگی های 
سیاسی و اجتماعی شد. باید ما یک فکر اساسی بکنیم. ما نمی گوییم از نفت استفاده نشود، 
باید تکیۀ ما بر استفادۀ حداقلی از فروش نفت خام باشد« )رهبری، 1392/12/20(. در اینجا 
ذکر این نکته خالی از فایده  نیست  که در ادبیات متعارف، یک اقتصاد زمانی شکننده است که 
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شــوک های بیرونی بتوانند به راحتــی آن را از موقعیت ظاهرًا متعادل و پیش رونده خارج کنند. 
ویژگی آســیب پذیری هیچ ارتباطی بــه عملکرد عادی یک اقتصاد ندارد. در شــرایط معمول، 
ممکن است یک اقتصاد از لحاظ شاخص های اقتصاد کالن در وضعیت بسیار مطلوبی به سر 
ببرد )مثاًل نرخ های رشد باال و بیکاری و تورم اندکی داشته باشد( ولی هم زمان دچار شکنندگی 
باال باشــد. این آسیب پذیری نسبت به تکانه های بیرونی عمدتًا ناشی از وجود یکی از دو عامل 
اســت: 1( درجۀ باالی باز بودن اقتصاد، یعنی باال بودن نسبت جمع صادرات و واردات به کل 
تولید ناخالص داخلی؛ که در این شــرایط یک اخالل خارجی در صــادرات یا واردات یا ورود و 
خــروج ســرمایه امــواج بزرگــی در 
اقتصاد ایجاد خواهد کرد و به علت 
ســهم بــاالی تجــارت خارجــی در 
اقتصاد، توقــف در تجارت کاالیی یا 
مالی موجب ســکته در کل اقتصاد 
خواهد شــد؛ 2( درجۀ باالی تمرکز 
صادرات؛ وابستگی حداقل نیمی از 
صادرات کشور به یک محصول خاص که موجب خواهد شد در صورت ایجاد اخالل در صادرات 
آن محصول، هم بخش وسیعی از تولید و اشتغال داخل و هم سهم قابل توجهی از درآمدهای 
ارزی کشــور دچار نقصان گردد. اگرچه اقتصاد ایران از جهت شاخص نخست )درجۀ باز بودن 
اقتصــاد( در خطر نبــود، اما با نگاه به شــاخص دوم )درجۀ تمرکز صادرات بــه دلیل صادرات 
نفت( کاماًل در موقعیت هشدار قرار داشت و همین نقطۀ ضعفی بود که به دشمنان جمهوری 
اســالمی این فرصت را داد تا بتوانند درآمدهای ارزی دولت را شدیدًا کاهش دهند )خاندوزی، 
1392/10/04(. اگــر تأکیدات ســال های پیش رهبر معظم انقالب و دیگر دلســوزان جدی 
انگاشته می شد، اکنون شکنندگی کمتری از این ناحیه متوجه اقتصاد کشور بود و بالطبع توان 

امتیازگیری ما در سیاست خارجی نیز فزون تر می گشت. 
اهمیت اقتصاد مقاومتی از آنجا ناشــی می شــود که هجمۀ دشــمنان انقالب اســالمی برای 
متوقف کردن روند پیشرفت انقالب در سال های اخیر بیش از هر زمان دیگری بر عرصۀ اقتصاد 

راه حل اقتصاد مقاومتی برای مقاومت در 
برابر تحریم ها و فشارها و مصون ماندن از 

بحران های جهانی مطرح شده است.
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تمرکز یافته است. دشمنان در پی فشار اقتصادی به دنبال این هستند که: اواًل، روند پیشرفت 
کشــور را متوقف نمایند؛ ثانیًا، از طریق دشــوار ساختن زندگی اقتصادی برای مردم، اعتماد و 
دلبستگی ایشان را به نظام کاهش دهند و نظام جمهوری اسالمی را از درون به سمت تضعیف 
و نهایتًا فروپاشی ببرند. تحریم های اخیر اگرچه به بهانۀ انرژی هسته ای افزایش یافته است، اما 
درحقیقت با هدف مقابله با کلیت نظام جمهوری اسالمی برنامه ریزی شده است. این تحریم ها 
برای کشور ما یک مسئلۀ کوتاه مدت نیست، پس برای مقابله با آن ها تدبیری بلندمدت در عرصۀ 
اقتصاد الزم اســت و این تدبیر همین اقتصاد مقاومتی است که در سال های اخیر مورد تأکید 

مقام معظم رهبری بوده است. 
مــا در این پژوهــش برآنیم تا راهکار های اقتصاد مقاومتی از منظــر نهج البالغه را مورد مداقه و 
بررســی قرار داده و با الهــام از فرمایش های آن امام همام راه حلی برای مشــکالت اقتصادی 
جامعــۀ امــروزی ارائه دهیم. الزم به ذکر اســت بدون تردید نهج البالغــه کتابی حیات بخش و 
ارمغانی الهی برای جامعۀ بشــری اســت. این کتاب جاوید، در عین آنکه بخشــی از سخنان و 

جنگ تحمیلی 
اقتصادی علیه 
انقالب اسالمی 
ایران سال هاست 
که آغاز 
شده است. 
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گفتارهای امام علی)ع( را در بر می گیرد، به حق حاوی معارفی است که آن را پس از قرآن کریم در 
جایگاه واالیی قرار می دهد؛ معارفی که از روح بلند و ملکوتی آن حضرت نشــأت می گیرد و در 

زندگی هدایتگر انسان هاست. 
از آنجا که اقتصاد از زندگی مردم جدا نیســت، طبیعی اســت که نهج البالغه نیز از موضوعات 
اقتصادی که به نحوی با حکومت و زندگی در ارتباط اســت خالی نباشــد؛ بنابراین، با نگاه به 
خطبه ها، نامه ها، و سخنان امام، گفتارهای بی شماری را در برابر دیدگان خود خواهیم دید که 
متضمن اندیشــه های اقتصادی اســت و می تواند برای امروز ما راهگشا و مثمر ثمر باشد. الزم 
به ذکر اســت که منابع مورد مطالعه در این پژوهش در رابطه با ســخنان امام)ع( ترجمه و شــرح 
ابن میثم به عنوان شــرح معیار و ترجمه و شــرح فیض االسالم و شرح عالمه جعفری به عنوان 
شروح مرتبط و مکمل اند و منابع ذکر شده در مقاله بر اساس نسخۀ ابن میثم آورده شده است. 

 
پیشینۀ تحقیق

مرحوم محمد دشــتی در کتاب امام علی)ع( و اقتصاد اسالمی که سومین جلد از سری  1
کتاب های الگوهای رفتاری امام علی)ع( اســت به سیاســت های اقتصادی آن حضرت 
پرداخته و می نویسد: »این مطالب و مباحث نورانی همیشه از نظر کاربردی مهم و سرنوشت سازند، 
زیــرا تنها جنبۀ نظری ندارنــد بلکه از رفتار و ســیره و روش های الگویی امــام علی)ع( نیز خبر 
می دهند؛ اما باید این را هم بدانیم که رفتارهای امام علی)ع( برخی اختصاصی و بعضی عمومی 
اســت که باید در ارزیابی الگوهای رفتاری دقت شود. امام علی)ع( گاهی عملی یا رفتاری را در 
شرایط زمانی و مکانی خاصی انجام داده است که متناسب با همان دوران و شرایط خاص قابل 
ارزیابــی اســت، اما بعضی از رفتارهای امــام علی)ع( زمان و مکان نمی شناســد و همواره برای 

الگوپذیری ارزشمند است.«

عبدالعلی آل بویه لنگرودی در کتاب اندیشــه های اقتصادی در نهج البالغه که ترجمۀ  2
کتاب الفکر االقتصادی فی نهج البالغه تألیف استاد ارجمند جناب آقای دکتر حائری 
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موسوی است سعی کرده مبانی اقتصاد اسالمی را از دیدگاه آن حضرت تبیین کند و راه هایی 
برای حل مشکالت اقتصادی امروز ارائه دهد. 

مهری قبادی در پژوهشی تحت عنوان »مبانی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و روایات«  3
)1392( می نویسد: »مکتب اسالم یکی از موفق ترین و کارآمدترین مکاتب برای بنیاد 
نهادن یک جامعۀ ســالم به شــمار می رود و از جمله مواردی که در پایداری و بقای جامعه تأثیر 
بسزایی دارد وجود اقتصادی پویا در جامعه است.« ایشان در ادامه این گونه نتیجه می گیرد که 

»در حال حاضر، بحران های اقتصادی بســیاری از 
کشــورهای بزرگ دنیا را در سراشــیبی ســقوط قرار 
داده اســت و اقتصاد مبتنی بر سرمایه داری لیبرال 
نتوانسته پاسخگوی نیازهای اساسی مردم باشد. در 
چنین شرایطی، اقتصاد مقاومتی که در رویارویی و 
تقابــل با اقتصاد ســرمایه داری و اقتصاد وابســته و 
مصرف کننده قــرار می گیرد می تواند راه حل خوبی 

برای از بین بردن این بحران ها باشد؛ اقتصاد مقاومتی که مبتنی بر مبانی نورانی قرآن کریم و 
اقتصاد اسالمی باشد و با تکیه برآن بتوان از مشکالت اقتصادی عصر حاضر رهایی ُجست.«

سمانه مهدی زاده و مهدیه شیخ پور در مقاله ای تحت عنوان »نقش اقتصاد مقاومتی بر  4
تحریم« به بررســی نقش اقتصاد مقاومتی در شکست تحریم ها پرداخته و می نویسند: 
»در اقتصــاد مقاومتی، تالش بر این اســت که از تحریم ها به عنوان فرصت اســتفاده شــود و 
بحران ها را پشت سر گذاشت. در اقتصاد مقاومتی، هدف استفاده از توان داخلی و مقاومت در 
مقابل تحریم ها با ایجاد کمترین بحران اســت. اقتصاد مقاومتی مختص زمان تحریم و جنگ 
نیست، بلکه یک چشم انداز بلندمدت پیش روی اقتصاد ایران است.« در ادامه، نتیجه گرفته اند: 
»جهت مبارزه با تحریم ها، الزم است که اقتصاد مقاومتی در زیربخش های اقتصادی کشور وارد 

شود؛ به خصوص در بخش کاالهای استراتژیک وارداتی و صادراتی.«

جنگ اقتصادی نیازمند دفاع 
اقتصادی است.
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اصغر طهماسبی بلداجین و آذر طهماسبی بلداجین در پژوهشی تحت عنوان »جهاد  5
اقتصــادی و اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن و اهل بیت علیهم الســالم« می نویســند: 
»جهــاد اقتصادی یکی از مصادیق مهم حماســۀ اقتصادی می باشــد که تأثیــر آن در حفظ و 
پیشرفت کشــور کمتر از دیگر جهادها نیست. اهمیت جهاد اقتصادی تا آنجاست که در کالم 
اهل بیتـ  علیهم السالمـ  برتر از جهاد با دشمنان در میدان های جنگ معرفی شده است و این 
مهم ناشی از اهمیت استقالل اقتصادی در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان در سطح ُخرد، 
و اســتقالل اقتصادی جامعه در ســطح کالن می باشــد.« ایشــان در این پژوهش به بررســی 
مؤلفه هــای حماســۀ اقتصــادی از دیــدگاه قرآن و 
اهل بیت)ع( پرداخته وتصویری از مهم ترین مصادیق 

آن را بیان نموده اند. 

مفهوم شناسی 
اقتصــاد از ریشــۀ قصد بــه معنی راســتی 
راه اســت ) ُجــر، 1363: 1641( و در لغــت بــه دو 
معناســت : 1( پسندیده  و حد وســط و میانۀ  افراط  و تفریط: »و اقصد فی مشیک« )در رفتارت 
میانه روی را برگزین/ لقمان: 19(؛  2( به امری اطالق می گردد که بین پســندیده و ناپسند در 
نوسان است، مانند آنچه که بین عدل و جور، قریب و بعید فرض می شود: »فمنهم ظالم لنفسه 
و منهم مقتصد.« )بعضی از آنان بر خود ستم کردند و بعضی راه میانه را برگزیدند/ فاطر: 32؛ 

حائری، 1386: 11.(
در اصطالح، اقتصاد حالت میانه و اعتدال بین زیاده روی و خســت ورزی اســت )ُجر، 1363: 
274( و خداوند می فرماید: »و الذین اذا انفقوا لم یســرفوا لم یقتروا و کان بین ذلک قوامًا.« )و 
آنان که چون هزینه کنند اســراف نمی کنند و خست نمی ورزند، بلکه میان این دو، راه اعتدال 
را در پیــش می گیرنــد/ فرقان: 67.( همیــن مفهوم در کالم امیرالمؤمنیــن در نهج البالغه به 
لفظ اقتصاد تعبیر شده اســت. امام می فرماید: »ما عال من اقتصد.« )هرکس میانه روی پیشه 
کند نیازمند نگردد/ کلمات قصار: 129.( در نامۀ حضرت به زیاد آمده اســت: »فدع االسراف 

وظیفۀ ماست که کشور را در 
مقابل دشمن غیر قابل نفوذ 

نگاه داریم.
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مقتصدا.« )زیاده روی بگذار و میانه رو باش/ نامه ها: 21.( در غرر الحکم آمده اســت که فرمود: 
»خذ القصد فــی االمور فمن اخذ القصد خفت علیه المؤون.« )در کارها میانه رو باش. هرکس 

میانه روی در پیش گیرد مخارجش کم و سبک گردد/ آمدی: 394/5(. 
این مفهوِم حد وســط بین افراط و تفریط شامل هر چیز و اخالق و تفکر و همچنین اقتصاد به 
معنی اصطالحی نیز می شــود. لفظ اقتصاد به این مفهوم متداول و رایج در نهج البالغه بسیار 
به کار رفته اســت. امام علی)ع( می فرماید: »من لم یحسن االقتصاد اهلکه االسراف.« )هرکس 

میانه رو نباشد اسراف او را از پای در می آورد/ آمدی: 641/551.( 
همان طور که می دانیم، اقتصاد دانشــی اســت که با توجه به کمبود کاال و ابزار تولید و نیازهای 
بشــری به تخصیص بهینۀ کاالها و تولیدات می پردازد. پرسش بنیادین علم اقتصاد به حداکثر 
رساندن رضایت و مطلوبیت انسان هاست. اما رضایتمندی چیست؟ پاسخ به این پرسش را باید 
در فلسفه و انسان شناسی و زمینۀ فرهنگی جست وجو کرد و اینجاست که می توان نزدیک ترین 
رابطه را میان اقتصاد و فرهنگ یافت. فعالیت اقتصادی یک رفتار انسانی است که در هر سطحی 
تحلیل شــود جزئی از سایر رفتارهای انســانی تلقی می گردد، و بر این اساس، ناچار از پذیرش 
بینش ها، کنش ها، و اعتقادات، و آداب و رســوم )فرهنگ( یک ملت و جامعه است. نکته ای که 
مــرز اقتصاد را از فرهنگ به معنای خاص آن جدا می ســازد این اســت کــه در اقتصاد، باورها و 
اعتقادات پذیرفته می شود و به چالش کشیده نمی شود تا بتواند بیشترین رضایتمندی را تولید 
کند. در چنین شــرایطی اســت که یا باید اقتصاد را بر پایــۀ ارزش ها و رضایتمندی های جامعه 
بازتولید کرد، یــا ارزش های جامعه را با رضایتمندی های اقتصــادی که عمومًا برآورندۀ نیازهای 
اساســی و غریزی انسان است تطبیق داد.  جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک جامعۀ الگو و 
نمونه در عصر تمدن سازی نوین بی شک نمی تواند روش آسان تطبیق ارزش ها با غرایز را برگزیند 
و با تغییر ارزش های خود در کمترین زمان به یک اقتصاد شــکوفا )به معنای برآورندۀ بیشترین 
رضایتمندی ها( دست یابد. آنچه برای این ملت و نظاِم الگو ارزشـ  یا به تعبیر اقتصادی، دارای 
رضایتمندیـ  اســت، دستیابی به یک روش جدید با بهره گیری از حداکثر ارزش های اعتقادی 
است. برای تحقق این مطلوب الزم است اقتصادی را پیگیری نمود که بتواند مهم ترین ارزش های 

این جامعه را توسعه بخشد و تحقق این ارزش ها را مهم ترین رضایتمندی جامعه تلقی نماید. 
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چند سالی است که رهبر معظم انقالب رویکرد کالن کشور را حرکت در مسیر عدالت و پیشرفت 
عنوان کرده اند؛ پیشــرفتی که می توان آن را نســخۀ اصالح شــدۀ توســعه با حفظ ارزش ها و 
مطلوبیت های فرهنگی این ملت دانست؛ فرایندی که در آن جامعه از یک دورۀ تاریخی به دورۀ 
جدیدی منتقل می شود و در هر مرحله از رشد خویش ابعاد مختلف زندگی را متحول می سازد 

و سطوح حرکت در مسیر جدیدش را ترسیم می کند. 

ارکان اصلی جامعه 
الزم به ذکر اســت که هر جامعه ســه رکن اساســی دارد: فرهنگ، سیاست، و اقتصاد. 
این سه رکن متقوم هم هستند و از بین آن ها فرهنگ نقش مهم تری دارد؛ بنابراین، اقتصاد در 
تبعیت از فرهنگ عمل می کند. اساســًا اقتصاد ارزش ها و جهت خود را از فرهنگ متبوع خود 
می گیرد؛ بنابراین، تا فرهنگ مقاومتی نباشد اقتصاد هم مقاومتی نخواهد شد و برای رسیدن 

به الگوی اقتصاد مقاومتی باید فرهنگ مقاومت را تعریف نمود. 

اقتصاد مقاومتی، 
اقتصاد مّتکی به 

مردم است.
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مقاومت یک باور اســت که اعتماد به نفس ملی و همت و کار مضاعف و نوآوری و وجدان کاری 
و انضباط مالی و خدمت رســانی به مردم و اصالح الگوی مصــرف را در درون خود دارد و با باور 
به این اصول، ارزش های خود را در عرصۀ اقتصاد بازتولید می کند و قدرت اقتصادی درون زایی 
فراهم می سازد. مقاومت، چنان که از فرهنگ لغات برداشت می شود، تنها به معنای ایستادگی 
نیســت؛ بلکه در کنار ایستادگی به معنای برابری نیز هست )معین: ج 4(. این بدین معناست 
که آنچه مّد نظر الگوی اقتصاد مقاومتی است ایستادگی در برابر فشارها و تحریم ها و گذر از یک 
مرحلۀ تاریخی دشوار اقتصادی و معیشتی و بلکه ایجاد توان برابری اقتصادی با ابرقدرت های 

اقتصادی به عنوان زبان روز دنیای حاضر است. 
رهبــر معظم انقــالب در مورد اقتصاد مقاومتی فرمودند: »قوی شــدن یــک ملت فقط به این 
نیســت که تسلیحات جنگی پیشرفته ای داشته باشد. البته تسلیحات هم الزم است، اما فقط 
با تســلیحات هیچ ملتی قوی نمی شود. ســه عنصر اگر مورد توجه قرار گرفتند یک ملت قوی 
می شود: یکی اقتصاد، یکی فرهنگ، و سومی علم و دانش. در مورد اقتصاد یک اهتمام بیش 

تکیۀ ما باید بر 
استفادۀ حداقلی 
از خام فروشی 
نفت باشد.
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از متعارف الزم اســت تا بتوانیم اقتصاد کشــور را به شکلی دربیاوریم که از آن طرف دنیا کسی 
نتواند با یک تصمیم گیری، با یک نشست و برخاست، بر اقتصاد کشور ما و بر معیشت ملت ما 

اثر بگذارد؛ این همان اقتصاد مقاومتی است« )رهبری، 1393/01/01(.

مؤلفه های اقتصاد مقاومتی از منظر امام علی)ع( و رهبری

1. کار و تالش و کسب علم و دانش 
یکی از مباحث ارزشــمند نهج البالغه  طرح فرهنگ کار و تالش  است و یکی از عناصر 
اصلــی در ســاختار  فرهنگی  کار تقوای کار اســت که همــان وجدان کاری )یعنــی بهره وری 
در فرهنگ دینی کار( اســت. بهره وری به حداکثر رساندن اســتفاده از منابع و نیروی انسانی 
است. در چنین نگرشی، فرد نه تنها کار  را به عنوان اسبابی برای کسب درآمد و تأمین معیشت 
می داند، بلکه آن را نوعی عبادت تلقی می کند که نزد خداوند مأجور خواهد بود و با انجام آن، 
عالوه بر پاداش  دنیوی، به  نوعی پاداش اخروی هم دســت می یابد  و 
همین  امر موجب نشــاط روحی و جسمی او می شود. امیرالمؤمنین 
علی)ع( در بســیاری از خطبه ها، حکمت ها، و نامه های خود همه را به 
داشــتن تالش و کار و همتی بلند برای فتح قّله های کمال و پیشرفت 
در همۀ عرصه ها و زمینه ها  دعوت نموده اند. ایشان می فرمایند: »َمن 
.« )هرکه  در  کار کوتاهی کند، به اندوه و  َر فی الَعَمِل ابُتلی ِبالَهــمِّ َقصَّ
وانی َضیَع  غم مبتال  می شود / حکمت 117.( باز فرمود: »َمن أطاَع التَّ
الُحقوق.« )کســی که تنبلی و سســتی پیشــه کند، حقوق خویش و 

دیگران  را ضایع می کند/ حکمت 225.( 
امام علــی)ع( در خطبۀ 102 یکی از عرصه های بلندهمتی را کســب 
علم و دانش دانسته و فرموده اند: »َفباِدروا الِعلَم ِمن َقبِل َتصویِح َنبِتِه 
َو ِمن َقبِل أن ُتشــَغلوا ِبأنُفِسکم َعن ُمسَتثاِر الِعلِم ِمن ِعنِد أهِلِه َو انَهوا 
ناهی.« )پس در  هی َبعَد التَّ ِمرُتــم ِبالنَّ

ُ
ما أ َعــِن الُمنکِر َو َتناَهوا َعنُه فانَّ
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فراگرفتن دانش بشــتابید پیش از اینکه نهال آن خشــک شــود، و قبل از اینکه به خود گرفتار 
شوید و از به دست آوردن دانش از اهل آن بازمانید در تحصیل آن شتاب کنید.( عالمه جعفری 
در شــرح این فراز از خطبه که امام علی)ع( می فرمایند: »َفباِدروا الِعلَم ِمن َقبِل َتصویِح َنبِتِه...« 
می نویســد: »احتمال می رود که منظور امیرالمومنین)ع( از خشکیدن درخت یا ریشه یا شاخۀ 
علم موجودیت هر فردی از انســان باشد؛ به این معنی که موجودیت آدمی چنان نیست که در 
همۀ دوران های زندگی و مخصوصًا پس از ورود به کهنســالی آمادۀ فراگیری علم بوده باشــد« 

)جعفری، 1388: 275(. 
ِد فی َمنِزِل  َزوُّ ِب َو ااِلســِتعداِد َو التَّ در کالم دیگر می فرمایند: »َفَعَلیکم ِبالَجدِّ َو ااِلجِتهاِد َو الّتاهُّ
الّزاد.« )بر شــما باد به تالش و کوشش، آمادگی و آماده شدن و جمع آوری زاد و توشۀ آخرت در 
دوران زندگی/ خطبۀ 221.( در اندیشــۀ حضرت علی)ع(  می توان  کار  را به صورت  اســتنباطی  
چنین بیان نمود: کار عبارت اســت از تالش و کوشــش انســان ها برای آماده کردن زاد و توشۀ 
آخرت در دوران زندگی در دنیای مادی. انســان الهی از دیدگاه نهج البالغه انســانی هدفمند، 
برنامــه دار، و آخرت گراســت. خداوند انســان را آفریــد و زندگی راحت را به شــرط کار و تالش 
تقدیر کرد. دســت یابی به روزی جز با کار و تالش میســر نمی گردد؛ لذا، قرآن کریم انســان را 
فرامی خواند تا روی زمین در جست وجوی روزی سیر کند: »فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه 
و الیه النشور.« )پس روی آن سیر کنید و از روزی اش بخورید/ ملک: 14.( از رسول اکرم)ص( نیز 

در این مورد روایات بسیاری نقل شده است. 
امام علی)ع(، با الهام از قرآن و سنت نبوی، امت اسالمی را به کار و تالش فرا می خواند و گاهی 
با اشــاره به زندگی حیواناتی مثل مورچه می فرماید: »به مورچه بنگرید که با خردی جثه اش و 

لطافت اندامش نه به چشم دیده می شود و 
نه با اندیشــه درک می گردد: چگونه بر روی 
زمین می جنبد و روزی اش را می جوید و دانه 
را به النۀ خــود می برد« )خطبــۀ 227(. در 
خطبۀ 154 به نمونه ای دیگر از کار و تالش 
حیوانات اشاره کرده و می فرماید: »خفاش 

هجوم دشمن برای متوقف ساختن 
روند پیشـــرفت انقالب اسالمی بر 
عرصۀ اقتصاد متمرکز شده است. 
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به هنگام روز پلک هایش را روی حدقۀ چشمانش فرو می خواباند، و چون شب در رسد تاریکی 
آن را چونان چراغی برای یافتن روزی خویش به کار می گیرد. تاریکی دیدگانش را از دیدن مانع 
نشود و او را از پرواز در اعماق ظلمت باز ندارد. چون خورشید نقاب از روی برگیرد و سپیدی روز 
آشکار شود و النۀ تنگ سوسماران را روشن نماید، بار دیگر دیدگان بر هم می نهد و به هرچه در 
ظلمت شب گرد آورده اکتفا می کند. منزه است خداوندی که شب را روز او گردانید تا برای یافتن 
معاش در حرکت آید و روز را برای او زمان آرامش و ســکون قرار داد« و گاهی با اشــاره به زندگی 
پیامبران، مردم را به پیروی از راه و رسم آن ها دعوت می کند و می فرماید: »اگر بخواهی از داوود 
ـ صاحب نی های نوازنده و خوانندۀ بهشــتیانـ  بگویم، او به دســت خود از برگ خرما زنبیل ها 

می بافت« )خطبۀ 159(. 
در پرتو آنچه که در نهج البالغه آمده است درمی یابیم که امام علی)ع( اندیشۀ اقتصادی خود را بر 
پایۀ مسئولیت پذیری استوار می کند؛ چرا که از نظر امام علی)ع(  انسان در برابر عباد )مردمان( 
و بالد )سرزمین ها( مسئول است. اصل تالش و جدیت بر پایۀ مسئولیت استوار است. جدیت 
یعنی کار مثمر و نتیجه بخش. مســئولیت با کار همراه اســت و بدون کار هیچ کس مســئولیت 
نمی پذیرد. به همین جهت، کار یکی از ارکان اقتصاد اسالمی است. ثمرۀ کار تولید است و ثمرۀ 
مالکیت بهره وری و هر دو از ارکان اساسی توزیع ثروت محسوب می شوند. این نمای کلی مکتب 

اقتصادی اسالم از دیدگاه نهج البالغه است. 
مقــام معظم رهبری نیز بر کار و اشــتغال تأکید زیادی دارند. ایشــان در همین رابطه فرمودند: 
»وقتی اشتغال بود، مفاسد ناشی از بیکاری هم به خودِی خود جمع خواهد شد؛ چون بیکاری 
به دنبال خود مفاســدی را می آورد: مفاسد اخالقی، مفاسد اجتماعی، مفاسد امنیتی، انواع و 
اقسام مفاسد. اشــتغال که به وجود آمد همۀ این ها 
به خــودِی خود جمع می شــود، هزینه هــا از دوش 
دولت برداشــته می شــود. خب، اگــر بخواهیم این 
اشــتغال تحقق پیــدا کنــد کار الزم دارد« )رهبری، 
1390/07/28(. همچنین تأکید کردند که »ستون 
فقرات اقتصاد مقاومتی عبارت است از تولید، عبارت 

امام علی: هرکس میانه روی 
کم  مخارجش  گیرد  پیش  در 

می شود.
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است از تقویت تولید داخلی. اگر این کار تحّقق 
پیدا کرد و هّمت ها متوجه به این مســئله شــد، 
مســائل کار به تدریــج حل می شــود، کار ارزش 
پیدا می کند، کارگر ارزش پیدا می کند، اشتغال 
عمومی می شود، بیکاری که یک معضلی است 
در جامعه به تدریج کم می شــود و از بین می رود. 

اساس کار مسئلۀ تولید است« )رهبری، 1394/02/09( و در جای دیگر فرمودند: »باید کاری 
کنیم کــه کاالی ایرانی به عنوان یک کاالی محکم، مطلوب، زیبا، همراه با ســلیقه، و بادوام در 
ذهن مصرف کنندۀ ایرانی و غیرایرانی باقی بماند. این باید همت مجموعۀ کارآفرینی و کارگری و 

متصدیان این امر باشد. البته این کار پیش نیازهایی دارد« )رهبری، 1390/02/07(.
از نظر حضرت علی)ع( هم یکی از مالک ها  و معیارها پیرامون کار و انتخاب شغل آگاهی داشتن 
و شناخت الزم به کار  است؛ زیرا  کار توأم با آگاهی در مسیر زندگی و ترقی افراد نقش مؤثر  دارد، 
چنان که ایشان  می فرماید: »فانَّ العاِمَل ِبَغیِر ِعلٍم کالّساِئِر َعَلی َغیِر َطریٍق َفال یزیُدُه ُبعُدُه َعِن 
ریِق الواِضح.« )عمل کننده  ریِق الواِضِح إاّل ُبعدًا ِمن حاَجِتِه َو العاِمُل ِبالِعلِم کالّساِئِر َعَلی الطَّ الطَّ
بدون آگاهی چون رونده ای اســت که  بیراهه  می رود، پس هرچه شــتاب کند از هدفش  دورتر  
می شــود، و عمل  کننده  از روی آگاهی چون رونده ای بر راه راســت  است/ خطبۀ 153.( میثم 
بحرانی در شــرح این فراز می نویســد: »امام با این تشــبیه مردم را از نادانی و ناآگاهی بیزاری 
می دهد و نادان را در کارهایی که انجام می دهد به کســی تشبیه فرموده که در بیراهه مشغول 
حرکت اســت؛ زیرا کســی که ناآگاهانه دست به کاری می زند مانند کســی است که در بیراهه 
گام برمی دارد و چنین کس هرچه بیشــتر از راه روشــن دور می شود بیشتر از مقصود خود دور 
می افتد، اما کســی که آگاهانه به کاری می پردازد مانند رهروی اســت که در راه روشن حرکت 
می کند. از این رو، بیننده باید بنگرد که آیا به سوی مقصود رهسپار است یا در حال برگشت از 
آن است« )بحرانی، 1375: 455(. آن حضرت می فرماید: »حکمت گمشدۀ مؤمن است، پس 
آن را فراگیر اگرچه از فرد منافق باشد« )حکمت 72( و همچنین فرمود: »ارزش هر مرد به اندازۀ 

چیزی )هنری( است که آن را نیکو می داند و به کار می برد« )حکمت 73(. 

از میان ســـه رکـــن فرهنگ، 
سیاست، و اقتصاد، فرهنگ نقش 
اصلی را دارد.
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اتفاقًا، یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی 
که رهبر معظم انقالب در بیاناتشــان بر آن 
تأکید زیادی داشــته اند بحــث تولید علم و 
اقتصاد دانش بنیان اســت. ایشــان در این 
مــورد فرمودند: »اگر ما ان   شــاء الله بتوانیم 
بنیان گــذاری کارهــای اقتصادی بــر پایۀ 
دانــش را پیش ببریم و به وجه غالب اقتصاد کشــور تبدیل کنیم، این نه تنها به کشــور قدرت 
اقتصادی خواهد داد، بلکه قدرت سیاســی هم خواهد داد، قدرت فرهنگی هم خواهد داد. 
وقتی یک کشــوری احساس کرد که با علم خود، با دانش خود می تواند زندگی خود را و ملت 
خود را اداره کند و به دیگر ملت ها خدمت برساند، احساس هویت می کند، احساس شخصیت 
می کند. این درســت همان چیزی اســت که ملت های مســلمان امروز بــه آن احتیاج دارند« 

)رهبری، 1391/05/08(.

2. عدالت اقتصادی

پرهیز از اســراف و تبذیر و فرهنگ مصرف گرایی.  الزم به ذکر اســت که نظام اقتصادی  الف
اســالم تحقق عدالت در عرصۀ اقتصاد را از دو طریق دنبال می کند: از یک سو به همه 
افراد جامعه حق می دهد که از یک زندگی متعارف و آبرومندانۀ انســانی برخوردار باشــند، و از 
سوی دیگر با اتخاذ احکام و روش هایی به دنبال متوازن کردن ثروت ها و درآمدهاست، و در نقطۀ 
مقابــل، هر نــوع فقر و بدبختی و به وجــود آمدن فاصلۀ طبقاتی را نتیجــۀ عدم تحقق عدالت 
می داند. این همان چیزی است که مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی فرمودند: »این 
اقتصاد عدالت محور است؛ یعنی تنها به شــاخص های اقتصاد سرمایه داری ـ مثل رشد ملی، 
تولید ناخالص ملیـ  اکتفا نمی کند، بلکه شاخص عدالت، عدالت اقتصادی، و عدالت اجتماعی 
در جامعه به عنوان یکی از شاخص های مهم در اقتصاد مقاومتی است.... معنای آن این نیست 
که به شــاخص های علمی موجود دنیا هم بی اعتنایی بشود؛ نخیر، به آن شاخص ها هم توجه 

استفادۀ  کاری  وجدان  و  کار  تقوای 
امکان پذیر  را  منابـــع  از  حداکثری 

می سازد.
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می شــود، اما بر محور عدالت هم کار می شــود. عدالت در این بیــان و در این برنامه به معنای 
تقسیم فقر نیست، بلکه به معنای تولید ثروت و ثروت ملی را افزایش دادن است.« 

ایشــان همچنین تأکید کردند: »این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می شــود 
مردم بنیاد اســت؛ یعنی بر محور دولت نیســت و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است: 
با ارادۀ مردم، ســرمایۀ مردم، حضور مردم تحقق پیدا می کند. اما "دولتی نیســت" به این معنا 
نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیت برنامه ریزی، زمینه سازی، 
ظرفیت سازی، هدایت، و کمک دارد. کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی دسِت مردم است، مال 
مردم اســت؛ اما دولت به عنوان یک مســئول عمومی نظارت می کند، هدایت می کند، کمک 
می کند، آنجایی که کسانی بخواهند سوء استفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند جلوی 
آن ها را می گیرد، آنجایی که کســانی احتیاج به کمک دارند به آن ها کمک می کند؛ بنابراین، 
آماده سازی شرایط وظیفۀ دولت است، تسهیل می کند« )رهبری، 1393/01/01(. از قرآن و 
روایات اســتفاده می شود عوامل متعددی در پیدایش و استمرار فقر و تضاد طبقاتی در جوامع 

اگر فرهنگ 
مقاومتی نباشد، 
اقتصاد نیز 
مقاومتی نخواهد 
شد.
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انســانی نقش دارند. بر اساس تعالیم اسالم، سنت خداوند بر آن است که انسان ها روزی خود 
را بــا کار و تالش به دســت آورند. در قرآن کریم می خوانیم: »هــو الذی جعل لکم االرض ذلوال 
فامشــوا فی مناکبها و کلوا من رزقه.« )خداوند کســی است که زمین را برای شما رام کرد، پس 
در اطراف آن حرکت کنید و از روزی های خداوند بخورید/ ملک: 15.( مردم برای ادامۀ حیات 
نیازمند مصرف کاالها و خدمات هستند و طبیعی است اگر این مصرف متناسب با درآمد و برای 
هدف تأمین نیازهای حقیقی باشــد، هیچ فرد و جامعه ای دچار فقر و عقب ماندگی نمی شود؛ 
ولی زیاده روی و بی برنامگی در مصرف، خصوصًا رواج اسراف و تبذیر و فرهنگ مصرف گرایی، به 
 سرعت توان اقتصادی را تحلیل برده و عامل گسترش فقر و فاصلۀ طبقاتی می گردد؛ از این رو، 
در اسالم با مصرف گرایی و اسراف شدیدًا مبارزه شده است. قرآن کریم می فرماید: »یا بنی آدم 
خذوا زینتکم عند کل مســجد و کلوا و اشربوا و ال تسرفوا انه ال یحب المسرفین.« )ای فرزندان 
آدم! هنگام رفتن به مسجد خود را آراسته دارید. ]از نعمت های خدا[ بخورید و بیاشامید، ولی 

اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد/ اعراف: 31.( 
حضرت علی)ع( در این رابطه می فرمایند: »َفَدِع اإلسراَف ُمقَتِصدًا َو اذکر فی الیوِم َغدًا َو أمِسک 
ِم الَفضَل لیوِم حاَجِتک.« )اسراف کاری را کنار بگذار و میانه روی  ِمَن الماِل ِبَقدِر َضروَرِتک َو َقدِّ
را پیشــه کــن. امروز به یاد فردایت باش و به اندازۀ ضرورت زندگــی نگه دار و زیادی آن را برای 
ِم الَفضَل لیوِم حاَجِتک«  روز نیازت پیش فرســت« )نامۀ 21(. ابن میثم در شــرح عبارِت »َقــدِّ
می نویسد: »یعنی انسان تعداد زاید از ثروت دنیا را برای روز شدت نیازمندی اش )که آخرت و 
پس از مرگ است( به پیش بفرستد، و این دستور اشاره به انفاق مال در راه خداست« )بحرانی، 
رًا  1375: 690.( همچنین امام)ع( در حکمت 28 فرمود: »کن َسمحًا َو ال َتکن ُمَبّذرًا َو کن ُمَقدِّ
رًا« )بخشــنده باش اما اســراف کاری نکن و میانه رو باش ولی ســختگیر مباش/  َو ال َتکن ُمَقتِّ
قمی، 1375: 49( یا فرمود: »للمسرف ثالث عالمات: یأکل ما لیس له و یلبس ما لیس له و 
یشــتری ما لیس له« )اسراف کننده سه نشــانه دارد: آنچه برای او نیست می خورد، آنچه برای 
او نیســت می پوشد، و آنچه برای او نیســت می خرد/ حکیمی و دیگران ، 1380: 317( و نیز 
فرمود: »علیک بترک الّتبذیر و اإلســراف و الّتخّلق بالعدل و اإلنصاف.« )بر تو باد که ولخرجی 
و زیاده روی نکنی و به عدالت و انصاف خو بگیری/ آمدی: 480/43.( همچنین فرمود: »من 
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افتخر بالّتبذیر احتقر باإلفالس« )کســی که به تبذیر ]ولخرجی[ افتخار کند با ورشکستگی و 
تهی دستی تحقیر خواهد شد/ قمی، 1375(. 

توجه به محرومان.   توجه به محرومان جامعه یکی دیگر از شاخصه های عدالت اقتصادی  ب
است که به ریشه کن کردن فقر کمک می کند. سیرۀ امام علی)ع( حاکی از توجه ویژه به 
قشــر محرومان بوده اســت. امام علی)ع( دربارۀ اجرای همه جانبــۀ عدالت و کمک به محرومان 
ی أوِرَدُه َمنَهَل  می فرماید: »َو ایُم الله النِصَفنَّ الَمظلوَم ِمن ظاِلِمِه َو القوَدنَّ الّظاِلَم ِبِخزاَمِتِه َحتَّ
الَحقِّ َو إن کاَن کاِرهًا.« )ســوگند به خدا، من حّق ســتمدیده را از کسی که به او ستم کرده باز 
می ســتانم و ســتمگر را مهار کرده می کشانم تا او را بر آبشــخور حق وارد سازم، هرچند خوش 
نداشــته باشد/ خطبۀ 135.( ابن میثم در شرح این خطبه می نویسد: »استعارۀ واژۀ قود که به 
معنای کشــیدن است برای توصیف این معناست که او ستمکار را به ذّلت خواهد کشاند و او را 
وادار خواهد کرد که حق را اذعان کند و به آن تن دهد.« در شرح فیض االسالم در رابطه با همین 
موضوع آمده اســت: »و ســتمکار را با حلقۀ بینی او می کشم )مانند شتر که در بینی اش حلقه 

کنند و مهارش را بکشند( تا اینکه او را به آبخور حق وارد سازم اگرچه به آن بی میل باشد.« 
در جای دیگر می فرماید: »به خدا اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر آسمان هاســت به من دهند تا 
خدا را نافرمانی نمایم و پوســت جوی را از مورچه ای به ناروا بربایم چنین نخواهم کرد« )خطبه 
215(. ایشــان در نامه ای به یکی از فرماندارانش می نویســد: »بر آنچه از مال خدا نزد تو جمع 
می شود به دقت توجه کن و از آن به افراد عائله مند و گرسنگانی که نزد تو هستند بده و به آنان که 
تهی دست و نیازمندند برسان« )نامۀ 66(. در حکومت امام علی)ع( می بینیم آن حضرت به نکات 

بســیار ظریفی در این رابطه توجه داشــته و 
نســبت به اجرای عدالت در حّق محرومان 
جامعه به مســئوالن حکومتی توصیه هایی 
داشــته اند. ایشــان در نامه به مالک اشــتر 
نخعی به او توصیه می فرماید تا در امر احترام 
به حقوق محرومان جامعه و ادای حقوقشان 

امام علی: کسی که تنبلی و سستی 
پیشه کند حقوق خویش و دیگران را 
ضایع می کند.
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حتی تفاوتی میان مستضعفان قائل نگردد و همه را به یک چشم بنگرد تا مستضعفان احساس 
تبعیض ننمایند و حقوق آن ها از جانب دولتمرد اســالمی به درستی ادا گردد؛ لذا می فرماید: 
ــه.« )همانا حقوق محرومان  ذی ِلألدَنی َو کلٌّ َقِد اســُترعیَت َحقَّ »فانَّ ِلألقَصــی ِمنُهم ِمثَل الَّ
از نزدیکان و اقربا با فرودســتان غریب یکســان است و به درســتی که وظیفۀ تو ادای حق همۀ 

آن هاست/ نامۀ 52.( 
یکی از توصیه های موکد امام)ع( به زمامدار اسالمی رعایت حال مستمندان و رسیدگی به وضع 
محرومان جامعه اســت. طبقۀ فرودست در جامعۀ عدالت خواه می بایست مورد اکرام، توجه، و 
احترام حاکمان اســالمی باشد. تحقق عدالت و گســترش آن، که یکی از اهداف عمدۀ ایجاد 
دولت اســالمی و اجرای قوانین و مقررات اسالمی است، در گرو رفع فقر و تهی دستی، ایجاد و 
تعادل اقتصادی میان کلیۀ اقشار جامعه، و دادن امکانات بالسویه به کلیۀ اقشار جامعه در جهت 
رشد و تعالی معنوی و مادی است. زمامدار اسالمی مسئولیتی بسیار مهم در برابر طبقۀ محروم 
و در حمایت از مستضعفان و تهی دستان دارد. ایشان در همین مورد فرمودند: »ُثمَّ الله الله فی 
مَنی  ذیَن ال حیَلَة َلُهم ِمَن الَمســاکیِن َو الُمحتاجیَن َو أهِل الُبؤَسی َو الزَّ ــفَلی ِمَن الَّ َبَقِة السُّ الطَّ
َبَقِة قاِنعًا َو ُمعَتّرا....« )ســپس، خدا را خدا را دربارۀ گروه زیردستان درمانده و  فانَّ فی َهِذِه الطَّ
تهی دســت و گرفتار رنج و زحمت و ناتوانی؛ زیرا بعضی از افراد این گروه دست نیاز پیش این و 
آن دراز می کنند و برخی دیگر چنین نیستند، روی ابراز نیاز ندارند و اظهار نیاز نمی کنند. برای 
رضای خدا، آنچه را که دربارۀ حقوق ایشان بدان مأموری انجام بده و بخشی از بیت المال را که 
از غالت و منافع زمین های به غنیمت گرفته شــده به دست آمده است در هر شهری برای آنان 

معین کن؛ زیرا دورترین ایشان همان سهمی را دارند که نزدیک ترین آن ها دارند/ نامۀ 52.( 
و در فراز دیگر از همین نامه در مورد محرومان 
جامعه می فرماید: »همواره در فکر مشکالت 
آنان بــاش و از آنان رو برمگــردان. به ویژه به 
امور کســانی از آنان بیشتر رسیدگی کن که 
از کوچکی به چشم نمی آیند و دیگران آنان 
را کوچک می شمارند و کمتر به تو دسترسی 

در اندیشـۀ امـام علی)ع(، کار عبـارت 
است از کوشش در این دنیای مادی 

برای آماده کردن زاد و توشۀ آخرت.
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دارند. سپس در رفع مشکالتشان به گونه ای عمل کن که در پیشگاه خدا عذری داشته باشی، 
زیــرا این گروه در میان رعیت بیشــتر از دیگران به عدالت نیازمندند؛ و حــق آنان را به گونه ای 
بپرداز که در نزد خدا معذور باشی . من از رسول خداـ  صلی الّله علیه و آله و سلمـ  بارها شنیدم 
که می فرمود: ملتی که حق ناتوانان را از زورمندان بی اضطراب و بهانه ای باز نســتاند رستگار 

نخواهد شد« )نامۀ 52(. 
از توصیه هــای مقام معظم رهبــری برای اجرای اقتصاد مقاومتی فسادســتیزی اســت؛ چرا 
که مهم ترین عامل فقر و بدبختی گروهی از انســان ها و به وجود آمدن تضاد طبقاتی ســاختار 
ناســالم نظام اقتصادی حاکم بر جوامع و وجود روابط ظالمانه بین افراد است. در موارد دیگر، 
مقام معظم رهبری در مورد محرومان و اقشــار ضعیــف جامعه فرمودند: »عدالت  یعنی  کمک  
بــه  مردم  محروم  و ضعیف، عدالــت  یعنی  اینکه  برنامه ها و حرکت  کلی  کشــور در جهت  تأمین  
زندگی  مســتضعفان  باشد، عدالت به  معنای  این  است  که  کسانی  که  در زیر سایۀ  سنگین  نظام  
طاغوتی  از حقوق  خود محروم  ماندند به  حقوقشــان  برســند، عدالت یعنی  اینکه  عدۀ  خاصی  
برای  خودشان  حق  ویژه  قائل  نباشند، عدالت یعنی  اینکه  حقوق  انسانی  و اجتماعی  و عمومی  
و حدود الهی  یکسان  بر مردم  اجرا شود. اگر جلوی  کسانی  که  با تکیه  بر فریب  و زور یا بر اساس  
کارهای  ناصحیح  و مبتنی  بر عقل های  مادی  و منحرف  از معنویت توانستند به  چیزهایی  که  حق  
آن ها نبوده  است  دست  پیدا کنند گرفته  شود تا فرصتی  برای  ادامۀ  کار خود پیدا نکنند، عدالت  
تحقق  پیدا کرده  است. البته  کمک  به  مظلومان  و محرومان شامل  کمک های  فردی  هم  می شود، 
اما قضیه  باالتر از این هاست ؛ زیرا تحقق  زندگی  عادالنه  به  این  است  که  کمک  نظام  و تشکیالت  

و حرکت  آن  در جهت  کمک  به  مستضعفان  باشد« )رهبری، 1368/12/22(.

رعایت حقوق کارگر.  یکی از مســائل مهم در اقتصاد دیروز و امروز جهان مســئلۀ کار و  پ
کارگری اســت. حقوق کارگر و کارفرما بر یکدیگر فقط امروز نیســت که در دنیا مطرح 
شــده، بلکه اســالم که همواره اجرای عدالت یکی از اهداف مهم آن بوده اســت به حمایت از 
حقوق کارگر و دفاع از حقوق بشــری و مدنی او پرداخته و در همین رابطه فرامین و نصوصی از 

پیامبر و اهل بیت صادر و بیان شده است. 
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در تعالیم اسالم بر حقوق نیروی کار تأکید فراوانی شده و غصب دستمزد کارگران یا کم دادن آن 
در ردیف گناهان بزرگ قرار گرفته است. پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »ان الله غافر کل ذنب إال من 
احدث دینًا او اغتصب اجیرًا اجره او باع حرًا.« )خداوند هر گناهی را می آمرزد، مگر اینکه کسی 
دینی بســازد یا مزد کارگری را غصب کند یا شخص آزادی را به بردگی بفروشد/ عاملی، 1409 
ق: 108.( در روایت دیگری می فرماید: »ایها الناس من انتقص اجیرا اجره فلیتبوا مقعده من 
النار.« )ای مردم، هرکس مزد کارگری را کم بدهد بایســتی جایگاه خود را در آتش جهنم آماده 

بیند/ حکیمی و دیگران ، 1380: 457.( 
امام علی)ع( در موارد متعددی به این مهم توجه کرده و مســائل را گوشزد فرموده اند. ایشان در 
فرمان خود به مالک اشتر نیز به وی تذکر داده است که »أنِصِف الّلَه َو أنِصِف الّناَس ِمن َنفِسک 
ک إاّل َتفَعل َتظِلم َو َمن َظَلَم ِعباَد الله کاَن  ِة أهِلک َو َمن َلک فیِه َهًوی ِمن َرعیِتک فانَّ َو ِمن خاصَّ
ی ینِزَع أو یتوَب َو  َتــُه َو کاَن ِلّلِه َحربًا َحتَّ اللــه َخصَمُه دوَن ِعباِدِه َو َمن خاَصَمُه الله أدَحَض ُحجَّ
َلیَس َشی ٌء أدَعی إَلی َتغییِر ِنعَمِة الله َو َتعجیِل ِنقَمِتِه ِمن إقاَمٍة َعَلی ُظلٍم فانَّ الله َسمیٌع َدعَوَة 

کار یکی از ارکان 
اقتصاد اسالمی 

است.



118  |  فرهنگ اسالمی

الُمضَطَهدیَن َو هو ِللّظاِلمیَن ِبالِمرصاد.« )با خدا و با مردم نسبت به خود و خویشاوندان نزدیک 
و رعایایــی که هواخواه آن ها هســتی به انصاف رفتار کن؛ زیرا اگر رعایت انصاف نکنی ســتم 
کرده ای و هرکس با بندگان خدا به ستم رفتار کند خداوند به جای بندگان، خود، با او دشمنی 
خواهد کرد، و خدا اســتدالل هر که را با او در ســتیز باشــد نادرســت گرداند، و چنان کسی تا 
خودداری نکند و توبه ننماید با خداوند در ستیز است، و هیچ چیز مانند ستمکاری باعث تغییر 
نعمت خدا و زود به خشــم آوردن او نمی شود؛ زیرا خداوند دعای ستمدیدگان را می شنود و در 

کمین ستمکاران است.( 
در فــرازی دیگر از همین نامــه در مورد حقوق 
کارمندان می فرماید: »ُثمَّ أسِبغ َعَلیِهُم األرزاَق 
فانَّ َذِلک قوٌة َلُهم َعَلی اســِتصالِح أنُفِســِهم َو 
ِغًنی َلُهم َعن َتناُوِل ما َتحَت أیدیِهم.« )ســپس 
روزی فــراوان بر آنــان ارزانی دار کــه با گرفتن 
حقوق کافی در اصالح خود بیشتر می کوشند 
و بــا بی نیــازی، دســت بــه امــوال بیت المال 

نمی زنند.( 
در رابطه با مســائل و حقوق کارگران، حضرت آیت الله خامنه ای با اشــاره به مشــکالت موجود 
در حوزه های کارگری )نظیر: اخراج کارگران، بیکاری، تعویق ها، و مشــکالت معیشتی( تأکید 
کردند: »این مشکالت با حرف حل نمی شود بلکه اقدام و ابتکار می طلبد... باید مصرف کنندگان 
باانصاف با درک مصلحت کشور چشم بر برندها و مارک های خارجی ببندند و با مصرف کاالهای 
داخلی به کمک هموطنان کارگر بشتابند« )رهبری، 1394/02/09(. ایشان در همین رابطه 
فرمودند: »جامعۀ کارگری ما حّقًا و انصافًا جامعۀ نجیبی است... مسئولین باید قدر این جامعۀ 
عظیم کارگری را بدانند که مشــکالت را تحّمل می کنند و کار می کنند. پاداش این نجابت این 
است که همه تالش کنند ان شاء الله این مشکالت را برطرف کنند. خدای متعال هم یقینًا به 
کســانی که نیت خوب دارند و کار خوب می خواهند انجام بدهند و به سمت هدف های خوب 

دارند حرکت می کنند کمک خواهد کرد« )همان(.

اندیشـــۀ اقتصادی امام علی)ع( 
استوار  مسئولیت پذیری  پایۀ  بر 
است.
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اجرای عادالنۀ نظام مالیاتی.  از منظر امام علی)ع(، یکی از عوامل رشد اقتصادی و از بین  ت
بردن بی عدالتی های اقتصادی و اصالح امور مردم ســامان دهی به امر مالیات و وصول 
عادالنۀ خراج از مردم است. به اعتقاد امام، اقتصاد جامعۀ اسالمی بر اساس وصول مالیات های 
مردم پی ریزی می شــود و اصالح اقتصاد دولت اســالمی امکان پذیر نیست مگر اینکه نظمی 
ســامان یافته بر ساختار امور مالیاتی حاکم گردد. پرهیز از اخذ بیش از حد مالیات از صاحبان 
کسب و پیشه یکی از اساسی ترین خط مشــی های اجرایی برای اصالح امور مالیاتی حکومت 
اسالمی است. ایشان در این رابطه به مالک اشتر می نویسند: »َو َتَفّقد أمَر الَخراِج ِبما یصِلُح أهَلُه 
فانَّ فی َصالِحِه َو َصالِحِهم 
َصالحــًا ِلَمــن ِســواُهم َو ال 
َصالَح ِلَمن ِســواُهم إاّل ِبِهم 
ُهم عیاٌل َعَلی  أِلنَّ الّناَس کلَّ
الَخــراِج َو أهِلــه.« )و در امر 
اخذ مالیات و عوارض چنان 
نظــارت داشــته بــاش کــه 
سامان دهی و اصالح مالیات دهندگان در آن باشد؛ چه، سامان دهی به مالیات و مالیات دهندگان 
ســامان دهی به سایر امور دولتی و افراد جامعه را به دنبال دارد و امور دیگر آحاد جامعه سامان 
نیابد مگر بعد از نظم دهی به امور مالیات دهندگان؛ چه اینکه مردمان همگی ]در امور اقتصادی[ 

به مالیات و مالیات دهندگان وابسته اند و هزینه خوار آنان اند/ نامۀ 52(. 
یکی از مشکالت فعلی جامعۀ ما عدم اجرای عادالنۀ نظام مالیاتی است که باعث شده بعضی از 
افراد مرفه از پرداخت مالیات طفره رفته و بعضًا بیشترین فشار مالیاتی به دوش اقشار کم درآمد 
جامعه بار شود. مقام معظم رهبری در همین رابطه فرموده اند: »عزیزان من! مالیات یک فریضه 
است. ما امروز از ضعفا مالیات می گیریم، از کارمند مالیات می گیریم، از کارگر مالیات می گیریم، 
از کاســب جزء مالیات می گیریم؛ اما از فالن کالن سرمایه دار، فالن درآمدداِر بی حساب وکتاب 
مالیات نمی گیریم، فرار مالیاتی دارند. این ها جرم اســت، فرار مالیاتی جرم اســت« )رهبری، 

.)1393/11/29

مقام معظم رهبری: باید کاری کنیم که کاالی ایرانی 
به عنوان کاالی محکم، مطلوب، زیبا، همراه با سلیقه 
و دوام در ذهن مصرف کنندۀ ایرانی و غیرایرانی بماند.
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3. داشتن اخالص در کار و روحیۀ جهادی 
از نظــر امام علی )ع( اخــالص از مالک ها و معیارهای  دیگر در کارها و فعالیت هاســت. 
علی)ع( فرمود: »خیر العمل ما صحبه اإلخالص.« )بهترین عمل  آن  است که با اخالص همراه 
باشــد/ آمدی: 388(. باز  می فرماید: »صالح  العمل  بصالح النیة.« )صالح و درستی عمل  به 
خالص بودن نیت  است/ آمدی: 452(. در کالم دیگر در صفات بندۀ پرهیزگار می فرماید: »قدم 

خالصًا و عمل صالحًا.« )خالصانه گام بردارد و عمل نیکو انجام دهد/ خطبه 73(. 
در همین رابطه می توانیم به این بیان رهبری اشــاره کنیم کــه فرمودند: »اقتصاد مقاومتی با 
حرکت عادی موفق نمی شود؛ کار بزرگ و حرکت جدی و پرتالش می خواهد. تحرک جهادی و 
مدیریت جهادی برای این کارها الزم است. اقتصاد مقاومتی روحیۀ جهادی الزم دارد. ملت ما 
از اّول انقالب تا امروز در هر جایی که با روحیۀ جهادی وارد میدان شده پیش رفته. این را ما در 
دفاع مقدس دیدیم، در جهاد سازندگی دیدیم، در حرکت علمی داریم مشاهده می کنیم. اگر ما 
در بخش های گوناگون روحیۀ جهادی داشته باشیم )یعنی کار را برای خدا با جدیت و به صورت 

ستون فقرات 
اقتصاد مقاومتی 
تولید است.
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خستگی ناپذیر انجام دهیم نه فقط به عنوان اسقاط تکلیف( بالشک این حرکت پیش خواهد 
رفت« )رهبری، 1393/01/01(. 

جهــاد در لغت به معنی کارزار کردن و جنگیدن در راه حق اســت )معین، 1360: 1257( و از 
جهد به معنی غایت مشقت یا سخت کوشی مشتق شده است و در اصطالح فقها چنین تعریف 
می شود: گذشتن از مال و جان در راه باال بردن کلمۀ اسالم و برپا داشتن شعائر ایمان. طبق این 
تعریف، مجاهد به کسی گفته می شود که با طیب خاطر در فراخنای دشواری ها گام گذاشته و 
هر چه قدرت و توانایی به کف دارد برای رسیدن به هدف خود به کار بسته و در سنگالخ پیکارها 
سرفرازی را جست وجو کند. با این تعریف، می توان دید که این فریضه صرفًا محدود به جبهه های 
فیزیکی نبرد با دشمن نمی شود؛ بلکه در هر عرصه ای که نیاز به سخت کوشی در راه یک هدف 

الهی باشد می توان به جهاد مبادرت ورزید. 
عرصۀ اقتصادی نیز یکی از حوزه هایی است که اینک بیش از هر زمان دیگری نیازمند روحیۀ 
تالش و عمل جهادی است. مفهوم جهاد اقتصادی تفاوت های بنیادینی با دیگر انواع اقدامات 
اقتصادی دارد. واژۀ جهاد در آموزۀ جهاد اقتصادی قداست بخش است و فعالیت اقتصادی را از 
هرگونه سودجویی، مال اندوزی، ثروت طلبی، و فردگرایی سودمحورانه مبرا می سازد؛ زیرا هدف 
مجاهد فقط رضایت خداست و به همین دلیل جهاد اقتصادی به عنوان یک عبادت و وسیله ای 
برای دســتیابی به اهداف بســیار واال انجام می گیرد. جهاد فریضه ای است که با هدف الهی و 
در راســتای گسستن زنجیرهای اســارت از تن و روح آدمی صورت می پذیرد و هنگامی که این 
فریضه در کنار مقولۀ اقتصاد قرار بگیرد، عالوه بر گسستن زنجیرهای استثمار از دستان اقشار 

مستضعف، آنان را به سوی زندگی شرافتمندانه و انسانی رهنمون می سازد. 

4. داشتن برنامه ریزی صحیح اقتصادی
الزم به ذکر است ایجاد تناسب بین هزینه ها و درآمدها و تنظیم آن ها براساس اولویت ها 
و ضرورت ها بر هر فرد و خانواری ضروری است. چه بسا غفلت از برنامه ریزی صحیح خلل هایی 
در زندگی به وجود می آورد که به ســادگی قابل جبران نیســت. گاهــی نیازهای ضروری و مهم 

برآورده نمی شود و در مقابل درآمد صرف چیزهایی می شود که اهمیتی ندارند. 
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امام علی)ع( فرمودند: »ال َفقَر َمَع ُحسِن َتدبیر.« )با برنامه ریزی صحیح فقر پدید نمی آید/ قمی، 
1375: 100( و در کالم دیگر می فرماید: »حسن التدبیر یمنی قلیل المال و سوء التدبیر یفنی 
کثیره.« )برنامه ریزی صحیح اقتصادی مال اندک را افزایش می دهد و برنامه ریزی غلط مال فراوان 
را نابــود می کند/ قمی، 1375: 99(. از جمله توصیه های امام به کمیل این اســت: »یا کَمیُل 
َهَلک ُخــّزاُن األمواِل َو ُهم أحیاء.« )مرده اند آنان که گنجوران مال اند، اگرچه به ظاهر زنده اند/ 
حکمت 134.( پس سرمایه می تواند انسان را از پا در آورد یا در صورت استفادۀ درست از آن او را 
سعادتمند گرداند. امام علی)ع( در این باره می فرماید: »َعِجبُت ِللَبخیِل َیسَتعِجُل الفقَر الذی ِمنُه 
َهَرَب و َیفوُتُه الِغَنی الذی إّیاه َطَلَب َفَیعیُش فی الّدنیا َعیَش الُفقراء و ُیحاَسُب فی االخرِة ِحساَب 
األغنیاء.« )در شــگفتم از شــخص بخیل که به سوی تنگدســتی و فقری که از آن گریزان است 
می شتابد و مال و ثروتی را که می جوید از دست می دهد؛ لذا در دنیا مانند فقیران زندگی می کند 
و در آخرت مانند توانگران به حسابش رسیدگی می شود/ حکمت 116(. امام علی)ع( فرمودند: 

»الُبخُل ِجلباُب الَمسَکَنِة.« )بخل جامۀ فقر و تهی دستی است/ کلینی ، 1407 ق: 20(. 
برنامه ریزی اقتصادی هم برای زندگی فردی و هم برای کل جامعه الزم و ضروری اســت. یکی 
از نمونه های مهم برنامه ریزی صحیح اقتصادی در جامعه این است که کاری کنیم که اقتصاد 
کشور قوی بشود. این در صورتی محقق می شود که اقتصاد مایه و مادۀ خود را از درون کشور 
و از امکانات کشــور و از توانایی های مردم خودمان به دســت  آورد. این همان چیزی است که 
رهبری با عنوان اقتصاد درون زا بر آن تأکید داشــتند. ایشــان در این مورد فرمودند: »اقتصاد 
مقاومتی اقتصادی درون زاست؛ یعنی مایۀ خود و مادۀ خود را باید از درون کشور و از امکانات 
کشــور و از توانایی های مردم خودمان به دســت  آورد. اقتصــاد مقاومتی، اقتصاد بدون نفت، 

اقتدار درون زاست و بارها ما گفته ایم 
کاری کنید که وابستگی مالی کشور 
بــه نفت کــم و کم و کمتر بشــود.« 
ایشان فرمودند: »سه عامل اساسی 
اقتدار ملی این هاست: اقتصاد قوی 
و مقاوم، علم پیشــرفته و روزافزون، 

چون  آگاهی  بدون  عمل کننده  علی)ع(:  امام 
رونده ای است که بیراهه می رود. پس هرچه 
شتاب کند، از هدفش دورتر می شود.
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و حفظ روحیۀ انقالبیگری در همه به خصوص در جوان ها. این هاســت که می تواند کشــور را 
حفظ کند. آن وقت دشمن مأیوس خواهد شــد.... اگر نگاه به پیشرفت اقتصاد با استفاده از 
کمک بیرون از مرزهاســت، می گوید سیاست خارجی مان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درست 
بشــود، با فالن مســتکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند، تحمیل قدرت های مستکبر را 
در بخش های گوناگون و مســائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمان رونق پیدا کند. امروز شرایط 
کشور به ما نشان داده است که این نگاه یک نگاه کاماًل غلط و عقیم و بی فایده است. همین 
تحریم هایی که امروز علیه ملت ایران اعمال می شود دلیل محکم و متقنی است بر غلط بودن 
این نگاه. یعنی شما وقتی که به امید قدرت های خارجی نشستید تا آن ها بیایند اقتصاد شما 
را رونــق بدهند و بــا زیر بار آن ها رفتن اقتصاد را رونق بدهید، آن ها به حّد کم قانع نیســتند« 

)رهبری، 1394/01/01(.
الزم به ذکراســت در ســال های اخیر مقام معظم رهبری دائمًا نســبت به اعتماد به قدرت های 
خارجی و خطر غافلگیر ساختن دشمن به مسئوالن هشدار داده اند.  امام علی)ع( هم در رابطه با 
تعامل با دشمن می فرماید: »مبادا صلح و سازشی را که رضای خدا در آن است از دست بدهی، 
زیرا که صلح و سازش باعث آسایش سپاهیان و برطرف شدن غم ها و امنیت کشور است؛ ولی 
پس از صلح با دشــمن سخت بر حذر باش، زیرا چه بسا که دشمن هدفش از سازش و نزدیکی 

غافلگیر ساختن بوده باشد؛ بنابراین، جانب احتیاط را بگیر و خوش گمان مباش« )نامۀ 52(.

5. جلوگیری از شکل گیری انحصار 
شــکل گیری انحصار یکی ازمواردی اســت که موجب فقر و محرومیت و تشدید فاصلۀ 
طبقاتی می گردد. در بازار انحصاری از طرفی تولید 
در سطح پایین قرار دارد و در نتیجه بیکاری گسترش 
می یابد، و از طرف دیگر به جهت کمیابی محصول، 
قیمت ها در ســطح باال هســتند؛ در نتیجه، فشــار 
مضاعف بر اقشــار محروم وارد می شود. الزم به ذکر 
اســت آزادی یکی از مواهب ارزشمند خداوند برای 

امام علی)ع(: حکمت گم شدۀ 
مؤمن است.
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انســان است و در عرصۀ اقتصادی وجود بازارهای آزاد عامل پیشرفت 
و توسعه و رفاه انسان هاســت، ولی همانند هر نعمت دیگر، اگر از آن 
به صورت صحیح اســتفاده نگردد، چه بســا خود تبدیل به مشکل و 
عامل بدبختی گــردد. اگر در همۀ زمان ها و مکان ها تمام انســان ها 
از ســطح آگاهی، موقعیت اجتماعی و اقتصادی، هوش و اســتعداد 
یکسان برخوردار بودند، شاید وجود آزادی های مطلق امری مطلوب 
و پسندیده بود؛ ولی با اختالف مراتب انسان ها از این جهات، اعطای 
آزادی مطلق زمینه ساز تسلط اقلیتی بر اکثریت و پدیدار شدن انحصار 

خواهد بود. 
در زمینۀ اقتصاد، وجود آزادی های نامحدود موجب می شود صاحبان 
قدرت و سرمایه و استعدادهای برتر با سوءاستفاده از قدرت چانه زنی 
بر دیگران مســلط شــده روابط اقتصادی را همیشه به نفع خود تمام 
کنند. احتکار کاالهای ضروری مردم، انحصارها، رقابت های ناســالم 

برای ورشکســت کردن رقبا، گران فروشی، ترویج فساد و فحشا برای فروش کاال، تولید و توزیع 
کاالهــای غیرضروری و احیانًا فاســدکنندۀ اخــالق و بنیان های خانواده )چــون مواد مخدر و 
مشروبات الکلی(، و در یک جمله فدا کردن مصالح و منافع جامعه برای رسیدن به سود شخصی 
از آثار زیانبار آزادی های نامحدود در عرصۀ اقتصادی است و امروزه تقریبًا تمام اقتصادها بدان 

گرفتارند. 
امام علی)ع( در فرازهای مختلف برای اجرای عدالت نسبت به هرگونه سودجویی، مال اندوزی، 
ثروت طلبی، و فردگرایی سودمحورانه هشدار داده است. ایشان در نامه ای به مالک اشتر نخعی 
ـ به عنوان فرماندار مصرـ  می نویســد: »َو اعَلم َمَع َذِلک أنَّ فی کثیٍر ِمنُهم ضیقًا فاِحشًا َو ُشّحًا 
ِة َو َعیٌب َعَلی الُوالِة فامَنع  ٍة ِللعامَّ َقبیحًا َو احِتکارًا ِللَمناِفِع َو َتَحکمًا فی البیاعاِت َو َذِلک باُب َمَضرَّ
ِمَن ااِلحِتکاِر فانَّ َرسوَل الله َمَنَع ِمنُه َو لیکِن الَبیُع َبیعًا َسمحًا ِبَموازیِن َعدٍل َو أسعاٍر ال ُتجِحُف 
ِبالَفریَقیِن ِمَن الباِئِع َو الُمبتاِع َفَمن قاَرَف ُحکَرًة َبعَد َنهیک إیاُه َفَنکل ِبِه َو عاِقبُه ِمن َغیِر إسراف.« 
)و بدان که بسیاری از بازرگانانـ  با وجود طبیعت نیکشانـ  دست تنگ و بخیل اند و حرص و آزی 
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زشت دارند، کاالها را احتکار می کنند، و در خرید و فروش منافع خود را مصرانه دنبال می کنند. 
این احتکار و سودجویی برای قاطبۀ مردم زیان آور است و برای زمامداران ضعف حکومت داری 
اســت. پس از احتکار جلوگیری کن که همانا فرستادۀ خداـ  صلی الله علیه و آله و سلمـ  از آن 
جلوگیری می فرمود. معامالت می بایست به آســانی انجام پذیرد و عدل و انصاف در آن رعایت 
گردد و به نرخ هایی انجام پذیرد که در آن نه به فروشــنده زیان رســد و نه به خریدار. پس بعد از 
اعالن ممنوعیت احتکار، اگر فردی به احتکار دست زد بر او سخت گیر و مجازات کن، ولی در 

کیفر او زیاده روی مکن/ نامۀ 52.( 
یکی از مســائلی که همواره اقتصاد کشــورهای در حال توسعه را تهدید می کند قاچاق کاالی 
خارجی اســت. این امر، عالوه بر خروج ارز بدون عوارض گمرکی و مالیاتی، موجبات نابودی 
اقتصاد ملی را به همراه دارد. کاالها با قیمت بسیار نازل وارد بازار مصرف می شود و تولیدکنندگان 
داخلــی قدرت رقابــت با آن ها را ندارنــد و در نتیجه رکود اقتصادی و در پایان ورشکســتگی را 
برای تولیدکنندگان به همراه خواهد داشــت. از سوی دیگر، شکسِت شرکت های تولیدکنندۀ 

قدرت اقتصادی 
موجب قدرت 

سیاسی کشور 
می شود.
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محصوالت داخلی باعث بیکاری کارگران، وارد آوردن فشارهای سنگین اقتصادی بر قشرهای 
آسیب پذیر، و عدم تحقق برنامه های اقتصادی و سیاسی و طرح های توسعۀ اقتصادی می شود؛ 
مشــکلی که جامعۀ ما در حال حاضر با آن روبه روست و مقام معظم رهبری دائمًا نسبت به این 

امر هشدار داده اند. 
از طرف دیگر، مســئوالن و کارگزاران هر حکومتی خواص و نزدیکانی دارند که برخی از آن ها 
به اســتفاده از امکانات و بهره جویی و لّذت بردن از اموال چشــم دارند که می تواند در اقتصاد 
سالم کشور اختالل ایجاد کند. امام علی)ع( به کارگزاران خود اکیدًا توصیه می کند که از چنین 

عناصر خطرناکی بپرهیزند. 
یکی از سیاست های اصولی 
اســالم مبــارزه بــا انحصار 
اســت.  رانت خــواری  و 
امــام علــی)ع( در این باره به 
فرماندار خــود می فرمایند: 
»إیاک َو ااِلسِتئثاَر ِبما الّناُس 

ســَوة« )در چیزهایی کــه مردم در آن ها برابرند از ویژه ســازی و انحصارطلبی پرهیز کن/ 
ُ
فیِه أ

نامۀ 52.( سپس حضرت در مورد اطرافیان فرصت طلب زمامداران می نویسند: »ُثمَّ إنَّ ِللوالی 
َة أوَلِئک ِبَقطِع أسباِب  ُة إنصاٍف فی ُمعاَمَلٍة فاحِسم مادَّ ًة َو ِبطاَنًة فیِهُم اسِتئثاٌر َو َتطاُوٌل َو ِقلَّ خاصَّ
ِتک َقطیَعًة َو ال یطَمَعنَّ ِمنک فی اعِتقاِد  ِتلک األحواِل َو ال ُتقِطَعنَّ أِلَحٍد ِمن حاشــیِتک َو حامَّ
ُعقَدٍة َتُضرُّ ِبَمن یلیها ِمَن الّناِس فی ِشــرٍب أو َعَمٍل ُمشــَتَرک یحِملــوَن َمئوَنَتُه َعَلی َغیِرِهم.« 
)ســپس بدان برای زمامدار خاّصان و صاحبان اسراری است که انحصارطلب و دست درازند، 
در داد و ستد با مردم عدالت و انصاف را رعایت نمی کنند. ریشۀ ستم آنان را با قطع وسایل آن 
از بیخ برکن، به هیچ یک از اطرافیان و بســتگان خود زمینی از اراضی مسلمانان واگذار مکن، 
به گونه ای با آنان رفتار کن که قراردادی به سودشــان منعقد نگردد که مایۀ ضرر به سایر مردم 
باشد )خواه در آب رسانی یا هر عمل مشترک دیگر( طوری که هزینه های آن را بر دوش دیگران 

تحمیل کنند/ نامۀ 52.( 

زمینه ســـازی،  برنامه ریزی،  مســـئولیت  دولت 
ظرفیت سازی، هدایت، و کمک به اقتصاد مقاومتی 
را دارد و باید جلوی سوء استفاده کنندگان را بگیرد.
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امام با تمام قدرت در مقابل این امتیازخواهی ها و باج خواهی ها ایستادگی کرد و از همان ابتدای 
حکومت شــروع به مبارزه با انحصــار و رانت خواری کرد و هرچه توانســت، زمین ها و اراضی ای 
کــه عثمان بــه اطرافیانش واگذار کرده بــود را به بیت المال بازگرداند  و به توصیه های دوســتان 
مصلحت اندیش هم توجهی نفرمــود و با صالبت و قدرت مثال زدنی در این خصوص فرمود: »و 
ســاُء َو ُمِلَک ِبِه االِءماُء َلَرَددُتُه فانَّ  فی الَعدِل َســَعًة َو َمن ضاَق َعَلیِه  الّلِه َلو َوَجدُتُه َقد ُتزوَج ِبِه النِّ
الَعدُل فالَجوُر َعَلیِه أضَیق.« )به خدا سوگند، اگر به اموال مسلمین دست یابم، اگرچه مهر زنان 
شده باشد یا به وسیلۀ آن ها کنیزان خریداری شده باشد، آن ها را به بیت المال برخواهم گرداند؛ 
زیرا در عدالت گشایش همگانی است. آنکه عدالت 
را ســختی و تنگنا می داند ســتم برایش ســخت تر و 

تنگنای بیشتری دارد/ خطبۀ 14.(
امیرالمؤمنین)ع( در برخورد با امتیازخواهی اطرافیان 
و افراد صاحب نفوذ چنان ُمصر بودند که بســیاری از 
دوســتان و یاران خود را از دســت دادند. بسیاری از 
آنان، چون اهل ویژه خــواری و امتیازخواهی بودند، 
وقتی  دیدند که امیرالمؤمنین به هیچ قیمتی به آن ها امتیاز نمی دهد به سوی دربار معاویه فرار 
کردند که جبهۀ باطل را با انواع امتیازات تقویت می کرد. معاویه اهل امتیاز دادن بود و از همین 
راه بســیاری از طرف داران ضعیف النفس علی)ع( را جذب دســتگاه  خود  نمود. امام در مورد این 
ن ِقَبَلَک  عده از افراد طی نامه ای به فرماندار خود چنین نوشته است: »َفَقد َبَلَغنی أنَّ ِرجااًل ِممَّ
لوَن إلی ُمعاویَة َفال تاَسف علی ما  َیفوُتَک  ِمن َعَدِدِهم َو َیذَهُب َعنَک ِمن َمَدِدِهم َفَکفی َلُهم  َیَتَسلَّ
ما ُهم أهُل  ا َو َلَک ِمنُهم شــافیا ِفراُرُهم ِمَن الُهدی َو الَحقِّ َو إیضاُعُهم إَلی الَعمی َو الَجهِل َو إنَّ َغیًّ
ُدنیا  ُمقِبلوَن  َعَلیها َو ُمهِطعوَن إَلیها َقد َعَرفوا العدَل َو راوه َو َسِمعوُه َو َوَعوُه َو َعِلموا أنَّ الّناَس ِعنَدنا 
سَوٌة َفَهَربوا إَلی االَءَثَرِة.« )به من خبر رسیده که گروهی از مردم مدینه  به  سوی  معاویه 

ُ
فی   الَحقِّ  أ

گریخته اند. برای از دســت دادن آنان متأسف نباش... آنان دنیاپرستانی هستند که شتابان در  
پی آن می دوند. آنان عدالت را شــناختند و آن را دیدند و شنیدند و به خاطر سپردند و فهمیدند  
که همۀ مردم از نظر حق در نزد من برابر هســتند؛ لذا، به ســوی جایــی که امتیازدهی در آنجا 

توان  مصرف گرایـــی  رواج 
اقتصادی را به سرعت تحلیل 

می َبرد.
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وجود داشت گریختند/ نامۀ 69.( مقام 
معظــم رهبــری نیــز در جلســۀ تبیین 
برای  اقتصاد مقاومتــی  سیاســت های 
ایجاد امنیت اقتصادی فرمودند: »باید 
صحنۀ اقتصادی امنیت داشــته باشد. 
اگر امنیت را می خواهیم، بایستی دست 

مفســد و سوءاســتفاده چی و دور زنندۀ قانون و شکنندۀ قانون بسته بشود. مبارزه با فساد این 
اســت، این باید جدی گرفته بشــود« )رهبری، 1392/12/20(. ایشان در مورد مبارزۀ جدی 
با بدحســاب های بانکی فرمودند: »یک عّده ای هستند از تسهیالت بانکی به ناحق و نادرست 
اســتفاده می کنند: برای یک کار تســهیالت می گیرند، در کار دیگــری آن را مصرف می کنند 
که مصلحت کشــور نیست، بعد هم بدهی خودشان را با بانک ها تسویه نمی کنند. این ها واقعًا 
مجرم اند. بنده نمی گویم هرکسی بدهکار بانکی است مجرم است؛ نه، یکی هست ممکن است 
بدهکار بانکی باشد کمک هم باید به او کرد، هستند مواردی که حتی بدهکارند ولیکن بایستی 
کمک هم به او بکنند؛ اما بعضی هم هستند که باید مورد مؤاخذه قرار بگیرند، مورد سؤال قرار 

بگیرند. این کارها باید در کشور انجام بگیرد« )رهبری، 1393/11/29(.

6. انتخاب مدیران شایسته 
مقولۀ فســاد اداری و اقتصادی موضوعی است که کم وبیش در اکثر کشورها و جوامع، 
به ویژه در کشــورهای جهان سوم و در حال توسعه و کشــورهایی  که  دارای  ساختار استبدادی 
هســتند، مورد توجه اســت. از  طرفی ، موضوع فســاد در تمام زمان هــا گریبان گیر دولت ها و 

دغدغه های فکری بسیاری از اندیشمندان و متفکران سیاسی بوده است. 
 متأســفانه سیستم اداری ایران به گونه ای طراحی  شده  که جذب نیروی انسانی آن بعضًا کمتر 
بر اســاس شایستگی، دانایی، توانایی، و تعهد صورت گرفته اســت و گاهی اوقات  در ادارات و 
دستگاه های اجرایی نگرش های  سلیقه ای ، روابط دوستی، خویشاوندی، و قومی معیار و محور 
پذیرش و جذب  نیروی  انسانی  شده است؛ در  نتیجه، در فرآیند جابه جایی قدرت، ممکن است 

اسراف کننده سه ویژگی دارد: آنچه برای 
او نیست می خورد، آنچه برای او نیست 
می پوشد، و آنچه برای او نیست می خرد.
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کسانی در  مناصب  قرار بگیرند که بیشترین 
وابســتگی را به جریان سیاسی پیروز داشته 
باشند ، نه  اینکه  مدیرانی توانا، پاک دامن، و 
تابع نظام و مجری قانون باشــند. در چنین 
وضعیتی طبیعی است که مصادر تخصصی و 
کلیدی که عرصۀ تصمیم گیری و برنامه ریزی 
همــراه  با  اختیارات بعضًا گســتردۀ اداری و مالی اســت به کســانی واگذار می شــود که فاقد  
شایســتگی های علمی، عملی، مدیریتی، و اخالقی و ظرفیت های  متناسب  با  مسئولیت های 
محول باشند. شکی نیست که منشأ  فساد از همین نقاط آغاز می شود. به تعبیری می توان گفت 
بخش قابل توجهی  از  شیوع فساد اداری و مالی تابعی  از  عدم توانمندی  مدیران  و کارشناسانی  
است که به حیطۀ کاری  در  مسئولیت های محوله اشراف ندارند و با تصمیم گیری های نامعقول 

و غلط، زمینۀ رشد فساد اقتصادی و مالی را رقم می زنند. 
از طرف دیگر، به دلیل ســاختارهای اداری  و اجرایی  غیرشفاف و غیرپاسخگو و عدم قاطعیت 
الزم  بعضی  از  سازمان ها و نهادها و مراجع  نظارتی  ـ بازرسی، حتی در موارد  قضایی  با این افراد 
برخــورد قاطع صورت نمی گیرد. به همیــن دلیل، اغلب چهره های کلیدی و اصلی فســاد  با  
ترفندهای مختلف و عدم به جا گذاشــتن  رد   پای الزم و مســتقیم  از  خود در امان و مصون باقی  

می مانند و عناصر غیرکلیدی مورد شماتت قرار می گیرند. 
حضــرت علی)ع( در  خصوص  معیارهای  گزینش و انتخاب کارگزاران می فرمایند: »پس از میان  
آنان  افرادی که در حق گویی از همه صریح ترند انتخاب کن. در امور کارمندانت بیاندیش  و پس  
از آزمایش به کارشان بگمار  و با  میل شخصی  و بدون  مشورت  با دیگران آنان را به کارهای  مختلف  
وادار مکن، زیرا نوعی ســتمگری اســت. کارگزاران دولتی را از میان مردمی  باتجربه  و باحیا از 

خاندان های پاکیزه و باتقوا که  در مسلمانی سابقه دارند انتخاب  کن« )نامۀ 52(. 
یک امر بدیهی این اســت که بسیاری از تئوری های پویای اقتصادی به علت ضعف اجرایی در 
عمل دچار تزلزل می شود و هیچ سیاست اقتصادی نمی تواند بدون نظارت و بازرسی دقیق در 
اجرا و عمل موفق باشــد. امام علی)ع( در این مورد بســیار سختگیر بودند و شخصًا به نظارت و 

امام علی)ع(: اگر هفت اقلیم را به من 
بدهند که پوست جوی را از مورچه ای 

به ناروا بربایم، چنین نخواهم کرد.
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بازرسی دقیق عملکرد کارگزارانشان می پرداختند؛ از این رو، وقتی عثمان بن حنیف در مهمانی 
ِق الله یا ابَن  یکی از ثروتمندان حاضر می شــود امام برای او نامه ای عتاب آمیز می نویسد: »فاتَّ
ُحَنیــٍف َو لَتکُفف أقراُصک لیکوَن ِمَن الّناِر َخالُصک.« )پس ای پســر حنیف از خدا بترس. به 
همان چند قرص نان اکتفا کن تا از آتش رهایی یابی/ نامۀ 44( و به زیاد بن ابیه چنین فرمود: 
قِسُم ِبالله َقَسمًا صاِدقًا َلِئن َبَلَغنی أنَّک ُخنَت ِمن َفی ِء الُمسِلمیَن َشیئًا َصغیرًا أو کبیرًا 

ُ
»َو إّنی أ

الُم.« )من صادقانه به خدا  هِر َضئیَل األمِر َو السَّ ًة َتَدُعک َقلیَل الَوفِر َثقیَل الظَّ نَّ َعَلیک َشدَّ الُشدَّ
ســوگند یاد می کنم که اگر به من خبر رسد که در بیت المال مسلمین چیزی اندک یا بسیار به 
خیانت برداشــته ای، آن چنان بر تو ســخت بگیرم که تو را کم مایه و سنگین بار و ناچیز و ناتوان 
کند. و السالم/ نامۀ 20( و نیز به او فرمود: »َفَدِع اإلسراَف ُمقَتِصدًا َو اذکر فی الیوِم َغدًا َو أمِسک 
ِم الَفضَل لیوِم حاَجِتک أ َترجو أن یعطیک الله أجَر الُمَتواِضعیَن  ِمــَن الماِل ِبَقدِر َضروَرِتک َو َقدِّ
عیَف َو األرَمَلَة أن یوِجَب  عیِم َتمَنُعُه الضَّ ٌغ فی النَّ ریَن َو َتطَمُع َو أنَت ُمَتَمرِّ َو أنَت ِعنَدُه ِمَن الُمَتکبِّ
الُم.« )اسراف کاری  َم َو السَّ ما الَمرُء َمجزی ِبما أسَلَف َو قاِدٌم َعَلی ما َقدَّ قیَن َو إنَّ َلک َثواَب الُمَتَصدِّ

فرودستان 
در جامعۀ 
عدالت خواه مورد 
اکرام و احترام اند.
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را کنار بگذار و میانه روی را پیشه کن. امروز به یاد فردایت باش و به اندازۀ ضرورت زندگی نگه دار 
و زیادی آن را برای روز نیازت پیش فرست. آیا امیدواری که خداوند پاداش فروتنان را به تو دهد 
در حالــی که تو نزد او از متکبرانــی، و آیا طمع داری که پاداش صدقه دهندگان را به تو دهد در 
حالــی که تو در عیش و خوش گذرانی فرو رفته، ناتوان و بیچاره و بیوه زن و درویش را از آن بهره 
نمی دهی؟ همانا که انســان به آنچه کرده است پاداش یابد و به سوی آنچه پیش فرستاده روی 

آورد. و السالم / نامۀ 21.( 
ک  نیز به یکی از کارگزارانش نوشت: »أّما َبعُد َفَقد َبَلَغنی َعنک أمٌر إن کنَت َفَعلَتُه َفَقد أسَخطَت َربَّ
دَت األرَض فاَخذَت ما َتحَت َقَدَمیک َو أکلَت  َو َعَصیــَت إماَمک َو أخَزیَت أماَنَتک َبَلَغنی أنَّک َجرَّ
الم.«  ما َتحَت یَدیک فارَفع إَلی ِحســاَبک َو اعَلم أنَّ ِحســاَب الله أعَظُم ِمن ِحساِب الّناِس َو السَّ
)از تو خبری به من رسید. اگر چنان باشد که خبر داده اند، پروردگارت را خشمگین ساخته ای 
و بــر امام خود عصیان ورزیده ای و امانت را خوار و بی مقدار شــمرده ای. مــرا خبر داده اند که 
زمیــن از محصول عاری کرده ای و هرچه در زیر پایت بوده برگرفته ای و هرچه به دســتت آمده 
خورده ای. حســاب خود را نزد من بفرســت و بدان که حساب کشیدن خدا از حساب کشیدن 
آدمیان شــدیدتر اســت/ نامۀ 40.( در جای دیگر، آن حضرت خطاب به مالک اشــتر در مورد 
مجازات کارگزار خیانتکار می فرماید: »او  را  خوار  و خیانتکار بشــمار و طوق بدنامی به  گردنش  

بیفکن « )نامۀ 52(. 
بدون تردید، وجود یک ســاختار اداری سازمان یافته و مدیران منضبط تأثیر بسزایی در اجرای 
سیاســت های اقتصادی دارد. گاهی سیاست اقتصادی در اثر نداشتن مدیران اجرایی متعهد 
و آگاه با شکست روبه رو می شود. مقام معظم رهبری هم در موارد مختلف نسبت به این امر به 
مسئوالن توصیه هایی داشته اند که ما فقط به ذکر دو مورد آن بسنده می کنیم. ایشان در دیدار 
اعضای هیئت دولت با اشــاره به نامۀ حضرت علی)ع( به مالک اشتر فرمودند: »یک جملۀ دیگر 
از این نامۀ مبارک این اســت: "ثم انظر فی امور عّمالک"؛ کارها و امور کارگزاران خودت را مورد 
توجه قرار بده. اول، انتخاب کارگزاران است. »فاستعملهم اختبارًا«؛ با آزمایش آن ها را انتخاب 
کن، یعنی نگاه کن ببین چه کسی شایســته تر است. همین شایسته ساالری که امروز بر زبان 
ماها تکرار می شــود به معنای واقعی کلمه باید مورد توجه باشــد. امیرالمؤمنین)ع( هم در اینجا 
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به آن ســفارش می کنند: نه از روی دوســتی و رفاقت کســی را انتخاب کن که مالک ها را در او 
رعایت نکنی )فقط چون رفیق ماســت انتخابش می کنیم( نه از روی اســتبداد و خودکامگی. 
)انســان بگوید می خواهم این فرد باشــد، بدون اینکه مالک و معیاری را رعایت کند یا با اهل 
فکر و نظر مشــورت کند.( بعد خصوصیات این افراد را ذکر می کند: اهل تجربه باشــند، اهل 
حیا باشند، و بعد می رسد به اینجا که "ثم اسبغ علیهم االرزاق"؛ وقتی کارگزار خوبی را انتخاب 
کردی زندگی اش را تأمین کن. من همیشه به مدیران می گویم، در گذشته هم گفته ام، اآلن هم 
به شماها میگویم: دائم مأموران و منتخبان خودتان را زیر نظر داشته باشید، دائم نگاه کنید و از 
این ها غافل نشوید. دیده اید که نگهبان ها در شب نورافکن هایی را دائم می چرخانند و گوشه ها 
را نگاه می کنند. شما هم همین طور باید به طور دائم امور را زیر نظر داشته باشید و نگاه کنید. 
بنابراین از کاِر کارگزارانتان غفلت نکنید. "ثم تفقد اعمالهم"؛ یعنی از کارهای این ها جست وجو 
کن، ببین کار انجام می دهند یا نه، درست انجام می دهند یا نه، آیا تخلفی در کارهایشان وجود 
دارد یا خیر. "و ابعث العیون من اهل الصدق و الوفاء علیهم"؛ کســانی را که چشــم و گوش تو 
هســتند بگمار تا کارهای این ها را نگاه کنند. "فأن تعاهدک فیالّســر المورهم حدوة لهم علی 
اســتعمال االمانة و الرفق بالرعیة"؛ این موجب می شود که این ها بتوانند امانت را بیشتر حفظ 

کنند« )رهبری، 1384/07/17(. 
رهبر معظم انقالب اســالمی در دیدار اقشــار مختلف مردم قم در تاریــخ 82/10/18 دربارۀ 
ویژگی نمایندگان مجلس فرمودند: »کســی که می آید به مجلس باید باتقوا باشد، اولین شرط 
تقواســت: "ان اکرمکم عندالله اتقاکم"؛ دیگر اینکه باید طرفدار محرومین باشد، بداند که در 
کشور محرومیت هست و سعی و همت او باشد که رفع محرومیت کند. باید ضّد فساد هم باشد 
و با فســاد مالی و اقتصادی به شــدت و به جد، از بن دندان و نه به لفظ، مخالف باشد تا با فساد 
مبارزه کند، و البته توانمند، بااخالص، و عالم هم باشد. صالحیت بر اساس این مسائل است.«

نتیجه گیری
در جهان پیشــرفتۀ امــروز، وجود قوانیــن و تصمیم های صحیح اقتصــادی می تواند 
سرنوشت و آیندۀ  جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. گسترش تکامل معنوی جامعه و فراهم نمودن 
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زمینه های اندیشۀ توحیدی و دفاع از کیان جامعۀ اسالمی و مبارزه با مفاسد اخالقی منوط به 
اقتصاد سالم است؛ بنابراین، اقتصاد سالم، پویا، و اسالمی می تواند جامعه را به رشد و تکامل 
دنیوی و اخروی برســاند و امکانات وسیعی برای رشد سایر استعدادهای انسانی فراهم سازد. 
نداشتن نظام اقتصادی درست و عدم کارآیی آن باعث اختالل در امکانات رشد و شکوفایی دیگر 
بخش های زندگی انســان می شــود و این مهم در پرتو برنامه ریزی درست اقتصادی بر می آید؛ 
لذا، یکی از موضوعاتی که رهبر انقالب در ســال های اخیر بر آن تأکید داشــته اند برنامه ریزی 
اقتصــادی صحیح و پویا تحــت عنوان اقتصاد مقاومتی بود. در ایــن رابطه، یک الگوی علمی 
و عملی متناســب با نیازهای اقتصادی ارائه دادند که دارای مؤلفه هایی به شــرح ذیل اســت: 
مبتنی بر فرهنگ مقاومت، متکی به امکانات داخلی و تولید داخلی، مردم بنیاد، دانش بنیان، 
عدالت محــور، متکــی بر روحیۀ جهادی، فسادســتیز و متکی بر فرهنگ متناســب با اقتصاد 
مقاومتــی )پرهیز از اســراف و تبذیر، پرهیز از هرگونه مال اندوزی، ثروت طلبی، ســودجویی، و 

هرگونه فردگرایی سودمحورانه(. 

زمامدار اسالمی 
در مقابل 

مستضعفان 
و تهی دستان 

مسئولیت دارد.
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در بررسی مؤلفه های اقتصادی از منظر امام علی)ع( به این نتیجه می رسیم که مؤلفه های اقتصاد 
مقاومتی رهبری کاماًل منطبق بر نظرات امام علی)ع( است و می توان نتیجه گرفت اگر در جامعه 
تالش همگانی در جهت کسب علم و دانش و کار و اشتغال، اجرای عدالت اقتصادی به معنای 
واقعــی کلمه )که همان توجه به محرومان و رعایت حقوق کارگران و پرهیز از اســراف و تبذیر و 
فرهنگ مصرف گرایی همراه با اجرای عادالنۀ نظام مالیاتی اســت(، داشــتن اخالص در کار و 
روحیۀ جهادی، داشــتن برنامه ریزی صحیح اقتصادی، جلوگیری از شکل گیری انحصار، و در 
رأس همه، انتخاب مدیران شایسته صورت گیرد، اقتصاد مقاومتی در جامعه عملیاتی می شود 
و در این صورت می توان یک الگوی عملی به عنوان اقتصاد اسالمی به دنیا معرفی کرد. ان شاء 

الله.
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فرهنگ اسالمی: لطفًا خودتان را برای خوانندگان ما معرفی فرمایید.

باقرخان: مهدی باقرخان هستم، پسر محمد باقرخان، اهل هند و متولد 12 ژانویه 1981 م. 
دارای دکتری ادبیات فارســی از دانشگاه ملی اسالمی دهلی نو )JMI( هستم. در سال 2007 
برای اســتخدام به عنوان استاد در دانشگاه در کنکور سراسری شــرکت کردم. عالوه بر این، 
در دورۀ مطالعاتی اســتادان و محققان زبان و ادبیات فارســی در دانشــگاه عالمه طباطبایی 
)تهران( که از 20 دســامبر 2006 تا 6 مارس 2007 م. برگزار شــد شرکت کردم؛ همین طور، 
در کارگاه ترجمه شناســی در دانشگاه دهلی در ماه اکتبر 2007 م. و در دسامبر 2005 م. در 
دورۀ نسخه شناسی و روش های تصحیح نسخۀ خطی فارسی در مرکز تحقیقات فارسی رایزنی 

فرهنگی ایران در دهلی نو شرکت داشتم. 
عالوه بر تحصیالت آکادمیک، فارغ التحصیل حوزۀ علمیۀ ســلطان المدارس لکهنو با مدرک 
صدر االفاضل ســال 2003 م. هســتم و فاضل فقه و فاضل ادبیات شورای امتحانات عربی و 
فارســی دولتی اتار پرادش )لکهنو، هندوستان(. فوق لیسانســم را در سال 2003 م. در رشتۀ 
زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه لکهنو کسب کردم و لیسانس ادبیات اردو و فارسی از دانشگاه 

لکهنو را در سال 2001م. 
یک دورۀ مقدماتی شش ماهۀ آشنایی با کمپیوتر )DTP( را نیز در سال 2001 م. گذرانده ام و در 
سال 1999 م. در دانشگاه زبان و ادبیات اردو علیگره )جامعۀ اردو، علیگره( به تدریس زبان و 
ادبیات اردو پرداختم. در حال حاضر، عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
مرکزی ملی اسالمِی دهلی نو و کارشناس بخش دایرةالمعارف میراث مشترک ایران و هند در 

رایزنی فرهنگی سفارت ایران در دهلی نو هستم.
در مورد فعالیت هایم عرض کنم که در حال حاضر مشغول گردآوری مطالب مربوطه به مدخل 
از متون منابع دست اول و معتبر و کتاب های تاریخی فارسی، عربی، اردو، و انگلیسی هستم 
و نیز ترجمۀ متون مختلف ادبی، فرهنگی، و تاریخی را از فارسی به اردو و انگلیسی و به عکس 
انجــام می دهم. عالوه بر این، تهیۀ کتابچه و گزارش های گوناگون به مناســبت های مختلف 
به زبان های اردو، فارســی، و انگلیسی نیز از فعالیت های بنده است. عضو انجمن ادبی بیدل 
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بنیاد فارسی هند هستم و سابقۀ تدریس مکالمۀ زبان فارسی در خانۀ فرهنگ ایران در دهلی نو 
داشته ام که از سپتامبر 2006 م. تا ژوئن 2008 م. ادامه داشت. تألیف مقاله و ترجمه و تهیۀ 
 United News Network گــزارش خبری در خصوص موضوعات مختلف برای آژانس خبــری
دهلی نــو از ژانویــۀ 2004 م. تا آگوســت 2006 م. از دیگر فعالیت های بنده اســت و تحقیق 
و پژوهش، تألیف و ترجمه، شــعر، ادبیات، و برنامه های فرهنگی از فعالیت های موردعالقه ام 

بوده است. 

فرهنگ اســالمی: با این سابقۀ ُپربار، حتمًا تألیفاتی هم دارید. بفرمایید چه تألیفاتی 
دارید و در چه زمینه هایی؟

باقرخان: اثر مســتقلی که از بنده به همت رایزن فرهنگی ایران در دهلی نو چاپ شده اســت 
کتابی تحت عنوان زندگی نامۀ علما و مشــاهیر مسلمانان شبه قارۀ هند است. این کتاب یک 
دانشنامه است که در سال 2011 م. چاپ شد. البته باید گفت که این یک کار گروهی بود که 
تا حدودی یک کار دائرةالمعارفی اســت و مداخل زیادی داشت؛ منتهی چون بنده، برخالف 
همکاران عزیزمان که در بدو کار همراه بودند و به دالیل مختلف رفتند و جاهای دیگری مشغول 
به کار شدند، تا پایان این پروژه بودم، لذا این کتاب از نظر معنوی به بنده اختصاص پیدا کرد 
و چاپ شد. تالش بر این بود که در این کتاب فقط شرح حال علمای شبه قارۀ هند که دارای 
آثاری بودند را معرفی کنیم و شخصیت هایی که عالم دین بودند منتهی فاقد تألیفاتی بودند را 

ذکر نکردیم. 
در مــورد مقــاالت، عرض کنــم که من 
حدود 12 مقالۀ چاپ شــده در مجالت 
معتبر زبان فارسی و 100 و اندی مقاله 
به زبــان اردو دارم که همگی در روزنامه 
و مجــالت مختلف دینــی و ادبی چاپ 
شــده اند. عالوه بر این، حدود پنج هزار 

دکتر مهدی باقرخان اســـتاد دانشگاه 
از غزل سرایان برجستۀ  و یکی  دهلی نو 
پارسی گو در هندوستان است.



شمارۀ 50. بهار 1397  |  139

صفحه مطلب از فارسی به انگلیسی و به عکس یا از اردو به فارسی ترجمه کرده ام که آن هم در 
مجالت مختلف چاپ شده است. 

فرهنگ اســالمی: شما پیوند عمیقی با زبان فارســی دارید. دربارۀ سفر خود به ایران 
بگویید. تابه حال چند ســفر به ایران داشــته اید و دســتاورد شــما از این ســفرها چه 

بوده است؟

باقرخان: ســال 1385 برای اولین بار به ایران آمدم و در دانشــگاه عالمه طباطبایی یک دورۀ 
دانش افزایی سه ماهه داشتم. طی آن دوره تالش کردم که از این فرصت استفادۀ بهینه کرده 
باشــم و فکر کنم که در عرض آن ســه ماه توانســتم چیزهایی را یاد بگیرم که شــاید در دوران 
تحصیلی خودم )از ســال لیســانس تا ســال آخر فوق لیسانس در هندوســتان( به آن صورت 
نتوانســتم یاد بگیرم. آن سه ماه که در تهران در دانشگاه عالمه طباطبایی بودم بسیار مفید و 
بسیار کارآمد بود و من آن را در تمام عمرم فراموش نخواهم کرد. فکر کنم مدت سه ماه اقامتم 
در دانشــگاه عالمه طباطبایی یک اتفاق بسیار جدی و سازنده و انگیزه بخش بود. من با تمام 
فعالیت های اجتماعی و فرهنگی )که اکثر پنج شنبه ها به مشهد و قم می رفتم( بازهم توانستم 
طی ســه ماه که از هفتـ  هشــت صبح تا مثاًل پنج کالس داشــتیم، توانستم سه مقاله بسیار 
مفصِل 40-50 صفحه ای بنویسم. با اینکه در تهران به مناسبت های مختلف شب ها به مراسم 
عزاداری حضرت اباعبدالله)ع( می رفتم، یک کتاب را هم ترجمه کردم. به هرحال، توانستم در آن 
روزها از این فرصت استفاده کنم و این دوره برای من بسیار خوب و به یادماندنی بود. اساتیدی 
اســتادانی  داشــتم  دانشــگاه  در  کــه 
چون پروفسور ســیروس شمیسا، دکتر 
تمیــم داری، و دکتر ایــران زاد بودند که 
در محضرشــان بودیــم و تــا جایــی که 
توانستیم کسب فیض کردیم. این اولین 
سفرم به ایران و اولین اقامتم در ایران و 

مسلمانان  مشاهیر  و  علما  زندگی نامۀ 
تألیف  باقرخان  دکتر  که  هند  شبه قارۀ 

کرده است در سال 2011 م. منتشر شد.
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در پایتخت این کشور بود که قابل فراموش کردن نیست. بعد از آن، چهار بار به مناسبت های 
مختلف به ایران آمده ام: سه مرتبه در جشنوارۀ شعر فجر شرکت کرده ام، به اضافۀ یک بار که به 
هرحال یک سفر شعرخوانی به مناسبت دیدار رهبری بود که سالی یک مرتبه برگزار می شود. 
من به نمایندگی کشــورم هندوســتان رفتم و این توفیق را داشــتم که در پیشگاه و در محضر 

حضرت آقا شعر بخوانم.

فرهنگ اســالمی: شــما گفتید که در محضر مقام معظم رهبری هم شــعر خواندید. 
دوست داریم در این مورد و 
از حســی که قبــل، هنــگام، و بعِد 
ایشــان  محضــر  در  شــعرخوانی 
داشتید از شما کمی بیشتر بشنویم.

تمام ســفرهایی  تقریبًا  باقرخــان: 
کــه من به ایران داشــتم ســفرهای 

آموزشــی، فرهنگی، و بســیار به یادماندنی بوده اســت. ســفری که به قصد دیدار مقام معظم 
رهبری داشتیم ویژگی های خاص خودش را داشت. من وقتی شنیدم، باورم نمی شد که بخت 
با ما یار شده است و فرصتی نصیب من هم خواهد شد؛ چرا که این آرمان و آرزوی خیلی هاست 
که به این لحظه فکر می کنند. ما هم واقعًا فقط فکر می کردیم که آیا چنین دیداری نصیب ما 
هم خواهد شــد و آیا ما هم می توانیم حضرت آقا را از نزدیک ببینیم و حتی در محضر ایشــان 
شعر بخوانیم و مطلبی را عرض بکنیم. این است که وقتی شنیدیم چنین سفری در کار هست 
برای ما باورنکردنی بود، و وقتی به بستگان و خانواده مان اطالع دادیم در واقع برای همۀ آن ها 
بسیار مایۀ خرسندی بود. موقعی که آنجا رسیدیم، نه تنها حضرت آقا را از نزدیک دیدیم، پشت 
سر ایشان نماز هم خواندیم )نماز مغرب و عشا(. بعد افطار بود و من متوجه شدم که ان شاءالله 
نوبت ما هم خواهد رسید که در محضر ایشان شعر هم بخوانیم. بنده آنجا شعر خودم را خواندم 
و از طرف ایشان هم مورد تشویق قرار گرفت. بعد از آن، کلیپی که از شعرخوانی بنده تهیه شده 

تهران  به  که  سفری  باقرخان:  مهدی  دکتر 
داشتم و در محضر مقام معظم رهبری شعر 
خواندم برای من فراموش شدنی نیست.
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بود در فضای مجازی پخش شد که بسیار مورد استقبال قرار گرفت و بازتاب همگانی داشت. 
در آن هنگام بنده احساس بسیار خوبی داشتم و نمی دانستم که خداوند متعال به خاطر کدام 
کار خوب بنده این موهبت را نصیب من کرد که نه فقط حضرت آقا را از نزدیک دیدم، بلکه در 
محضر ایشان شعر هم خواندم. از این نظر، این سفرم به ایران از تمامی سفرهای دیگرم به این 

کشور متفاوت بوده و خصوصیات منحصربه فرِد خودش را داشته است.

فرهنگ اسالمی: وضعیت شعر فارسی را در هند چگونه می بینید؟

باقرخان: وضع شعر فارسی در هندوستان 
چندان خوب نیســت؛ یعنی می شود گفت 
که اردو هم آن جایگاه شایســته و بایسته را 
ندارد و باید این را بپذیریم، چه برسد به زبان 
فارســی! البته هنوز بعضی با فارســی سر و 
کار دارند که این خودش بسیار خوشایند و 
امیدبخش اســت. ما گاهی می بینیم که بعضی از شاعران اردوزبان شمع زبان و ادب را روشن 
نگه داشته و این پرچم را در دست دارند، ولی آن هایی که به فارسی شعر بگویند و به زبان فارسی 
چنان تسلط داشته باشند که بتوانند شعر هم بگویند تعدادشان بسیار کم است. ما نمی توانیم 
بگوییم که فارسی در شرایطی است که بتوانیم افتخار کنیم که فارسی در هندوستان مشتری و 
طرف دار زیادی دارد و خیلی ها می توانند به زبان فارسی شعر هم بگویند، این درست نیست، 

تعداد مختصری هستند. 
با توجه به تناسب جمعیت و جمعیت مسلمانان و با توجه به اینکه عالقه مندان به زبان فارسی و 
تاریخ و تمدن و فرهنگ شناسی هند اینجا وجود دارند، من فکر می کنم که جا دارد که چندین 
برابر و خیلی بیشــتر از این از زبان فارسی استقبال شود که متأسفانه فعاًل دیده نمی شود، اما 
اردو چرا! می توان گفت که اردو در شــرایطی قرار دارد که بگوییــم داریم آبروداری می کنیم و 
تالش می کنیم که زبان و شــعر اردو را نگه داریم. وقتی زبان اردو به طور غیررســمی یا رسمی 

دکتر مهدی باقرخان: وضع شـــعر 
خوب  چندان  هندوستان  در  فارسی 

نیست.
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در چنین وضعی قــرار دارد، می توانیم بگوییم که زبان 
فارسی نیز باید در وضع بدتری باشد. 

فرهنگ اســالمی: به نظر شما، اشعار اسالمی 
در هندوستان در چه موقعیتی است؟

باقرخان: اشــعار اسالمی در یک سری مناسبت های خاص طرف داران خاص خودش را دارد 
و بعضًا می بینیم که اســتقبال زیادی از اشعار اسالمی هست؛ اما اگر به طور کلی نگاه کنیم، 
به نوعی می شــود گفت اشــعاری که در قالب غزل اســت توجه خوانندگان بیشــتری را جلب 
می کند. این نکته را می خواهم عرض کنم که اگر تصور کنیم که شعر اسالمی در هندوستان از 

نظر محتوای ادبی تأثیر ماندگاری روی عامه داشته باشد، متأسفانه این طور نیست. 
در بعضی اشعار که در شعرخوانی ها خوانده می شود و عزیزان آن ها را در محافل قصیده خوانی 
ما )که به مناســبت عزاداری برگزار می شــود( قرائت می کنند، می بینیم که این شــعر فقط به 
این دلیل رشــد می کند که متعلق به شخصیتی است که آن شخصیت مورد ارادت و عقیدت و 
اخالص مردم قرار گرفته است؛ اما موقتًا. چون آن شعر از نظر ساختاری و محتوایی خیلی قوی 
نیست، نمی تواند با اشعاری که در شعرخوانی های عمومی به صورت آزاد و در قالب فنی غزل 
خوانده می شود و تمامی موضوعات را در بر می گیرد، رقابت کند. این است که امروزه در هند 

وضع شعر دینی خیلی امیدوارکننده نیست.

فرهنگ اســالمی: شما شــاعرید و طلبه هم هســتید. به نظر شــما، چه اشتراکات و 
اختالفاتی میان حوزۀ علمیه و دانشگاه وجود دارد؟

باقرخان: در رابطه با اختالفات حوزه و دانشگاه، می توانم عرض کنم که حوزۀ علمیه یک سری 
چیزها دارد که به نظرم دانشــگاه ندارد و یک سری چیزها را ما در دانشگاه می بینیم که حوزه 
باید سراغ آن ها برود. به هرحال، هر دو در شرایطی هستند که می توانند از همدیگر یاد بگیرند 

و  علمیه  حوزه هـــای 
از  می توانند  دانشگاه ها 
همدیگر یاد بگیرند.
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تا باعث افزایش اعتبارشان شود. چیزی که دانشگاه می تواند از حوزه یاد بگیرد این است که 
حوزۀ علمیه نظام و سیســتم آموزشی اش طوری است که روشــی تحت عنوان مباحثه وجود 
دارد. این مباحثه دقیقًا همان چیزی است که به تازگی سیستم آموزشی دبیرستان تا دانشگاه 
دنیا تازه متوجه شده اند و دارند داد می زنند که ما باید یادگیری مشارکتی داشته باشیم )یعنی 
مطالب را به صورت گروهی یاد بگیرند( و فکر می کنند چیز تازه ای را کشــف کرده و به دســت 
آورده اند؛ با اینکه این یک روش اســت که در حوزه های علمیۀ شیعه در سراسر دنیا می بینیم 
و این روش و این شــیوه همیشه وجود داشته است و برای یادگیری یک موضوع بسیار مفید و 
ســازنده است و اساسًا در تمام حوزه های علمیۀ تشــیع به طور عملی وجود دارد. دانشگاه ها 
خیلی به مباحثه اعتقاد ندارند، یعنی خیلی باور نمی کنند که این روش هم عملی اســت و به 
صورت گروهی می شود مباحثه کرد و به جایی رسید. این آن چیزی است که دانشگاه می تواند 

از حوزه یاد بگیرد. 
نکتۀ دوم این اســت که وقتی دانشــگاه و نظام دانشگاه و سیســتم آموزشی دانشگاهی با تمام 
خوبی ها و خرابی هایش در دنیا اعتبار و رسمیت پیدا کرده است، باید حوزۀ علمیه هم فکری بکند 
که چه کارهایی الزم است تا سیستم آموزشی و مدارک و محصول حوزه های علمیه هم آن اعتبار 
را کســب کند. این بحث مفصلی است که چه چیزهایی الزم است که انجام بگیرد تا حوزه های 

علمیه هم بتوانند آن اعتبار رسمی را به دست بیاورند که به هرحال به نفع حوزه و طالب است.

فرهنگ اســالمی: به نظر شــما، آیا ضروری است که یک طلبۀ شــاعر در اشعارش از 
اصطالحات حوزوی استفاده کند؟

باقرخان: من فکر می کنم که تا حدودی غیرطبیعی 
است که ما انتظار داشته باشیم که اشعار یک طلبۀ 
شاعر ُپر از اصطالحات طلبگی و حوزوی باشد، این 
اصاًل منطقی نیســت؛ چون به هرحال ما برای شعر 
تعریفی داریم در تعریف شعر هیچ کدام از این قیدها 

حوزه های  بـــزرگ  ویژگی 
و  مشارکتی  یادگیری  علمیه 

مباحثه است.
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ذکر نشده است. شعر خوب آن است که شنونده و مخاطب تا آن را بشنود بر دلش بنشیند. من 
فکر می کنم که اگر ما این طور فکر کنیم که باید شاعر در اشعارش ثابت کند که من یک طلبه 
هســتم و لذا از اصطالحات طلبگی و حوزوی اســتفاده کند، این اصاًل انصاف نیســت. شعر 
گفتن و شــاعر بودن ذوق الهامی و عطیۀ ربانی و موهبت خداوندی است. کسی می تواند هم 
یک پزشک خوب باشد و هم شاعر، هم مهندس باشد و هم شاعر، هم طلبه باشد و هم شاعر. 
اگر این تئوری را قبول کنیم، اگر یک مهندس شاعر هم هست باید در شعرش از اصطالحات 
مهندســی استفاده بکند که قطعًا این طور نیست، یا اگر یک نفر پزشک است لزومی ندارد که 

در اشعارش از اصطالحات پزشکی استفاده کند. 
در تبیین مطالب شــعری و برای ســرایندگی شعر، 
آنچه که ایده آل و اســتاندارد اســت این است که به 
زبان آسان باشــد. باید مطالبی که آدم می تواند آن 
را در زندگی خودش لمس کند به نحو احســن بیان 
کرد. من فکر می کنم که این طور فکر کردن به سود 
فن و هنر شاعری نیست که بگوییم الزامی است که 

اگر شاعری طلبه باشد از اصطالحات متون درسی اش استفاده کند و آن کلمات را در شعرش 
به کار بگیرد. من قطعًا با این گفته موافقت نمی کنم. 

فرهنگ اســالمی: شما به این امر اشــاره کردید که وضعیت زبان فارسی در هند زیاد 
مطلوب و پسندیده نیست. برای ترویج زبان فارسی در هند چه راه و روشی را پیشنهاد 

می کنید؟

باقرخان: برای ترویج زبان فارســی در کشــوری مثل هندوستان و کشــورهای دیگر شبه قاره 
نکاتی هست که خیلی حائز اهمیت است. 

اول اینکه ما باید فضایی را ایجاد کنیم که فضای همدلی و هم گرایشی و هم فکری باشد. کسانی 
که با این زبان و ادب فارســی کار دارندـ  چه شــاعر و اســتاد دانشگاه و چه دانشجوی مقاطع 

هند  شبه قارۀ  پارسی گویان 
باید بـــا یکدیگر در تعامل و 
ارتباط باشند.
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دکتراـ  باید به بهانه های مختلف هرچه بیشــتر دور هم جمع شوند و چالش ها و فرصت ها را با 
همدیگر در میان بگذارند و ببینند که این کار را چگونه باید انجام داد. این بسیار راهگشاست. 
عالوه بر این، من فکر می کنم که دیگر وقتش رسیده است که ما شبه قار ه ای ها باید در خصوص 
متون درسی که در مراکز آموزشی ما رایج است تجدید نظری کنیم که چه کار کنیم که دانشجو 
به سمت یادگیری زبان فارسی برود، آن هم یادگیری ای که کاربردی باشد نه خیلی سنتی. به 
هرحال، با احترام به ادبیات کهن، یک دانشــجو اگر تمام ادبیات را هم بلد باشد اما نتواند در 
زندگی عملی خودش از این زبان استفاده کند، خودش هم تا مدت مدیدی نمی تواند با زبان 
فارسی زندگی کند و جامعه و شرایط طوری است که این وضع را اصاًل نمی طلبد. پس جا دارد 
که ســبک یادگیری و یاد دادن زبان فارسی طوری باشد که دانشجویان بتوانند رشد کنند و از 
نظر عملی اســتفاده کنند. از نظر اقتصادی نیز مالحظاتی وجود دارد. به اضافۀ این ها، ذوق 

ادبی و شعری باید باشد. 
عالوه بر این، من فکر می کنم که باید یک گام اساسی برداشته بشود و یک سیاست گذاری مستقلی 
صورت بگیرد تا از دانشجویان در مقاطع فوق لیسانس تا دکترا در هر کشور غیرفارسی زبان به طور 
جدی حمایت و پشتیبانی شود که آن ها انگیزه پیدا کنند. باید فضای بازی برای آن ها آماده بشود 
که بتوانند مشــکالت خودشان را درمیان بگذارند و عزیزانی هم که سن و سالی در زبان فارسی 
گذرانده اند دست آ ن ها را بگیرند و کمکشان بکنند. کمک تنها کمک مادی نیست، کمک علمی 
و آموزشی نیز هست. معمواًل شرایط طوری نیست که یک دانشجو بتواند تمام نیازهای علمی را 
از خود اســتاد دانشگاه یا از بخشی که در آنجا درس می خواند برطرف کند. باید مجموعه ای را 
تشکیل دهیم که دانشجویان حداقل در سطح ملی با همدیگر در ارتباط باشند، چه با استفاده 
از اینترنت و فضای مجازی باشد یا هر طور دیگر. باید بیشتر ذکر و فکرشان زبان فارسی باشد و 

بیشتر واژه ها و کلمات فارسی به گوششان بخورد. 

فرهنگ اسالمی: از شما برای وقتی که در اختیار ما گذاشتید بسیار سپاسگزاریم. شما 
را به خدا می سپاریم.
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هرچند قلِب دشمنت از کفر و کین ُپر است
نــام بزرگوار تو در هند و چین ُپر اســت
عاَلمــی بــزرگان  تمــام  ســرحلقۀ 
از احمد و محمِد تو هر نگین ُپر اســت
بی گور و بی نشان شده اند اهل ظلم و جور
از تربت شــهید ره حق، زمین ُپر است
من را هراس نیست ز شمشیر دشمنان
کز قطره های خون دلم، آستین ُپر است
هرچند سجده نیست مرا جز به درگهش
از نــور آفتاب خیالش، جبین ُپر اســت
بشنو ز گوش هوش و ضمیر و ز قلب پاک
قرآن همیشه از سخن دلنشین ُپر است
عمری گذشت و دفتر دل های عاشقان
از صائب و کلیم و غنّی و حزین، ُپر است

یک

نمونه ای از اشعار مهدی باقرخان
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راز دوام گلشــن و ابر و بهار چیســت؟
مفهوم عشق، معنی قول و قرار چیست؟
هر روز، روز حشر شد و شب، شب فراق
ترســم ز روز واقعه و نور و نار چیســت؟
بنگر بدون ســایۀ زلفت چه می کشــم
از من مپرس روز چه و روزگار چیســت
یک چنــد عاشــقانه کنــار دلــم بمان
جز عشق، در جهان فنا ماندگار چیست؟
ای روزگار! مشــکل من حل نشد هنوز
مرگم رسید... مرضی پروردگار چیست؟

دو

چیزی به جز دعا، َدم مرگم، لبم نداشت
احساس رنج و غصه و درد و َالم نداشت
یــاران یار، سینۀ شــان غــرق کینه بود
من همچنان به غیر محبت دلم نداشت
او همچنان کریم و عطابخش و مهربان
کس غیر از او تفقد و لطف و کرم نداشت
در رنج و غم گذشت حیات و پس از وفات
جسممـ  دریغ!ـ  قبر و حریم و حرم نداشت
آن َمشــِک ناامیــد چو افتاد بــر زمین
قلبش ُپر از َالم شد و دستش عَلم نداشت
آمد به سوی خیمه، به دندان گرفته مشک
آمد به سوی خیمه، ولی دست هم نداشت
کربــال ســاالر  عنایــت  بــا  حشــر  در 
چشمم پی شفاعت او بود و غم نداشت

سه
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بار دگــر تمام جهــان را خــزان گرفت
از داغ کربــال دل صاحبــدالن گرفــت
از کوهسار عشــق صدا می چکد مدام
غوغای یا حســین زمین و زمان گرفت
آن ظهــر ناگزیــر زمین نیــز گریه کرد
از غربــت همیشــۀ او، آســمان گرفت
حلقوم حق نوای شــهیدان ز خون دل
بر ظلم حمله کرد و سنان و کمان گرفت
ای چاره ســاز درد و بال! دستمان بگیر
بی تو چگونه دامن یزدان توان گرفت؟
قلبم اگرچه رنج و مالمت کشــیده بود
امــا ز ِورد نــام تــو آرام جــان گرفــت
می خواستم غزل بسرایم، دلم شکست
رفتم ز ســوگ مرثیه گویم، زبان گرفت

چهار
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عشق فهمید که جان چیست، دل و جانش نیست
سرخوش آن کس که در این ره سر و سامانش نیست
عشق تو راز بزرگی است که درکش سخت است
درد من درد و بالیی اســت که درمانش نیســت
من در آن شــهر خموشــان و ســکونم که کسی
نیســت بیابانــش  مغیــالن  خــار  از  ترســی 
اوســت آزادی  کعبــۀ  او  دل  قتلــگاه 
می رود ســوی خــدا، بیــم ز میدانش نیســت
آنکــه قربــان ره صــدق و صفا شــد، بی شــک
آدمــی نیســت در این دهر که قربانش نیســت
دعوتــت بانگ اذانی اســت کــه می خواَندمان
کربــالی تو نمازی اســت کــه پایانش نیســت
نیــزه و تیــغ و ســنان مانــد و ســواران رفتنــد
هیچ در دشــت به جز زخم شــهیدانش نیست

پنج
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بی مسئولیتی های 
جامعۀ جهانی در برابر 

تراژدی انسانی قرن در یمن

عربستان در ششــم فروردین 1394 بزرگ ترین 
تجاوز نظامی خود را به یمن با 100 هواپیمای 
جنگنده و 150 هزار نیــروی نظامی آغاز کرد. 
فرمان حملۀ نظامی توسط عادل الجبیر ـ وزیر 
امور خارجه و سفیر پیشین عربستان در آمریکاـ  
از خاک آمریکا صادر شد. این حادثه از دو حالت 
خارج نبود: یا عربستان می خواست دولت وقت 
آمریکا به ریاست جمهوری اوباما را در برابر عمل 
انجام شده قرار دهد که در مسائل و موضوعات 
مختلف از جمله توافق هســته ای با ایران با آن 
چالش پیدا کــرده بود، یا اینکه حمایت و چراغ 

سبز آمریکا را نیز با خود داشت. 

احمد کاظم زاده 
کارشناس ارشد خاورمیانه
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البتــه این اولین بار نبود که یمن آماج حمالت عربســتان قرار می گرفت. قباًل نیز جنگ هایی 
بین دو کشــور رخ داده بود، اما سطح و گســترۀ آن ها هرگز در حد و اندازۀ تجاوز نظامی اخیر 
عربســتان نبوده است. عربســتان در این جنگ فراگیر هیچ حد و مرزی برای خود قائل نشد، 
همــۀ اصول اخالقــی و قوانین بین المللی و مقــررات مربوط به جنگ شــرافتمندانه را زیر پا 
گذاشــت، و با نادیده گرفتن حقوق غیرنظامیان عماًل راهبرد زمین سوخته را در یمن در پیش 
گرفت. عربســتان و هم ائتالفی های آن در حمالت هوایی خود با هدف قرار دادن همۀ اماکن 
غیرنظامی کوشــیده اند یمن را به یک خرابۀ بزرگ تبدیل کنند. عربســتان برخالف سیاست 
اعالمــی خود )که هدف از جنگ را بازگرداندن عبدربه منصــور هادی به قدرت و عقب راندن 
حوثی هــا و انصــار الله از صنعا اعالم کرده اســت( در عمل همۀ مردم و ســاکنان یمن را مورد 
هدف قرار داد و حتی مجالس عروسی، مساجد، بیمارستان ها، انبارهای غله و مواد غذایی، و 

کارخانه ها نیز از این حمالت در امان نماندند. 
به موازات حمالت گســتردۀ هوایی، عربســتان محاصرۀ شــدید دریایی را نیز بر یمن تحمیل 

کرده و بــه بهانۀ جلوگیری از ورود ســالح، 
از ورود مــواد غذایی و کمک های ارســالی 
جلوگیــری  نیــز  خارجــی  بشردوســتانۀ 
کرده اســت. در نتیجه، به مــردم جنگ زدۀ 
یمن یــا هیــچ کمکی نمی رســد یــا اینکه 
کمک های ارسالِی گاه گاهی کفاف نیازها را 
نمی کند و این امر بر عمق و شدت وخامت 
اوضاع انســانی در این کشــور اســالمی و 
عربــی فقیر افزوده اســت. با وجــود حاکم 
شــدن چنین اوضاع غیرانسانی، متأسفانه 
هیچ اقدام و حرکت درخــوری برای مقابله 
با این وضعیت دیده نمی شــود. میلیون ها 
انســان بی گناه، بخصوص زنان و کودکان، 

فرمان حمله به یمن توســط 
عادل الجبیر از آمریکا صادر شد.
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ناخواسته مرگ را پیش چشم خود می بینند 
بدون آنکه بتوانند بــرای مقابله با آن کاری 

انجام دهند. 
سؤالی که مطرح می شود این است که: چه 
عواملی موجب شده است کشورهای جهان 
ـ به خصوص کشورهای اسالمی و عربیـ  در 
قبال فجایع انسانی حاکم بر یمن حتی در ماه مبارک رمضان این قدر بی تفاوت و بی مسئولیت 
باشند؟ سؤال بعدی این است که: برای شکستن این سکوت دهشتناک چه باید کرد و چگونه 

می توان حداقل از تشدید فاجعۀ انسانی در یمن جلوگیری کرد؟
قبل از ارائۀ پاسخ، نیاز است که نمایی هرچند کوچک از عمق و گسترۀ فاجعۀ انسانی حاکم بر 

یمن ارائه شود تا ابعاد تأسف بار این سکوت و راهکارهای جبرانی بهتر مشخص شود. 

نمایی واضح تر از فاجعۀ انسانی حاکم بر یمن 
فجایع انسانی جاری در یمن را می توان به دو بخش تقسیم کرد: بخش اول فجایعی است 
که به طور مستقیم از اقدام نظامی عربستان به یمن ناشی می شود؛ دوم، آثار غیرمستقیم تحمیل 
جنگ بر یمن است که به شکل قحطی و بیماری های واگیر )همچون وبا( ظهور و بروز کرده است. 
در بخش نخســت باید گفت هرچند آمار دقیق تلفات انسانی و میزان خسارات جنگ یمن با 
توجه به حجم و گسترۀ آن هنوز مشخص نشده است )که این خود بخش دیگری از مظلومیت 
مردم یمن و بایکوت رسانه ای را در قبال آنان آشکار می کند(، از البه الی اظهارات صورت گرفته 
می توان فهمید که تجاوز نظامی و هوایی عربســتان به یمن تاکنون دسِت کم 17 هزار کشته، 
alwaght.( 45 هزار زخمی، و بیش از 2.5 میلیون آوارۀ داخلی از یمنی ها بر جا گذاشته است
com/fa/News/97199(. البته امکان دارد آمار واقعی کشــته ها خیلی بیش از این ها باشد، 

چرا که خیلی از کشته ها قبل از اینکه به ثبت ادارۀ بهداشت برسند دفن می شوند. 
امــا بخش دوم از فجایع انســانی که هر روز هم ابعاد وســیع تری به خــود می گیرد به عوارض 
و پیامدهای غیرمســتقیم جنگ تحمیلی عربستان بر یمن مربوط می شود. علی رغم بایکوت 

در یمن، میلیون ها انســـان بی گناه 
مرگ را در مقابل چشم خود می بینند؛ 

بدون آنکه بتوانند کاری انجام دهند.
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رســانه ای کــه در قبال فجایــع ناشــی از جنگ ظالمانۀ عربســتان 
علیــه یمن صــورت می گیرد، بــاز اظهاراتی که مســئوالن نهادهای 
بشردوستانۀ سازمان ملل گاه و بیگاه ابراز می دارند بسیار هشدارآمیز 
است. به گفتۀ مسئوالن سازمان ملل متحد، هر دقیقه یک کودک زیر 
پنج ســال در یمن بر اثر قحطی، بیماری، عدم دسترسی به امکانات 
بهداشــتی، یا عدم رسیدگی پزشــکی جان خود را از دست می دهد 
fa.euronews.com/2017/05/03/aid-expert-warns-of-(

.)famine-in-yemen

یان ایگلند ـ کارشناس امدادرسان سازمان ملل ـ در سخنانی با بیان 
اینکه این بحران آن گونه که شایسته است مورد توجه بین المللی قرار 
نگرفتــه تصریح کرد: »همۀ تالش های ما از طریق برنامۀ جهانی غذا 
به ســه میلیون و 100 هزار نفر از هفــت میلیون نفری که در معرض 
قحطی قرار دارند رسیده است. این یعنی اینکه اساسًا چهار میلیون 

نفر در آوریل هیچ چیزی دریافت نکردند و این مردم عماًل وارد دایرۀ قحطی شده اند.« وی در 
ادامه، با بیان اینکه نیم میلیون کودک شــاید هر لحظه هالک شــوند و این مسئله عماًل برای 
بسیاری در داخل منازل خودشان به آرامی و به شکل فاجعه بار رخ می دهد، بی تفاوتی جامعۀ 
جهانی را مورد سرزنش قرار داد و تصریح کرد: »من از آنچه در یمن ویران شده در جریان جنگ 
و قحطی دیدم و شنیدم بسیار شوکه شدم. جهان اجازه می دهد حدود هفت میلیون مرد و زن 
و کودک به تدریج و به شــکلی بی سابقه از بین بروند. 60 درصد )جمعیت حدود 27 میلیونی 
یمن( با نبود امنیت غذایی مواجه اند و حدود هفت میلیون نفر نمی دانند وعدۀ غذایی بعدی 

 .)donya-e-eqtesad.com/SiteKhan/1203381( »خود را از کجا تهیه کنند
از دیگر ســو، ظهور و شیوع بیماری های واگیرـ  از جمله وباـ  وخامت اوضاع انسانی را بیش از 
پیش تشدید کرده و عماًل جان 27 میلیون مردم این کشور را به طور جدی تهدید می کند؛ چرا 
که این نوع بیماری ها هیچ حد و مرزی برای خود نمی شناسد و به خصوص شیوع آن با میزان 

فقر و نبود امکانات بهداشتی، که یمن اکنون درگیر آن است، ارتباط مستقیم دارد. 
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البته نباید از این واقعیت غافل شد که تالش های عربستان برای فقیر نگه داشتن یمن سابقۀ 
طوالنی دارد و به ســال ها قبل از تحمیل جنگ بر یمن برمی گردد. در حالی که سابقۀ تمدنی 
یمن به قرن ها پیش برمی گردد و این ســرزمین تنها در بخشــی از تاریخ خود شاهد حکومت 
1000 سالۀ زیدی ها بوده، عمر عربستان حتی به یک قرن هم نمی رسد. اگر کشف و استخراج 
نفت نبود، موجودیت سیاسی به نام عربستان سعودی هرگز تشکیل نمی شد و زندگی قبیله ای 
در این سرزمین به روال گذشته استمرار می یافت. بر این اساس، عربستان همواره با اینکه یمن 
همانند خیلی دیگر از کشــورهای جهان به سطح قابل قبولی از توسعه یافتگی برسد مخالف 
بوده و سال ها با عضویت این کشور در شورای همکاری خلیج فارس مخالفت می کرد. مایکل 
برچــرـ  از صاحب نظران سرشــناس در عرصۀ مطالعۀ بحران های بین المللــیـ  بر این اعتقاد 
است که دولتی که از عمر و قدمت طوالنی برخوردار است در مقایسه با دولتی که جوان است 
رفتارهای به مراتب مســالمت آمیزتر و خویشتندارانه تری از خود نشان می دهد؛ لذا، بین عمر 
یک دولت و نوع رفتاری که در وضعیت بحرانی از خود نشان می دهد ارتباط مستقیمی وجود 

برای شکستن این 
سکوت دهشتناک 
که در قبال فاجعۀ 

یمن بر جهان 
حاکم است چه 

باید کرد؟
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دارد. اگر از این منظر به موضوع نگاه شــود، کاماًل مشــخص می شود که بخشی از رفتارهای 
بحران زا و تشــنج آمیز عربســتان در منطقهـ  به خصوص در قبال یمــنـ  از عمر کوتاه و خامی 
سیاسی این کشور ناشی می شود، که البته با به قدرت رسیدن نسل جوان و بی تجربه همچون 

محمد بن سلمان این وضعیت بدتر هم شده است. 

علل و عوامل بی مسئولیتی ها در قبال فجایع جنگ یمن 
به چند عامل و متغیر می توان به عنوان علل مهم اشــاره کرد، اما نکتۀ قابل توجه این 

اســت که در همۀ موارد می توان مسئولیت 
عربســتان را مشــاهده کــرد. از جمله این 

عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

پیــش  از  وارونــه  تفســیر  ارائــه   .1
زمینه های جنگ یمن 

در بررســی چرایــی عملکرد غیرمســئوالنۀ 
جامعۀ جهانی در قبال تجاوز عربستان به یمن باید به این واقعیت تلخ توجه داشت که از آغاز 
این تجاوز، رسانه های غربی و عربی که تقریبًا انحصار خبر را در اختیار و کنترل خود داشتند 
واقعیت های جنگ را وارونه نشان داده اند. عربستان در توجیه توسل به جنگ علیه یمن به دو 
عامل انحرافی متوســل شده اســت که رگه هایی از آن همچنان در ذهن افکار عمومی جهانی 
باقی مانده است: نخست اینکه عربستان با خرید مواضع رسانه های غربی از همان ابتدا افکار 
عمومی و مجامع جهانی و کشــورهای جهان را فریب داد و این گونه القا کرد که گویا حوثی ها 
به کودتا علیه دولت قانونی این کشور به رهبری عبدربه هادی منصور دست زده و قدرت را در 
این کشور تصاحب کرده اند و عربستان در تالش است قدرت را به صاحب اصلی اش بازگرداند، 
اما واقعیت امر این است که حوثی ها پس از آن علیه دولت عبدربه وارد عمل شدند که مشخص 
شد عربستان در تالش است به واسطۀ وی طرح موسوم به اقالیم را به این کشور تحمیل کند. 
طبق این طرح، می بایســت یمن به شــش اقلیم یا ایالت تقســیم می شــد و در عین حال این 

تاکنون بیش از 460 هزار نفر در یمن 
از 2.5  کشته و زخمی شده و بیش 
میلیون نفر آواره شده اند.
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تقسیم بندی به گونه ای صورت می گرفت که دسترسی حوثی ها را به دریا یا منابع نفتی از بین 
.)farsnews.com/13941114001680( می برد

دوم اینکه عربستان این ذهنیت را ایجاد و القا کرد که ایران در پشت تحوالت یمن و قدرت گیری 
حوثی ها و انصارالله قرار دارد؛ حال آنکه برخورد و رفتار اعتمادسازانۀ انصارلله در طول قیام و 
سابقۀ تاریخی حوثی ها و محبوبیت آن ها در بین مردم این کشور بود که باعث شد آن ها رهبری 
قیام را بر عهده بگیرنــد )tasnimnews.com/fa/news/1394/01/25/710992(، بنابراین 
حمایت معنوی ایران از انصار الله و حوثی ها به علت حمایت اکثریت مطلق مردم این کشور از 

آن ها بوده است. 
از طــرف دیگر، نباید از این واقعیت نیز غافل شــد 
که عربســتان از فضــای جنگ یمن بــرای عبور از 
پیچ خطرناک انتقال قدرت در داخل این کشــور از 
نسل قدیم به نسل جدید استفاده می کند. با توجه 
به اینکه مدعیــان قدرت در نســل جدید به مراتب 
بیشتر از قدیمی هاســت که رو به انقراض هستند، 
جنگ یمن با وجود هزینه های سنگینی که برای عربستان به همراه داشته از این جهت برای 
زمامداران این کشــور ثمربخش بوده که توانسته اند توجه افکار عمومی داخلی و خارجی را از 
جنگ قدرت داخلی به خارج منحرف کنند. از این دید، بین تالش های محمد بن ســلمان ـ 
وزیر دفاع ـ به عنوان یکی از چهره های نســل جدید قدرت طلب سعودی برای تصاحب کامل 
قدرت و رســیدن به مقام پادشاهی و توسل شــتاب زدۀ وی به جنگ علیه یمن در مقام وزارت 
دفاع ارتباط معناداری وجود دارد )mashreghnews.ir/news/434886(؛ همچنین، به نظر 
می رسد شاهزادگان جوان سعودی از این موضوع هم نگران هستند که آشکار شدن شکست 
در جنگ یمن باعث از سر گیری و گسترش اعتراضات داخلی شود و نظام سیاسی این کشور 
را تا مرز فروپاشــی پیش ببرد. بر این اساس، وحشت و کابوســی که شاهزادگان تازه به دوران 
رسیدۀ سعودی از علنی شدن شکست در جنگ یمن دارند آن ها را وامی دارد که برای پوشاندن 

ناکامی های نظامی همچنان بر ادامه و تشدید جنگ و بمباران کشور یمن پافشاری کنند.

چهار میلیـــون نفر در یمن 
غذایی  مواد  قحطی  گرفتار 

شده اند.
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2. مجازات نشدن عربستان به علت ارتکاب جنایات جنگی 
عربستان از زمان تجاوز نظامی به یمن بارها مرتکب جنایات جنگی گسترده شده است. 
حملــه به اهداف غیرنظامی طبق اصول و قوانین بین المللی )از جمله کنوانســیون های ژنو( 
محکوم اســت و مصداق بارز جنایات جنگی محسوب می شود و عربستان بارها و بارها به این 
اقدام دســت زده و شاهد مثال آن هزاران کشــته و زخمی و میلیون ها آواره ای است که از این 
جنگ باقی مانده اســت. خیلی از این افراد در میدان جنگ کشــته و زخمی و آواره نشده اند، 
بلکه گرفتاری آنان در نتیجۀ حمالت هوایی گستردۀ عربستان به منازل یمنی ها ـ به خصوص 
در مناطق شــمالی حوثی نشینـ  روی داده است که در عین حال از عمدی بودن این حمالت 
حکایــت دارد. اتخــاذ رویکرد اغماض از ســوی جامعــۀ جهانی )به عبارت دیگــر، زمامداران 
غرب( موجب شده اســت که عربستان نیز همانند رژیم صهیونیســتی خود را به اجرای مفاد 
قطعنامه هایی که به ضررش تصویب شــده یا حتی به اصول اولیۀ قانون و مقررات بین المللی 
)از جمله مفاد کنوانسیون های ژنو( متعهد نداند. دقت در مفاد این قطعنامه ها نشان می دهد 

هر دقیقه، یک 
کودک زیر پنج 
سال در یمن 
می میرد.
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که دســِت کم در چهار قطعنامه از شــش قطعنامــۀ صادره )به شــماره های: 2014، 2051، 
2140، 2201، 2204، و 2216( از طرفین درگیری خواسته اند تا شرایط عبور محموله های 
farsnews.com/newstext.( بشردوســتانه را تســهیل کنند و مانع رســیدن آن هــا نشــوند
phpnn=13940301000269(. قطعنامــۀ 2216 )مصوب 14 آوریل 2015 م.( در بند نهم 

»از طرفین می خواهد تا شــرایط تحویل سریع، ایمن، و بدون مانِع کمک های بشردوستانه را 
تسهیل نمایند تا به دست مردمان نیازمند به کمک هایی از قبیل امداد پزشکی برسد.« عالوه 
بر این، مطابق اصول و قوانین حقوق بین الملل، امدادرســانی به غیرنظامیان حین جنگ نیز 

مورد تأکید قرار گرفته است. 
مطابق با مادۀ 23 کنوانســیون چهارم ژنو 1949 راجع به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان 
جنگ، هر دولت متعاهد به محموله های دارو و لوازم بهداری که منحصرًا برای سکنۀ غیرنظامی 
دولت متعاهد دیگر )حتی دشمن( فرستاده شود آزادی عبور می دهد. همچنین دولت متعاهد 
بــه هرگونه محمولۀ خوار و بار ضروری، پوشــاک، و مواد مقوی مخصوص کودکان کمتر از 15 
سال و زنان باردار اجازۀ عبور خواهد داد. دولت ها مکلف هستند که 
بدون هیچ مانع تراشــی و بهانه اجازۀ رســیدن مواد ضروری از جمله 
ensani.ir/( مواد دارویی و غذایی به غیرنظامیان دشــمن را بدهند

 .)fa/content/142901/default.aspx

پروتکل اول الحاقی راجع به مخاصمات مسلحانۀ بین المللی 1977 
نیــز به تقویت این موضع پرداخت. مواد 69 و 70 پروتکل نســبت به 
اجازه و تســهیل عبور محموله های امدادی تعهدات جدیدی را برای 
دولت ها وضــع کردند؛ بدین صورت که پروتــکل اول، نه مانند مادۀ 
23 کنوانســیون چهــارم ژنو بــرای افرادی خاص، بلکه همۀ ســکنۀ 
غیرنظامی را در ســرزمین اشــغالی یا ســرزمیِن در کنتــرل یکی از 
hawzah.net/( طرف هــای مخاصمه را تحت حمایت قرار می دهــد

.)fa/Article/View/90478
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3. پشتگرمی عربستان به حمایت رژیم صهیونیستی و البی های آن در جهان 
چرخش 180 درجه ای در سیاســت محافظه کارانۀ عربستان تنها در صورتی می تواند 
قابل توجیه باشد که این کشور تکیه گاه و پشتیبانی های الزم را برای این کار داشته باشد. بررسی 
روند تحوالت نشــان می دهد که بین روند عادی ســازی روابط عربستان با رژیم صهیونیستی 
و اتخاذ رویکرد جنگ طلبانه از ســوی ریاض ارتباط مســتقیم و معنــاداری وجود دارد. بر این 
اساس، مشخص می شود یکی از تکیه گاه هایی که عربستان و نسل جدید قدرت برای اتخاذ و 
پیشبرد سیاست های جنگ طلبانه انتخاب کرده رژیم صهیونیستی و البی آن ها در آمریکاست. 
بر این اســاس بی دلیل نیســت که تشابه عجیبی بین شــیوه های نظامی عربستان در جنگ 
یمن با شیوه های نظامی رژیم صهیونیستی در فلسطین و دیگر کشورهای عربی همجوار آن 
دیده می شــود. اگر رویکردهای جنگی رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی )از جمله 
در جنگ های 22 روزه و 51 روزه علیه غزه( با جنگ عربســتان علیه یمن مقایسه شود، نکات 

تشابه زیادی در این دو سلسله جنگ یافت می شود. 
اولین تشابه در این است که در همۀ این جنگ ها یک طرف )عربستان در جنگ یمن و اسرائیل 
در جنگ های غزه( به جنگنده های هوایی ساخت آمریکا مجهز بوده اند و طرف مقابل یا مانند 
حماس ســالح ضّدهوایی بــرای مقابله با این حمالت در اختیار نداشــته یــا اینکه مانند یمن 
به ندرت قادر شــده از این تسلیحات اســتفاده کند. این امر موجب شده که عربستان در یمن و 
رژیم صهیونیستی در غزه در انجام حمالت هوایی خود علیه ساکنان این مناطق با هیچ مانع و 
محدودیتی مواجه نباشند، و در نتیجه کوشیده اند از حداکثر ظرفیت و توان خود استفاده کنند. 
البته در این میان، این مســئله نیز مطرح اســت که عربستان در حمالت هوایی خود به یمن از 

خلبانان اسرائیلی هم کمک گرفته است. 
دومیــن وجه تشــابه این اســت کــه در هر 
دو جنــگ علیه غزه و یمن اغلــب قربانیان 
غیرنظامیــان بــوده و هســتند و به نــدرت 
فــرد نظامی را می توان در میان کشــته ها و 

مصدومان یا آوارگان پیدا کرد. 

نیم میلیون کودک در یمن در معرض 
مرگ قرار دارند.
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ســومین وجه تشابه این اســت که یمن در محاصرۀ کامل دریایی عربستان و غزه در محاصرۀ 
کامل دریایی رژیم صهیونیستی است و همین امر موجب مجازات دسته جمعی ساکنان غزه و 
یمن شده اســت. اگر تا قبل از جنگ یمن از غزه به عنوان بزرگ ترین زندان جهان یاد می شد، 
اکنون می توان این تعبیر را برای یمن به کار برد که بیش از 20 میلیون ســکنۀ این کشور را در 

محاصرۀ نظامی رژیم سعودی قرار داده است. 
چهارمین وجه تشــابه این است که در هر دو جنگ یمن و غزه از تسلیحات ممنوعه )از جمله 
بمب های خوشه ای( استفاده شده اســت و این آمار تلفات غیرنظامیان را افزایش داده است. 
بمب های فسفری از جملۀ این سالح هاست که در هر دو جنگ استفاده شده و نشان می دهد 
که راهبرد متجاوزان صهیونیســتی و ســعودی در هر دو جنگ زمین سوخته بوده است و این 

راهبرد مردم مظلوم غزه و یمن را در وضعیت مشابهی قرار داده است. 
پنجمین تشــابه این اســت که عامالن حمله و مرتکبان جنایات جنگی در یمن و غزه )یعنی 
عربســتان و رژیم صهیونیستی( هیچ مســئولیتی در قبال اقدامات خود احساس نمی کنند 
و حتــی حاضر به اجــرای تعهدات خود در قبال کنوانســیون های بین المللی و قطعنامه های 
سازمان ملل نیستند. رژیم صهیونیستی از نفوذ البی خود در سازمان ملل و قدرت های غربی 
و عربســتان از نفوذ مالی و دالرهای نفتی خود برای بی اثر کردن قطعنامه های سازمان ملل و 

دور زدن آن ها استفاده کرده اند. 
وجه تشابه ششم تالش برای ایجاد ائتالف ـ ولو ساختگی ـ برای پیشبرد جنگ بوده است. در 
حالی که رژیم صهیونیستی بر ائتالف تاریخی و استراتژیک خود با آمریکا برای جنگ در غزه 
و بهره گیری همه جانبه از حمایت های آن تکیه کرد، عربستان سعودی عالوه بر آمریکا تالش 
کرد تــا ائتالفی منطقه ای تشــکیل دهد تا 

وانمود کند که در این تجاوز تنها نیست. 
وجه تشــابه هفتم این است که هدف هر دو 
)رژیم صهیونیستی و رژیم سعودی( تضعیف 
محور مقاومت اســالمی ضّد صهیونیستی 
و جمهــوری اســالمی ایــران اســت. رژیم 

اجازه  ]غرب[  جهـــان  ایگلند:  یان 
می دهد هفـــت میلیون مرد و زن و 

کودک در یمن از بین بروند.
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صهیونیســتی ســال ها ایران و محور مقاومــت را اصلی تریــن تهدید برای امنیــت ملی خود 
می دانســت و برای همراه کردن دیگر کشــورها با خود می کوشید مقاومت را همپای تروریسم 
معرفی کند. به تازگی، عربستان نیز علنًا با این رژیم همراه شده است و برای اینکه افکار عمومی 
بین المللی و جامعۀ جهانی را از منشأ اصلی تروریسم تکفیری )یعنی باورهای وهابی( منحرف 
کند، می کوشد مقاومت و ایران را منشأ و مصداق تروریسم معرفی کند؛ حال آنکه مقاومت بر رّد 
اشغالگری بنا شده و اصل حق دفاع مشروع یکی از اصول و مبانی حقوق بین الملل و منشور 

ملل متحد به شمار می رود. 
در نهایت، می توان به حمایت متقابل رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی از یکدیگر در دو 
جنگ غزه و یمن اشاره کرد. به رغم سکوت عربستان سعودی در جنگ غزه، برخی گزارش ها 
نشــان می داد که عربستان به رژیم صهیونیستی برای هجوم به غزه کمک  کرده است. مجتهد 
ـ فعال رســانه ای منتسب به مراکز قدرت ســعودیـ  در صفحۀ توییتر خود نوشت: »عربستان 
و امــارات عالوه بر اینکــه هزینه های حملۀ زمینی ]به غزه[ را بر عهــده گرفته اند، به بنیامین 
نتانیاهوـ  نخســت وزیر رژیم صهیونیســتیـ  قول داده اند که در صورت تکمیل یورش به غزه و 
پایان دادن به عمر حماس، سفارت های این رژیم را در پایتخت هایشان بگشایند«؛ همچنین، 
دیویــد هرســت در مطلبی در روزنامۀ آمریکایی هافینگتون پســت تأکید کــرد که تجاوز رژیم 
صهیونیستی به غزه با چراغ سبز طرف های بین المللی و منطقه ای و در رأس آن ها عربستان، 
آمریکا، و مصر آغاز شده اســت. دیوید هرست همچنین خاطرنشان کرد که عربستان و مصر با 
حمایــت از این تجاوزگری به دنبال آن بودند تا ضربه ای بزرگ بــه مقاومت در غزه وارد، و آن را 

مجبور کنند که شرایط تسلیم و آنگاه آتش بس و طرح صلح عربی را بپذیرد.
در جنگ یمن نیز رســانه ها و منابع یمنی از ابتدا بر حمایت و همکاری غیررسمی اسرائیل با 
عربستان تأکید داشتند که با سکوت دولت اسرائیل مواجه گردید. در ادامه، برخی رسانه های 
غربی نیز گزارش هایی حاکی از حمایت تسلیحاتی و حضور نظامیان اسرائیلی در این حمالت 
و در میدان جنگ منتشر کردند. اسرائیل و عربستان همکاری اطالعاتی با یکدیگر را که نقطۀ 
مشترک آن دشمنی با انقالب اسالمی ایران است از سال های قبل آغاز کرده بودند. رسانه های 
غربی از مذاکرات بی ســابقۀ اسرائیل یا مقامات ســعودی علیه انقالب اسالمی ایران نیز خبر 
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داده اند، که از آن جمله، اجازه دادن به نیروی هوایی اسرائیل برای استفاده از فضای عربستان 
 Veterans( ســعودی برای حملۀ احتمالی به ایران اســت. پایگاه خبری ـ نظامی وِتِرنز توِدی
Today( در تحلیلی نوشــت که تصاویر باقی مانده از یک فروند اف.166 سرنگون شده توسط 

نیروهــای یمنی نشــان می دهد که این نوع جنگنده از خانوادۀ ب.166 اســت که تاکنون به 
نیروی هوایی هیچ یک از کشورهای عربی فروخته نشده است و اسرائیل تنها خریدار این نوع 

.)http://alwaght.com/fa/News/17252( جنگنده در منطقۀ خاورمیانه بوده است

وجود این همه وجوه تشابه از یک واقعیت جدید در جنگ یمن پرده برمی دارد و آن اینکه گویا 
این جنگ از ســوی اتاق فرماندهی مشترک آمریکاییـ  سعودیـ  اسرائیلی اداره و فرماندهی 
می شود. این اعتماد به نفس مضاعفی برای نسل تازه به قدرت رسیده در سعودی و در رأس آن 
محمد بن سلمان ایجاد کرده تا به پشتوانۀ آن به هر جنایتی در یمن دست بزند و در عین حال 

حداقل برای مدتی خود را از مجازات بین المللی مصون نگه دارد. 

60 درصد مردم 
یمن با بحران 

کمبود مواد غذایی 
روبه رو هستند.
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4. افزایش نفوذ و ســلطۀ عربســتان بر اتحادیۀ عرب و ســازمان همکاری اســالمی و 
انحراف روزافزون این نهادها از وظایف و مسئولیت های خود 

اتحادیۀ عرب ابتدا به هدف حمایت از فلسطین و مقابله با دشمن صهیونیستی شکل گرفت. 
سپس، در پی آتش سوزی عمدی صهیونیست ها در مسجد االقصی، سازمان کنفرانس اسالمی 
با هدفی مشابه اما این بار در سطح فراتر از اتحادیۀ عرب و در سطح جهان اسالم شکل گرفت؛ 
اما متأسفانه هر دو نهاد به مرور از اهداف و مسئولیت های اولیۀ خود فاصله گرفتند و وظایف و 
کارکردهای جدیدی برای خود تعریف کردند تا در پرتو آن بتوانند به حیات خود ادامه دهند. با 
این حال، اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسالمی در مأموریت های جدید نیز سربلند بیرون 

نیامدند و در عمل بود و نبودشان چندان برای کشورهای اسالمی و عربی فرق نمی کند.
هرچند عوامل مختلفی در رکود و انحراف این دو نهاد از مسئولیت های اسالمی و عربی خود 
موثر بود، نمی توان از نقش عربستان در این زمینه غافل شد. به عبارت دیگر، از زمانی که نقش 
و نفوذ عربستان بر این دو نهاد و سازمان بیشتر شده، روند انفعال آن ها نیز سرعت بیشتری به 

رژیم سعودی، 
مانند رژیم 
صهیونیستی، 
خود را به اجرای 
قطعنامه های 
سازمان ملل مقّید 
نمی داند.
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خود گرفته است. در گذشته، عربستان در این نهادها )به خصوص در اتحادیۀ عرب( با رقبایی 
همچون مصر، لیبی، و ســوریه مواجه بود و همین امر تا حدودی اســتفادۀ ابزاری عربســتان 
را از این ســازمان ها را تعدیل می کرد. بعد از ســقوط دولت لیبی و کشتن قذافی، ورود سوریه 
به درگیری هــای داخلی، و تضعیف موقعیت مصر بعد از آغاز و اســتمرار خیزش های مردمی 
موســوم به بهار عربی )در واقع، پروژۀ عربی(، یکه تازی و انحصارطلبی عربســتان در اتحادیۀ 
عرب و ســازمان همکاری اســالمی به گونه ای افزایش یافته که عربســتان آن ها را ملک ِطلق 
خود می داند. همچنان که در جریان حمله به یمن نیز دیده شد، عربستان با خیلی از کشورها 
که آن ها را عضو ائتالف خودخواندۀ خود می پنداشــت حتی مشــورت هم نکرده بود و آن ها 
بعد از اعالم تشــکیل ائتالف از سوی عربستان از عضویت خود در این ائتالف غافلگیر شدند 

!)qudsonline.ir/news/329479(
همۀ کشــورهای اسالمی و عربی در قبال فجایع انســانی حاکم بر یمن مسئولیت اخالقی و 
انسانی و به خصوص دینِی روشنی بر عهده دارند؛ اما عربستان، با لطایف الحیل و با وارونه نشان 
دادن واقعیت های مربوط به جنگ یمن، مانع از این شده است که این کشورها حتی ذره ای به 
مســئولیت های خود توجه نشان دهند یا گامی هرچند کوچک در این زمینه بردارند. در واقع 
عربستان کوشــیده این کشورها را نیز در سیاست های اشغالگرانۀ خود در یمن و جنایت های 
ارتکابی در آن شــریک کند. عربســتان حتی تعدادی از رهبران و مسئوالن کشورهای عربی و 
اســالمی را برای استقبال از دونالد ترامپ و رقص شمشیر با او به ریاض کشاند و این در حالی 
اســت که ترامپ نمایندۀ راســت گرایان جمهوری خواه در آمریکا و دست نشاندۀ راست گرایان 

اسرائیلی است. 

5. سرریز نشدن بحران یمن به کشورهای منطقه و فرامنطقه 
اگر بحران و جنگ یمن با بحران هایی چون لیبی و ســوریه مقایسه شود، اهمیت این 
مســئله تا حدودی روشن می شود. از این دید، کشورهای غربی و مجامع بین المللی همچون 
ســازمان ملل معمواًل در بحران هایی دست به کار می شــوند که  آثار و پیامدهای آن را به نوعی 
در کشورهای خود لمس کنند. با توجه به اینکه بحران های سوریه و لیبی آوارگان این کشورها 



166  |  فرهنگ اسالمی

را راهی اروپا می کند و مســائل امنیتی مختلفی را برای این کشورها پدید می آورد، آن ها نیز تا 
حّدی برای حل این بحران ها انگیزه پیدا می کنند و تا اندازه ای دســت به کار می شوند؛ اما از 
آنجا که به دلیل محاصرۀ دریایی یمن تاکنون حتی پای یک آوارۀ یمنی به اروپا نرسیده است، 
لــذا آن هــا نیز چندان تحرکــی برای حّل این بحران از خود نشــان نمی دهند و عماًل دســت 

 .)dana.ir/news/968629.html( عربستان را برای هرگونه اقدام و جنایت باز گذاشته اند

نتیجه گیری 
با توجه به عوامل مؤثر بر سکوت جامعۀ جهانی در قبال فجایع انسانی حاکم بر یمن و 
نقش آفرینی عربستان در این زمینه، متأسفانه تا زمانی که تغییری در این معادله ایجاد نشده 
افق روشــنی برای پایان این تراژدی انســانی دیده نمی شــود و این بدین مفهوم است که این 

تراژدی حداقل در کوتاه مدت ادامه می یابد و حتی تشدید خواهد شد. 
محمد بن ســلمان ـ وزیر دفاع 31سالۀ عربستان ـ که مسئولیت جنگ یمن را بر عهده داشته 
نه تنها بابت شکســت و ناکامی در جنگ مؤاخذه و تنبیه نشــد، بلکه به عکس، ارتقا یافت و با 
برکناری محمد بن نایف از مقام ولیعهدی خود را به کرســی پادشــاهی نزدیک کرد. او تاکنون 
نه تنها هیچ نرمشــی برای پایان جنگ یمن نشان نداده، بلکه به عکس، با هم پیمانی با دولت 
ترامپ و راست گرایان اسرائیلی، به سیاست های جنگ طلبانه در منطقه رو آورده و چه در یمن 
و چه در منطقه و حتی در داخل عربســتان، با اجرای طرح هــای بلندپروازانه )همچون طرح 

توسعۀ 2030( به قمار بزرگی دست زده است. 
سرنوشت خیلی از مسائل و بحران ها از جمله جنگ یمن به نتیجۀ این بازی بستگی دارد. در 
صورتی که محمد بن سلمان این قمار را ببازد، روزنۀ امیدی برای جنگ یمن نیز ایجاد خواهد 
شد؛ اما اگر در این قمار برنده شود، متأسفانه وضعیت نه در یمن بلکه در منطقه بدتر خواهد 
شد؛ مگر اینکه مردم مبارز یمن سرنوشت جنگ را به گونه ای رقم بزنند که باعث باخت محمد 
بن ســلمان در این قمار بزرگ شــوند. این می تواند صدای اعتراض مخالفان، رقبا، و قربانیان 

سیاسی وی را بلندتر کند. 
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سه دیدار با سه شاعر 
از سـه کشـور 
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دیدار اّول: مصاحبه با مبشر اکبرزاد 
)شاعر و پژوهشگر شعر و ادبیات تاجیکستان(1

فرهنگ اسالمی: لطفًا خودتان را برای خوانندگان ما معرفی بفرمایید.

اکبرزاد: مبشــر اکبرزاد هستم، کارمند دایرة المعارف تاجیکستان. در ســال 1961م. در شهر 
پنجکنتـ  یعنی زادگاه رودکیـ  متولد شــدم. پس از تحصیالت در دانشگاه ملی تاجیکستان، 
چند سال در انستیتو شرق شناسی و میراث خطی آکادمی ملی تاجیکستان کار کردم، 10 سال 
در انتشــارات ادیب کار کردم، در اتحادیۀ نویســندگان به مدت یک سال و اندی مدیر بخش نقد 
ادبی بودم، و اآلن کارمند دایرةالمعارف هســتم. کار اصلی من نقد ادبی و نقد شــعر است و در 
این زمینه از من مقاله هایی هم به چاپ رسیده است و یک مجموعه مقاالت هم به صورت کتاب 
دارم که تقریبًا هفتـ  هشت سال پیش به چاپ رسیده است، ولی میل من بیشتر به متن شناسی 
است و تصحیح متون، و تا به حال چندین دیوان از شاعران کالسیک را به خط سیریلیک برگردان 
کردم که چند تا از آن ها به چاپ نیز رسیده است؛ مثل دیوان هاللی که چاپ تاجیکستان است 
و خمسۀ نظامی با همکاری استادان و غزلیات شیخ سعدی، گلستان و بوستان و چندین کتاب 
دیگر. کتابی از استاد صدرالدین عینی )پایه گذار ادبیات معاصر تاجیکستان( به نام نمونۀ ادبیات 
تاجیک هست که در سال 1936م. در مسکو به خط فارسی چاپ شده بود. من آن را تقریبًا هفت 

سال پیش به خط سیریلیک برگردان کردم و آن هم منتشر شده است.

فرهنگ اسالمی: دربارۀ تجربیات خود در ایران بفرمایید. اقامت شما در ایران چگونه 
بوده است؟

اکبرزاد: خیلی خوب بوده است. من هر وقت که ایران می آیم خوشحال می شوم. با اهل ادب از 
نزدیک آشنا می شویم و با آنان صحبت می کنیم و دربارۀ کارهای ادبی و فرهنگی حرف می زنیم. 

خوب است که این محفل ها هرچه زودتر میان هم زبان ها دایر بشود.
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فرهنگ اسالمی: شــعر گفتن را از 
چه زمانــی آغاز کردیــد؟ کودکی؟ 
نوجوانی یا..؟ و بفرمایید که عروضی که در 
تاجیکستان رواج دارد همان عروِض رایج در 
اینجاســت یا خیر؟ و اینکه در تاجیکستان 
کدام یک از قالب های شعر بیشتر محبوب و 

مورد پسند شاعران بوده و هست؟

اکبرزاد: از زمان کودکی که نه، ولی بعدًا شــروع کردم. کار دیگر من تحقیق شعر است و عروض 
و قافیه و از این چیزها، ولی گاه گاهی هم دل نوشــته هایی را می نویسم. دربارۀ سؤال شما راجع 
به عروض، عرض کنم که عروض ما همان عروض ســنتی اســت. در تاجیکســتان مانند بیشتر 
کشورهای هم زبان بیشــتر قالب غزل رواج دارد. غزل، رباعی، دوبیتی در بین شاعران ما بسیار 

محبوب است و مدام با استقبال بسیار خوبی هم روبه رو بوده است.

فرهنگ اســالمی: بسیار خوب. دوســت داریم دربارۀ وضعیت شــعر در تاجیکستان 
بیشتر بشنویم.

اکبرزاد: زمانی که اتحاد شوروی بنیان گذاشته شد و جمهوری ها تأسیس گردید )مثل جمهوری 
تاجیکســتان(، مرزها از هم جدا شدند و ادبیات هر کشــور به روش خودش که اساسًا در روحیۀ 
همان زمان بود پایه گذاری و معرفی شد. پایه گذاران ادبیات ما در تاجیکستان استاد صدرالدین 
عینی و استاد ابوالقاسم الهوری کرمانشاهی بودند. پس از ایشان، استادان دیگری مانند استاد 
تورســون زاده آمدند که شاعر معروف و محبوبی بوده اســت، و استاد باقر علی زاده، محمدجان 
رحیمی، علی سالم دهاتی، شاعر خوب ما سید میرشکر، و عبید رجب که در زمینۀ شعر خیلی 
کارهای شایســته ای انجــام داده اند. امروز این ها همه شــان فوت کرده اند و نســل جدیدی در 
سال های 60 در ادبیات ما پدید آمد که پیش کسوتان آن استاد مؤمن قناعت، استاد بازار صابر، 
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اســتاد الیق شیرعلی، و پس از ایشان، خانم 
گل رخســار و گل نظر هستند که شعر ما را نو 
ســاخته اند و از آن روحیۀ کالسیک به سمت 

نوگرایی و به سمت شعر ایران رو آوردند.
ایــن هم بی ســبب نبــود؛ چرا که در ســال 
1967م. در دوشنبه ـ پایتخت تاجیکستان ـ 
نخســتین همایش شعر فارسی برگزار شد که چند تن از شــاعران نام آور امروز ایران در آن شرکت 
کردند. بعد از آن، نســل جدید و اهل ادب ما با شاعران دیگر معاصر ایران و استادان غزلـ  مانند 
استاد شهریار و رهی معیری و این هاـ  آشنا شدند و هم شاعران و هم خوانندگان تاجیکستانی از 
اشعار این استادان استقبال خوبی کردند و البته وقتی شعر نو را می خوانند از آن تأثیر می پذیرند. 
در این زمینه، شاعران نوپرداز روی کار آمدند و خوشبختانه امروز ما از این دست شاعران زیاد داریم 
که شعرشان همگام با شعر شاعران هم زبان ماست. اینجا من می توانم از خانم فرزانه و آذر و رستم 
وهاب نام ببرم. در میان شــاعران جوان تر، شاعر بسیار خوب ما آذر هست که هم در غزل، هم در 
قصیده، هم در رباعی، و هم در شعر سپید و نیمایی استاد است و کالمش خیلی محکم و استوار 
است و تصویرهای بسیار زیبا دارد. متأسفانه این شاعران تاجیکستان در حوزۀ عمومی کشورهای 
فارسی زبان کمتر شناخته شده اند. من می خواهم که شاعران بیشتر معرفی بشوند تا از کارهای 

یکدیگر آگاه بشویم و از همدیگر بیاموزیم و در این مسیر حرکت کنیم.

فرهنگ اسالمی: زنان همیشه نیمی از هر جامعه را شکل داده اند. ادبیات نیز از وجود 
خالقانــۀ شــاعران زن خالــی و دور نبوده اســت. بفرمایید که وضعیت شــعر زنان در 

تاجیکستان چگونه بوده و هست؟

اکبرزاد: شاعران زن هم در تاجیکستان خیلی فعال هستند. خانم گل رخسار، خانم فرزانه، ادیبه 
خجندی، شهناز خجندی، گلناز طاهریان، ادیبه عزیزی، و چند نفر دیگر هم شعر کالسیک و 
سنتی می گویند و هم شعر نو، و در این روند در میان هر دو گروه شعر سپید هم رواج دارد؛ ولی 

از صدرالدین عینـــی به عنوان یکی 
معاصر  ادبیـــات  پایه گـــذاران  از 

تاجیکستان یاد شده است.
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به نظر من شــعر ســپید و نیمایی تا حدودی به زیاده گفتن رسیده است و به حرف ُمفت گفتن، 
و مشــخص بیانی که در ادبیات سدۀ بیستم تاجیکستان خیلی رایج بوده است امروز کم رنگ تر 
شده اســت. نمی دانم زمینۀ این کار چه بوده است، ولی این در بعضی شعرهای هم زبان های ما 
هم دیده می شــود؛ برعکس شعرهای مشخصه که هدفمند باشد و هدف آن ها مشخص باشد. 
گلۀ ما از این است که این شاعران اغلب چیزی می گویند که از آن نمی شود هیچ چیزی برداشت 
کرد. شــاید این ها فکر می کنند که سخن هرچه پیچیده تر باشد، بهتر است، اما به نظر من این 
خوب و درســت نیست. شعر باید هدف مشخصی داشته باشد. این روند اخیرًا در میان شاعران 

تاجیکستان هم دیده شده است که خوب نیست. 

فرهنگ اســالمی: بعضی شاعران که با غزل و اشعار موزون و با ردیف و قافیه مشخص 
آگاه نیســتند، به شعر سپید روی می آورند که این نشانۀ ضعف آن هاست. آیا شما این 

سخن را در مورد شاعران تاجیکستان هم تأیید می کنید؟

اکبرزاد: نمی دانم. فکر می کنم که بعضی از شــاعران برای اینکه حرفی برای گفتن ندارند به 
این ســمت می روند که من این را خوب نمی فهمم. در تاجیکســتان ما چند شــاعر داریم که 
شعر سپید می گویند؛ مثاًل استاد دارا نجات که بهترین شاعر سپیدسراست متأسفانه چندان 
شــناخته نشده اســت، اگرچه در محیط ادبی ایران مطرح هست و او را می شناسند؛ یا شاعر 
دیگر ســروش است که شاعر بسیار خوبی است و هم در غزل و هم در شعر نیمایی دست توانا 
دارد. بهتر آن است که ما این ها را به همدیگر بشناسانیم، در محافل ادبی مان معرفی کنیم که 

ما این شاعران را داریم.

فرهنگ اســالمی: به نظر شــما راه 
شــاعران  بیشــتر  هرچــه  معرفــی 

تاجیکستان به جامعۀ ادبی ایران چیست؟

شاعران تاجیکستان در محافل ادبی 
ایران، کمتر شناخته شده هستند.
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اکبرزاد: راهش شاید این است که در محفل های ادبی و در همایش های ادبی که در هر دو کشور 
ایران و تاجیکســتان برگزار می شود از بهترین شــاعران هم زبان دعوت کنند تا ِگرد یک میز یک 
شاعر را معرفی کنند و هدف معرفی کردن همان شاعر باشد؛ مهم هم نیست که از کدام کشور 
باشــد )از ایران ، هند ، پاکســتان یا تاجیکستان(. تنها چیزی که مهم است این است که او یک 
شاعر فارســی زبان است. ما برای تحکیم و رشد ادبیات و فرهنگمان تمام تالشمان را می کنیم. 

دوست دارم رفت وآمدهای شاعران هر دو کشور بیشتر شود تا ما به همدیگر نزدیک تر شویم.

فرهنگ اســالمی: برگزاری محافل و ســمینارهای ادبی در تاجیکستان به چه صورت 
است؟ 

اکبرزاد: پارسال ما در تاجیکستان همایش شاعران حوزۀ نوروز را برگزار کردیم که از چندین کشور 
مهمان دعوت کرده بودند )مانند استرالیا و روسیه و کانادا و جاهای دیگر(؛ شاعرانی که به فارسی 
شعر می گویند. متأسفانه به علت یک سری مشکالت بعضی از دوستان نتوانستند در این همایش 

شرکت کنند، ولی این همایش بسیار خوب و در سطح خیلی باال برگزار شد.

فرهنگ اسالمی: از شاعران انقالب ـ یعنی شاعرانی که پس از انقالب در ایران ظهور 
کرده اندـ  چه کسانی در تاجیکستان شناخته  شده و مطرح هستند؟

اکبرزاد: با اینکه شــعر معاصر ایران در تاجیکستان شناخته شده اســت، شاعران انقالب ایران 
در تاجیکستان زیاد شناخته شده نیستند. 
شاید شرح و توضیح بیشــتری می خواهد. 
خالصه در این زمینه کار نظررسی آنجا انجام 
نشده است، ولی مجموعه ای از داستان های 
کوتاه از نویسندگان معاصر ایران اخیرًا به نشر 
رسید و از آثار نویسندگان دیگر هم مجموعۀ 

خجندی،  ادیبه  فرزانه،  گل ُرخسار، 
و  طاهریان  گلناز  خجندی،  شهناز 
ادیبه عزیزی از زنان شـــاعر امروز 

تاجیکستان هستند.
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داستان های کوتاهشان به چاپ رسیده است. 
ان شاءالله این روند ادامه پیدا می کند.

فرهنگ اسالمی: بیدل دهلوی که 
یک شاعر هندی و شبه قاره ای است 
در کشــورهای فارسی زبانـ  علی الخصوص 

تاجیکستانـ  بسیار محبوب است. به نظر شما دلیلش چیست؟

اکبرزاد: بله، میرزا عبدالقادر بیدل یکی از بزرگ ترین شاعران فارسی زبان است. به نظر من قلۀ 
سبک هندی همین شعر بیدل است. در تاجیکستان، بیدل از زمان های قدیم، از صدها سال 
پیش )یعنی از زمان زندگی اش( تا به امروز اعتبار و نفوذ دارد و ذره ای از آن کم نشده است. در 
هر خانه ای از مردم تاجیکستان، یک نسخه از دیوان بیدل وجود داشت و تا امروز هم هست. 
بزرگ ترهــا بقیــه را به بیدل خوانی و آموزش شــعر بیدل به مردم تشــویق می کردند  و در کنار 
دیوان های صائب و سعدی، دیوان بیدل هم وجود داشته است. شاید به همین سبب است که 
محبت مردم تاجیک به بیدل هیچ وقت کم نمی شــود و همیشه سیمای بیدل در محافل ادبی 

ما درخشان است. 
پیروی از بیدل از همان زمان شــروع شده اســت. بیشتر شاعران ســدۀ 18، 19، و اوایل 20 ما از 
همین شاعر بزرگ پیروی کردند. یکی از نمونه هایش نقیب خان طغرل احراری است که شاعری 
است که 65 سال زندگی کرد و دو سال بعد از انقالِب سال 17 بر اثر تهمتی کشته شد. این شاعر 
در اکثر غزل هایش از بیدل پیروی می کند و اســم بیدل را نیز در مقطع غزل هایش می آورد. بعدًا 
بیدل شناسانی به میدان آمدند که اشعار بیدل را تحقیق و بررسی می کردند. شکر خدا که امروز 
هم از این دســته افراد ما داریم که یکی از آن ها به نام بابا بیک رحیمی مرد ســالخورده ای است و 
یک عمر در راه بیدل پژوهی زحمت های خیلی شایســته ای انجام داده و چند کتاب هم منتشــر 
کرده است؛ به نام های: شرح 60 غزل بیدل، آشنایی با بیدل، محیط زندگی و اشعارش، و کلیات 
بیدل که در هشت مجلد در تاجیکستان منتشر شد. فرد دیگر نورعلی نورزاد است؛ شاعر و محقق 

در  اســـالمی  انقالب  شـــاعران 
شناخته شده  زیاد  تاجیکســـتان 
نیستند.
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خوب ما که جوان است و در زمینۀ بیدل شناسی کارهای خوبی انجام داده و چند کتاب هم چاپ 
کرده است. خالصۀ سخن اینکه مردم ما هیچ وقت بی بیدل نبوده و نیستند و همیشه بیدل همراه 

آن ها بوده است، مدام شعرهای بیدل را می خوانند و به این شاعر اعتماد دارند.

فرهنــگ اســالمی: به نظر شــما رواج خط ســیریلیک به عنوان رســم الخط کشــور 
تاجیکســتان، چه ضربــه و زیانی به زبان فارســی وارد کرده اســت، و در دور کردن دو 

فرهنگ ایران و تاجیکستان از همدیگر، چه نقشی ایفا کرده است؟

اکبرزاد: بله، خط ما دو نوبت عوض شد. بار اول در سال 1929م. بوده است که ما از خط فارسی 
به خط التین رو آوردیم، و بار دوم 11 سال پس از آن بود )یعنی در سال 1940م.( که رسم الخط 
ما به سیریلیک تغییر کرد. این البته فاصله ای میان مردم ما با کشورهای هم زبان ایجاد کرد و تأثیر 
آن بر زبان هم دیده شد؛ چون وقتی که خط تغییر کرد، ساختار جمله ها و دستور زبان نیز کمی 
تغییر کرد و قالب روســی آمد و زبان ما از اصل خود دور شد. ولی در تاجیکستان مردم هنوز هم 

خط فارسی را می خوانند.

فرهنگ اســالمی: به نظر شما، تغییر خط در ســال های آینده مشکل ساز نمی شود؟ 
یعنی شــما فکر نمی کنید که نســل های بعدی تاجیکســتان دیگر اصاًل نتوانند خط 
فارسی را بخوانند و از رسم الخط فارسی کاًل دور شوند، و ذخیره ای که در تاجیکستان از زبان 
فارسی وجود دارد، از بین برود؟ برای پیش گیری از این مسئله چه کارهایی صورت گرفته است 

یا باید صورت بگیرد؟

اکبرزاد: بله، این مشــکل وجود دارد. باید به خط فارســی برگشت، این خط باید در مدرسه ها و 
مکتب های عالی آموزش داده شود. در مکتب های عالی ما در رشتۀ زبان و ادبیات، بخش های 
شرق شناســی داریم که در آن زبان های مختلف از جمله عربی و هندی و اردو تدریس می شود. 

خط فارسی هم باید به طور سراسری آموزش داده بشود که جوان ها با این خط آشنا شوند. 
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فرهنگ اسالمی: روند برگردان کردن آثار فارسی به خط سیریلیک چگونه بوده است؟ 
چه مقدار از آثاری که به زبان فارســی نوشــته شده اســت تا به حال به خط سیریلیک 

برگردان شده است؟

اکبرزاد: برگردان کردن آثار و نســخه های فارســی به سیریلیک که تا به حال صورت گرفته است 
مانند قطره ای از بحر بوده اســت. هزاران جلد کتاب های دست نویس و کتاب های بسیار بسیار 
ارزشــمندی وجود دارد که شاید حتی کسی از آن خبر نداشته باشــد. برگردان کردن همۀ این 
کتاب ها ممکن نیست. راه بهتر و اصلی این است که مردم با خط فارسی آشنا باشند تا بتوانند از 

آن ذخیره بهره ببرند. من نمی دانم برای تحقق این هدف چه کار باید کرد!

فرهنگ اســالمی: ترجمۀ آثار فارســی تاجیکســتان به زبان های دیگر، به چه صورت 
بوده است؟ 

اکبرزاد: ترجمه در تاجیکستان در زمان شوروی خیلی خوب بود. اصاًل آثار شاعران و نویسندگان 
ما نخســت به زبان روســی، و از روســی به زبان های دیگر ترجمه می شــد، یعنــی به زبان های 
جمهوری هایی که در حدود شــوروی ســابق بودند و زبان های دیگر دنیــا. آن زمان کار ترجمه 
بسیار رونق داشت و پیشرفت کرده بود، ولی امروز به علت بعضی مشکالِت شاید اقتصادی کمی 
کم رنگ تر شده است. ما مترجمان خوبی داریم که پیوسته از زبان اصل شعر یا نثر هر چیزی که 
هست را به زبان های دیگرـ  مانند زبان انگلیسی، فرانسه، عربی، هندی، و اردوـ  ترجمه می کنند. 
دربارۀ ترجمه آثار زبان های دیگر به فارسی عرض کنم که توجه به نثر بیشتر است، به ادبیات غرب 
توجه بیشتری دارند، اما با این حال توجه آنان به نویسندگان هم زبان هم کم نیست. از زبان های 
دیگر بیشتر شعر ترجمه می شود و آن هم ترجمه هایی هستند که از زبان روسی شده است، یعنی 
این آثار نخست به زبان روسی ترجمه می شود و از روسی به فارسی سیریلیک برگردان می شود. 
خوشبختانه امروز که ما مترجمان خوبی داریم، بی واسطه از منبع و زبان اصلی ترجمه می کنند 

و با ویرایش مختصری کارشان درست می شو.
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فرهنگ اسالمی: خیلی ممنون استاد مبشر. ان شاء الله که همیشه ُپرکار و موفق باشید. 

نمونۀ شعر
آســمان باریــد امشــب بــر ســرم یاد تــو را
مــا به یــاد روی تو خورشــید ها را ِکشــته ایم
عشــق خود را می نگارد در کتاب بیســتون
هســت پیــدا داد و بیداِد تــو در میزان عدل
خانــۀ دل می تــوان از بــاد بــر دســتم نهاد

چــون تواَنــد ذره ای ســنجید بیداد تــو را؟
را تــو  ُحســن آباد  روی  بینیــم  شــبی  تــا 
زحمــت شــیرین بــَود بســیار فرهاد تــو را
را تــو  داد  کفــۀ  بایــد  بفــزود  ســال ها 
غیــر تــو معمــار نبــَود خانــه بــر باد تــو را

دیدار دوم: مصاحبه با دکتر اخالق آهن 
)شاعر و استاد دانشگاه جواهر لعل نهرو، هند(2

فرهنگ اسالمی: لطفًا خودتان را برای خوانندگان ما معرفی کنید.

آهن: اســم بنده اخالق احمد و تخلص من آهن اســت. در کشور هند، در یک شهر کوچک به 
اســم بدها متولد شدم، شهری که ایام کودکی خود را در آنجا سپری کردم. بنده از یک خانوادۀ 
تحصیل کرده و علمی هستم که بیشتر افرادش با درس و تدریس و شعر و ادب مربوط بوده اند. پدر 
بنده شاعر هستند و در زمینه های علمی خدمات بسزایی انجام داده اند. تحصیالتم را از همان 
شــهر آغاز کرده تا مقطع دیپلم همانجا درس خواندم، و پس از آن در دانشگاه اسالمی علیگره 
مقطع فوق دیپلم را گذراندم. رشتۀ اصلی من جغرافی بود، ولی در کنار آن زبان های فارسی و اردو 

و انگلیسی و هندی را به عنوان دروس اختیاری انتخاب کردم. 
پس از آن، برای لیسانس به دانشگاه جواهر لعل نهرو آمدم. از این دانشگاه، مدرک لیسانس خودم 
را در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دریافت نمودم و مدرک لیسانس دیگری را نیز در رشتۀ تاریخ کسب 
کردم. پس از آن، مدرک دکتری ام را نیز از همین دانشگاه دریافت کردم و از زمان دکتری به عنوان 
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استاد مهمان در همان دانشگاه شروع به تدریس زبان فارسی کردم. اکنون حدود 20 سال است 
که به درس و تدریس مشغولم. پس از آن و از چهارـ  پنج سال گذشته، در دانشگاه جواهر لعل نهرو 

اول به عنوان استادیار و پس از آن به عنوان دانشیار مشغول به تدریس هستم. 

فرهنگ اسالمی: دربارۀ کارهای علمی و تصنیفات و تألیفات خود بفرمایید.

آهن: از آنجا که در خانوادۀ ما خواندن و آموختن همیشه رواج داشته است، از همان آغاِز کار به 
شعر عالقه مند شدمـ  البته منظورم اشعاری است که به زبان اردو سروده شده است. اولین نوشتۀ 
من در ســال 1987م. چاپ شــد که اکنون 30 سال از نشر آن می گذرد: یک داستان کوتاه بود 
که در مجلۀ مدرســه مان به چاپ رسید. این قدم بسیار مهمی بود که بنده را تشویق کرد. بعد از 
آن، برای مجله ها و روزنامه های بیشــتری نوشتم و اشعارم نیز در این مجالت و روزنامه ها منتشر 
می شــد. نمی دانم این را خوشــبختی خود بدانم یا یک اتفاق خوب که اولین کتابی که از بنده 

با ترویج خط 
سیریلیک در 
تاجیکستان، زبان 
فارسی در این 
کشور از خّط 
خود دور شد.
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چاپ و منتشر شد به زبان فارسی بود و در سال 2000م. به چاپ رسید. این کتاب با نام مسئلۀ 
تمثیل در ادبیات فارسی چاپ شد. در همان زمان و با فاصلۀ نه چندان زیاد با کتاب اول، دو کتاب 
دیگرم چاپ شدند، که یکی از آن ها ترجمه داستان های فارسی یا بهتر بگویم داستان های دری 
و پشتو بود و بنده و دوستان دیگر آن ها را به زبان اردو ترجمه و چاپ کردیم. داستان هایی که در 
این مجموعه جمع آوری شده بود بیشتر به مردم افغانستان، علی الخصوص آن دسته از مردمان 

افغانستان که در کشورهای دیگری زندگی می کنند، مربوط می شد. 

فرهنگ اســالمی: وضعیت روزنامه نگاری فارســی در هند به چه صورت بوده و امروز 
چگونه است؟ چه مجله هایی در هند به زبان و ادبیات فارسی می پردازند؟

آهن: بنده از زمان نشر دو کتاب اخیرم به روزنامه نگاری فارسی روی آوردم. در این زمینه کتابی 
نیــز از بنده به نام تاریخ روزنامه نگاری فارســی در هند به چاپ رســیده کــه در آن زمان از حیث 
موضوع اولین کتاب و اولین تحقیقی بود که در این زمینه به زبان اردو 
نوشته شد. در آن کتاب ما پژوهشی دربارۀ روزنامه های قدیمی فارسی 
که قبل از روزنامه های مرسوم امروز در هند منتشر می شد انجام دادیم. 
تــالش کردیم بفهمیم که آن روزنامه ها به چه شــکلی چاپ و منتشــر 
می شده اســت و روش توزیع آن ها به چه شــکل بوده اســت. عالوه بر 
این، ســعی کردم که به شایعاتی که در میان گروه های ادبی و مجالت 
دربــارۀ روزنامه نگاری بود پاســخ داده و این مســئله را نیــز حل کرده 
باشــم. دربارۀ اهمیت تاریخی، ادبی، و لسانی این روزنامه ها نیز بحث 
کردم. عالوه بر این، به روزنامه ها و مجالتی که پس از استقالل از هند 
در پاکستان منتشر شــده اند نیز به طور مفصل پرداختم. در میان آن 
دسته از مهاجران افغانستانی که پس از 1990م. به هند رو آوردند نیز 
جمعیت چشمگیری از شاعران و ادیبان بوده است. آثار آن ها را بسیاری 
از روزنامه ها در هند منتشــر کردند و بنده در این کتاب از آن ها نیز نام 
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برده ام. شــاید این برای شما جالب باشد که 
آخریــن روزنامۀ زبان فارســی در هند را یک 
حزِب سیک ها به نام آکالی دال که رهبر آن ها 
ســیمران جیت ســینگ مان بود طی چند 
شماره چاپ و منتشر می کرده است. نام این 

روزنامه باِز سفید بوده است. 
امروزه نیز بسیاری از مجله های ادبی در هند به چاپ می رسند. در این باره می شود از مجلۀ خانۀ 
فرهنگ به نام قند پارسی یاد کرد که مقاله های استادان زبان فارسی در آن چاپ می شود. عالوه 
بر این، در دانشــگاه دهلی مجله ای هســت که در آن مقاالتی به زبان فارســی منشتر می شود. 
انجمن اســتادان هند هم مجله ای به نام بیاض را چاپ و منتشــر می کند. در دانشگاه کشمیر 
مجله ای به نام دانش منتشــر می شود. ســید نقی عباس کیفی که ادیب هم هست مجله ای را 
با عنوان نقد و تحقیق راه اندازی کرده اســت. مجله های فراوانی دیگری هم هستند که در آن ها 
مقاالت فارســی یا دربارۀ زبان و ادبیات فارســی چاپ می شوند؛ مثل مجلۀ کتابخانۀ خدابخش 
که مجلۀ بسیار معتبری است. مجله ای دیگری به نام اسالم و عصر جدید از جامعۀ مّلیۀ منتشر 
می شــود. در کلکته مؤسسه ای به نام جامعۀ ایران هست که در مجله شان مقاالتی دربارۀ هند و 
ایران چاپ می شــود که اکثرًا به زبان انگلیســی است، اما بعضی وقت ها مقاالت به زبان فارسی 
نیز چاپ می کند. مجلۀ ما صرفًا به زبان و ادبیات فارســی و فرهنگ و تمدن فارســی می پردازد. 

مجله ای دیگری در دانشگاه ما چاپ می شود که در سطح جهانی خواننده و طرف دار دارد. 

فرهنگ اسالمی: زبان و ادبیات فارسی در هند پیشینۀ بسیار طوالنی دارد. می خواهیم 
در این مورد از شما بشنویم.

آهن: ما می دانیم که تمامی منابع تاریخ ســده های میانهـ  چــه ادبی، چه تاریخی، و چه دربارۀ 
جامعــۀ آن روز، تمامــی بخش هــای زندگی حتی هندوییســم و دیگر مذاهب به زبان فارســی 
اســت. کتاب های بســیار زیادی اســت که به زبان فارسی نوشته شده اســت. حتی دربارۀ علم 
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قیافه شناسی نیز کتاب هایی به زبان فارسی 
نوشته شده است. هیچ یک از زبان های هند 
یا شــبه قاره و هیچ یک از بزرگان ادبیات این 
کشور یا هیچ یک از شاعران بزرگ این کشور را 
نمی توان یافت که در نوشته های او تأثیر زبان 
فارسی به وضوح دیده نشود. در اشعار تاگور 
بسیاری از ابیات را می توان یافت که انگار ترجمۀ اشعار شاعران کالسیک ما هستند یا از حیث 
معنوی تشابه بســیار زیادی با آن ها دارند. عالوه بر این، در زبان های دیگر )مانند هندی، اردو، 

بنگالی، پنجابی، گجراتی، سندی، و...( می توان هزاران واژۀ فارسی را دید.
من همیشه این را گفته ام و می گویم که هرچند هیچ زبانی مخصوص هیچ یک از مذاهب خاص 
نمی شود، ولی اگر ما بتوانیم مذهبی را در هند مستثنی از این قاعده قرار دهیم مذهِب سیک ها 
است و مذهبی را که بتوانیم به زبان فارسی نسبت دهیم، همین مذهب سیک ها است که تمام 
اصطالحات فرهنگی آن )مانند سردار، صاحب، پنجاب، و واژه های مختلف زبان آن ها( و اسامی 
بســیاری از آن ها مانند مختار و شمشیر که در میان آن ها بســیار مرسوم است به فارسی است. 
بزرگ ترین رئیس و پادشــاه آن ها رنجیت سینگ است. معتبرترین تاریخ درباری رنجیت سینگ 
به نام عمدة التواریخ به زبان فارسی نوشته شده است. دفترچۀ خاطرات شخصی او نیز به زبان 
فارســی است. بنده شــخصًا دربارۀ روزنامه نگاری فارسی در زمان رنجیت سینگ )یعنی قبل از 
سال 1857م.( تحقیق کرده ام. من در روزنامه نگاری در آن زمان هیچ روزنامه ای نمی بینم که در 
آن دربارۀ پنجاب ننوشته باشند. من به آن ها می گویم که از این لحاظ این تاریخ زندۀ شماست که 

هنوز وجود دارد. 
اما این یک حقیقت اســت که زمانی که انگلیســی ها در هندوســتان زمام حکومت را در دست 
گرفتند نشــانه های شــناخت فرهنگی ماـ  از جمله زبان و ادبیات و مباحث ادبیـ  را با شناخت 
مذهبــی پیوند زدند و بدین گونه لطمۀ بســیار بزرگی به این فرهنــگ وارد کردند. آن ها به خوبی 
می دانســتند که تمامی سرمایه های علمی، فرهنگی، و تمدنی ما به زبان فارسی بوده است که 
در ســال 1835م. آن را به زبــان اردو تبدیل کردند. تا آن زمان، زبــان اردو متحمل این نبود که 

ادبیات ایران و ادبیات هندوستان باید 
در اختیار ادب دوستان دو کشور قرار 

گیرد.
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به طور یک زبان علمی به فارسی تنه بزند، اما 
با رواج دادن زبان اردو آن ها تمام این سلسله 
را که بر قرن های طوالنی مشــتمل بود نابود 
ساختند. حاال یک قرن است که رابطۀ نسلی 
از ما که پس از اســتقالل به وجود آمده اند با 
تمام آن سرمایۀ فرهنگی قطع شده است که 

این واقعًا جای تأســف اســت. باید این نکته را فهمید که این ســرمایۀ ما به هیچ مذهب و گروه 
مخصوصی مربوط نمی شود، بلکه این سرمایۀ مشترک همۀ ماست. این روزها ما در دانشگاه نیز 
به این بحث می پردازیم و بسیاری از استادان ما که تاریخ، فلسفه، و علوم اجتماعی خوانده اند و 
تدریس می کنند بحثی را آغاز می کنند که فرهنگ و تمدن آسیایی به طور اساسی یک فرهنگ 
واحد است و صدها سال است که فرهنگ های مختلف و کوچک تِر آن با یکدیگر مرتبط بوده اند؛ 

تمام آن ها از همدیگر یاد گرفته و به همدیگر می آموزند و از همدیگر استفاده می کنند.

فرهنگ اسالمی: وضع ادبیات اردو در هند را چگونه ارزیابی می کنید؟

آهن: من دربارۀ پاکستان اطالعات زیادی ندارم، اما در هندوستان دربارۀ ادبیات و زبان اردو می توانم 
بگویم که در این هیچ شکی نیست که دولت به زبان و ادبیات اردو روی خوش نشان نمی دهد. بیش 
از دولت، خوِد گروه اردوزبان مقصر اســت که خودشــان را اهل زبان می نامند و در اتر پردیش در 
شمال هند از قبل نیز این گونه بوده است. در این منطقه دیگر مردم زبان اردو نمی خوانند، اردو از 
کتاب های درسی حذف شده است و عموم مردم با زبان اردو آشنایی زیادی ندارند. ما با این مشکل 
روبه رو هستیم. در ِبهار نیز با همین مشکل مواجه هستیم. می دانید که در کشور هند تقسیم بندی 
استان ها بر مبنای زبان بوده است. در هند یک استان جدید ساخته شد، استانی به نام همانچل 
پردیش به وجود آمد که قباًل در پنجاب بوده اســت. هنگام تقسیم بندی، این استان زبان اردو را به 
عنوان زبان رســمی مردم در این خطه معرفی کرد، ولی امروز ما می بینیم که وضعیت اردو در این 
اســتان بسیار عجیب است:  در اســتانی که بر مبنای زبان اردو به وجود آمد باید آموزش این زبان 

در هریـــک از زبان هـــای رایج در 
کلمۀ  هزار  می توان  هندوســـتان، 
فارسی مشاهده کرد.
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اجباری باشد که البته تا کالس هشتم اجباری 
هست، ولی توجه زیادی به این زبان نمی شود. 
همان گونه که من قباًل عرض کردم، متأسفانه 
فارســی و اردو و دیگــر زبان هــا را به مذاهب 
مختلــف پیونــد زده اند. همیــن را می توانیم 
دربارۀ سانسکریت بگوییم. امروز کسی از میان 
مسلمان ها نمی خواهد زبان سانسکریت یاد بگیرد، چون می گوید این زبان هندوهاست؛ در حالی 
که این درست نیست. زبان یک سرمایۀ علمی است که به هیچ گروه خاصی مربوط نمی شود. علم 

سرمایۀ همۀ ملت هاست. این یکی از مواردی است که بسیار زیان آور بوده است.
نکتۀ دوم اینکه قشر متوسط هر جامعه وقتی چیزی را می بیند و می خواند آن را با عینک کسب 
و کار و شغل نگاه می کند و می گوید که »قوت الیموتم را چگونه به دست بیاورم.« این از مسائل 
بسیار مبتال بِه مردم ماست چون کشور ما از لحاظ اقتصادی زیاد قوی نیست. مردم فکر می کنند 
که با خواندن زبان اردو آیا می توانیم کار و شغلی دست و پا کنیم یا خیر. این درست نیست، اما 
مردم از این لحاظ کمی متفاوت فکر می کنند. زبان میراث ماست، زبان نشانه و فرهنگ ماست. 
اگر شــما می خواهید بروید مهندسی بخوانید، پزشکی بخوانید، هرچه دوست دارید بخوانید، 
هیچ مانعی نیست، ولی بدانید که زبان و ادبیات مال شماست، غذای روحی شماست، شناخت 

شماست. پس آن را باید بخوانید و با عینک شغل به آن نگاه نکنید.
نکتۀ سوم اینکه توجه عموم مردم به ادبیات بسیار کم رنگ شده است. تا 20 یا 25 سال قبل، وقتی 
داســتان یا مجموعه شعری چاپ می شــد تعدادی زیادی از مردم آن را مطالعه می کردند و مردم 
نویسنده ها را می شناختند. امروز نیز این طوری نیست که اصاًل کسی خوب ننویسد، اما مشکل 
امروز ما مشکل خواننده است. مردم کتاب نمی خوانند. نویسنده ای یا شاعری کتابش را با تیراژ 
100 یا 200 چاپ کرده و آن ها را میان دوستان خود تقسیم می کند. راه خدمت کردن به ادبیات 
این نیست. جلسات شعرخوانی نیز جنبۀ اعتبار ادبی خود را از دست داده است. شعرهایی که در 
این شعرخوانی ها قرائت می شود بیشتر آثار کسانی است که بیش از اینکه شاعر باشند آوازخوان 
یا بازیگرند و شعرخوانی ها را امروز یک سرگرمی و تفریح می دانند که آن هم از سطح ادبی مطلوبی 

در هندوستان، تقسیمات استانی بر 
اساس زبان صورت گرفته است.
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برخوردار نیست. این مشکل به هر حال وجود دارد. یکی از دوستان بزرگسال و بسیار خوب من، 
احمد فراز، به من گفت: »پس از فراق گوراکپوری شاعری به بزرگی و عظمت او در میان شما دیده 
نشده است، ولی در پاکستان پس از فیض احمد فیض هم شاعرانی به بزرگی او وجود دارند.« او 
صداقت هم داشت و با این حرف می خواست به خودش و به بعضی از شاعران معاصرش اشاره ای 
کرده باشــد. از آنجا که من با او رابطۀ بسیار دوســتانه ای داشتم به او گفتم: »آقای فراز، مشکل 
اصلی ما پاکســتان، هند، یا زبان اردو و هندی نیست، مشکل اصلی ادبیات جهانی است. این 
عصر که ما در آن زندگی می کنیم عصر ناپایدار و عصر آدم های پست و رذیل است« که این حرف 
من او را کمی عصبانی کرد. او گفت: »ممکن است 50 یا 100 سال پس از امروز افراد و شاعران 
بزرگی بیایند. هر شاعر بزرگ که شناخت جداگانه ای داشته باشد، به این زودی ها ظهور نمی کند. 
مثاًل در زبان اردو، پس از میر تقی میرـ  بزرگ ترین شاعر زبان اردوـ  اسدالله خان غالب آمد و پس 
از غالب عالمه اقبال الهوری، ولی در میان این سه تن زمان زیادی سپری شده بود. ممکن است 

که کسی مانند این ها در زمان ما نیز ظهور کند.« 
اما من طور دیگری فکر می کنم که قباًل نیز به آن اشاره کرده ام، و آن این است که نبوغ فرهنگی در 
هر زمان در میان هر قومی وجود دارد که می آید و چیزهای جدیدی خلق می کند، اما هر هنرمند 
نابغه و هر شاعر بزرگ به یک پس زمینۀ فرهنگی هم نیاز دارد که در پدید آوردن آن شاعر بزرگ و 
آثار بزرگش نقش بسزایی را ایفا می کند. ما در عصر پسااستعمار این چیز را از دست داده ایم. آن 
جریان های تمدنی، علمی، و فرهنگی از دست ما رفته و رابطۀ ما با آن سنت به طور کامل قطع 
شده است. این نیز سبب شده است که در میان ما هیچ گونه آثار بزرگی خلق نشده است و نخواهد 
شد. عالوه بر این، عصر ما عصر شورش و بلواست و زمانی است که جامعه در حال مبارزه است. 

در این دنیا که به ســرعت تغییر می کند، در 
این میان به چیزی که بیش از همه لطمه وارد 
شــده خالقیت اســت که در زمینه های هنر 
و ادب و شــعر دیده می شود. ما همه در این 
مورد مقصر هستیم، همۀ انسان ها در این باره 

مقصرند.

دکتر اخالق آهن: توجه عموم مردم 
به ادبیات بسیار کم رنگ شده است.
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فرهنگ اسالمی: نظر حضرت عالی دربارۀ انقالب اسالمی ایران چیست؟

آهن: اگر بخواهم دربارۀ انقالب اسالمی ایران و تأثیر آن در هند صحبت کنم، این حقیقتی است 
که در هند، همۀ مردم ـ علی الخصوص مســلمانان هند ـ انقالب اســالمی ایران را به فال نیک 
می گیرند و آن را یک قدم بسیار مثبت می دانند. عالوه بر مسلمان های هند، بقیۀ هندی ها نیز به 
خاطر تاریخ ضّد استعماری که داشته و دارند به هر صدایی که علیه استعمار جدید بلند می شود 
امیدوارانه نگاه می کنند. این گونه صدا ها بسیار شنیده شده است، اما مردم عامۀ هند انقالبی را 
تحت رهبری امام خمینی در ایران صورت گرفت ستودند، حتی امروز برای انقالب ایران احترام 
زیادی قائل اند. تأثیر این انقالب در هند نیز دیده شده است و مردم هنوز هم از انقالب ایران یاد 

می کنند.

فرهنگ اسالمی: آیا ادبیات انقالب بر ادبیات زبان اردو و دیگر زبان هایی که در هند به 
کار برده می شود، تأثیر داشته است؟

آهن: به طور مســتقیم که خیر، زیــرا ادبیاتی که در ایران پس از انقالب خلق شده اســت فقط 
زمانی می تواند تأثیر مســتقیمی بر ادبیات هند داشته باشــد که ترجمۀ آن به دست مردم هند 
برسد. ترجمۀ زیادی در این مورد انجام نشده است. باید عرض کنم که در طول دو قرن گذشته 
ایران و هند از ادبیات و ادیبان همدیگر آشــنایی زیادی ندارند. شاعر بزرگی مانند اسدالله خان 
غالب را ایرانی ها نمی شناسند. تنها دو تن از شاعران شبه قاره در ایران جایگاهی دارند و شناخته 
شــده اند: اقبال و تاگور، که دلیل آن هم این 
اســت که ایــن دو تن اول در غرب شــناخته 
شدند: تاگور برندۀ جایزۀ نوبل شد و غرب از 
او و آثارش استقبال کرد، ایران هم او را ستود 
و در بقیۀ کشــورها نیز ستایش بسیار خوبی 
از تاگور به وجود آمــد. اقبال نیز همین طور 

زیادی  ترجمه های  هندوستان،  در 
از ادبیات انقالب اســـالمی ایران در 

اختیار مردم نیست.
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اســت. دلیل دیگری اینکه اقبال در ایران جایگاه معتبری دارد انقالب اسالمی است. متفکران 
بزرگ ایران مانند دکتر شریعتی دربارۀ اقبال نوشتند، دربارۀ اقبال کتاب ها نوشته شد، مقاالت به 
چاپ رسید، و از این راه یک نوع هماهنگی با اقبال به وجود آمد و شناخت و جایگاه ویژه ای در 

میان مردم ایران پیدا کرد. 
پس یکی از بزرگ ترین مشــکالت همین مسئلۀ ترجمه است. ما تنها از طریق ترجمه می توانیم 
از ادبیات ایران و از سرمایۀ علمی این کشور واقف و آگاه شویم. این واقعًا یک مسئلۀ مهم است. 
زمانی که دکتر قزوه مســئول مرکز تحقیقات هند بودند به این مســئله بسیار توجه و بسیاری از 
مجموعه های شعر و داستان ها را برگردان کردند، اما باز هم من مطمئن نیستم که این کتاب های 
ترجمه شده تا چه حد به دست کسانی که با کتاب ُانس دارند رسیده است. من خودم دیدم که 
فهرستی از کتب به هند فرستاده شده است و بعضی از ناشرها دارند آن کتاب ها را به زبان هندی 
ترجمه می کنند. پس ما نیاز داریم که برگزیده ای از ادبیات حداقل دو قرن اخیر را ترجمه کنیم و 
ترجمه خوب هم باشد و آن را به دست خوانندگان برسانیم. از طرف دیگر، ادبیات هند نیز باید به 
زبان فارسی ترجمه شود و به دست خوانندگان ایرانی برسد. تنها آن وقت است که ما از همدیگر 

آموخته و استفاده خواهیم کرد.

نمونۀ اشعار

صد فتنه به پا گردید
از مســجد و میخانــه َرســتم مــن دیوانــه
هــر جا کــه رقم کــردی اســماء خدایــی را
کــو حلم و تلّطف، کو؟ کــو پاکی و نیکویی؟
هر ســو که نگه کــردم، جز مکــر نمی دیدم
ای آهــن ســاده دل! مقصــود تــو الحاصل

محــراب هویــدا شــد در گوشــۀ میخانــه
صــد فتنه به پــا گردیــد. کو دانــش فرزانه؟
کو بخشــش رحمانی؟ کو رحــم حکیمانه؟
هر شــخص غریق غــم، آن هم غــم بیگانه
بیهــوده چــرا گــردی رندانــه و مســتانه؟
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ای زمین نشر قرآن
مــا دیــن  پنــاه  ای  مزد یســنا،  زمیــن  ای 
ای زمیــن انقــالب و اختــراع، ایران زمین!
ای دیار دیــن و دانش، فکر و علم و فلســفه
قلــب تو جــوی ریاحیــن، تاج ســرکوه بلند
در کفــت فیــروزه داری، در دهــان، آب خزر
آن بهار رشــک جّنت در چمن های شماست
سنبل و نســرین و نرگس ، یاس و افرا و چنار
پســته و انگــور و ســیب و موز و خرمــا و انار
رنگ هــای زندگــی واللــه هرجا خنــده زن
یزد و شیراز و فراهان، خواف و ری، کرمان و جام
مولــوی پورســینا،  بزمگاهــت  ســاقیان 
بلبــالن گلشــن تو حافــظ و سعدی ســتند
همچنــان خّیــام و خاقانــی و آن عّطــاِر راد
زنــده بــاد، ای مّلت رعنا! همیشــه زنده باد
کاشــکی ممکن شــود امــروز احیای شــما

بی انتهــا روشــِن  یلــدا،  شــام  طلــوع  ای 
ای زمیــن نشــر قــرآن، صدر اســالم مبین
ای زمیــن زهد و تقوا، فهــم و عرفان، عاطفه
زلــف تو اشــجار رشــت و ما اســیر آن کمند
ساقی محفل تو هستی، مسِت جامت بی ُشَمر
دستۀ ُگل های خوشبو مأذن ُگلدسته هاست
کبک و طاووس و پرستو، قو و گنجشک و َهزار
تــوت و انجیــر و هلــو و میوه هــای آب دار
مهربانان تو هر ســو بی شــمار از مــرد و زن
شوش و قزوین و صفاهان، معدن فیض مدام
معنــوی یــالن  آن  صــدرا،  مــالی  و  رازی 
بهتر از این شاعران، در دهر، برگو کیستند؟
وآن حکیم توس و صائب، شیخ گنجه زنده باد
زنده باد، ای ســرزمین عشق پیشه! زنده باد
ای جوانــان عجــم! احیایتان احیــای ما... 

داری تو ناز ناب و ...
حالــم کنــی خــراب و دگر خنــده می کنی
آهــم ز دل نشــور مــی آرد بــه چشــِم مــن
تشــنه لبم کــه تشــنه ام از جــان و دل تــو را
زآه و بــکا و رنــج و غــم و ســوز و ســاز و درد
من پیر شــد وجــودم، چون دیــد آن جمال
دانــی ز نــوِش قنــد صفــت می چکــد نیاز
آهــن کــه چشــم های خمار تــو دیــده بود

رفتی پــِس حجــاب و دگر خنــده می کنی
بینــی در آن ســحاب و دگر خنــده می کنی
کم می دهی شــراب و دگر خنــده می کنی
کــردی دلم کبــاب و دگــر خنــده می کنی
داری همــان شــباب و دگر خنــده می کنی
داری تــو نــاز نــاب و دگــر خنــده می کنی
رفتش ز چشــم خواب و دگر خنده می کنی
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قربانی عشق
شــرربار رقیبــان  گرم انــد  تــو  بــزم  در 
دل ســوختن و پاکــی دامــان به چــه ارزد؟
تــو گلشــن جّنــت، دهــن تــو ُگل ســوری
دردم قربانــی  و  مــن  عشــقم  قربانــی 
بپرهیــز آه،  صبــا،  آورده  مــن  پیغــام 
ای نّیــر گــردون کــه بتابــی تــو همه جــا!
تبّســم نــور  لبــت  بــه  درخشــد  گــه گاه 
عشــق ایــن  کــورۀ  در  آهــن  دل  نرمــای 

در جســت وجوی خلوتت این جان شــرربار
شــرربار ایمــاِن  از  می ســوزم  و  مغــروری 
مــن دوزخــی از غمــزۀ شــوخان شــرربار
شــرر بار ســوخته جاناِن  دِل  قربــاِن 
شــرربار ســفیران  گفتــار  داغــی  از 
بــر مــن تــو نتابــی از چه؟ تابــان شــرربار!
شــرربار چشــمان  نــاوک  زنــد  تیــر  گــه 
کی دیــده کس از جملۀ مســتان شــرربار؟

دیدار سوم :مصاحبه با دکتر آنا برزینا از روسیه 
)شاعر، مترجم، و استاد دانشگاه روسیه(2

فرهنگ اسالمی: لطفًا خودتان را برای خوانندگان ما معرفی فرمایید.

برزینا: به نام خدا. آنا برزینا هستم. در اوکراین در شهر کوچکی به نام دمیتروف در ناحیۀ دونیتسک 
متولد شــدم. فارغ التحصیل دانشگاه ملی کی یف تاراس شفچنکو هستم. وارد دورۀ دکتری که 
شدم از من دعوت کردند که برای ادامۀ تحصیل به ایران بیایم. در واقع، سفارت ایران در اوکراین 
مرا دعوت کرد و از طریق سفارت ایران معرفی شدم که بیایم ایران و ادامۀ تحصیل بدهم. ابتدا در 
قزوین در مرکز آموزش زبان فارسی یک ماه و نیم درس خواندم و بعد امتحان دادم. چون نمراتم 
خوب بود مرا به دانشــگاه تهران فرستادند. رشته تحصیلی ام در کی یف شرق شناسی بود، زبان 
فارسی و ادبیات هم می خواندم و یاد می گرفتم. زمانی که وارد دانشگاه تهران شدم رشته ام زبان 
و ادبیات فارســی شد. هم فوق لیسانس و هم دکترای زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران 
خواندم. در ســال 2012م. فارغ التحصیل شدم و از رســاله ام دفاع کردم، مدرکم را گرفتم، و به 
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اوکراین برگشتم. بعد از یک و نیم سال کاًل به روسیه رفتم. اآلن در مسکو زندگی می کنم و تابعیت 
این کشور را دارم و در دانشگاه دولتی روابط بین المللی مسکو مشغول به تدریس هستم.

فرهنگ اسالمی: شعر گفتن را از ِکی و چه طور آغاز کردید؟

برزینا: من خودم را شاعر نمی دانم، چون شاعر کسی است که کارش شعر گفتن است. من بیشتر 
مقاله نویس هستم تا شاعر، چون بیشتر در کار تحقیق و بررسی مشغول هستم. با این حال، زمانی 
که در دانشــگاه تهران درس می خواندم و تقریبًا پایان درســم بود، یک شعر خیلی ساده و کوتاه 
راجع به ایران نوشتم. بعدًا کمی بیشتر به شعر پرداختم ولی این کار برایم سخت است. من روی 
هر بیت از شعرم خیلی کار می کنم و برایم خیلی سخت است که آن را کامل کنم؛ یعنی نمی توانم 
همین طوری بشینم و یک غزل بنویسم، یک غزل معمولی. این کار خیلی زمان می بَرد و خیلی 
سخت است. دربارۀ اینکه چه طور شعر گفتن را آغاز کردم عرض کنم که ما در دانشگاه بسیار شعر 
می خواندیم، یعنی کارمان شده بود شعر خواندن: سر کالس شعر می خواندیم، مشق شبمان شعر 
بود، شعر حفظ می کردیم، بعد آن ها را به فارسی توضیح می دادیم که معنی فالن شعر چیست. من 
این قدر شعر خواندم که حس می کردم انگار از شعر ُپر شدم و شروع کردم به شعر گفتن. پس فکر 
می کنم همان درس خواندن در دانشگاه تهران در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی بود که باعث شد من 
هم شعر بگویم. من بیشتر غزل سرودم. در قالب های دیگر مانند رباعی اصاًل شعر ندارم. شعرهایی 

هم که تا اآلن سرودم همگی فقط در ستایش و دربارۀ ایران بوده است.

فرهنگ اسالمی: شما از محدود شاعران زن خارجی هستید که در محضر مقام معظم 
رهبری شعر خواندید. دوست داریم در این باره از زبان شما بشنویم. 

برزینا: راجع به رهبر معظم انقالب من مقاله و کتاب خواندم، مطالعه کردم و اخبار دیدم، ولی 
هیچ وقت فکر نمی کردم در زندگی ام فرصتی پیش بیاید که در حضور ایشــان شعر بخوانم. از 
طرف حوزۀ هنری دعوت شــده بودم ایران که بیایم و در محضر رهبر معظم شــعر بخوانم. آن 
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لحظه در آن مجلس خیلی اســترس داشتم، اما وقتی ایشــان آمدند یک حس مثبتی به من 
دســت داد، انگار پدربزرگ همۀ ما بودند. من خیلی آرام شــدم و توانســتم شعرم را در محضر 

ایشان قرائت کنم.

فرهنگ اسالمی: وضعیت ترجمه در روسیه را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا شما خودتان 
هم در این زمینه فعالیت هایی داشتید و دارید؟ 

برزینــا: بنده با حوزۀ هنــری همکاری می کنم. خوشــبختانه اخیرًا کتاب های ترجمۀ اشــعار 
محمدجواد آسمان و دکتر علیرضا قزوه در مسکو به چاپ رسید. مترجم اشعار آقای آسمان آقای 
ماکسم دلینات بودند و من ویراستار ادبی این کتاب بودم، و کتاب آقای دکتر قزوه را خودم همراه 
یکی از دانش آموزان قبلی ام ترجمه کردم و ویراستار آن آقای دلینات شد. قبل از آن، یک کتاب 
کوچک نوشتۀ محمدرضا سرشار را ترجمه کردم که متأسفانه هنوز به چاپ نرسیده است. قرار شد 

داستان های کوتاه دیگری که نوشتۀ همین 
نویسنده اســت به این کتــاب اضافه کنیم و 
ترجمه کنیم تا یک کتاب ضخیم تر بشــود و 
بتوانیم کتاب بســیار خوبــی را ارائه بدهیم. 
مجموعۀ داستان کوتاه های زنان ایران را هم 
به حوزۀ هنری تحویــل داده ام و امیدوارم که 
این کتاب در مسکو چاپ شود و در نمایشگاه 

کتاب بین المللی کتاب مسکو معرفی بشود.

فرهنگ اسالمی: نظر شما راجع به 
ترجمۀ ادبیــات معاصر ایران )یعنی 
ادبیاتی که بعد از پیــروزی انقالب ایران به 

وجود آمده است( چیست؟ 

دکتر آنا برزنیا ســرودن شعر 
به زبان فارســی را از هنگامی 
آغاز کرد کــه در مقطع دکترا، 
در دانشــگاه تهران مشغول به 

تحصیل بود. 
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برزینا: انتشــارات صدرا در مســکو در زمینۀ ترجمه بسیار فعال است و مترجمان مختلف با این 
انتشــارات همکاری می کنند. بیشــتر کتاب هایی که ترجمه می کنند در زمینۀ فلســفه و دین 
و معنویت و... اســت، به ادبیات معاصر ایران خیلی کمتر توجه می شــود، بیشــتر آثار و ادبیات 
کالسیک ایران ترجمه می شود. ترجمۀ این آثار هم خیلی طول می کشد، سال ها طول می کشد. 
این طور نیســت که یک نفر تنها ایــن کتاب ها را ترجمه کند، این کار به صــورت گروهی انجام 
می شود. ترجمه هایی که تا اآلن صورت گرفته است از نظر کیفیت بسیار عالی بوده است، در این 
شــکی نیســت، اما این کار بسیار زمان َبر اســت و کار خیلی ُکند جلو می رود. ما نیرو نداریم، ما 
مترجم خوب نداریم که آگاهی خوبی از ادبیات معاصر ایران داشــته باشد )از کتاب های خوب 
ایران، از داستان های خوب ایران که امروزه در ایران چاپ می شوند( که بتواند درست متن اصلی 

را بفهمد و بعد درست و به زیبایی آن را به زبان روسی برگرداند.
مشکل اصلی ترجمۀ آثار فارسی به زبان روسی همین است. ما به نوبۀ خودمان تالش می کنیم و 
سعی می کنیم، ولی من می دانم که کارمان ُکند انجام می شود، به سرعت انجام نمی شود. ضمنًا 
من در کنار این کارها کالس هایی هم در دانشگاه دارم و کار اصلی ام تدریس در دانشگاه است. 
واقعًا وقت برای این کارها خیلی محدود و کم است. ما سعی می کنیم دانشجویان را وادار کنیم که 
داستان های کوتاه فارسی را به زبان روسی ترجمه کنند؛ مثاًل دانشجویان سال سوِم من خیلی 
به ایران، ادبیات معاصر، و دغدغه های امروز مردم ایران عالقه مند هستند. برای اینکه هم زبان 
فارسی شان تقویت و بهتر شود و هم برای اینکه از وضعیت امروزی این کشور بیشتر آگاه شوند، 
من به آن ها داســتان های کوتاه فارسی می دهم که حجمشان زیاد نیست )مثاًل در حد دوـ  سه 
صفحه اســت نه بیشتر( که ترجمه کنند. درست است که آن ها هنوز مترجم نیستند و خیلی از 
نکات را متوجه نمی شوند، اما باز هم با این کار یک عالقه و انگیزه در وجودشان ایجاد می شود 
که خودشــان روی زبان و فارسی شــان کار کنند و بفهمند، بیشــتر راجع به ایران بخوانند، و از 

دغدغه هایی که امروز در ایران وجود دارد آگاه بشوند. 

فرهنگ اســالمی: شــعر و ادبیات ایرانـ  به خصوص ادبیات معاصر ایرانـ  در روسیه چه 
جایگاهی دارد و تا چه حد برای ادیبان و شاعران روسی و نیز مردم عامه شناخته شده است؟
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برزینا: من به این نتیجه رســیدم که در روســیه مردم اطالعات بسیار کمی راجع به ایران دارند، 
از شــاعران و نویسندگان معاصر تقریبًا هیچ کس را نمی شناسند، حتی از شاعران و نویسندگان 
کالسیک هم آگاه نیستند چه رسد به نویسندگان معاصر؛ مثاًل در روسیه مردم خیام را می شناسند 
به خاطر فیتزجرالد که آثار او را از فارسی به انگلیسی ترجمه کرد و بعد از انگلیسی به زبان روسی 
ترجمه شــد، فردوســی را می شناسند، بعضی ها مولوی و ســعدی را می شناسند، ولی عطار را 
نمی شناســند. مردمان روسیه اصاًل با بزرگان دیگر زبان و ادب فارسی آشنا نیستند و اطالعاتی 

راجع به ادبیات معاصر ایران ندارند. 
ما در این زمینه مقاله می نویسیم. من خودم 
روی اشــعار فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی 
کار می کنم و بیشتر در حوزۀ نقد فمینیستی 
کار می کنم و مقاله می نویسم؛ ولی می دانم 
کــه مــردم عامــه و عادی ایــن نوشــته ها را 
نمی خواننــد و ایــن نوشــته ها صرفــًا برای 
دانش جویان و دانشگاهی ها هستند، کسانی 

که فارسی یاد می گیرند و اهل ادبیات هستند و اهل دانش. مردم راجع به ایران تنها در حّد آنچه 
در تلویزیون می بینند و می شنوند اطالع دارند. 

در روسیه از پارسال شروع به تبلیغ دربارۀ ایران کردند، تبلیغ آب و هوای خوبش؛ مثاًل می گویند 
که ایران کشــوری چهارفصل است و مردم روسیه می توانند برای گردشگری و استراحت به این 
کشــور بروند. خوشبختانه روابط ایران و روســیه در حال بهبود و بهتر شدن است، ولی راجع به 
ادبیات معاصر، همان طور که من عرض کردم، ما نیرو کم داریم. مردم ما فارســی بلد نیســتند و 
خواندن رســم الخط فارسی برایشان بسیار دشوار اســت و در این مورد اطالعات و آگاهی کافی 

ندارند. 
راجع به مجموعۀ داستان های کوتاه که من ترجمه کردم، به نظر خودم باید کار جالبی برای مردم 
روسیه باشد؛ چون این داستان ها واقعًا یک چیز جدید در ادبیات ما خواهد بود. ما اینجا ادبیات 
جنگ داشتیم، مثاًل بعد از اتمام جنگ جهانی دوم که تقریبًا 70 سال پیش اتفاق افتاد. آن موقع 

مجموعه داستان های کوتاه نوشتۀ 
نویســـندگان زن ایرانی در مسکو 
چاپ، و در نمایشگاه بین المللی کتاب 
مسکو عرضه خواهد شد.
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نویســندگان بسیاری از روسیه بیشتر دربارۀ جنگ نوشتند و همه در همین زمینه آثار خودشان 
را خلق کردند، ولی اآلن خیلی کم رنگ شده اســت. رمان ها و داســتان هایی که در ایران نوشته 
می شوند از این لحاظ در روسیه چیز جدیدی است. از لحاظ دیگر، مردم روسیه جنگ را تجربه 
کرده اند و می دانند که جنگ چه بالهایی دارد و درک می کنند که نویسندگان ایرانی دارند دربارۀ 

چه چیزی می نویسند و آن را لمس می کنند.

فرهنگ اســالمی: وضعیت شــعر و ادبیات در روسیه در گذشته چگونه بوده است؟ در 
حال حاضر شما این وضعیت را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

برزینا: ادبیات روسیهـ  به خصوص نثرشـ  بسیار غنی و بی نظیر است. من می دانم که بسیاری 
از آثاری که به زبان روس خلق شده است به الگویی  برای نویسندگان سایر نقاط دنیا می ماَند 
که به زبان های دیگر آثار خودشــان را خلق می کنند. فکر می کنم آثار لئو تولســتوی، فیودور 
داستایفسکی، آنتون چخوف، ایوان تورگنیف، و بسیاری از این قبیل نویسندگان که در سراسر 
کشــورهای دنیا شناخته شــده اند به تمامی زبان های دنیا ترجمه شده اند. ادبیات جنگ هم 
داریم. از شــاعران روسی می توانم از الکساندر ِسرِگویچ پوشکین، آنا آخماتووا، مارینا تسوتایوا، 
لرمانتف، و ســرگئی یســنین نام ببرم که همگی در زمان های خودشان خیلی برجسته و نامدار 

بودند و واقعًا اشعارشان بی نظیر است. ولی نظم ما همیشه در سایۀ نثر بوده است. 
اآلن هــم ما رمان نویس های خوبی مثــل باریس آکونین داریم که در خیلی از کشــورهای دنیا 
شناخته شده است و کتاب هایش به زبان های دیگر ترجمه می شود، ولی از میان شاعران معاصر 

روسیه، تقریبًا کسی را نمی شناسم که خیلی معروف و کارش خوب باشد. 

فرهنگ اسالمی: برای تقویت و ترویج زبان فارسی در روسیه چه پیشنهادی دارید؟

برزینا: ببینید، زبان شبیه یک اسلحۀ نرم است. برای تقویت هرچه بیشتر روابط ادبی و فرهنگی 
بین کشــورهای ایران و روســیه الزم به نظر می رســد که مردم ایران زبان روسی را یاد بگیرند و با 
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ادبیات روسی هرچه بیشتر آشنا بشوند، و همین طور روس ها با یادگیری زبان فارسی و آشنایی 
هرچه بیشتر با ادبیات فارسی همدیگر را بیشتر و بهتر از گذشته درک کنند. آن وقت است که یک 

نزدیکی فرهنگی و ادبی میانشان ایجاد خواهد شد. 

نمونه شعر

ایران
این خــاک گهربــار که ایــران شــده نامش
مهتاب نشســته ســر هــر گنبد ایــن خاک
شــعر پیغمبــری  بــه  رفتــه  فــرا  مــرز  از 
عزیــزش خــاک  بــا  دارم،  ازلــی  شــوقی 
از شــوق، مشــرف بشــو ای بــاد صبــا تــا

شیری اســت که مابین دو دریاست ُکنامش
ماننــد کبوتر کــه نشسته اســت بــه بامش
با ســعدی و بــا مولــوی از عشــق، پیامش
بــه دوامــش ابــدی دارم، در دل  عشــقی 
امامــش بــه  برســانی  ســالمم  بــار  یــک 
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میزگردهای
 فصل
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با حضور: علی اکبر اشــعری، محمد ایرانی، حســن بهشــتی پور، 
عباس خامه یار، احمد دســتمالچیان، حمیدرضا دهقانی، حسین 
رویوران، محمدحسن زورق، سید سلمان صفوی، مهوش السادات 
علــوی، علی اصغر فهیمی فــر، ابراهیم متقی، احمــد  مؤمنی راد، 

محمدعلی مهتدی.

 آیندۀ منطقه و 
بیداری اسالمی
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بهشتی پور: بحث منطقۀ آســیای غربی و شمال آفریقا، و بیداری اسالمی و به خصوص 
آیندۀ آن بحث مهم و پرســش برانگیزی است. دیدگاه های متفاوتی در این زمینه مطرح 
می شود که آیا بیداری اسالمی در جهان عرب یک پروژه بود یا پروسه یا هر دو. آیندۀ این پدیده 
مورد بحث ماست. خیلی مهم است که بدانیم منطقه بعد از سقوط داعش به کدام سمت می رود. 

به هرحال، جریان بیداری اسالمی یک موضوع سؤال برانگیز است. 
آیا بیداری اسالمی به ایجاد وحدت بیشتر در بین مسلمانان در منطقه در آینده کمک می کند، 
یا اینکه تفرقه و تشدد که در شکل های مختلف وجود دارد در آینده تشدید می شود و اختالفات 
بیشتر خواهد شد؟ آیا تنش ها به سمت کمتر شدن جلو می رود و آیا مسائل به سمت حل و فصل 
شدن پیش می رود یا مشکالت جهان اسالم بیشتر می شود؟ آیا عربستان حاضر است شکست 
داعش را در سوریه و عراق تحمل کند یا اینکه احتمااًل می کوشد با صرف هزینه های سنگین در 

داخل خاک ایران دست به اغتشاش آفرینی بزند؟

رویــوران: بگذاریــد از کل بــه جــزء 
صحبت کنیم. اواًل، من تصور می کنم 
به قدرت رســیدن آقای ترامپ فی نفسه یک 
موضــوع بســیار مهم اســت. بــه هرحال، 
راهبردهای آمریکا در دورۀ آقای ترامپ شدیدًا 
ضّد اســالمی و ضّد ایرانی اســت و از جهت 
حمایت از اســرائیل در دولت هــای متوالی 
آمریکا بی سابقه است. ایشان اآلن از سازش 
قــرن صحبت می کند که یک تعبیر و مفهوم 
جدید در ارتباط با اشــغال فلســطین است. 
کوشنرـ  داماد ترامپـ  در آخرین سفری که به 
صورت محرمانه به منطقه داشت و بعد اخبار 
آن درز پیدا کرد، از عربســتان سعودی دیدار 

دکتر حســین رویوران: ترامپ 
امروز از ســازش قرن صحبت 
در  جدیدی  تعبیــر  که  می کند 
ارتباط با اشغال فلسطین است.
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کرد و با ولیعهد عربستان جلسه داشت. ظاهرش این بود که آمریکا به دنبال خاتمه دادن به بحران 
فلسطین است. بعد از آن سفر، محمود عباس به ریاض احضار شد تا سیاست های آمریکا با یک 
چارچوب متفاوت به او ابالغ شود؛ چارچوبی که تا اآلن حداقل در ارتباط با فلسطین مطرح نبوده 
و در آن دیگر بحثی از آزادی قدس در میان نیست و نباید باشد! حتی در این طرح جدید سخنی 
از مرزهای 1967 نیز به میان نیامده اســت و هیچ پیش شــرطی راجــع به اجرای قطعنامه های 
ســازمان ملل در میان نیست: اینکه پیش شــرط نمی پذیریم، مرز 1967 را نمی پذیریم، توقف 
شهرک سازی را نمی پذیریم. این مجموعه واقعًا یعنی فلسطینی ها بی قید و شرط تسلیم اسرائیل 
شــوند؛ چون هر سازشــی معمواًل دو طرف دارد و هر طرف مقداری از شــرایط طرف مقابل را 
می پذیرد تا ســازش به وجود آید، ســبک های متفاوتی هم وجود دارد، دو طرف زمانی که با هم 
گفت وگو می کنند در یک نقطۀ میانه و وسط با هم به سازش می رسند؛ ولی این طرح ظاهرًا یک 

مسیر یک طرفه است و آمریکا به دنبال تحمیل ارادۀ خود و ارادۀ اسرائیل بر فلسطینی هاست. 
در عرصۀ فلســطین هم افرادی هســتند که متأســفانه در جهت احقاق حقوق مردم فلسطین 
و اســتقالل کشور فلســطین عمل نکردند بلکه بیشتر در جهت منافع اســرائیل عمل کردند. 
وقتی بودجۀ ســازمان خودگردان فلســطین به طــور کامل به غرب وابسته اســت و از آن طریق 
تأمین می شــود، نتیجه اش همین وابستگی می شود و در نتیجه رئیس ساف نسبت به اسرائیل 

تحمیل پذیر می گردد. 
نکتۀ دوم اینکه آمریکا به عربستان دستور داده که گفت وگو نه تنها بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها، 
بلکه بین اسرائیلی ها و اعراب باشد و عربستان این مأموریت را دارد که از طرف آمریکا این نقش 
را ایفا  کند. ظاهرًا این مأموریت جزو بده بســتان های آمریکا و عربستان برای پذیرش جانشینی 
محمد بن سلمان به جای پدرش از سوی آمریکاست. بسیاری از مسائلی که در داخل عربستان 
هم اتفاق می افتد از این جهت درخور توجه است. بحث بازداشت شاهزادگان خودش یک مسئلۀ 
مهم است. هرکدام از این شاهزاده ها یک شبکۀ ارتباطی دارد و هر یک مقداری سرمایه گذاری 
در آمریکا دارد. آمریکا چگونه این بازداشــت ها را پذیرفته اســت؟ شــاهزاده ها را در یک هتل در 
ریاض جمع کرده اند و محمد بن سلمان گفته 100 میلیارد دالر می خواهم؛ هرکس پول دهد آزاد 

می شود، هرکس ندهد آزاد نمی شود. تا اآلن هم هشت نفر آزاد شده اند. 
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بعضی می گویند 100 میلیارد یک برآورد بسیار پایین است، چیزی که او به دنبال آن است خیلی 
بیش از این است. اتفاقًا تعهداتی که عربستان به آمریکا داده بخشی از همین برنامه است: اینکه 
عربستان باید این پول را از زیر زمین هم شده فراهم کند و تحویل ترامپ دهد! چگونه تهیه کند 
هم مهم نیست، از طرق غیرقانونی یا قانونی تهیه کند هم مهم نیست. آمریکا می گوید این پول را 

می خواهم، محمد بن سلمان هم دارد این وظیفه را انجام می دهد. 
بحث سوم اصل جانشینی در عربستان است که محور بسیاری از تحرکاتی است که دارد اتفاق 
می افتد. این مسئله متأسفانه با بحث فلسطین گره خورده، کما اینکه با بحث لبنان هم گروه 

خورده اســت. بحــث بازداشــت حریری در 
عربستان یک مســئلۀ جّدی است. سؤالی 
که مقامات عربســتان می کنند این اســت 
که چرا لبنان آرام اســت! از نظر آنان لبنان 
نباید آرام باشــد، جایی که رئیس جمهورش 
طرفــدار حزب الله اســت، حزب الله قدرت 
اصلی آن کشــور اســت و در ســوریه هم در 

جبهــۀ مبارزه با داعش پیروزمندانه حضور دارد نباید آرام باشــد. در ســناریویی که در ارتباط 
با اســتعفای ســعد حریری ترتیب دادند قرار بر این بود که آرامش لبنــان را به هم بزنند. یک 
متن به عنوان اســتعفانامه به حریری دادند که مجبور بود آن را بخواند و ادبیات اســتعفانامه 
مشــخصًا ادبیات سعودی است، این ادبیات لبنانی نیســت. ادبیات لبنانی لطیف و منطقی 
اســت، ادبیات سعودی آمرانه و خشن و بی منطق است. مشــخص است که متن استعفانامۀ 

حریری داعشی و سعودی و وهابی است. 
خالصه تصور آن ها بر این بود که همین که او بگوید »ما نمی توانیم با حزب الله سازش کنیم« سنی ها 
علیه شیعه ها قیام می کنند و شیعیان را بی رحمانه قتل عام می کنند؛ در حالی که نمی دانند سید 
حسن نصرالله محبوب لبنانی ها اعم از شیعه و سنی و مسیحی است. تصور می کردند همه چیز 
آنجا به هم خواهد ریخت، ولی اتفاقی که افتاد این بود که سید حسن نصرالله سخنرانی کرد و 
گفت: »سعد حریری نخست وزیر ماست اما سعودی ها او را مجبور به استعفا کردند. ما شرایطش 

محمود عباس به ریاض احضار شد تا 
سیاست های آمریکا با یک چارچوب 
متفاوت به او ابالغ شود.
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را درک می کنیم و ما او را مستعفی نمی دانیم. ایشان همچنان نخست وزیر آشتی ملی لبنان است 
و ما شــیعه و سنی باید از او حمایت کنیم« و این اتفاق افتاد؛ یعنی اآلن شما وارد بیروت شوید، 
تمام در و دیوار عکس های ســید حسن نصرالله و سعد حریری است. سید حسن نصرالله واقعًا 
شرایط جدیدی در لبنان ایجاد کرد. رئیس جمهور، آقای میشل عون، هم خوب کار کرد و گفت: 
»یا سعد حریری آزاد می شود و می آید یا ما برای شکایت از سعودی ها به شورای امنیت می رویم« و 
فورًا ارتباط های خاص خودش را مخصوصًا با فرانسه برقرار کرد. آقای مکرون هم بر اساس تماس 
آقای عون عربستان را تهدید کرد که »اگر سعد حریری آزاد نشد علیه عربستان به شورای امنیت 

شکایت می کنیم.« 
خالصه، پروژه ای که برای بر هم زدن 
امنیت در لبنان و ایجاد دودســتگی 
در میــان مــردم لبنان و بــر هم زدن 
اوضــاع یکــی از کشــورهای محور 
مقاومــت طراحی شــده بــود عامل 
وحدت بیشتر مردم لبنان شد. جالب 
است، بیانیه ای که حزب حریری داد ضّد حزب الله نیست، بلکه به طور ضمنی ضّد کسانی است 

که حریری را بازداشت کردند و منظور عربستان سعودی است. 
از این ها گذشته، با آنچه در سوریه در عملیات ابوکمال انجام شد و از طرف دیگر شهر قائم هم در 
عراق آزاد شد، در ُبعد درگیری نظامی بحث داعش تمام شد؛ هرچند یک چالش فکری عظیم در 
انتظار است و آن اینکه چگونه فکر داعشی که زاییدۀ مطالعات مراکز شرق شناسی غرب و مدارس 
وهابی است ریشه کن شود. داعش از لحاظ نظامی ریشه کن شد، اما از لحاظ فکری چه طور؟ در 

همین ایام در نیجریه عملیات انتحاری بود که نشان می دهد این فکر همچنان زنده است. 
از طرف دیگر، اگر نگاهی به حوادث کردستان عراق داشته باشیم، می بینیم مسئلۀ منطقه فقط 
داعش نیســت. فؤاد معصوم که یک شخصیت ُکرد عراقی است سعی کرد بین جریان بارزانی و 
جریان طالبانی نقش وسط را داشته باشد، چون رئیس جمهور عراق است. تمام موضع گیری های 

او تقریبًا میانه بود. 

پروژه ای که عربستان سعودی برای بر هم 
زدن امنیت مردم لبنان داشت شکست خورده 
و برعکس عامل وحدت مردم لبنان شده است.
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از طــرف دیگر، تصور من این اســت که اآلن اســرائیل در یک وضعیت بحرانی به ســر می برد. 
مهم ترین مسئلۀ اسرائیل امنیت است و تاکنون اسرائیل امنیت را با برتری نظامی تأمین می کرد، 
ولی برتری نظامی از سال 2006 در جنگ با حزب الله از بین رفت، ارتش اسرائیل ناکارآمد شد، 
و اسرائیل از حزب الله شکست خورد؛ لذا، راهبرد اسرائیل تغییر پیدا کرده، سیاست آن از تأمین 
امنیــت از طریق برتری نظامی به تأمین امنیت از طریق ناامنی دیگران تغییر پیدا کرده اســت. 
کاری که اسرائیل در منطقه می کند همه در چارچوب گسترش ناامنی در منطقه است. از طرف 

دیگر، ترامپ به شدت با اسرائیل همراه است. 
بنابرایــن، پایان بحران نظامــی داعش به معنی برقراری آرامش در منطقه نیســت؛ زیرا آمریکا، 
اسرائیل، و عربستان از شکست داعش خشمگین هستند. قطعًا آمریکا پروژه های بعدی دارد. 
کردستان شاید مهم ترین پروژه ای بود که آماده شده بود ولی با هوشمندی مردم کردستان عراق 
که به ندای جنگ طلبی بارزانی پاسخ مثبت ندادند شکست خورد. جالب است که کسی در ُبعد 
سیاســی خیلی کاری نکرد، ولی در ُبعد نظامی افرادی که مسعود بارزانی روی آن ها حساب باز 

شاهزاده های 
عربستان سعودی 
را در یک هتل 
در ریاض جمع 
کرده اند و محمد 
بن سلمان گفته 
100 میلیارد دالر 
پول می خواهم، 
هرکس پول دهد 
آزاد می شود!
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کرده بود که بجنگند نجنگیدند و در نهایت از مناطق مورد اختالف عقب نشینی کردند. این نشان 
می دهد که با تدبیری که به کار گرفته شد و هوشیاری مردم کردستان عراق فتنۀ عظیمی جمع 
شــد. از نظر ترکیه، مســعود بارزانی در ماجرای کردســتان خودش در رأس فتنه بود و در نهایت 
دست ترکیه خالی بود. آقای اردوغان می گفت: »من هیچ کاری نمی توانم بکنم، تمام امید ما به 
نیروهای مترقی است« و واقعًا هم همین طور بود و بحث کردستان با هوشیاری مردم کردستان و 

گروه های مترقی جمع شد. 
بحث داعش از لحاظ نظامی امروز پایان یافته اســت. بحث لبنان، یعنی فتنۀ بازداشت حریری 
در عربستان، واقعًا خیلی خوب جمع شد. شاهزادۀ سعودی پیش بینی های دیگری می کرد. او 
می خواســت که امنیت لبنان را به هم بریزد و کردستان عراق را تجزیه کند و انصارالله را در یمن 
نابود کند. این مرد جوان تصّور می کرد رؤیاهای کودکانه اش قابل تحقق است. آنچه که در منطقه 
دارد اتفاق می افتد یک جریان کلی است که در آن دستاوردهای مّلت ها و محور مقاومت به طور 
منظم بیشــتر می شود، اما به این معنا نیست که ارتجاع بیکار نشسته و دارد تماشا می کند؛ نه، 
ارتجاع هم دارد کار می کند و دنبال بر هم زدن صلح و امنیت مّلت هاســت. امروز محور مقاومت 
اسالمی از ایران تا لبنان در جهت حرکت  الهی تاریخ و آزادی مّلت ها و پیروزی آرمان فلسطین به 
پیش می رود و راز پایداری مّلت ها در مقابل مثلث امپریالیسم، صهیونیسم، و ارتجاع عرب همین 

حرکت صلح جویانه، عادالنه، و آزادی بخش است. 
نیروهای امپریالیســتی، صهیونیســتی، و ارتجاعی سعی می کنند مســئلۀ فلسطین را به نفع 
اسرائیل حل و فصل کنند تا با فراغ بال بتوانند به سرکوب مّلت های آزادی خواهـ  به ویژه، مّلت های 
فلسطین، سوریه، و عراقـ  بپردازند. آن ها دنبال این هدف هستند که در این شرایط بتوانند خود 
را جمع و جور کنند؛ چون احســاس می کنند که محور تمرکز بسیاری از حرکت های مترقی در 
منطقه مسئلۀ فلسطین است و اگر این مسئله را به نفع اسرائیل جمع کنند، می شود به سرکوب 

مّلت های آزادی خواه در منطقه پرداخت. 
ترامپ دارد از ماجراجویی و قدرت طلبی و قدرت تخّیل محمد بن سلمان به نفع آزهای تجاری 
و نیازهای سیاســی خود استفاده می کند. متأسفانه، خیلی ها حاضرند برای رسیدن محمد بن 
سلمان به قدرت هزینه های سنگینی از جیب مردم عربستان بپردازند و اتفاقًا یکی از مهم ترین 



204  |  فرهنگ اسالمی

متغیرهای منطقه همین بحث جابه جایی قدرت در عربستان است. در 
عربستان، نسلی از سیاســتمداران باتجربه جای خود را به یک جوان 
متوهم و جاه طلب داده اند و در شــرایط کنونی عربســتان در وضعیت 
کاماًل متفاوتی ظاهر می شود. البته قطعًا چالش های زیادی به وجود 
آمده و خواهد آمد. این جوان با بحران داخلی روبه روســت و به همین 
دلیــل به تضــاد و بحــران خارجی احتیــاج دارد و در سراســر منطقه 

آتش افروزی می کند. 
تاکنون مشروعیت عربستان با وهابیت گره خورده بود. اینکه محمد بن 
ســلمان دارد اســالم میانه را برای جذب جوانان و زنان مطرح می کند 
برای این اســت که بیش از 70 درصد جامعۀ عربستان جوان هستند. 
تصورش بر این اســت که با سوار شدن روی موج خواسته های جوانان 
می تواند به اهداف بلندپروازانۀ خود برسد و با پیروزی در یمن، سوریه، 
عــراق، و لبنان آن هــا را از خود راضی کند؛ ولی آنچــه در عمل اتفاق 

افتاده شکست تروریسم در همۀ این جبهه هاست.
بعضی از تحلیل های تحلیلگران سعودی خیلی عجیب است. آن ها با صراحت می گویند اصاًل 
فلســطینی وجود نداشته و با صراحت می گویند: »در طول تاریخ به ما نشان دهید که در جایی 
فلسطین وجود داشته است،« گویی اسرائیل چهار هزار سال در منطقه وجود داشته است؛ یعنی 
در مسیر دروغ پردازی چنان به سرعت حرکت می کنند که مدعی می شوند چیزی به نام فلسطین 
در منطقه موجود نیســت و اسرائیل کشــوری اســت که دارای حق آب و گل است. طرف داران 
سعودی با شتاب عجیبی این تحلیل ها را مطرح می کنند و من تصور می کنم این شتاب می تواند 

به هم ریختگی شدیدی برای آن ها ایجاد کند. 
جابه جایی قدرت در عربستان با حوادث دیگر منطقه ارتباط پیدا کرده است و محمد بن سلمان 
می خواهد اسرائیل به هر قیمت حفظ شود تا در عربستان هم تثبیت صورت بگیرد. تحقق این 
هدف به هر قیمت به نظرم کار آسانی نخواهد بود و عربستان باید قیمت بسیار سنگینی پرداخت 
کند. ممکن است شرایط در عربستان از کنترل آمریکا خارج شود. برخی از گزارش های غربی 
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هم به این خطر اشاره می کنند که نکند این جابه جایی نسنجیدۀ قدرت در عربستان مقدمه ای 
برای انقالب دومی مانند انقالب اسالمی ایران در عربستان شود.

بهشتی پور: بحث این است که آیا عربستان واقعًا در مورد فروش آرمان فلسطین وجاهت 
کافی را دارد. نقشــی که عربســتان می خواهد داشته باشــد قباًل به مصر داده می شد، 
مصری ها بودند که تالش می کردند پرچمدار مسئلۀ فلسطین تلّقی شوند. آیا عربستان واقعًا در 

آن جایگاه هست که آمریکا بتواند از آن این چنین استفاده کند؟

خامه یار : الزم است قضیه را یک مقدار کالن تر ببینیم و در قسمت های بعدی وارد جزئیات 
شویم. بنا بود که این منطقه در صدمین سال سایکسـ  پیکو تجزیه شود. تجزیۀ کشورهای 
منطقه یک بحث جدی در سیاســت های راهبردی آمریکاست و این موضوع اصاًل شعار نیست. 
این طرح ها و پروژه ها مدت ها بود که آماده شــده بود، کدهای متعددی در این باره وجود دارد. 

برتری نظامی 
اسرائیل با 

شکست ارتش 
رژیم اشغالگر 

قدس از حزب الله 
لبنان از میان 

رفته است.
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خوِد پنتاگون داشت این کار را انجام می داد و شخصیت هایی مثل کیسینجر، برژینسکی، برنارد 
لوییس، و دیگران دست اندرکار تهیۀ این طرح ها بودند. 

تجزیۀ کشورهای منطقه قرار بود از عراق آغاز شود. برای این هدف برنامه داشتند و حدود 50-
40 سناریو برای منطقه تهیه و منتشر کردند، از سال ها پیش در این باره فکر و طرح ارائه داده اند. 
آمریکایی ها در نقشۀ سایکسـ  پیکو در سال 1916 عماًل نقش تعیین کننده نداشتند و با صراحت 
گفتند: »ما باید در آغاز دومین سده این وضع را جبران کنیم« و با صراحت هم اعالم کردند که 

»باید به دنبال بازسازی سایکسـ  پیکوی 2 باشیم.« 
نتیجۀ سایکس پیکوی اول ایجاد رژیم صهیونیستی در منطقه بود. طفل حرام زادۀ اسرائیل نتیجۀ 
ازدواج غیرقانونی و پیوند استعماری انگلیس و صهیونیسم است. این بود که در آغاز دومین سدۀ 
ســایکس پیکو، توســعه و تثبیت مرزهای اسرائیل مطرح شده اســت. مرزهای اسرائیل، هم به 
خاطر انقالب اســالمی، هم به خاطر مقاومت و جنگ پیروزمندانۀ 33 روزه، ترک و گسل جدی 
برداشته اســت و متوقف شده و برای نخستین بار از بدو تأسیس رژیم صهیونیستی تزلزل جدی 

یافته است. 
]طی این 100 سال[ سابقه نداشت شکست اسرائیل را ببینید. همیشه اسرائیلی ها رو به تهاجم 

و گســترش مرزها و پیشــرفت بودند و همیشــه در جنگ ها طرف پیروز میدان بودند. 1967 را 
ببینید، 1973 را ببینید. در بخش های مختلف اسرائیل به طور مداوم توسعۀ ارضی داشته است. 
اساســًا در قاموس و فرهنگ و ادبیات رژیم صهیونیستی عقب نشینی مفهومی نداشت؛ غیر از 
جنگ 33 روزه که از حزب الله لبنان شکست خورد و مرزهای اسرائیی متزلزل شد و اگر نگوییم 
ترکید باید بگوییم ترک برداشــت و باالخره گسلی ایجاد شــد، و انگلیس و آمریکا برای بازسازی 

مرزهای رژیم صیهونیســتی 
و تثبیت این پــادگان انگلو ـ 
خیز  مجددًا  صهیونیســتی 
برداشتند. در آستانۀ دومین 
سده یا سالگرد بالفور، خانم 
ِمی می گوید: »مــا به وجود 

سیاست رژیم اشغالگر قدس از تأمین امنیت برای خود 
به وسیلۀ برتری نظامی به تأمین امنیت برای خود از 
طریق ایجاد ناامنی برای دیگران تغییر پیدا کرده است.
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اسرائیل افتخار می کنیم و به حفظ آن پایبند هستیم و ]از نابود ساختن فلسطین[ هیچ پشیمان 
نیستیم و از توسعه طلبی اسرائیل حمایت می کنیم« و این بی سابقه است که از کشور متجاوزی 

که همه به تجاوز آن اقرار دارند با صراحت تمام حمایت شود.
عرض من این اســت که در این مرحله، تجزیۀ کشــورهای منطقه برای آمریکا و غرب یک هدف 
جدی است، همۀ برنامه ها هم در راستای این هدف تنظیم شده است. شکل گیری محور مقاومت 
حرکت ماشین تجزیۀ کشورهای اسالمی را به طور بی سابقه متوقف کرد! اعالم استقالل در حلب 
جدی بود، مســائل موصل و تجزیۀ کردســتان عراق جدی بود. این همان ادامۀ سیاست تجزیه 
بود که از جنوب سودان آغاز شده بود و ادامۀ آن تجزیۀ لیبی بود و باز در ادامۀ آن تجزیۀ بربرهای 
الجزایر قرار گرفته بود، و بنا بود این کار همین طور انجام شود تا به آسیای غربی برسد. شکل گیری 
محور مقاومت به این شکل اعجاب انگیز و پیروزی های آن و آزادی سرزمین های اشغالی در عراق 
و سوریه، هم برای ما و هم برای کشورهای مختلف، امری مهم و یک پدیدۀ غیر قابل تصور برای 

دشمن بود؛ برای مّلت های منطقه هم در حّد یک رؤیا بود ولی انجام شد. این بی سابقه است. 
در همین جبهه، در ابوکمال به پیشانی امپریالیسم، صهیونیسم، و ارتجاع عرب تیر خالص خورد 
و ماشین تقسیم و تجزیۀ کشورهای منطقه تا حدود زیادی متوقف شد و کالسکۀ سایکس پیکوی 
2 توســط محور مقاومت از جاده خارج گردید. حضور ســردار سلیمانی در ابوکمال یک حضور 
ُپرمعنا بود. این حضور پیامی به آمریکایی ها بود که اواًل پیروزی محور مقاومت بر تروریســم را به 
نفع و نام خود مصادره نکنند که بگویند »ما داعش را از بین بردیم« در حالی که آن ها داعش را به 
وجود آورده بودند. نکتۀ دوم اینکه تجزیۀ عراق یک خط قرمز است و جمهوری اسالمی ایران آن 

را به هیچ وجه نمی پذیرد. آمریکایی ها این دو پیام را خوب گرفتند. 
نکتــۀ بعــد در مــورد خود عربســتان ســعودی 
اســت. اگر رزمندگان حزب الله لبنان وارد سوریه 
نمی شــدند، تروریســت های وهابــی با حمایت 
عربستان ســعودی وارد لبنان می شدند و نه تنها 
رزمنــدگان مقاومت بلکــه شــیعیان را قتل عام 
می کردند. یکــی از فرماندهان تروریســت ها به 

پایان بحـــران نظامی داعش به 
ثبات در  امنیـــت و  آغاز  معنی 

منطقه نیست.
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نام زهران روی خرابه های شام می ایستد و فریاد 
می زند: »اشــتباه ما در کربال ایــن بود که زنان و 
کودکان را قتل عام نکردیم و آن ها پیام رسان کربال 
شــدند. ما دیگر این اشــتباه را تکرار نمی کنیم. 
مردان و زنان را باید کشت، همه را بکشید!« این 
پیام تروریست های وهابی برای تمام مردم منطقه 

از شیعه و سنی و حتی مسیحیان لبنان است. او می گوید: »همه را از بین می بریم، زن و بچه را از 
بین می بریم که دیگر پیام رسانی نباشد و کربال تکرار نشود.« 

این خبر مستند است. تروریست ها می خواستند به کرمانشاه و تهران و خوزستان حمله کنند و 
اگر بتوانند مردم ایران را قتل عام کنند؛ ولی با مقاومت اسالمی و مجاهدت نیروهای مدافع حرم، 
حزب الله لبنان، حشد الشعبی، فاطمیون، و زینبیون قضیه برعکس شد و نه تنها وهابّیت پیروز 
نشد که ماهیت آن برای بشریت آشکار گردید؛ به گونه ای که امروز آمریکا به ظاهر می کوشد خود 
را از کنار تروریسم کنار بکشد. اگر میلیاردها دالر هزینه می شد تا چهرۀ وهابیت برای جامعۀ اهل 
ســنت افشا شــود مقدور نبود، ولی امروز برادران و خواهران اهل جماعت و سّنت نیز به ماهیت 
ضّد انسانی این پدیدۀ استعماری و صهیونیستی پی برده اند. آغاز افشای بزرگ این پدیدۀ شوم 
از فاجعه ای اســت که در سوریه و عراق رخ داد و امروز، برخالف پندار وهابیت، پیام این کربالی 

جدید به بشریت رسیده است. 
اگر تحلیل واقع بینانه ای داشته باشیم، باید ببینیم این کارهای اصالحی که محمد بن سلمان 
در مورد حقوق زنان ـ از جمله در مورد رانندگی ـ و سایر امور انجام داده به چه دلیل بود. آیا او 
توبه کرده و به یاد قبر و قیامت افتاده یا می خواهد لّکۀ ننگ وهابیت را از دامان خود و خاندان 
ســعودی بشــوید؟ این لکه ای است که به سادگی شســتنی نیســت، این حرکِت به اصطالح 
اصالح گرایانه و ضّد فساد سرپوشی است که می خواهند روی حرکت های تروریستی و تکفیری 
بگذارند که بوی تعفن آن آســیا و آفریقا و جهان را ُپر کرده اســت. طالبــان، القاعده، داعش، 
جبهة النصرة، و... همه شــاخ و برگ درختچۀ ُپر خار و خس وهابیت هســتند. مبارزه با فساد 
برای جوانان عربستان مسئلۀ بسیار مهم و قابل قبولی است، ولی مسئلۀ اصلی رژیم عربستان 

آمریکا، اســـرائیل، و عربستان 
داعش  شکســـت  از  سعودی 
خشمگین هستند.
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ســعودی نیســت. این رژیم خود را برای بقا 
بــه آب و آتش می زنــد. ایــن حرکت ها کاًل 
نشان دهندۀ فروپاشــی اندیشۀ وهابیت در 
خوِد عربستان و میان جوانان و روشنفکران 
کشورهای دیگر است. ما این مسئله را باید 
از این منظر هم ببینیم و بحث عربســتان را 

صرفًا دعوای خانوادگی و قبیله ای ندانیم. این مسئله بسیار مهم است. 
من در اینجا یک پرانتز باز کنم: سقوط مارکسیسم در شوروی و وهابیت در عربستان دو حلقه از 
زنجیره ای است که سومین حلقۀ آن سقوط صهیونیسم خواهد بود. این را می خواهم عرض کنم 
که آمریکایی ها روی حکمرانان فعلی سعودی حساب باز کرده بودند. همان تحولی که در قطر در 
ابتدای پیدایش شبکۀ الجزیره ایجاد کردند و معتقد بودند که دیگر نمی شود منافع خودشان را در 
این کشورها به طور سنتی حفظ کنند اآلن بعد از چندین سال دارند در عربستان تکرار می کنند. 
این هایی که در عربستان وارد حکومت شدند و طعم قدرت و ثروت را چشیدند به شدت از بغض و 
کینۀ جاهلیت عربی برخوردارند. همۀ شاهزاده های عربستان مثل هم نیستند؛ ولی محمد بن 
سلمان نمایندۀ تفکری است که در گروه حاکمان جاری است، یعنی همین چیزی که اآلن داریم 
می بینیم و این کینه نســبت به اهل بیت پیامبر و پیروان آن ها یک کینۀ تاریخی اســت که وارث 

کین پروری ابوسفیان از جنگ بدر تا بعد است. 
برای اینکه روشن شود این دشمنی چه قدر زیاد است، من یک مثال می زنم: گروه های تکفیری  
داخــل حلب وقتی با هم می جنگیدند ]هم داعش و هم جبهة النصرة[ در بیانیه هایی که علیه 
هم صادر می کردند نوشــته بودند: »ما شــیران تشــنه ای هســتیم که جز با خون شما سیراب 
نمی شــویم.« این ادبیاتی اســت که آدم از آن وحشت می کند، در وجود اندک عاطفه ای در این 
مردم شک می کند و می ترسد بیانیه های این ها را بخواند. مقاالتی که سعودی ها و اماراتی ها در 
روزنامه ها علیه قطری ها نوشتند تعجب آور است. مگر می شود روشنفکران یا مدعیان روشنفکری 
و نویســندگانی درجۀ استداللشــان این قدر پایین باشــد که نســبت به همنوعان و هم زبانان و 

همسایگان و هم قبیله های خود این ادبیات را به کار ببرند؟ 

توسط   2 ســـایکس پیکو  کالسکۀ 
محور مقاومت از جادۀ تاریخ خارج 

شده است.
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این ها که نسبت به اقوام خود این گونه اند نسبت به دیگران باید چگونه باشند؟! این ها خون ریز، 
سفاک، بی رحم، ماجراجو، خشن، بی فرهنگ، و تشنۀ قدرت هستند و بعضی از بزرگانشان هم 
بچه  صفت اند و مشکل روانی دارند. این تحلیل نیست، این توصیف مردمی است که شکم و شراب 
و شمشیر سه ضلع مثلث وجودشان را ساخته است. تیم طراح پشت سر این ها را هم باید بدانیم 
که صیهونیست ها و آمریکایی ها هستند که این ها را تحریک و مدیریت می کنند. اگر این ها کنترل 
نشوند، خودشان یکدیگر را روی آتش سرخ می کنند و می خورند! این قساوت که در وجود آن ها 
نهادینه شده نتیجۀ 1400 سال دشمنی آن ها با پیامبر و اهل بیت اوست. ما در برخوردهایمان و 
نهایتًا در تصمیم گیری هایمان باید دقت کنیم و با احتیاط رفتار کنیم و در زمین آن ها بازی نکنیم.

 نکتۀ سوم راجع به آنچه که در ادبیات ما مهم است و در مصاحبه ها و کاًل موضع گیری ها باید به 
آن توجه کنیم بحث داعش اســت. ما نباید تصور کنیم که پدیدۀ داعش پایان یافته، چون آن ها 
که داعش را ساختند در ریاض و لندن و واشنگتن مشغول برنامه ریزی های جدیدند. اگر در افکار 
عمومــی این نکته را منعکس کنیم که پایان کار گروه های تکفیری فرا رسیده اســت ]چه جبهة 

النصرة، چه داعش[ خطرناک است، چون خالف واقعیت است. 
ما بزرگ ترین پیروزی را در جغرافیا داشــتیم و سکوی پرش تکفیری ها را از بین بردیم و این سّکو 
برای ایجاد خالفت خودخوانده کاماًل نابود شــده. به خاطر فروپاشی این سکو و افشای ماهیت 
ضّد انســانی و ضــّد منطقی و ضّد اخالقی وهابیت و تکفیر، بخشــی از منابــع مالی آن ها  هم 
خشــک شده و تا حدی دچار مشکل شده اند؛ هرچند منابع اصلی آن ها که از طریق عربستان 
سعودی و امارات متحدۀ عربی تأمین می شد هنوز باقی است. به هرحال این یک پیروزی قابل 
تقدیر و ستایش است، دست برادرانی را که این پیروزی را به ارمغان آوردند و همۀ آن ها از ایران و 
افغانستان و پاکستان و خوِد سوریه و عراق بودند می بوسیم؛ ولی فکر و اندیشۀ وهابی با حمایت 

غرب همچنان باقی است و این اندیشه و فکر در حال تولیدمثل و تکثیر و جابه جایی است. 
این پدیده موجب نگرانی همۀ کســانی اســت که نگران صلح و امنیت مردم منطقه هســتند و 
آینده پژوهی می کنند. یقینًا این پدیده  آســیای مرکزی، قفقاز، روســیه، شبه قارۀ هند، و جهان 
عرب را تهدید می کند. این پدیده در اندونزی مشــغول بازســازی خود اســت و ممکن است به 
منظور حفظ منافع آمریکا حتی به چین نیز سرایت کند. این ها به دنبال گرفتن جغرافیای جدید 
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هستند. آنچه اآلن در افغانستان انجام می شود مسئلۀ مهمی است. افغانستان لوالیی است که 
سه صفحۀ آسیای مرکزی، شبه قارۀ هند، و چین غربی را به هم متصل می سازد. این ها به کمک 

آمریکا مجددًا به دنبال گرفتن افغانستان هستند، زمینه اش هم وجود دارد.
این ها در آسیای میانه، فدراسیون روسیه، و لیبی برای خود جای پا ساخته ا  ند. لیبی با حمایت 
غرب در اختیار آن هاست. اخیرًا مانوری در اندونزی داشتند و در فیلیپین هم همین کار را انجام 
دادند. آن ها با یک فراخوان چند ســاعته صدها هزار نفر را در پایتخت اندونزی بســیج کردند. 
ساده نگری است اگر فکر کنیم که با گرفتن جغرافیای آن ها پایان تاریخ داعش فرارسیده است و 
اگر چنین تصوری در افکار عمومی منعکس شود واقع بینانه نیست. تا ارتجاع عرب، امپریالیسم 
آمریکا، و صهیونیسم هست، ماشین جوجه کشی داعش کار می کند و داعشی های جدید تولید 

می شوند؛ هرچند آمریکا و عربستان شب و روز از مبارزه با داعش دم بزنند. 
در عین حال، ما باید یادآور افغان های عرب باشیم که بعد از آزادی افغانستان به کشورهای عربی 
آمدنــد و آن جنایت ها را مرتکب شــدند. یک نمونه در الجزیره اتفاق افتــاد و 150 تا 200 هزار 

پروژۀ آمریکا در 
کردستان عراق 

مهم ترین پروژۀ 
آمریکا بود، ولی 

با هوشمندی 
مردم کردستان 

عراق شکست 
خورد.
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نفر در الجزایر توســط این ها قتل عام شــدند. این خطر جدی است و من فکر می کنم که ما در 
آینده، با توجه به شکست وهابیت و داعش، با جریان جدیدی مواجه خواهیم شد که این جریان 
نیز متکی بر تفکر تکفیری اســت، ولی بزک کرده و با ماســک جدید و چهرۀ جدید خواهد بود. 
آمریکایی ها از شکست داعش به نحوی سرخورده هستند و در عین حال به دنبال انتقام گیری از 
جبهۀ مقاومت اند، طوری که با شکست داعش آتش بالفاصله خشم آن ها علیه ایران تیزتر شد. 
این حقیقت را باید بشناســیم تا بتوانیم وضعیت آینده را ترســیم و آن را مدیریت کنیم و بتوانیم 
راه های پدافند را پیش بینی کنیم. آمریکا در صدد است تا انتقام شکست داعش را از ایران بگیرد. 

دیگــر اینکه پــس از ایــن پیروزی ها محیط 
تعاملی ما کاماًل متفاوت شده است و محدود 
به مرزهایمان نیست. محیط تعاملی ما فراتر 
از مرزهای ماســت، ایــن محیط منطقه ای و 
حتی گاهــی بین المللی اســت؛ کما اینکه 
نقــش حزب اللــه اآلن فراتر از لبنــان و تأثیر 
آن فراتر از منطقه اســت و به لحاظ سیاسی 

حتی فراتر از کّل جهان عرب است. امروز حزب الله لبنان الگوی بسیاری از آزادی خواهان جهان 
شده است. به عنوان مثال، حزب الله لبنان الگوی مردم فلسطین و یمن است. انصارالله یمن با 
تمام رنج ها و محدودیت هایی که دارد با شــلیک یک موشــک خواب آمریکا و عربستان را آشفته 
می کند و نقش بین المللی خود را ایفا می نماید. همین وضعیت را هم دربارۀ حشد الشعبی عراق 
می توان در نظر گرفت. باالخره نیروهای مترقی وارد یک محیط تعاملی بزرگ شده اند. این محیط 
تعاملی پیچیده و فراتر از منطقه اســت و در این رابطه باید دقیق تر اندیشید و بیشتر توجه کرد. 
در این چارچوب و در این محیط و در میانۀ این رقابت های سیاســی ]به خصوص، بین دو بازیگر 
قدرتمند یعنی انقالب اسالمی و صهیونیسم جهانی[، عربستان هم دچار فشار ژئوپلیتیکی شده 

و هم به لحاظ گفتمان به استیصال رسیده است. 
عربستان سعودی هم زمان چندین پرونده را باز کرده بدون اینکه بتواند آن ها را ببندد. از سوریه 
تا یمن، از شمشیر خونین سیاست عربســتان خون تازه بر زمین می ریزد. عربستان سعودی با 

وهابّیت و تروریســـم در سوریه و 
عراق نه تنها پیروز نشده که ماهیت 
آن برای بشریت آشکار شده است.
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اخوان المســلمین، با جوانان ناراضی داخل کشــورش، با روشــنفکران مذهبی، با هم پیمانان 
اقتصادی، با شــیعیان عربســتان که بخش عظیمی از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، 
و با همۀ آزادی خواهان جهان مشکل دارد. امروز بعضی از روزنامه ها در جهان عرب می نویسند 
که محمد بن ســلمان به سرنوشــت محمدرضا در ایران مبتال خواهد شد. او کشور عربستان را 
در چندین جبهه گرفتار درگیری و چالش و حتی جنگ کرده است. بن سلمان حتی با خاندان 
سلطنتی سعودی که خاندان بزرگی است نیز وارد درگیری شده و نتوانسته با آن ها رابطۀ شفاف 
و حساب شــده ای برقرار کند. باز شدن پرونده ها به این شکل، بدون اینکه حتی یکی هم بسته 
شــود، یک خطر جدی برای آیندۀ عربستان 

سعودی است. 
بــه نظــر می رســد مــردان عاقــل خاندان 
سلطنتی عربستان سعودی باید جلوی این 
جوان جاه طلــب را بگیرند تــا بتوانند تاج و 
تخت کشــور خود را حفــظ کنند و با منطقه 
وارد یک تعامل ســازنده و پایدار شــوند. این 
جوان تنها برای یمن و سوریه خطر نیست، برای آیندۀ خود آل سعود نیز خطرساز شده و به یک 
خطر جدی برای خود آن ها تبدیل شده است. نشست مشترک روسیه، ترکیه، و ایران تا حدی به 
معنای عقب نشینی ترکیه از مواضع خصمانه نســبت به مردم سوریه و عدول از روشی است که 
علیه مّلت ســوریه داشتند. موضع گیری السیسی )به رغم اینکه شدیدًا به کمک های عربستان 
سعودی نیازمند است( هم به این معناست که ستارۀ اقبال عربستان سعودی در آسمان سیاست 

منطقه رو به افول می رود. 
در این شرایط می بینیم پادشاه مغرب به قطر می رود، ولی به عربستان نه، و با همۀ نیازی که به پول 
عربستان دارد و پروژه های بزرگی که سعودی ها در مغرب دارند به سیاست عربستان دهن کجی 
می کند. این رخدادها از آن حکایت دارند که به رغم حمایت ترامپ از سعودی ها در ازای دریافت 
میلیون ها دالر پول نقد، نخبگان سیاسی جهان آیندۀ رژیم سعودی را اطمینان بخش نمی دانند و 
این رژیم را رو به سقوط و افول می بینند. برخورد اردن نسبت به سیاست های عربستان به گونه ای 

ساده انگاری است اگر تصور کنیم با 
داعش  تاریخ  پایان  گرفتن جغرافیا، 

فرارسیده است.
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است که گویی اصاًل در عربستان همه چیز فروپاشیده و قابل کنترل و قابل جمع کردن نیست و 
اردن باید به ساِن سربازی جدید در صفحۀ سیاست انگلیس حرکت کند. 

ما در این محیط قرار گرفته ایم. ســیر حوادث تا حدود معناداری به نفع جبهۀ مقاومت اســت. 
نیروهای مترقی از آزادی و استقالل مّلت هایشان دفاع می کنند و عوامل استکبار جهانی از سلطۀ 
غرب در منطقه حراست می نمایند و شاید همین شرایط پیامد پیروزی های میدانی و جغرافیایی 

نیروهای مترقی و پیشروست. 
نکتۀ بعدی این است که ما در آینده چه قدر می توانیم از این وضعیت در جهت پیشرفت مّلت های 
منطقه بهره برداری کنیم. در گذشــته، تجربۀ خوبی نداشتیم. در بالکان و در بوسنی دیدید که 
نیروهای مترقی و مردمی چه فداکاری هایی داشتند، ولی استعمار ثمرۀ این فداکاری ها را به نفع 
خود مصادره کرد؛ به گونه ای که علی عزت بگوویچ طی نامه ای اعالم کرد: »ما از طرف امپریالیسم 
آمریکا به شّدت تحت فشار قرار داریم. آن ها از ما می خواهند که از حامیان اصلی خود و از کانون 
انقالب اسالمی فاصله بگیریم و این درخواست آمریکایی ها برخالف میل و درخواست مسلمانان 

امروز برادران 
و خواهران اهل 
جماعت و سّنت 
نیز به ماهیت 
استعماری و 
صهیونیستی 
وهابیت پی 
برده اند.
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در اروپای شرقی است، ولی شمشیر امپریالیسم روی گردن ماست. ما مدیون فداکاری های شما 
هستیم، ولی بر خالف میل خود، نمی توانیم رسمًا به شما نزدیک شویم!« باید برای این شرایط 
دشوار چاره ای اندیشــید. یکی از بزرگان این کشور به من گفت: »ما جزیره ای در یک اقیانوس 
دشــمن بودیم، همه ما را در کام خطر رها کردند. نه عربســتان با ادعای خادم الحرمین بودن به 
داد ما رســید، نه ترکیه که خــود را وارث امپراتوری عثمانی می داند برای ما چاره ای اندیشــید. 
تنها جمهوری اسالمی به استمداد ما پاسخ مثبت داد و به داد ما رسید، ولی ما نمی توانیم این 

حقیقت را بر زبان آوریم.« 
در تاجیکســتان نیز نیروهای مترقی فداکاری های فراوانی کردند. مّلت تاجیکستان بین پنج تا 
10 درصد جمعیت خود در راه آزادی قربانی داد، ولی نهایتًا به آزادی کامل نرســید؛ کما اینکه 
نیروهای مترقی در عراق نیز تحت فشــار امپریالیســم و ارتجاع قرار دارند و همین مشکالت در 
سراســر جهان اســالم وجود دارد. انقالب و ارتجاع در ســوریه با یکدیگر درگیر شدند. ما دربارۀ 
آیندۀ سوریه نیز باید نگران باشیم، چون از دسیسۀ صهیونیست ها و امپریالیست ها و ارتجاع عرب 
نمی توان غفلت کرد. امپریالیســم مصمم است در سوریه به نیروهای 
پیشرو و مترقی ضربات جّدی وارد کند و جلوی آزادی و استقالل مردم 

سوریه را بگیرد. این مشکل جدی است.
مــن نمی خواهم به صــورت جزئی صحبــت کنم، ولی شــرایط برای 
نیروهای مترقی و پیشرو که در راه آزادی مّلت ها مبارزه می کنند چنین 
اســت. امپریالیســم که در پی اشــغال و تصرف تمام خاورمیانه است 
نیروهای مترقی و انقالبی را اشــغالگر می نامد، مردم ساالری اسالمی 
را اســتبداد می خواند، اسرائیل نژادپرســت را دموکراسی و جمهوری 
اســالمی را غیردموکراتیــک معرفــی می کند. این یک جنــگ روانی 
تمام عیار است که درگرفته است. 15 نفر از رؤسای دانشکده های سوریه 
به ایران آمده بودند و با من مالقاتی داشتند. قائم مقام رئیس دانشگاه 
حمص هنگامی که داشت می رفت گفت: »حیف نیست که برخی ها 
به شــما می گویند االحتالل االیرانی؟ من دارم می بینم مردم ایران چه 
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عشقی به ما دارند و برای دفاع از 
مّلت ســوریه چه رنج ها کشیدند 
و چه جان فشــانی ها کردند.« او 
آه می کشید و می گفت: »حیف 
نیســت که بــه شــما االحتالل 
شــما  و  می گوینــد  االیرانــی 

نمی خواهید این مسائل را در سوریه بگویید و توضیح بدهید چرا چنین است؟« پاسخ این است 
که ما در مقابل تبلیغات اغوایی امپریالیســم و ارتجاع تبلیغات افشایی و ارشادی الزم را نداریم. 
با این ضعف تبلیغاتی در آینده چه خواهیم کرد؟ چگونه برنامه ریزی می کنیم و چگونه مدیریت 
می کنیم؟ قطعًا ظرفیت هایی برای مقاومت وجود دارد که یکی از آن ها ظرفیت فرهنگی است. 

تعامل ما با این وضعیت مهم است. 
برای سوری ها سه اصل مهم است: یکی اصل امنیت، دوم اصل معیشت، و سوم اصل کرامت. این 
سه اصل سه ُبعد مثلث سیاست، اقتصاد، و فرهنگ را می سازند. بی تردید مردم سوریه در دوران 
بازسازی شرایط سختی خواهند داشت. ما باید کمک کنیم کرامت یک ملت تحقیرشده با میلیون ها 
نفر آواره حفظ شود. بخش عمدۀ آوارگان سوری با دستان باز به عالمت نیاز در خیابان های اروپا 
سرگردان هستند و کرامت خودشان را از دست داده و گدایی می کنند. این ها فردا به کشور خود 
برمی گردند. آن ها باید بدانند که چگونه قربانی صهیونیسم و ارتجاع عرب شدند. این مسائل از 
بحران های اساسی آیندۀ سوریه است. همان طور که ما به عنوان محور مقاومت به برقراری امنیت 
در سوریه کمک کردیم، باید برای معشیت و کرامت سوریه نیز فکر شود. ما شریک غم و اندوه تمام 
برادران و خواهران مســلمان خود در سراسر منطقه هستیم و این شراکت مهم ترین عنصر ایجاد 
ثبات و استقرار امنیت در منطقه است. ما در عراق و سوریه نه تنها از برادران و خواهران مسلمانمان 
دفاع کردیم بلکه از استقالل و امنیت ایران نیز دفاع نمودیم. بی تردید، اگر داعش در این دو کشور 
اســتقرار می یافت، هدف اصلی آن اشــغال ایران بود. این مشــارکت در سطح کل منطقه است، 
سرنوشت تمام مردم منطقه به یکدیگر وابسته است. همۀ مردم منطقه اعم از شیعه، سنی، دروزی، 
مســیحی، و ایزدی باید در صلح و آرامش در کنار یکدیگر زندگی کنند و دست های طمعی که از 

تا ارتجاع عرب، امپریالیسم آمریکا، و صهیونیسم 
هست، ماشین جوجه کشی داعش کار می کند و 
داعشی های جدید تولید می شوند.
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جانب آمریکا برای غارت این منطقه دراز شده است را 
قطع نمایند. 

نکتۀ دوم بحث فرهنگی است. دانشگاه های ما باید به 
کانون تربیت نیروهای مترقی و پیشرو در سطح منطقه 
تبدیل شــوند، نه اینکه دریچۀ نفوذ ورود اندیشه های 
اســتعماری به داخل کشور باشــند. اقداماتی برای 
اصالح دانشگاه ها صورت گرفته ولی کافی نیســت. جوانانی از سراسر منطقهـ  به ویژه از عراق و 
افغانستانـ  با اشتیاق به دانشگاه های ما رو آوردند، ولی باید دید که در نهایت چه به دست آوردند. 
این ها بالقوه جزء نیروهای پیشرو در سطح منطقه بوده و هستند و می توانند از سرمایه های انقالب 
اســالمی به شمار آیند. بخش عمدۀ کوشش های غرب در افغانســتان و عراق و سایر کشورهای 
منطقه کوشش های نفس گیر فرهنگی است که بر سرنوشت ما نیز تأثیرگذار است. غرب از طریق 
مؤسســات دولتی و غیردولتی در این کشورها با عناوین حقوقی، آموزشی، پژوهشی، و فرهنگی 
مشغول تربیت کسانی است که ســلطه پذیر، غرب باور، غرب گرا، و در مقابل سرنوشت اندوهبار 
مردم کشورشان مسئولیت گریز باشند. نتایج این فعالیت ها با شیوه های مختلف و گام به گام، در 
درازمدت، در 10 تا 15 سال آینده کاماًل قابل تبیین است؛ آن چنان که شما امروز در افغانستان 
می بینید شرایط فرهنگی و اجتماعی نسبت به 10 سال پیش از زمین تا آسمان متفاوت شده است.

بهشتی پور : به نظرم کّل کشــورهای عربی تغییر کرده اند، ولی کّل عرب ها را نمی شود 
جزء جریان تکفیری دانست.

خامه یار : شاید من نتوانستم درست مقصود خود را برسانم. فضای افکار عمومی عرب ها 
به هرحال از فضای تهاجم فرهنگی و تبلیغاتی شــشـ  هفت ســال گذشته متأثر است. 
امپراتوری رســانه ای که در اختیار امپریالیسم قرار دارد و سلطه ای که امپریالیست ها در فضای 
مجازی دارند طی این مدت به تدریج اثر خودش را گذاشــته و یک نوع واگرایی مذهبی در افکار 

عمومی اهل سنت به وجود آورده است. 

که  اســـت  در صدد  آمریکا 
از  را  داعش  شکست  انتقام 

ایران بگیرد.
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از طرف دیگر، آن ها نتیجۀ عمل و اقدام تروریســت ها و گروه های تکفیری را هم دیدند و مفهوم 
خالفت داعش برای آن ها عینی تر شده اســت. اینکه محمد بن ســلمان امروز به گرایش افکار 
عمومی مردم داخل عربستان علیه وهابیت توجه کرده و از آن به طور سیاسی استفاده می کند به 
این معنا نیست که رژیم سعودی می خواهد به حقوق مردم کشورش احترام بگذارد یا می خواهد 
به اندیشــۀ مردم ساالری نزدیک شــود، بلکه بدین معناست که رسوایی اندیشۀ خالفت و تکفیر 
در آینۀ کارنامۀ تروریســت ها به اندازه ای است که می خواهد خود را از آنچه به وسیلۀ عربستان و 
تروریسم انجام شد تبرئه کند و الگوی جدیدی غیر از الگوی تکفیر و ترور وهابّیت در پیش بگیرد 

و دنبال خط دیگری در خدمت به امپریالیسم برود. 
آنچه مردم منطقه از کشــتار و ترور به عنوان خالفت دیدند آن ها را از خالفت بیزار کرده اســت. 
همۀ صحنه های آدم کشتن، قطع کردن سرها و ذبح مردان و زنان، آتش زدن انسان ها، تجاوز به 
ناموس مردم، و خرید و فروش زنان بی گناه مسلمان و اقلیت هایی که در پناه مسلمانان بودند را 
دیدند و از این رو به شّدت از این شیوه و اندیشه متنفر شدند. مردم در اندیشۀ نویی هستند؛ ولی 

حزب الله لبنان 
امروز الگوی 
مردم یمن و 
فلسطین است.
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تفکر رژیم سعودی هنوز هم مبتنی بر تفکر طائفی و تکفیری است، منتها یک نوِع آرایش شدۀ آن 
را ارائه می کند و می خواهد با یک سناریوی جدید سلطۀ خود را استمرار بخشد. 

جریــان حقیقت جویی تاریخی در اهــل جماعت همچنان یک جریان قــوی خواهد بود. اهل 
جماعت با تجربۀ داعش به یک کشــف و شــهود از ماهیت خالفت رســیده و در اندیشۀ کشف 

حقیقت است. مفهوم خالفت امروزه برای اکثریت مطلق جهان اسالم آشکار شده است.

ایرانی: آیندۀ منطقه و بیداری اســالمی موضوعی است که برای منطقه اهمیت حیاتی 
دارد. بی تردید، با تجربیات جدید، افکار عمومی منطقه به یک برداشت جدید از خود و 
جهــان خواهد رســید و لذا شــرایط یک مقدار در حال تغییر اســت. با شکســت  خوردن مکرر 
داعشــی ها، حوزۀ حضور مســتقیم آن ها به عنوان خالفت تقریبًا از بین رفته و ســرزمین های 
پیوسته ای که در آن ها تشکیل خالفت داده بودند از چنگ آن ها خارج شده است. نه اینکه داعش 
به عنوان یک فکر از بین رفته باشــد، اما حداقل می توانیم بگوییم سلطۀ سیاسی بر جغرافیای 

داعش )آنجا که خالفت تشکیل داده بودند( تحقیقًا به پایان رسیده است. 
حال باید آیندۀ منطقه را چگونه ببینیم و چگونه ارزیابی کنیم؟ سؤال هایی مطرح است و زیاد هم 
هست. چه پاسخ هایی برای آن ها وجود دارد؟ طبیعتًا اول باید سؤال ها را ببینیم و سپس ارزیابی  
داشته باشیم و بعد به پاسخ هایی برســیم. خوِد پیدا کردن سؤال هایی که می تواند دربارۀ آینده 
منطقه مطرح باشد یک بحث اساسی و نیمی از راه است. به نظر من، کشف این سؤال ها و پاسخ 
به آن ها وظیفۀ مهمی اســت. وقتی ما می گوییم منطقه، به هرحال منظور ما کانون های بحران 
است که داعش و سایر تروریست ها بعد از اینکه وارد آن شدند فضای امنیتی این حوزه ها را به هم 
ریختند و در نتیجه منطقه ملتهب و متالطم شد. چند حوزۀ مشخص در منطقۀ ما بیشتر نیست، 
گرچه وسیع هم هست: به هرحال، عراق هست، سوریه هست، یمن هست، اگر کمی دورتر به 
فضای شمال آفریقا برویم لیبی هم هست؛ ولی فکر می کنم وقتی که ما از حضور تروریست ها در 
منطقه صحبت می کنیم، تمرکز ما عمدتًا روی دو حوزۀ مشخص داعشی است که داعش در آن ها 
حضور داشته و خالفت تشکیل داده، یعنی سوریه و عراق. اگر بخواهیم از آیندۀ منطقه صحبت 

کنیم باید از این حوزه ها یاد کنیم.
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زورق : به افغانستان اشاره نکردید.

ایرانی: بله، خیلی از حوزه ها هستند که تروریست ها در آن ها حضور دارند. افغانستان )از 
2011 به بعد( در شرایطی است که قبل از بحران اخیر القاعده در آن وجود داشت. البته 
خیلی از نیروهای تروریستی آنجا آموزش دیدند و بعد در حوزه های مختلف توزیع شدند، اآلن هم 
دوباره به آنجا برمی گردند. در این حقایق هیچ بحثی نیست، منتها این شرایط در افغانستان از 
گذشته بوده است. اآلن به تدریج افق هایی پیدا می شود که این منطقه مجددًا به ثبات برگردد و 
پایداری بیابد و انسجام و آرامش پیدا کند. اآلن حوزۀ اندیشه ورزی عمدتًا حوزۀ داعشی است که 
در عراق و ســوریه تشــکیل خالفت داده بودند. طالبان و القاعده وضعیتشــان مشخص است: 
اگرچه از بین نرفتند و آنجا حضور دارند، ولی حداقل به لحاظ رسمی حکومت و تشکیالتی در 

اختیار ندارند. 
در مورد کانون و محور این تحول یا این حرکت که منجر به وضعیتی شد که ما در آن قرار داریم، 
به نظر من اآلن باید ســوریه را نام ببریم. شاید خیلی دور از واقعیت نباشد که بگوییم اگر ثبات و 
آرامش به سوریه برگردد و فضا یک فضای طبیعی و منسجم شود، می توان گفت منطقه به تدریج 
به ســمت ثبات می رود. محوریت سوریه بسیار مهم است و ســرمایه گذاری جریان تروریستی و 
جریانات بین المللی در سوریه بسیار گسترده بوده است؛ به دلیل ویژگی های ژئوپلیتیکی و نیز به 
دلیل همجواری سوریه با مرز فلسطین اشغالی و رژیم صیهونیستی و نیز نوع تأثیری که بر مسائل 
لبنان دارد و هم مرز بودن آن با مدیترانه. اگر خیلی از قضایا را کنار هم بگذارید، می بینید سوریه 
جایگاه محوری دارد و محوریت سوریه برای ما آشکارتر می شود. به نظرم این تحلیل خیلی دور 

از واقعیت نیســت که بپذیریم اگر در سوریه 
آرامــش برقرار شــود، این آرامــش می تواند 
به تدریج منتشر شود و کل منطقه را فرا بگیرد. 
ســرمایه گذاری بر بازگشــت ثبــات و آرامش 
به ســوریه به همین لحاظ بیشتر مورد توجه 
جمهوری اسالمی قرار گرفت. آخرین نقاطی 

نیروهای مترقـــی وارد یک محیط 
تعاملی بزرگ شده اند.
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که داعش از دســت داد باز در ســوریه بود. این نکته مهم اســت؛ یعنی سؤال اساسی این است 
که: آیا با از بین رفتن داعش )به عنوان وجود ظاهری آن، نه به عنوان فکر و فرهنگ( ســوریه به 
ثبات برمی گردد؟ آیا با رفتن داعش آرامش مجددًا برقرار خواهد شد، یا نه، عوامل دیگری غیر از 
موضوع داعش مطرح هست که می تواند همچنان ثبات آنجا را تهدید و این کشور را ناامن کند؟ 
به نظر من این ســؤال اصلی است. ذیل این سؤال اصلی، یک سری سؤاالت فرعی مطرح است 

که آن ها هم به نظر من اهمیت دارند. 
قبل از اینکه به این نکته بپردازم، یک بحث محوری دیگر و یکیـ  دو بحث حاشــیه ای )که آقای 
خامه یار هم به بخشــی از آن اشــاره کردند( هم مطرح است که به آن ها اشاره می کنم و توضیح 
می دهم. بحث ما که آیندۀ منطقه و داعش است یک بحث است، ولی اینکه جمهوری اسالمی 
چه نقشی باید داشته باشد بحث دیگری است. به نظر چنین می رسد: 1( بازگشت آرامش، 2( 

ترجمۀ تالش ها به دستاوردهای علنی و ملموس به نفع مردم منطقه. 
نیروهای مقاومت در بازگشت ثبات به سوریه چه قدر مؤثر هستند؟ چه باید بکنند که تالش ها و 
زحمات و فداکاری هایی که شد و خون هایی که ریخته شد و این همه اقدامات جدی که توسط 
آن ها شکل گرفت به یک نتیجۀ کاماًل قابل دسترسی و قابل احساس و ماندگار تبدیل شود و ادامه 
پیدا کند؛ با توجه به حضور و ورود بخش عمده ای از بازیگران، آن هم بازیگران بین المللی؟ به نظر 
من، بحث اساسی این است. به خاطر همین اشاره کردم که نیروهای انقالب حتمًا باید راهکار 

داشته باشند. 
در بخــش اول، نیروهای مقاومت چه قدر مؤثر بوده اند ]که ثبات مجددًا به منطقه و به لبنان و به 
سوریه برگردد[؟ تالش های میدانی به طور مشخص در یک سال اخیر و در پی آن حضور جدی در 
شکل گیری روند سیاسی برای آیندۀ سوریه به 
چه نتایجی رسیده است؟ دیگر اینکه آمریکا 
در مقابل روند حرکت به ســمت صلح و ثبات 
به نفع مّلت های منطقه چه موضعی دارد؟ آیا 

باز هم عماًل از تروریسم حمایت می کند؟ 
جمهوری اسالمی ایران بعد از آزادی حلب 

رژیم  آیندۀ  جهان  سیاسی  نخبگان 
اطمینان بخش  را  عربستان سعودی 

نمی دانند.
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ـ که در آن نقش اساســی داشت ـ وارد پروسۀ مذاکرات سیاسی آستانه شد. در آستانه، اولین 
بحث محوری که مطرح شــد این بود که هر طرحی که بخواهید برای آینده ســوریه داشــته 
باشــید باید آرامش و ثبات به ســوریه برگردد و آتش بس برقرار شــود، هر طرحی بخواهید که 
اجــرا کنید باید تنش ها را کاهش دهد؛ لذا، مناطق کاهش تنش )که اشــاره شــد( مطرح و 
شناســایی شــد. چند کانون درگیری مهم در داخل سوریه هســت که باید ساکت و آرام شود 
و بعد طرف های مختلف در مرحلۀ دوم پشــت میز مذاکره بنشینند و با هم بحث کنند. همۀ 
تالش ها باید فقط بر مقابله با تروریست ها متمرکز گردد. این اقدام هم به بازگشت ثبات کمک 
می کند و هم به جدا کردن صف برخی از مخالفان از جریان های تروریســتی )مثل داعش و 

جبهة النصرة و القاعده و...(. 
به هرحال، حاصل همۀ این بحث ها شد که به این جمع بندی برسیم که بعد از قریب به هفت سال 
درگیری نظامی و جنگ بین طرف های مختلف در ســوریه، بین مخالفان نظام قانونی سوریه و 
موافقان دولت سوریه گفت وگو صورت بگیرد. باالخره باید به سمت ثبات رفت. حوادث نشان داد 

عربستان 
سعودی با همۀ 
آزادی خواهان 
جهان مشکل 
دارد.
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که تروریسم برای غرب نتیجه بخش نخواهد بود و غرب پاسخ نخواهد گرفت و تصّور دولت های 
غربی که می توانند با تجهیز تروریســت ها دولت قانونی ســوریه را از پای درآورند و بر ارادۀ مردم 

سوریه پیروز شوند تصور باطلی بود. برای آیندۀ سوریه باید راه حل سیاسی پیدا کرد. 
این نگاه و این دیدگاه موجب شد که از سال گذشته به بعد، بعد از ام المعارک حلب، زمینه های 
شکست محور آمریکاـ  اسرائیلـ  عربستان آهسته آهسته در سوریه آشکار شد؛ در نتیجه، مخالفان 
دولت قانونی سوریه، ناامید از تروریسم و امپریالیسم آمریکا، به آستانه آمدند و پشت میز مذاکره 
نشستند و سه کشور ایران، روسیه، و ترکیه به عنوان کشورهای ضامن آتش بس در این مذاکرات 

نقش محوری ایفا نمودند. 
این روند سیاسی به تدریج پاسخ داده و امروز که ما داریم صحبت می کنیم آن قدر پیشرفت کرده 
که بعضی دنبال این طرح هستند که سران این سه کشور کنار یکدیگر بنشینند و گفت وگو کنند تا 
صلح و امنیت به سوریه برگردد. البته ایاالت متحده آمریکا بیکار نخواهد نشست و به اخاللگری و 
حمایت از تروریسم به َاشکال دیگر ادامه خواهد داد. شکست تروریسم در سوریه و عراق مهم ترین 

دستاورد برای همۀ مّلت های منطقهـ  به ویژه، ملت ایرانـ  بوده است. 
آیا صرفًا بحث نظری در آستانه می تواند تعیین کننده باشد، یا اینکه باید همۀ عوامل و متغیرهای 
تأثیرگذار دیده شود تا مطمئن شــویم طرف هایی که در این روند تأثیرگذار بودند می توانند این 
وضعیت را به نفع مّلت سوریه تضمین کنند؟ در صحنۀ بین الملل، طرف هایی که تالش می کنند 
دوباره مذاکرات و بحث ها و صحبت ها را به پشت میزهای بین المللِی تحت نفوذ آمریکا برگردانند 
از فعال بودن آستانه نگران و ناراحت اند. کم کم صدای اعتراض بلند می شود که با این کاری که 
شما شروع کردید و دارید صلح را جلو می برید، پس نقش آمریکا در منطقه چه خواهد شد. آمریکا 
می خواهد از کیک منافع منطقه بیشترین سهم را داشته باشد. دقیقًا می گویند سرانجام کاری 
که در آستانه دارد انجام می شود و قرار است جایگزین ژنو شود چیست. حرف اصلی اروپایی هاـ  
و به طور کلی، غربی هاـ  این است که شما دارید پرچم صلح را با مذاکرات رسمی و بین المللی جلو 
می برید؛ امروز صحنه های نظامی را مدیریت می کنید و فردا با طرح مسائل سیاسی )مثل قانون 
اساســی( تصویب و تدوین یک برنامۀ جدید را پی می گیریــد که بتوانید از درون آن به نفع مّلت 
سوریه ساختار سیاســی به وجود آورید و تعریفی برای شکل گیری قانون اساسی جدید داشته 
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باشید. )قرار است در نشست های بعدی این بحث  شکل بگیرد.( با این هدف ها که شما دنبال 
می کنید در حقیقت می خواهید کنفرانس ژنو را کنار بزنید. کنفرانس ژنو کنار برود یعنی قطعنامۀ 
مربوط به ســازمان ملل کنار خواهد رفت، یعنی تمام تالش هایی که آمریکا و کشورهای حامی 

تروریسم کردند کنار خواهد رفت، جایگزین آن کشورهای حامی صلح خواهند بود. 
بخش دوم همین ســؤالی اســت که مطرح اســت: این هزینه هایی که انجام شد چگونه باید به 
دستاورد ماندگار به نفع ملت های منطقه تبدیل شود؟ این هم نکته ای است که نه این جلسه، بلکه 
ده ها جلسه را ایجاب می کند که روی آن بحث و صحبت شود. فرمودند تالش هایی که نیروهای 

مترقی انجام می دهند گاه بی نتیجه می ماند 
و یک نمونه بوســنی بود و نمونۀ دیگرش در 
عراق است. نیروهای انقالب در خیلی جاها 
سرمایه گذاری می کنند، ولی نهایتًا یک دفعه 
می بینید نیروهای ارتجاع از راه رسیدند و کل 
محاسبه را دگرگون کردند. منظور از نیروهای 
انقالب نیروهایی هســتند که به نفع آزادی و 

استقالل و عدالت مبارزه می کنند و منظور از نیروهای ارتجاع کسانی هستند که از سرسپردگی، 
وابستگی، و فساد حمایت می نمایند. باید از این خطر پرهیز شود. 

اینکه آمریکایی ها و ارتجاع عرب ائتالفی تشکیل دادند و مدعی شدند که می خواهند با تروریسم 
مبارزه کنند دروغ بزرگ قرن حاضر اســت. آن ها با داعش دشــمن نیســتند، آن ها با حزب الله 
دشمن هستند، آن ها نه با جبهة النصرة که با انصارالله می جنگند، آن ها خود استکبار و ارتجاع 

هستند که با ملت ها می جنگند. 
آن ها در مبارزه با داعش هرگز از خودشان جدیت نشان ندادند، بلکه آن را بهانه ای قرار دادند تا 
اینکه حضور خودشان را در شمال سوریه تثبیت کنند و این حضور یکی از خطرهای عمده ای 
است که آیندۀ ملت سوریه را تهدید می کند و خیلی هم جدی است. اگر تصور کنیم همۀ مسائل 
در سوریه حل شد، با آزاد شدن بوکمال فضا عوض شد و آزادی و حقوق ملت سوریه از خطر دور 
شد، اشــتباه کرده ایم. همین اآلن هم که داریم صحبت می کنیم یک چهارم سوریه همچنان 

امپریالیسم آمریکا در پی تصرف تمام 
منطقۀ خاورمیانه است.
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در حاکمیت دولت قانونی مردم ســوریه نیســت، حداقل یک چهارم ســوریه در شرق فرات در 
اختیار هم پیمانان آمریکا و دشــمنان صلح است. آیا بازیگران اصلی در مذاکرات عقب نشینی 
خواهند کرد و کنار خواهند رفت یا اینکه حضورشان به شرایطی که وجود دارد بستگی خواهد 
داشت؟ آیا آمریکا دست از حمله و هجوم به خاورمیانه برخواهد داشت یا همچنان اصرار دارد 
که بر اسارت مردم منطقه پافشــاری کند؟ این یکی از بحث هاست. به نظرم برای همه روشن 
اســت که رویارویی اصلی و نبرد اساســی با جریان تروریستیـ  چه در عراق و چه در سوریهـ  را 
همین بچه های حزب الله و حشــد الشعبی و نیروهای مدافع حرم داشتند و بیشترین شهدا را 
همین ها دادند. جالب است بدانید 
کــه آمریکایی ها، بــه صورت خیلی 
تبلیغاتــی، بــا این موضــوع به نفع 
خودشان برخورد می کنند. آن ها از 
شکست داعش نگران و ناراحت اند 
و دوســت دارنــد که نیــروی اصلی 

مقابله کننده با داعش نباشند. 
درست هم زمان با پیشروی نیروهای ارتش سوریه و حامیانشـ  به ویژه، حزب اللهـ  در جبهۀ جنگ 
بــا داعش و هنگامی که می خواهند کار را تمام کننــد، فریاد مخالفت طرف های بین المللی از 
جمله آمریکا بلند می شــود که نیروهای حزب الله تروریســت هستند! چرا می گویند حزب الله 
تروریست است؟ چون از نابودی تروریست های داعش و جبهة النصرة وحشت زده اند. جریاناتی 
که این روزها در بنگاه های خبری غربی شاهد آن بودیم دقیقًا هم زمان با همین پیروزی هاست. 
در حلب هم همین طور شد: وقتی حلب داشت آزاد می شد، فریادی از رسانه های غربی شنیده 
می شــد که نیروهای آزادی بخش ضّد بشریت و ضّد حقوق بشــر و ضّد انسان ها و ضّد کودکان 
هســتند؛ گویی عماًل می گفتند حلب باید در دست تروریست ها بماند. دقیقًا می گفتند این ها 
خودشان تروریست هستند، در حالی که این نیروها دارند با داعش می جنگند و پیروز می شوند و 
کار را به نفع مردم سوریه یکسره می کنند. همین ها متهم می شوند که تروریست هستند. به نظرم 
توضیح این مسئله خیلی سخت نیست که بگوییم وضعیت تقابل آمریکایی ها با نیروهای مترقی 

ما شریک غم و اندوه تمام برادران و خواهران 
مسلمان خود در سراسر منطقه هستیم و 
و  ثبات  ایجاد  عنصر  مهم ترین  شراکت  این 

استقرار و امنیت در منطقه است.
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که بــا داعش می جنگنــد )از جمله 
حزب الله و حشــد الشــعبی( به چه 
شکلی اســت. اگر حزب الله لبنان و 
حشد الشعبی عراق و سایر نیروهای 
مترقی در کنار ارتش های ســوریه و 
عراق نبودند، امــروز طرح آمریکایی 

داعش پیروز شده بود و میلیون ها نفر مسلمان در سوریه، عراق، و... به اسم اسالم قتل عام شده 
بودند. این واقعیت که آیندۀ منطقه در گرو ثبات و استقرار امنیت در سوریه است می تواند مقدمۀ 
تعریفی قرار بگیرد که حاکی از آن اســت که برقراری ثبات در سوریه به معنی آغاز برقراری ثبات 

در منطقه است. 
اما ســؤاالت و ابهاماتی مطرح است که باید بتوانیم برای آن ها جواب پیدا کنیم تا نیمی از راه 
مطالعۀ آیندۀ ســوریه را رفته باشیم: یکی اینکه روند همبستگی در داخل سوریه و انسجامی 
که در میان مردم سوریه وجود دارد ـ به ویژه بعد از جریان داعش و تثبیت حاکمیت مرکزی در 
دمشق توسط دولت قانونی سوریه و آقای بشار اسدـ  به کجا خواهد انجامید و این همبستگی 
چه قدر پایدار خواهد بود. این بحث خیلی مهمی است. همسویی بین جریاناتی که در داخل 
ســوریه هســتند و می خواهند در آینده از تأثیرگذاران سیاسی هم باشند و می خواهند بعد از 
مذاکرات و توافق در بخشــی از حاکمیت سهیم شــوند چه قدر محکم خواهد بود؟ آیا این امر 
ممکن اســت یا غیرممکن؟ این یک ســؤال یا در واقع یک ابهام است: اینکه پایداری قدرت و 
چارچوب های امنیتی که می خواهد نظام جدید را در آیندۀ سوریه به وجود آورد، بعد از آستانه 
و ســوچی و تمام شدن بحران در سوریه، تا چه حد می تواند استوار باشد و چه قدر می تواند بر 
نقاط ضعف موجود چیره شود؛ به عبارت دیگر، حاکمیت چه قدر اعاده می شود، آیا بخشی از 

حاکمیت اعاده می شود یا تمام آن؟ 
این ها نکاتی اســت که اگر بتوانیم برای آن جواب پیدا کنیــم می توانیم بگوییم که ثبات جدی 
در ســوریه برقرار خواهد شد یا نه. اصاًل بعضی  می گویند حضور مخالفان در ساختار حاکمیتی 
می تواند به تدریج موجب فروپاشی آن شــود؛ مخصوصًا وقتی که عامل خارجی ]چه اسرائیل، 

دانشـــگاه های ما باید بـــه کانون تربیت 
نیروهای مترقی و پیشرو در سطح منطقه 
تبدیل شوند، نه اینکه دریچۀ نفوذ اندیشه های 
استعماری به داخل کشور باشند.
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چه آمریکا، و چــه ارتجاع عرب[ درصددند تا 
دولت قانونی سوریه از میان بردارند. مخالفان 
چه قدر می توانند حاکمیت را تحت تأثیر قرار 
دهند یا چه قــدر می توانند بــه یکدیگر باور 
داشته باشند؟ سرنوشت جغرافیا و تمامیت 
ارضی سوریه چگونه خواهد بود؟ بحث تجزیۀ 
سوریه چه قدر جدی است؟ در منطقۀ شمالی سوریه، آمریکایی ها با تمام قدرت آمدند و پایگاه های 
متعدد درست کردند، در آنجا چندین فرودگاه نظامی احداث کردند و نیرو آوردند، ُکردها را در کنار 
خودشان آموزش دادند. هدف آمریکایی ها چیست؟ آیا قسمتی از خاک سوریه را اشغال نظامی 
کرده اند تا امتیاز سیاسی بگیرند یا اینکه تصمیم دارند اگر بتوانند تمام سوریه را اشغال و تصرف 
کنند یا آن را تجزیه نمایند و یک حکومت موازی در آنجا شکل دهند؟ چرا آمریکایی ها مستقیمًا 
کردها را تســلیح و حمایت می کنند؟ کردها می گویند: »ما دنبال خودمختاری هستیم،« ولی 
همیشــه تجزیه طلبی از بحث خودمختاری آغاز می شود. این ساختارهای جدید که دارد شکل 

می گیرد چیست؟
همۀ این ها به نظرم قابل تأمل اســت، یک مقدار باید روی این تحوالت دقیق بود: تهدیداتی 
که امنیت مردم سوریه را هدف گرفته است وضعیت حاکمیتی که بعد از شکست داعش برقرار 
می شــود را به خطر می اندازد. تهدیدات اســتراتژیک و ژئوپلیتیک و تهدیدات داخلی، همه، 
خطرات مهمی هســتند که دشــمنان اســالم و مّلت های منطقه می توانند از آن ها استفاده 
کنند. حکومت مرکزی چه قدر می تواند این خطرات را کنترل کند و شرایطی را به وجود آورد 
که همۀ دشــمنان آزادی در سوریه تسلیم ارادۀ ملت شوند و باور کنند که ثبات باید دوباره به 
ســوریه برگردد؟ به نظرم این متغیرها وقتی وارد معادله می شــوند تأثیرگذاری آن ها مشــهود 

می شود. 
اگر بخواهیم بگوییم آیندۀ منطقه به چه سمت و سویی می رود، باید اول به این متغیرها نگاه کنیم و 
مسائل تقریبًا غیر قابل پیش بینی را در نظر بگیریم؛ مسائلی مانند ربودن نخست وزیر لبنان و بردن 
او به ریاض و ناگزیر ساختن او به استعفا و بازی احمقانه ای که عربستان سعودی کرد. هیچ کس 

اگر امنّیت و ثبات به سوریه برگردد، 
خواهد  بر  منطقه  به  امنیت  و  ثبات 

گشت.
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این نمایش مضحک را تصور نمی کرد تا آن شب که سعد حریری به ریاض رفت و به خاطر مالقات 
با دکتر والیتی توبیخ و تنبیه شــد و ناگزیر به اعالم استعفا گردید. هیچ کس پیش بینی نمی کرد، 
حتی نزدیکان و خود آقای ســعد حریری هم چنین تصوری از ســعودی نداشتند. آری، خودش 
هم نمی دانست! مســائل متعدد منطقه در آیندۀ سوریه مؤثرند. شکاف های قومی و مذهبی در 
داخل خود ســوریه و عوامل تهدید کنندۀ روابط سالم موجود بین اهل سنت و علوی ها را باید در 
نظر گرفت. به هرحال، در نهایت، آن ها که علنی و مخفیانه از تروریست ها حمایت می کنند )مانند 
آمریکایی ها(، آن دسته که فرصت طلب اند و تصور می کنند اآلن زمان خوبی است )مثل اروپایی ها 
و در رأس آن ها فرانســوی ها کــه ادعای تاریخی دارند(، و آن ها که در مقابل روند صلح آســتانه و 

سوچی ایستاده اند حرفشان چیست؟ حرف آن ها این است: »سهم ما چه می شود؟!«

زورق: نکتۀ اول، سیســتم عبارت اســت از مجموعه اجزای متناسب مرتبط، متعامل، و 
هدفمند. نکتۀ دوم اینکه سیستم باید خود را با تحوالت محیطی منطبق کند یا محیط را 

با خود منطبق کند؛ مثاًل ما داریم با سرعت 
130 کیلومتر در ساعت رانندگی می کنیم و 
ثبــات متحــرک داریــم. وقتی به یــک پیچ 
می رســیم باید خودمان را با این پیچ منطبق 
کنیم، اگر نکنیم از مسیر منحرف می شویم و 
از بین می رویم. یا باید قباًل پیچ را از بین برده 
باشیم یا باید خود را با آن منطبق کرده باشیم. 
در سیاســت هــم همین طور اســت؛ مثاًل، 
روســیه خودش را بــا تحــوالت محیطی در 
آسیای مرکزی منطبق کرد و سوسیالیسم را 
کنار گذاشــت و ناسیونالیسم و لیبرالیسم را 
گرفت و چاره ای هم جز این نداشت. روسیه 
اســم این تطابق را فروپاشی اتحاد جماهیر 

محمد بن سلمان می خواهد خود 
را از آنچه به وسیلۀ عربستان و 

تروریسم انجام شد تبرئه کند.



شمارۀ 50. بهار 1397  |  229

شــوروی گذاشت که به یک معنا درست هم هســت، ولی در منطق نظریۀ عمومی سیستم ها، 
این تحوْل تطابق با تحوالت محیطی بوده اســت. محیط خاورمیانه بعد از انقالب اسالمی تغییر 
کرده و غرب متوجه این تحول شده است؛ یا باید خود را با این تحّول محیطی منطبق کند یا باید 
محیط را با خودش منطبق کند. از اینجا در غرب دو دیدگاه به وجود آمده و دو دیدگاه رئالیستی 
و ایده آلیستی اآلن در غرب می تواند وجود داشته باشد و شواهد هم حاکی از این است که این 

دو دیدگاه وجود دارد. 
 یــک دیــدگاه می گوید که ما باید خودمــان را با تحوالت محیطــی در خاورمیانه منطبق کنیم، 
همان طور که روسیه کرد و مارکسیسم را کنار گذاشت و پوشش لیبرالیسم را گرفت و ناسیونالیسم 
را هم به کار گرفت و متصرفات خود را مدیریت کرد. اآلن باز روسیه ابرقدرت است، نقش آن هم 
در این منطقه از آمریکا کمتر نیســت که بعضی وقت ها حتی بیشــتر است. در حقیقت، اتحاد 
جماهیر شــوروی که نمادی برای امپراتوری روســیه بود کنار رفت ولی نهاد قدرت در امپراتوری 
روســیه متالشی نشد. شــوروی در نماد فروپاشید، ولی روســیه در نهاد فرونپاشید و این همان 
کاری اســت که انگلیس در متصرفات خود بعد از جنگ جهانی دوم کرد و ده ها کشــور مستقل 
مشترک المنافع تولید کرد: از هند بگیرید تا آفریقای جنوبی. پس یک دیدگاه این است که غرب 
باید خود را با تحوالت محیطی در خاورمیانه منطبق کند، زیرا انقالب اسالمی پایدارتر از آن است 
که غرب بتواند محیط انقالبی خاورمیانه را با خود منطبق کند. طرف داران این نظر همان کسانی 
هستند که این بحث را مطرح کردند که اسرائیل باید امتیازاتی بدهد و توافقاتی ایجاد شود و نیز 
در عربســتان سعودی باید تحوالتی اتفاق بیفتد و ساختار اسرائیل و ساختار عربستان سعودی 
)که هر دو متناسب شرایط قبل از انقالب اسالمی است و در شرایط جدید جواب نمی دهد( باید 

عوض شود. 
اسرائیل پادگانی است که برای حفظ منافع غرب در خاورمیانه ساخته شد، ولی امروز خود این 
پادگان عامل تهدید کنندۀ منافع غرب شده و در حقیقت فرصتی بوده که تبدیل به تهدید شده و 
عامل پیدایش نهضت های آزادی بخش اسالمی از لبنان تا یمن شده است. البته جمهوری خوا هان 
جدید در آمریکا به عکس فکر می کنند و می گویند: »ما باید محیط خاورمیانه با منافع را با خود 
تطبیق دهیم و توان آن را هم داریم. ما هم قدرت تسلیحاتی داریم و هم قدرت تبلیغاتی داریم؛ 
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بنابراین، خون ریزی می کنیم و بعد هم در و دیوار شهرها را آب و جارو می کنیم و خودمان حامی 
صلح و آزادی می شویم و دشمنان خود را طرف دار جنگ و جنایت معرفی می کنیم؛ مثل جنگ 
جهانی دوم که بمب اتمی هم به کار بردیم و ژاپن را هم با طرح مارشــال ســاختیم و هیتلر را هم 

سمبل آدم کشی نمودیم.« 
آقــای جــرج بوش از ایــن گروه دوم بــود، آقای ترامــپ هم از این گروه دوم اســت. گــروه دوم 
)ایده آلیست ها( ماجراجوتر و متهورتر هستند. واقعیت این است که اگر شجاعت رهبری انقالب 
نبود، نگرش دوم در ســوریه و عراق جواب می داد؛ یعنی غرب می توانســت به اســم اسالم و به 
دست داعش و القاعده و جبهة النصرة و ارتش آزاد کشتار کند و ساختارهای موجود در اسرائیل و 

عربستان را هم حفظ کند و با تبلیغات تصویر دیگری به افکار عمومی دنیا نشان دهد. 
مقاومتی که محور مقاومت در مقابل این طرح نشان داد روزبه روز دارد گروه دوم را سرشکسته تر 
می کند. همین اتفاقاتی که در سوریه یا در عراق رخ داد باعث شده که منطق گروه دوم در مراکز 
قدرت ضعیف تر شود؛ چون قادر نشدند محیط خاورمیانه را مطابق با منافع غرب متحول کنند 
و منطق گروه اول دارد قوی تر  می شــود. ایران نیز به میزانی که مقاومت کرده کفۀ داشته هایش 
ســنگین تر  می شود و متقاباًل به میزانی که از خودش ضعف نشان دهد تهدیداتش افزایش پیدا 
می کند. اگر منطق گروه دوم پیش برود و ایران در مقابل غرب راه سازش را در پیش گیرد، احتمال 
وقوع جنگ افزایش پیدا می کند و در صورت پیروزی نظامی غرب، محیط خاورمیانه تغییر پیدا 

کرده و قطعًا تشیع در سرتاسر جهان اسالم به خطر می افتد. 
نکتۀ دوم اینکه دوســتان بر این تأکید داشتند که داعش از نظر ساختاری تهدید شده نه از نظر 
تفکر. من فکر می کنم که زمینۀ اجتماعی نیروگیری داعش نگاه حسرت بار انسان مسلمان است 

که بیش از هزار ســال اســت که 
احساس تحقیر می کند. این آدم 
وقتی که امام خمینی در مقابل 
غرب قرار می گیرد و با شجاعت 
از اســالم دفاع می کند می گوید 
امام خمینی راه حل است، وقتی 

تصور دولت های غربی مبنی بر اینکه می توانند 
دولت قانونی سوریه را با تجهیز تروریست ها از 
پای در آورند و بر ارادۀ مردم سوریه پیروز شوند 
تصّور باطلی بوده است.
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صدام در مقابل غرب قرار می گیرد عکس او را دِر اتاق خوابش می زند، وقتی که داعش شعار ضد 
غرب می دهد طرف دار داعش و حتی جزو نیروهای انتحاری می شــود. این به این معنا نیست 
که چارچوب ذهنی که داعش ســاخته در کل جهان اســالم زمینۀ اجتماعی دارد. باید حساب 
نیروهای اجتماعی در جهان اسالم را از تفکر وهابی تکفیری جدا کنیم که اگر جدا نکنیم دچار 
یک خطای اســتراتژیک می شویم. انسان مسلمان از شــرایط موجود در جهان ناراضی است و 
خواهان تغییر در جهان امروز است. اتفاقًا شعار خالفت به وسیلۀ گروه های تروریستی در مقابل 
یک آزمون تاریخی قرار گرفت و نتیجۀ نفرت آوری به بار آورد. کارهایی که داعش کرد کپی برداری 
از رفتارهایی بود که بعضی از خلفا کردند: آتش زدن انسان اتفاقی بود که متأسفانه در زمان یکی 
از خلفا اتفاق افتاد، ســر بریدن در دوران خلفا رواج داشت، و بقیۀ کارهایی که کردند مثل اسیر 

گرفتن که حتی در عاشورا اهل بیت پیامبر اسالم)ص( را به اسارت گرفتند.
پیامبر اکرم)ص( و حضرت علی)ع( خواستند به انسان مسلمان سرمشق زندگی مدنی دهند، این 
اســت که می بینید حضرت علی)ع( در جنگ جمل اصاًل اسیر نگرفتند یا وقتی که وارد بصره یا 
کوفه شــدند تعرضی به بیت المال مســلمانان صورت نگرفت؛ امــا از آن طرف، جریان خالفت 

به عکس عمل کرد: هم اسیر گرفتند، هم سر بریدند و بر نیزه کشیدند و....
آزمونی که خالفت در دنیای امروز داد بر آیندۀ تحوالت تأثیر تدریجی ولی بنیادین دارد و در تفکر 
سیاســی اهل سنت تغییر به وجود خواهد آورد. این فرصتی برای اسالم ناب محمدی است که 
بتواند به برادران و خواهران اهل ســنت الگو بدهد. اهل ســنت بر سر دوراهی قرار گرفته اند: یا 
سکوالریســم غربی یا اسالم ناب محمدی )و نه خالفت عربی(. الگوی خالفت به وسیلۀ داعش 
ارائه شــد و عکس العمل تلخی را به وجود آورد. اگر راشــد الغنوشی به کنفرانس استانبول پیام 
می دهد که »من دیگر با شما نیستم« به خاطر 
تجربۀ دردناک خالفت در دنیای امروز است. 
نسل جدید اهل سنت کم کم به سن پختگی 
می رســند و از درون آن ها متفکرانی به وجود 
می آیند. بخشــی از این متفکــران حتمًا به 
الگوی مردم ساالری اسالمی توجه خواهند 

آمریکا می خواهـــد از کیک منافع 
منطقه بیشترین ســـهم را داشته 

باشد.
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کرد و راه انقالب اســالمی را برخواهند  گزید و مردم ساالری اسالمی را 
که راه امامت است انتخاب خواهند کرد. 

نکتۀ سوم اینکه ما فقط به تسلیحات غرب نگاه می کنیم. ارتش تبلیغاتی 
غرب بســیار قوی تر از ارتش تســلیحاتی آن اســت. مــا پیروزی های 
نظامیان را می بینیم و احساس وجد می کنیم، ولی غرب نشان داده که 
می تواند به وسیلۀ تبلیغات کارهای معجزه آمیزی کند. غرب این قدرت 
را دارد کــه قربانی های خودش را عاشــقان خودش کنــد. این تجربۀ 
عملی تاریخ است و نمونۀ ژاپنی آن آقای فرانسیس فوکویاما است. او از 
نظر وراثت ژاپنی است، ولی عاشق آمریکا شده و تئوریسین لیبرالیسم 
و دموکراسی غربی محســوب می شود؛ در صورتی که دو شهر ژاپن در 
جنگ جهانی دوم به وســیلۀ آتش آمریکایی دود شدند و به هوا رفتند. 
من حیث المجموع، عرض من این اســت که اگر دستاوردهای محور 
مقاومت بزرگ است، خطرهای آن هم بزرگ تر است. دستاوردهایی که 

در سوریه و عراق به دست آمده بزرگ است، ولی خطر بزرگ تر است. فرصت های بزرگی در مقابل 
انقالب اسالمی قرار دارد و نیز خطرهای بزرگی. یکی از خطرها وضعیت درونی ماست. اگر ما در 
جبهۀ بیرونی پیروز شویم و در جبهۀ درونی آسیب پذیر باشیم، همۀ دستاوردها در معرض تهدید 

خواهد بود.

دستمالچیان : من مقدمه ای عرض می کنم، شاید مدخل خوبی برای ورود به این بحث 
باشد. ما باید قبل از هر چیز ماهیت اصلی تحوالتی که طی پنجـ  شش سال گذشته در 
منطقه اتفاق افتاد را بررسی و بازبینی عمیق کنیم که اصاًل این ماجرا چه بود و چرا به وجود آمد و 
اهداف پشت پردۀ آن چه بود و جهان استکبار چه خواسته ای از این تحوالت دارد. من از روز اول 
اعتقادم بر این بود و هنوز هم معتقدم و نشانه ها هم همین را می گویند که اسرائیل در جنگ سال 
2006 که33 روز با تمام توان علیه حزب الله جنگید شکســت ســختی خورد و تئوری امنیتی 
اسطوره مانندی که آن را شکست ناپذیر معرفی می کرد از بین رفت و از نظر امنیتی زیر پای اسرائیل 



شمارۀ 50. بهار 1397  |  233

خالی شد. اسرائیلی ها برای اولین بار احساس تلخ شکست و عجز و زبونی خود را با تمام وجود 
حس کردند. رژیم صهیونیستی خیلی روی سیستم گنبد آهنین و نفوذناپذیری آن تبلیغ می کرد 
و به سیستم های ضّد موشکی پاتریوت و حیتس امیدوار بود. این رژیم تا 2006 هرگز آسمان خود 
را ناامــن و بی دفاع ندیده بود.جالب آن بود که فرماندۀ مقاومت، جناب ســید حســن نصرالله، 
اهداف را قبل از حمله ذکر می کرد و بعد موشک های مقاومت دقیقًا به هدف اصابت می کرد، یا 
پهبادهای مقاومت بدون هیچ مانعی آسمان فلسطین اشغالی را می شکافتند و از حساس ترین 
مراکز نظامی و اســتراتژیک رژیم صهیونیســتی )مثل مرکز اتمی دیمونا( عکس برداری نموده و 

سالم به پایگاه های خود بازمی گشتند. 
از همان روز تاکنون، اسرائیل دیگر هرگز نتوانسته یک جنگ نظامی کالسیک قابل توجه کند و 
عماًل از نظر نظامی متوقف شده است. برای اینکه افتضاحات شکست جنگ 33 روزه را جبران 
کند جنگ 22 روزه را پدید آورد، ولی از نظر حیثیتی شکســت ســخت تری خورد؛ بعد خواست 
شکست 22 روزه را به شکلی جبران کند و جنگ 52 روزه را با تمام امکانات و ظرفیتش به وجود 

شکست تروریسم 
در سوریه و 

عراق مهم ترین 
دستاورد برای 
همۀ ملت های 

مترقی و پیشرو 
در سطح منطقه 

ـ به ویژه مّلت 
ایرانـ  بوده است.
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آورد و باز هم شکست سخت تری خورد. پروندۀ شکست ناپذیری اسرائیل بسته شده است و این را 
خودش با تمام وجود لمس کرده و دیگر اعتمادبه نفس قدیم خود را ندارد.

آن ها از آن روز فکر کردند که چه باید بکنند، زیرا امنیت اســرائیل در خطر اســت. مثلث شــوم 
اســرائیلیـ  سعودیـ  آمریکایی را تشــکیل دادند تا با هماهنگی و هم فکری به چاره جویی این 
پدیدۀ مهم و راه های مقابله با آن بپردازند. همان زمان، حســنین هیکل در بیروت مصاحبه ای 
کــرد و گفت: »امروز حزب الله در جنــگ 33 روزه کاری کرد که بعدها در آینده خواهید فهمید 
که چه کار بزرگی کرده اســت.« اندیشکده های آمریکایی و اسرائیلی پدیده را بررسی می کنند و 

از آن درس عبــرت می گیرند. به 
نظر می رســد آن ها بررسی های 
الزم خود را انجام داده و به نقشۀ 
راه جدیدی دست یافته اند که در 
چند اقدام به طور خالصه عرض 

می کنم: 
اول اینکــه ســعی کردنــد برای 

پوشاندن آثار تلخ شکست توجه انظار عمومی را از خود برگردانند؛ لذا کوشیدند محور مقاومت را از 
درون مورد حمله قرار دهند تا بتوانند افکار عمومی را از سرزمین های اشغالی متوجه درگیری های 
خونین داخلی جهان اسالم کنند و متأسفانه موفق شدند زیربناهای اساسی کشورهای اسالمی 
)خصوصًا کشورهایی که مهم و طرف دار مقاومت هستند، یعنی سوریه و عراق( را از بین ببرند. 
طرح اولیه این بود که با ســرنگونی آقای بشار اســد و روی کار آوردن یک رژیم دست نشانده در 
ســوریه، مقاومت در لبنان و حزب الله را به وسیلۀ رژیم صهیونیستی محاصره و نابود کنند. اصل 
مطلب اینجا بود که مقام معظم رهبری با درایت حکیمانۀ خود و نیز جناب سید حسن نصرالله با 

مدیریت خوب میدانی متوجه خطر شدند و مانع تحقق اهداف خطیر دشمن گردیدند. 
امروزه جنگ اصلی بیداری اســالمی با آمریکا در سرزمین سوریه است. محور مقاومت با محور 
َشــر به رهبری آمریکا در یک جنگ تمام عیار و سرنوشت ساز به ســر می برد. آقای اسد را به این 
دلیل می خواســتند ساقط کنند که گلوگاه استراتژیک و لجســتیکی مقاومت را ببندند و او را از 

اینکه آمریکایی ها و ارتجاع عرب ائتالفی تشکیل 
دادند و مدعی شدند که می خواهند با تروریسم 
مبارزه کنند دروغ بزرگ قرن حاضر است.
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پــا دربیاورند. عجیب بود که جبهۀ کفر، متفق القول، در پی رفتن آقای اســد بود و ایران و محور 
مقاومت یک تنه ایســتاد و این خواسته را با قدرت به زمین کوبید؛ لذاست که امروزه حفظ بشار 

اسد به معنی شکست آمریکا در طرح های شوم خود تحت عنوان ایجاد خاورمیانۀ بزرگ است. 
تغییــر در خاورمیانــه آغاز شده اســت، مّلت ها بیدار شــده اند و می خواهند مهره های ســیاه و 
فاســد و مزدور را کنار بزنند. در جریان ســرنگونی مهره های فاسد منطقه، یک خأل استراتژیک 
قدرت به وجود آمد. آمریکایی ها، با سوء اســتفاده از این بر هم خوردن توازن قدرت در منطقه و 
بی ثباتی، پروژۀ تغییر را تحت عنوان »خاورمیانۀ جدید« یا »خاورمیانۀ بزرگ« کلید زدند و داعش و 
تروریست های تکفیری به این منظور درست 
شــدند. هماهنگی های لجستیکی که بین 
غرب و ترکیه و عربســتان و قطر به وجود آمد 
در همین رابطه بود و شکست داعش از نظر 
نظامی ]تا حّدی[ شکست این پروژۀ سیاسی 

نیز بوده است.
مثلث شوم امپریالیسم و صهیونیسم و وهابیت 
اآلن دچار شکست سیاسیـ  نظامی شده است. آن ها می خواستند حزب الله را از بین ببرند، اما 
آن هنــگام که تعداد محدودی از رزمندگان حزب الله در جنوب لبنان بودند حماســۀ 33 روزه را 
آفریدند. امروزه محور مقاومت دارای آموزش های بســیار باالی نظامی اســت، دارای تسلیحات 
کالسیک و مدرن نظامی است، رزمندگان مقاومت در عرصۀ میدانی رزم کارآزموده شدند. امروز 
از بندر صور در جنوب لبنان تا باب المندب در یمن عرصۀ ژئوپلیتیکی بیداری اسالمی و مقاومت 
اسالمی است. آینده بی تردید از آِن محور مقاومت اسالمی است. امروزه قدرت های بسیار مجرب 
و کارآزموده ای نظیر: حزب الله و حشدالشــعبی و انصارالله در این محور با قدرت تسلط دارند؛ 
لذاست که می توانیم بگوییم نحوۀ پایان یافتن بحران سوریه آیندۀ منطقه و بلکه آیندۀ جهان را 
تعیین می کند. این مسئله خیلی مهم است؛ چون سوریه جایی است که این جنگ سرنوشت ساز 
را نهایی می کند و روند آیندۀ تاریخ جهان در آن تعیین می شود. کیسینجر روزی می گفت هیچ 
جنگی بدون مصر و هیچ صلحی بدون سوریه در خاورمیانه شکل نمی گیرد. این کالم امروز دارد 

بقای کشورهای اسالمی را بازگشت 
و  تأمین  محمدی  ناب  اســـالم  به 

تضمین می کند.
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به نحوی سرنوشت ســاز تغییر می یابد، امروز هیچ تحولی بدون اراده و حضور محور مقاومت در 
خاورمیانه نمی تواند شکل بگیرد. ولی این داستان تهدیدها و فرصت هایی را برای آیندۀ بیداری 

اسالمی پیش رو دارد که باید به دقت مورد رصد و بررسی قرار گیرد: 
اولین فرصت در این تحوالت که بسیار مهم است شکست منطق خشونت سعودی وهابی و کج 
شدن تیغۀ شمشیر تروریسم خشونت گرای افراطی است. سعودی ها در یک قرن اخیر با قدرت 
پول و خشونت ابزاری و با توجیه دینی می خواستند یک استبداد خونین را بر مردم تحمیل کنند 
تا هم اسالم را بدنام کنند و هم قدرت خود را توسعه دهند و جوانان و زنان را از دین گریزان نمایند. 

اآلن این منطق شکست خورده و این برای آزادی مّلت های منطقه یک فرصت است. 
بعد از این شکست فکری، زمینه برای گسترش بیداری اسالمی و افزایش ژرفای بینش انقالبی 
گروه های پیشــرو و منطق مقاومت اســالمی بیشتر می شــود. امروز روز آزادی ملت ها از چنگ 
امپریالیسم، صهیونیسم، وهابیسم، و تروریسم است. منطق خشک، متعصب، و خشن وهابی 
شکست خورده و جوان ها در انتظار در هم شکستن زنجیر فکری وهابیت هستند. می خواستند 

اگر حزب الله لبنان 
و حشد الشعبی 
عراق و سایر 
نیروهای متّرقی 
در کنار ارتش های 
سوریه و عراق 
نبودند، امروز 
طرح آمریکایی 
داعش پیروز شده 
بود و میلیون ها 
نفر مسلمان در 
سوریه و عراق 
و... به اسم اسالم 
قتل عام شده 
بودند.  
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مقاومت و منطق آن را نابود کنند و بگویند مقاومت دیگر کارآیی ندارد، ولی اآلن پرچم شورانگیز 
منطق مقاومت اســالمی مجددًا برافراشته شده اســت و این فرصت بسیار خوبی برای ملت ها و 
علمای اسالمی بالد است که باید قدر آن را دانست. دست برتر مّلت ها با پیشتازی محور مقاومت 

معادالت سیاسی آیندۀ منطقه را رقم خواهد زد.
البته غرب هم در مقابل بیکار نخواهد نشست. سازمان دهی مجدد تروریست ها در سوریه تحت 
عناویــن جدید از جمله ارتش آزاد یا نیروهای دموکراتیک، ایجاد اختالف بین شــیعیان عراق و 
تضعیــف وحدت آن ها، تضعیف حشــد الشــعبی و تخریب چهرۀ صلح جــو و مترقی جمهوری 
اسالمی در میان اعراب، تضعیف حزب الله لبنان و جهاد اسالمی فلسطین و حماس و انصارالله 
یمن تحت عنوان گروه های تروریست، تشدید محاصرۀ اقتصادی ایران، و جنگ روانی علیه ملت 

ایران در دستور کار امپریالیسم آمریکا )به رهبری نومحافظه کاران( قرار دارد.
ملت ها امروز برای کســب آزادی در ســوریه و عراق و یمن و بحرین و فلسطین و مصر بیش از هر 
زمان دیگر آمادگی دارند و این آمادگی را بیداری اسالمی فراهم آورده است. این را هم باید یکی 

از فرصت ها دانست.
اما تهدیدهایی هم داریم که باید توجه الزم به آن صورت پذیرد:

عدم مدیریت صحیح این صحنه یک تهدید اســت. باید بررســی شود که چرا قباًل کوشش های 
آزادی خواهانه در بوسنی، عراق، افغانستان، و... به طور کامل به ثمر نرسید. ضعف ساختاری ما 

در کجا بود؟
به نظر می رســد عنصر مدیریت صحنه در این میان یک عنصر تعیین کننده اســت که پاشــنۀ 
آشیل نیروهای مترقی است و باید به دقت روی آن کار شود. قدرت به صورت بالقوه در دسترس 
ملت هاست، ولی چرا به مرحلۀ فعلّیت نمی رسد؟ این سؤال مهمی است که باید به آن جواب داده 

شود، روی این موضوع به عنوان تهدید خیلی باید کار شود. 
امروزه روسیه و ایران و عراق و سوریه و ترکیه یک خطر مشترک دارند و آن سیاست غرب برای تغییر 
ژئوپلیتیک منطقه است. باید کوشید این خطر را به فرصتی مشترک برای کشورها و پایه گذاری 
یک همکاری درازمدت تبدیل تبدیل نمود؛ به ویژه، ترکیه به دلیل نفوذ دیرپای صهیونیسم در آن 
کشــور، علی رغم بیداری ملت آن، می تواند حلقۀ ضعیفی در این زنجیر باشد. اگر این موضوع 
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درست مدیریت نشود، قطعًا می تواند 
به تهدید و چالشــی دردسرساز برای 

ایران تبدیل شود.
از تهدیدات بزرگ دیگر ]که عربستان 
با کمک آمریــکا آن را کلید زد[ طرح 
اسالم آمریکایی تحت عنوان اسالم 

میانه اســت. از این به بعد، آن ها از صلح و ســازندگی و عیش و نوش و بزم و جشــن دم خواهند 
زد و هرچه جنایت و تخریب و ویرانی اســت )که خود عامل و مسّبب اصلی آن در سراسر منطقه 
هســتند( به محور مقاومت اسالمی و جمهوری اسالمی ایران نسبت خواهند داد. می خواهند 
معادله را در افکار عمومی مردم منطقه این طور جا بیندازند که اسالم جدید سعودی اسالم صلح 
و ثبات و امنیت و شــادی و عمران است و اســالم ناب محمدی و محور مقاومت اسالمی اسالم 

تخریب و جنگ و خون ریزی و خشونت است. 
یک کار بزرگ دیگر که دارد انجام می شــود و به نظر من بســیار خطرناک است ترویج قوم گرایی 
و ناسیونالیســم در مقابل اسالم گرایی و رستاخیز تاریخی امت اســالم است. آن ها می کوشند 
تحت عنوان ایران هراسی علیه ایران جبهۀ متحد عربی درست کنند. با تبلیغاتی که سعودی ها 
می کنند و منطقی که صهیونیســت ها و آمریکایی ها به کار می گیرند، افکار عمومی را به شدت 
علیــه یک تهدید خیالی به عنوان تهدید ایــران برمی انگیزند؛ می خواهند کاری کنند که جای 
دوست و دشمن در افکار عمومی مردم کشورهای عربی عوض شود: دشمن ملت ها که اسرائیل 
و آمریکاســت دوست معرفی شود و دوست آن ها که جمهوری اسالمی ایران و گروه های مترقی 
)نظیر: حزب الله لبنان و انصارالله یمن و حشد الشعبی و جهاد اسالمی فلسطین است( دشمن 
معرفی گردد. این فرصت ها و تهدیدها باید در اندیشکده ها با دقت بیشتری مّد نظر قرار گیرد تا با 

اجماع نخبگی بتوان به نقشۀ راه درست و اصولی در مورد آیندۀ پیِش رو رسید.

مهتــدی: البته این احتیاج به بحث دارد. می بینیم این منطــق روز به روز دارد تضعیف 
می شود.

آمریکایی ها، انگلیســـی ها، و فرانسوی ها 
تیز  دندان های  با  را  ســـوریه  می خواهند 
اســـرائیل پاره کنند و با چنگال تروریسم و 
وهابیت آن را بین خود تقسیم کنند.
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مؤمنــی راد: بــه دنبــال این 
تحوالت، باید آیندۀ منطقه را 
به گونه ای مــورد توجه قــرار داد که 
تحقق منافع ملت ها و اهداف انقالب 
اسالمی در آن به طور برجسته دیده 
شــود. نظر من این است که باید در 
کنار راهبرد سیاسی و راهبرد نظامی راهبرد حقوقی بین المللی داشته باشیم، باید سند راهبردی 
امور حقوق بین الملل را تدوین کنیم، غفلت از این مسئله تحقق آزادی ملت ها را به عقب می اندازد. 
به مسئلۀ بوسنی اشاره شد. در بوسنی، آن ها که به کمک مردم بوسنی آمدند نیروهای مستشاری 
ایران بودند که شرح کمک های بی بدیل آن ها در این جلسه ممکن نیست، ولی آمریکا که عماًل 
با جنایتکاران صرب همدلی و همراهی می کرد خود را به عنوان ناجی مردم بوسنی معرفی نمود. 
از طرف دیگر، به وسیلۀ صرب ها با ارعاب و خشونت از مردم بی پناه بوسنی زهر چشم گرفته اند، 
به گونه ای که آن ها جرئت ندارند از حقوق خود و نیز کمک های مّلت ایران به خود نامی به میان 
آورند؛ یعنی ما عماًل از صحنۀ معادالت آن منطقه حذف شــدیم. با ترکیبی که در پیمان دیتون 
ایجاد کردند، زیربنایی را به وجود آوردند که مســلمانان اروپای شــرقی از دریای سیاه تا یونان را 
همواره تحت انقیاد و سرکوب و ترس نگاه دارند. از طرف دیگر، غربی ها آمدند و ریختند و پختند 

و درست کردند و ارادۀ ملت ها را قربانی مطامع خود نمودند. 
آنچه در بوســنی و در جاهای دیگر اتفاق افتاد باید برای ما درس عبرت شــود. درست است که 
تالش های ما بر اساس راهبرد پیامبر ماست و ما برای تحقق آرمان های اسالم می کوشیم، ولی 
این کوشش ها باید با راهبرد منطقی حقوق بین المللی و تبلیغات صحیح و مؤثر همراه باشد و به 

دستاوردهای ماندگار و پایدار تبدیل شود. 
حضور مستشــاری ما در سوریه و عراق از نظر حقوق بین الملل چگونه توجیه می شود؟ با مؤلفۀ 
دعوت. دعوت یکی از عناصری است که رافع مسئولیت بین المللی است. اصل عدم مداخله در 
کشورها می گوید هیچ کشوری در کشور دیگر حق مداخله ندارد، مگر با دعوت دولت آن کشور. 
آمریکا برخالف این اصل در سوریه حضور یافته است. اصل دعوت به ما کمک کند که این اقدام 

رئالیست ها در غرب معتقدند که ساختارهای 
اسرائیل و عربستان ســـعودی در شرایط 

کنونی خاورمیانه جواب نمی دهد.
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آمریکا را محکوم کنیم. 40 ســال است که داریم با تروریســم و امپریالیسم و دشمنان انسانیت 
می جنگیم، ولــی هنوز موفق به ایجاد یک ســاخت حقوقی بین المللی و منطقه ای منســجم 

نشده ایم. 
در رابطــه با افغانســتان، در حالــی که جنگ تحمیلی هم بر ما تحمیل شــده بــود، طبق آمار 
کمیساریای عالی پناهندگان به بیشترین پناهندگان اجازۀ ورود دادیم و از آن ها میزبانی کردیم. 
آمار کمک های ما به مردم افغانستان از همه باالتر است، ولی این کمک ها چه قدر در افغانستان 
دیده می شــود؟ آیا دولت افغانســتان اصاًل جرئت دارد از این کمک ها یاد کند؟ آیا به آن چنین 

اجازه ای را می دهند؟ آیا سهم آب ما اآلن از رودخانۀ هیرمند تأمین می شود؟
حقــوق بین الملــل باید در کنار سیاســت، اقتصــاد، و امور نظامــی و دفاعی بــه عنوان یک 
تکمیل کننده و تمام کننده در نظر گرفته شــود. یک مقــدار از این کمبود به ما حقوق دان ها و 
یک مقدار به نگاه مسئوالن برمی گردد. حقوق بین المللی ظرفیت های زیادی دارد، ما باید این 
ظرفیت ها را باید بشناسیم و از آن استفاده کنیم. هرچند همیشه و همه جا لولۀ تفنگ آمریکا 

محیط خاورمیانه 
بعد از انقالب 
اسالمی تغییر 
کرده و غرب 
متوجه این تحول 
شده؛ یا باید خود 
را با این تحول 
منطبق کند یا باید 
محیط را با خود 
منطبق کند. از 
اینجا، در غرب دو 
دیدگاه به وجود 
آمده است.



شمارۀ 50. بهار 1397  |  241

ناقض حقوق بین الملل بوده است و مثال ها متعددند، ولی ما نباید از ظرفیت حقوق بین الملل 
غفلت کنیم. در چارچوب حقوق بین الملل، می توانیم به بنیادهای یک نظام نوین امنیتی در 
منطقه برسیم که امنیت و حقوق ملت ها در آن در نظر گرفته شده باشد. عرصۀ دیگر خدمات 
حقوقی بین المللی کمک به کشورهای همســو برای داشتن قانون اساسی منسجم و کارآمد 
است. کشورهایی نظیر: سوریه، یمن، عراق، و افغانستان به چنین خدماتی احتیاج دارند. ما 
می توانیم ساختارهای حقوقی آن ها را به گونه ای پی ریزی کنیم که آزادی و استقالل را در این 

کشورها نهادینه نماید.

بهشتی پور: یکی از مسائلی که مطرح می شود این است که حقوق بین الملل را قدرت ها 
تنظیم کردند و خوِد آن قدرت ها هستند که از آن به نفع مطامع خود استفاده می کنند، 
یعنی چارچوبی ســاختند که وقتی شــما وارد آن می شــوید در هرحال بازی به نفع آن ها تمام 
می شــود؛ به عنوان مثال، ایران در مورد مسئلۀ افغانستان در اجالس ُبن نقش تعیین کننده ای 

اسرائیل پادگانی 
است که برای 
حفظ منافع غرب 
در خاورمیانه 
ساخته شده، 
ولی امروز خود 
این پادگان 
تهدیدکنندۀ منافع 
غرب شده است.
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داشت و در تدوین قانون اساسی فعلی افغانستان نقش داشت، در عراق در اجالس صالح الدین 
نقش مؤثری در تدوین قانون اساسی فعلی داشت. بحث این است که قدرت های مهم در ایجاد 
حقوق بین الملل نقش داشتند. خوب است که شما توضیح دهید که چگونه می شود از این نظاِم 
سلطۀ حقوقی و بین المللی به نفع آزادی ملت ها استفاده کرد. هنگامی که ابرقدرتی مانند آمریکا 

از حقوق بین الملل تمکین نمی کند چه باید کرد؟

مؤمنی راد: من قبول دارم که آن اندازه که ما حضور داشتیم مؤثر بوده ایم. عرض من این 
است که با توجه به قابلیتی که داشتیم و با توجه به تالش هایی که کردیم، می توانستیم 
بیشــتر مؤثر باشیم. آیا ما باید نظام حقوق بین الملل راـ  که البته اشکاالت اساسی به آن داریمـ  
تخطئه و با آن قهر کنیم یا اینکه آن را خوب بشناسیم و هرچه می توانیم در جهت اصالح آن تالش 
کنیم و از ظرفیت های آن به نفع تأمین حقوق خودمان و مّلت های مســلمان و محرومان جهان 

استفاده کنیم؟ حقوق بین الملل خیلی جاها برای ما امکان ایجاد می کند.

زمینۀ اجتماعی 
نیروگیری داعش 
نگاه حسرت بار 
انسان مسلمان 
است که طی 
بیش از هزار سال 
تحقیر شده است.
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بهشتی پور: اجازه می خواهم یک مثال دیگر بزنم. در روند صلح تاجیکستان، مهم ترین 
قراردادی که بعد از استقالل تاجیکستان امضا شد قرارداد صلح بود که ایران در آن نقش 
تعیین کننده داشــت و روسیه هم نقش داشــت. این یک قرارداد بین المللی است و در مجامع 
بین المللی ثبت شده است و حکومت فعلی تاجیکستان هم روی آن صحه گذاشته و دوـ  سه سال 
هم به آن عمل کرده؛ یعنی این طور نبود که فقط در کتابخانه باشد، تا حّدی به آن عمل شد. قرار 
بود 30 درصد اعضای هیئت دولت تاجیکستان از سیاستمداران حزب نهضت اسالمی باشند، 
ولی بعد دولت تاجیکستان زیر همۀ آن ها زد. برای چه؟ برای اینکه در این معادله طرف روس ها 
که قوی ترند از دولت تاجیکســتان حمایت کردند و حزب نهضت اسالمیـ  که بزرگ ترین حزب 

تاجیکستان بودـ  را حذف کردند. 
این قرارداد محکم یک سند تاریخی است که تدوین شده و مرحوم عبدالله نوریـ  رهبر نهضت 
اسالمی تاجیکستانـ  پای آن را امضا کرده و رئیس جمهور تاجیکستان و روسیه و ایران هم امضا 
کرده اند: یک توافق محکم که در سال 1997 امضا شده است. کجای این قرارداد از نظر حقوق 

انسان مسلمان 
از شرایط موجود 
در جهان امروز 
ناراضی است و 
خواهان تغییر 
شرایط موجود 
است.
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بین الملل اشکال دارد؟ چون دولت تاجیکستان قدرت را در اختیار دارد آن را به اجرا نمی گذارد. 
اآلن بدترین دورۀ روابط دولت و ملت تاجیکستان است. دولت دارد نهضت اسالمی را به عنوان 
تروریســت مطرح می کند، در تمام مجامعی که شــرکت می کند می گوید این ها جزء گروه های 
تروریستی هستند؛ در حالی که اعضای حزب نهضت اسالمی تاجیکستان اصاًل دست به اسلحه 
نبردند. در حوزۀ بین الملل، این قدرت ها هستند که خواسته های خودشان را ِاعمال می کنند و 

حرف اول را می زنند.

مؤمنی راد : به رغم همۀ اشکاالتی که در حوزۀ نظر و عمل بر حقوق بین الملل وارد است، 
عرض من این است که ما از ظرفیت هایی که دارد به خوبی استفاده نکرده ایم.

دهقانی: اواًل، سؤالی مطرح است و آن اینکه آیا آنچه که در منطقه گذشت بیداری اسالمی 
بود یا نه. برخی در اینکه فقط پروســۀ بیداری اســالمی بود تردید دارنــد و برخی اصواًل 
می گویند این بیداری اسالمی نبود برای اینکه بیداری اسالمی یا باید شعارهایش اسالمی باشد یا 
رهبران آن اسالمی باشند یا مراکزی که از آن نشأت گرفت اسالمی باشد یا ابزارهای آن ابزارهایی را 
به کار گیرد که اســالم گراها به کار می برند. برخی می گویند که این همان بهار عربی بود؛ برخی 
می گویند ممکن است بگوییم که این بیداری مسلمان ها بود ولی بیداری اسالمی نبود، چون بین 
بیداری مسلمان ها و بیداری اسالمی تفاوت هست؛ بعضی ها می گویند بهار عربی یا خیزش عربی 
بوده؛ بعضی ها در مورد اینکه آن را انقالب اطالق کنیم تردید دارند و بعضی می گویند که این تحّول 
مظهر انقالب بوده است. ممکن است کسی بگوید این بحث ها مربوط به گذشته است و بحث کردن 
دربارۀ آن اآلن برای ما فایده ای ندارد. من می گویم اگر ما یک برداشــت دقیق از آنچه گذشــت 
نداشته باشیم، در علت آنچه که به آن رسیدیم هم اختالف نظر پیدا می کنیم و در نتیجه نمی توانیم 
تحلیلی در مورد آنچه که اتفاق خواهد افتاد به دست بیاوریم؛ برای اینکه نه آن را درست می دانیم و 

نه اآلن تحلیل واحدی داریم و در نتیجه برای آینده هم تحلیل واحدی نخواهیم داشت. 
به اجمال، آنچه که اتفاق افتاد در پنجـ  شش کشور بود؛ صرف نظر از اینکه گفته می شود رخدادها 
در ســوریه نمونه ای از بیداری اسالمی نیســت و این پدیده یک پروژۀ وارداتی است. آقای شیخ 
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یوسف قرضاوی هم ادعا می کرد آنچه که در بحرین اتفاق افتاد یک اقدام طایفه ای است و بیداری 
اسالمی یا به قول آن ها بهار عربی نیست. 

به طور اجمالی، چند کشور دستخوش تحوالت شد. این چند کشور کدام  کشورها بودند؟ تونس، 
لیبی، مصر، بحرین، سوریه، عراق، لبنان، یمن؛ البته با درجاتی. شاید اصاًل نتوانیم بگوییم که 
در لبنان تحولی رخ داد، ولی تالش هایی صورت گرفت. فعالیت های تجزیه طلبی و تخریب که در 
سوریه و عراق اتفاق افتاد را هم ما بیداری اسالمی نمی دانیم؛ در نتیجه، اگر می خواهیم راجع به 
این بحث کنیم که آیندۀ بیداری اسالمی چه می شود، باید به سایر رخدادها توجه داشته باشیم.

اما تحوالت یمن چه شد؟ تحوالت یمن از یک مطالبۀ قانونی و مردمی حقوق ملی به سوی یک 
جنگ خانمان سوز داخلی و خارجی هدایت شد؛ یعنی امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم دست در 
دست عربستان سعودی اجازه ندادند یک نظام دموکراتیک در یمن به وجود آید. در لیبی چه شد؟ 
در لیبی یک حرکت نظامی ناتو به سرنگونی دولت معمر قذافی منجر شد و اآلن کشوری است 
چندپاره با چند دولت با آمادگی برای تولید و تکثیر تروریســم. تحوالت مصر با بازی کناره گیری 

الگوی خالفت 
به وسیلۀ داعش 

ارائه شد و نتیجۀ 
تلخی به بار آورد.
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حســنی مبارک و نزدیک یک ســال حکومت نمادین ُمرسی دنبال شــد و بعد ارتش با کنار زدن 
دولت منتخب و قانونی اخوان المسلمین، نظام گذشته را دوباره احیا کرد. در تونس آقای راشد 
الغنوشی مسیر دیگری را برای خودش رقم زده، خودش را از دعوت جدا و به یک حزب سیاسی 
تبدیل کرده و کار را از این طریق جلو می برد. سرنوشت آنچه که در این حوزۀ جغرافیایی رخ داد 
به اینجا رسیده است که امپریالیست ها بیداری اسالمی را آشکارا از مسیر طبیعی خود جدا کردند 

و آن را به سوی تجزیه، تخریب، و تروریسم هدایت نمودند.

زورق: ولی هنوز روز قیامت نیامده! قاعدتًا باز هم اتفاقاتی در راه است. حرکت تاریخ کند 
می شود ولی متوقف نمی شود.

دهقانی : محور مقاومت در جهان عرب و جهان اسالمـ  به ویژه بین برادران اهل سنتـ  با 
چالش بسیار بزرگی مواجه شده اســت. زمانی عکس های آقای سید حسن نصرالله در 
خانه های مردم منطقه از اهل ســنت و شیعه و عرب و غیر عرب دیده می شد، حتی عکس های 
دیگر چهره هایی که منتقد غرب بودند دیده می شــد، ولی امروز وضع تا حّدی فرق کرده است. 
عربســتان به دنبال منحرف کردن افکار عمومی عرب ها و مســلمانان در پشت سر خود و ایجاد 
هم پیمانی و تقویت روابط با آمریکا و تثبیت جایگاه خود در منطقه و توجیه روابط آشکار و پنهان 
خود با اســرائیل و فروش ثروت های منطقه به آمریکاســت. سرکوب فلسطینی ها و خلع سالح 
مقاومت اسالمی فلسطین در دســتور کار آن ها و تحریک آمریکا و اسرائیل برای حمله به محور 

مقاومت نیز جزء برنامه های آن هاست. 
در یــک هم پیمانــی بیــن اســرائیل و عربســتان و 
آمریــکا، امپریالیســت ها بــه دنبال ســرکوب مردم 
منطقه هســتند و می کوشــند تا محور مقاومت را از 
محبوبیت و مشروعیتی که داشــت و دارد بیندازند 
و حتــی تا مرحلۀ جنگ با مّلت ها پیش بروند. برای 
این کار هم الزم است آرمان فلسطین متروک شود. 

بسیار  غرب  تبلیغاتی  ارتش 
نیرومندتر از ارتش تسلیحاتی 
آن است.
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پروژۀ موسوم به آشتی برای این است که خلع سالح مقاومت اسالمی فلسطین و محاصرۀ آن 
امکان پذیر گردد. 

این وضعیت فعلی است. وضعیت آینده چه می شود؟ در سطح جهان و در بین کشورهای اسالمی، 
با تنفر شدید از اسالمی که توسط داعش و القاعده و طالبان به دنیا معرفی شده روبه رو هستیم. 
یک نفرت عمومی از نوعی از اسالم که این سه گروه مبلغ آن بودند وجود دارد و عربستان تالش 
دارد خود را از این ها جدا معرفی کند، ولی این کار به آسانی امکان پذیر نیست. آنچه که محمد بن 
سلمان دارد انجام می دهد این است که می گوید: »اسالمی بود که تندروی داشت، تندروی آن 
هم به دلیل انقالب ایران بود. ما می خواستیم به وسیلۀ داعش انقالب اسالمی را هدف بگیریم 
و در طول این مدت اشتباه رفتیم. اآلن دنبال این هستیم که یک اسالم جدید ایجاد کنیم. اگر 

محمد بن وهاب مؤسس وهابّیت بود، من )محمد بن سلمان( دنبال طریقت جدید هستم.«
حرکات و اقدامات محمد بن ســلمان از شخصیت او و عربستان سعودی باالتر است. این آدم 
این کاره نیست که این حرف ها را بزند. اتاق فکری باالتر از سطح عربستان و محمد بن سلمان 
در خارج از منطقه دســت اندرکار است که دارد این نقشه را طراحی می کند. آن ها به او گفتند 
که عروســکی به نام ســوفیا را بیاورد و به او تابعیت عربســتان ســعودی بدهد، به او گفتند که 
موانــع قانونی رانندگی زنان را بردارد، به او گفتند که احادیثی که به پیغمبر نســبت می داد را 
جمع کند. چرا؟ برای اینکه او با مجموعه ای در داخل و با برداشتی از اسالم سعودی در بیرون 
روبه روست و باید هر دو را تغییر دهد. او با این کارها دارد آن نقشه را اجرا می کند. او می گوید 
سران سابق سعودی یک مشت آدم فاسد هستند و با این اقدامات دنبال این است که بگوید: 
»فساد همه جا هست، ولی من دارم با فساد مقابله می کنم و این عربستان دیگر آن عربستان 
وهابی دو ســال پیش نیســت،« ولــی در عمل 
این ها به دنبال آن هســتند کــه محور مقاومت 
را محاصــره کنند و جلوی آزادی و اســتقالل و 
پیشــرفت کشــورهای منطقه را بگیرند. از نفوذ 
انقالب اسالمی در منطقه می ترسند، از قدرت 

گرفتن مّلت ها می ترسند. 

اگر دستاوردهای محور مقاومت 
بزرگ تر  آن  خطرات  است،  بزرگ 

است.
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اما خود این مجموعه یک مجموعۀ واحد نیست. اصواًل سیاستمداران واقع بین هم در عربستان 
سعودی وجود داشته اند. عربستان یک گاف بسیار بزرگ کرد که نخست وزیر لبنان را با تهدید به 
ریاض برد و با آن افتضاح که به یک فیلم هالیوودی شبیه بود او را مجبور کرد استعفا دهد، و بعد 
30-20 نفر از شــاهزادگان سعودی را بدون توجیه قانونی گرفت و به زندان انداخت و در مقابل 
حیرت جهانیان از آن ها اّخاذی کرد. بعضی از دیپلمات ها برانگیخته شدند که »این کارها چیست 
که شــما می کنید؟ تو رئیس حرس وطنی را برکنار می کنی و بعد او را به زندان می اندازی، بعد 
ولید بن طالل ـ سرمایه دار معروف دنیا ـ را به زندان می اندازی، بعد نخست وزیر لبنان را به آنجا 
می بری به او می گویی که استعفا دهد و گرنه آزادش نمی کنی! آنگاه شب و روز مردم بی پناه یمن 

را بمباران می کنی و آشیانۀ آن ها را بر سرشان ویران می کنی.« 
راســتی مصدر ســالح هایی که به عربستان سعودی می رسد کجاســت؟ حقوق دان ها باید این 
مســئله را پیگیری کنند. چه کســانی به این جوان تانک می دهند، تــوپ می دهند، تجهیزات 
می دهنــد تا یک مّلت را نابود کند؟ آن ها باید در مقابل جنایت های این جوان به جهان پاســخ 

دستمالچیان: 
اسرائیل در سال 
2006 م. شکست 
سختی خورد.
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بدهند. حقوق دان ها باید متفقًا به مجامع بین المللی اعتراض کنند و از مصادر ارسال سالح به 
عربستان سعودی شکایت کنند و علیه آن ها اعالم دعوای حقوقی نمایند.

من معتقدم، صرف نظر از تعریف بیداری اسالمی و صرف نظر از اینکه چه بود یا نبود و صرف نظر 
از کشورهایی که بهار اسالمی داشتند و محدودۀ بهار اسالمی از نظر زمانی و مکانی و صرف نظر 
از اختالفاتی که ممکن اســت در دیدگاه های متفاوت وجود داشته باشد، آیندۀ منطقه در مورد 
بیداری اسالمی آیندۀ روشنی نیست و آیندۀ صلح در منطقه آیندۀ خوبی نیست. ممکن است 
با وضعیت قبل از جنگ تحمیلی روبه رو باشیم. وضعیت قبل از جنگ تحمیلی وضعیتی بود که 
یک نفر انســان فرصت طلب یا جاه طلب که صدام بود را برانگیختند؛ کسی که هم پول داشت، 
هم ســالح داشت، و هم جاه طلب بود. ما با چنین وضعیتی روبه رو هستیم، این وضعیت بسیار 
خطرناک است، جمهوری اسالمی ایران باید در مورد این وضعّیت به نفع صلح و منافع مّلت های 
منطقه فکری کند. جمهوری اسالمی ایران تنها امید مردم منطقه است و اگر آسیب ببیند دیگر 

هیچ امیدی به آیندۀ انقالب اسالمی باقی نخواهد ماند.

از صور تا 
باب المندب عرصۀ 
بیداری اسالمی 
شده است.
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زورق: شما فکر می کنید محمد بن سلمان جای صدام را می گیرد؟ این دشمن را عربستان 
می دانید یا کشور دیگر؟

دهقانی: نه عربســتان به تنهایی جرئت می کند به ما حمله کند، نه اسرائیل به تنهایی 
جرئت می کند. عربســتان و اســرائیل به تنهایی جرئت نمی کنند به ما حمله کنند. یک 
ائتالف به اصطالح بین المللی از امپریالیست ها باید شکل بگیرد. آجر و مواد آن ائتالف بین المللی 
را عربســتان باید بدهد، پول آن را عربستان باید بدهد، سالح و امکانات فنی آن را اسرائیل باید 

فراهم کند، ولی تغذیۀ فکری و پوشش تبلیغاتی آن را 
ایاالت متحده تأمین می کند.

زورق: نفرات آن از کجا می آیند؟

دهقانی: از کشورهای گرسنه! از مصر بگیرید 
تا کشورهایی نظیر نیجریه، در هر جا که فقر 

هست می توان آدم کش اجیر کرد، در برابر پول حاضر و آمادۀ کار می شوند. من در آیندۀ نزدیکی 
جنگ نمی بینم، اما اگر درجۀ خطر یک به هزار هم باشــد، اگر احتمال پایین هم باشــد، چون 
محتمل خیلی قوی اســت باید برای آن برنامه ریزی کرد. می خواهم بگویم ممکن اســت ما در 

شرایط ساِل قبل از جنگ بوده باشیم، باید بکوشیم جلوی این ماجراجویی ها را بگیریم.

مهتدی: عنوان بحث خیلی عنوان گسترده ای است. به نظر بنده، در عصر ما دو مسئله 
هست که خیلی تعیین کننده است: یکی فروپاشی اتحاد شوروی در اواخر قرن گذشته و 

پایان جنگ سرد و دوم پیروزی انقالب اسالمی در ایران. 

زورق: فکر کنم باید جای اول و دوم عوض شود، چون اول انقالب اسالمی صورت گرفت.

بحران  یافتن  پایـــان  نحوۀ 
سوریه آیندۀ منطقه را تعیین 
می کند.
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مهتدی: بله، اول انقالب اســالمی پیروز شد. این دو تحول که در اواخر قرن گذشته رخ 
داد چنان زلزله هایی را ایجاد کرده که تا اآلن هرچه رخ می دهد چارچوب اصلی اش این 
دو تحول است. نظم جهانی گذشته فروپاشیده، نظام امنیتی منطقه خاورمیانه فروپاشیده، حاال 
جهان می خواهد در جهت نظم جهانی جدید پیش برود و هنوز به آن نرسیده و در منطقه هم هنوز 
یک نظام امنیتی منطقه ای شکل نگرفته است. آنچه که رخ می دهد در این شرایط است. منتها به 
نظرم باید به این تحوالت تیتروار نگاه کنیم؛ چون مبنا و اساس آنچه که قرار است در آینده اتفاق 
بیفتد تحوالتی است که تا حاال رخ داده است، یعنی آنچه که رخ داده قطعًا تأثیر زیادی بر آنچه رخ 

خواهد داد خواهد گذاشت. 
مــن همین جــا تیترهای تحوالت منطقــه را عرض 
می کنم: اســرائیل در دو جبهــه می جنگید: جبهۀ 
شــرق و جبهۀ غرب. جبهۀ غــرب را از طریق کمپ 
دیوید بســت و به ســراغ جبهۀ شــرقی آمد که این 
جبهۀ شــرقی را هــم تمام کند و امنیــت خودش را 
تثبیت کند. در سال 1982 به لبنان حمله برد و 14 
هزار رزمندۀ فلسطینی را اخراج کرد و بعد مقاومت اسالمی درست شد. آن ها فکر نمی کردند 
در لبنان چنین اتفاقی بیفتد، ولی افتاد. یک عامل در همۀ این تحوالت بســیار مؤثر است که 
قابل سنجش نیســت و آن اشتباه در محاسبات است. وقتی ما این تحوالت را تا امروز بررسی 
می کنیم، یک عامل مهم را که اشتباه در محاسبات تصمیم گیران است باید در نظر بگیریم که 
باعث تحوالتی می شود که قابل پیش بینی نیست. حزب الله درست شد، 18 سال مبارزه کرد، 
2000 شــهید داد، و در سال 2000 اســرائیل را از لبنان اخراج کرد. این تحول خیلی مهمی 
بود زیرا برای اولین بار قدرت بازدارندگی در مقابل اسرائیل ایجاد کرد، این تحول مهمی در کّل 

نظام امنیتی منطقه بود. 
از آن زمان به بعد، هدف اصلی فعالیت های آمریکا و اسرائیل از بین بردن این قدرت بازدارندگی 
و خنثی کردن این بازدارندگی و برگرداندن معادله به وضع قبل اســت که اســرائیل قدرت برتر 
منطقه باشــد و هیچ قدرت برتری در مقابل اســرائیل وجود نداشته باشد. برای این بازدارندگی 

در  عربســـتان  در  جوانان 
انتظار در هم شکستن زنجیر 

وهابیت هستند.
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حوادثی در ســال 2005 در لبنان اتفاق افتاد؛ نظیر 
اخراج ســوریه از لبنان و ترور رفیق حریری. در سال 
2006 حمله به لبنان صورت گرفت که اسرائیلی ها 
تصور می کردند ظرف چهارـ  پنج روز حزب الله را نابود 
می کنند و بعد خاورمیانۀ جدید را درست می کنند که 
نشد و نتوانستند و باز هم اشتباه در محاسبه بود، آنجا 

شکست خوردند. 
بعد از آن محوری به نام محور مقاومت از جمهوری اسالمی ایران عراق سوریه و لبنان و فلسطین 
]غزه[ شکل گرفت. آن ها در مقابل محور مقاومت اسالمی گروه تروریستی داعش را درست کردند 

و برای شکست دادن و ضربه زدن به محور مقاومت، که هم زمان با بیداری اسالمی در منطقه شروع 
شد، آدم کش های تکفیری را به سوریه و لبنان و عراق فرستادند. بیداری اسالمی پس از پیروزی 
انقالب اسالمی در ایران در سال 1979 آغاز شد. ما از آن زمان آثار بیداری اسالمی را به تدریج در 
سراسر منطقه دیدیم: کم کم سوسیالیسم رنگ باخت و حرکت های اسالمی اوج گرفتند و توجه 
به اسالم در جوامع اسالمی بیشتر شد، ولی آنچه که در سال 2011 اتفاق افتاد شبه انقالب هایی 
بود که در تونس و مصر و جاهای دیگر شکل گرفت. در حقیقت، جنین انقالب قبل از شکل گیری 

نهایی به وسیلۀ بهار عربی سقط شد و غربی ها متأسفانه توانستند انقالب را مهار کنند. 
دالیل این شکست بسیار گسترده است که نمی خواهیم وارد بحث آن شویم. خیزش مردم مصر و 
تونس را که فاقد رهبری بود مهار کردند. در لیبی حرکت های مهار گسیخته را به سوی انهدام همۀ 
نهادهای سیاسی و مدنی و زیرساخت های اجتماعی هدایت نمودند. تونس آرام ترین موقعیت 
را دارد که به هرحال اآلن دولتی بر ســر کار اســت، کمی آرامش ملی در آن برقرار اســت؛ ولی 
مردم مصر را سرکوب و مردم یمن را قتل عام کردند و مردم بحرین را محاصره کردند و بدین ترتیب 
توانستند اوضاع را مهار کنند تا انقالب ملت ها نتواند به هدف خود برسد. ایجاد داعش و جریانات 
تکفیری مهم ترین عاملی بود که در این زمینه مورد استفادۀ غرب قرار گرفت. بر فرض اگر داعش 
از بین رفت، هنوز بعضی از جریان های تکفیری وجود دارند که از آن ها حمایت می شود و بعضی 

از آن ها در سوریه زمین دارند. 

در  عربســـتان  در  آمریکا 
پوشش شـــرکت بالک واتر 
فعال شده است.
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ملت هــا چــه می خواهنــد و طرف 
مقابل امپریالیسم چه می خواهد؟ در 
منطقۀ ما دو اردوگاه هست: اردوگاه 
صهیونیســم که شــامل دولت های 
ســعودی، اردن، و مصر هم می شود 
و دیگری اردوگاه مقاومت اسالمی و 
انقالب که شــامل جمهوری اسالمی و نهضت های آزادی بخش و ملت ها می شود. ما دنبال چه 
هســتیم و آن ها دنبال چه هستند؟ ما چه کار می توانیم بکنیم و آن ها چه کار می توانند بکنند؟ 
ما اآلن دنبال تثبیت پیروزی ملت ها و تثبیت نفوذ قدرت ملت  ها در عراق و ســوریه هســتیم. در 
لبنان شــرایط تاحّدی تثبیت شده است. جنگ با ملت یمن به وسیلۀ صهیونیسم و امپریالیسم 

ادامه دارد. مقاومت اسالمی همچنان ایستاده است.
طــرف مقابل چه کار می تواند بکند؟ بعد از اینکه از همۀ عوامل خود اســتفاده کرده، هر بار به 
دلیل اشتباه در ارزیابی و محاسبه دچار شکست شده. در تمام حرکت ها مطمئن بودند که پیروز 
می شــوند، مطمئن بودند که ســوریه را ظرف دو ماه تصرف می کنند و دولت سوریه را سرنگون 
می کنند و ارتش سوریه را متالشی می کنند، مطمئن بودند که یمنی ها بعد از آغاز بمباران یمن 
ظرف یک یا دو ماه تسلیم می شوند، ولی در همه این طرح ها با شکست روبه رو شدند. چرا؟ به 

دلیل اشتباه و خطا در محاسبه. 
از طرف دیگر بایستی اعتراف کنیم که ما هنوز برای کلّیت بیداری اسالمی در منطقه نه استراتژی 
داریم و نه از روز اول اســتراتژی داشــتیم، یعنی عمل ما در چارچوب یک اســتراتژی مشــخص 
نبوده است. قوس امنیت استراتژیک مقاومت اسالمی از سواحل غربی مدیترانه شروع می شود 
و تا ســواحل خلیج فارس و اقیانوس هند ادامه می یابد. همیشــه برای امنیت استراتژیک ما به 
عنوان مقاومت اســالمی و جمهوری اسالمی ایران در این منطقه خطر هست. آخرین حمله از 
ســمت شــرق حملۀ محمود افغان به اصفهان بوده، بعد از آن دیگر از سمت شرق به طور جّدی 
مشــکلی نداشــتیم. ما این قوس را باید تأمین کنیم. آیا از روز اول یک استراتژی داشتیم و قدم 
به قدم برای تأمین آن حرکت کردیم؟ نه، چنین چیزی نیســت. هنوز هم یک اســتراتژی در قد 

بین المللی  مجامـــع  به  باید  حقوق دانان 
اعتراض کنند و از مصادر ارســـال سالح به 
عربستان سعودی شکایت کنند و علیه آن ها 

اعالم دعوای حقوقی نمایند.
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و اندازۀ بیداری اســالمی نداریم. ما به عنوان جمهوری اسالمی ایران و به عنوان محور مقاومت 
در حال دفاع هستیم، طرف مقابل در حال هجوم بوده و هنوز هم در حال هجوم است، ولی ما 
هیچ جا نمی توانیم بگوییم که برای آینده و بعد از شکست همۀ طرح های دشمن یک استراتژی 
مؤثر دفاعی داشــته ایم. چنین چیزی را نه در لبنان و نه در سوریه و نه در عراق، نه در ایران، و نه 
در کّل محور مقاومت نداریم؛ نه اتاق فکری برای این کار داریم و نه هنوز به ضرورت این مسئله 

فکر می کنیم. 
اگر ما در جلسات خود بررسی می کنیم، موضوع مورد بررسی این است که طرف مقابل بعد از این 
مرحله چه خواهد کرد و ما در دفاع چه باید بکنیم. حال طرف مقابل چه خواهد کرد؟ یک احتمال 
دســت زدن به یک جنگ بزرگ منطقه ای اســت ]که آقای دهقانی به آن اشــاره کردند[. از نظر 
منطقی چنین چیزی غیرممکن است. یک جنگ منطقه ای که از لبنان شروع شود و گسترش 
پیدا کند و به خلیج فارس برسد به معنای آتش گرفتن منطقه و نیز نابود شدن سرُپل های دشمن 
در منطقه است که شامل نابود شدن اسرائیل هم می شود. در آن شرایط، قیمت نفت به بشکه ای 
600-500 دالر و شاید هم بیشتر می رسد و ضربۀ جدی به اقتصاد جهانی وارد می آید. مضّرات 
چنین جنگی برای غرب بیشتر از فواید آن است. با توازن قوایی که اآلن هست، برنامه ریزی برای 
چنین جنگی از طرف مقابل دشوار به نظر می رسد؛ ولی آقای دهقانی می گوید اگر یک هزارم هم 
چنین احتمالی بدهیم )که باید این احتمال را داد(، بایستی روی آن کار کرد و برنامه ریزی کرد. 
آن یک هزارم که آقای دهقانی می گویند باز از اشــتباه در محاسبۀ طرف مقابل ناشی می شود. 
اگر طرف مقابل عاقل باشد و همۀ عوامل را بسنجد، دست به چنین حماقتی نمی زند. در تمام 
حوادثی که ما از ســال پیروزی انقالب تا اآلن ذکر کردیم، در تمام اقداماتی که کردند و مطمئن 
بودند که پیروز خواهند شد، می بینید که در اثر اشتباه در محاسبه با شکست روبه رو شده اند. این 

یک احتمال است. 
احتمال دیگری که بنده شخصًا روی آن متمرکز شده ام و معتقدم این احتمال قوی است این است 
که طرف مقابل می کوشد مانع از این شود که انقالب بتواند نفوذ خود را و آثار پیروزی های خود 
را در جغرافیای محور مقاومت تثبیت کند. چگونه؟ از این به بعد، اگر هم داعش سرزمین ندارد، 
ولی داعشــی ها و فکر داعشی مورد حمایت عملی غرب و صهیونیسم است. ما باید خودمان را 
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جای طرف مقابل بگذاریم و ببینیم که او چه فکر می کند و چه برنامه ای می تواند بریزد. به احتمال 
قوی، آن ها داعش را مجددًا سازمان دهی خواهند کرد. امروز نیروهای داعش را آمریکا از منطقۀ 
خطر هلی ُبرد کرده و برده اســت. آمریکایی ها هزاران نفر از آنــان را به زور نجات دادند و از خاک 
ســوریه بردند و آن ها را دوباره سازمان دهی خواهند کرد. عدۀ زیادی را به پاکستان و افغانستان 
فرســتادند. وزیر دفاع و فرماندۀ ارتش پاکســتان گفته: »ما از این می ترسیم که داعشی ها را به 

افغانستان بفرستند.« او در حقیقت دارد از یک برنامۀ اجرایی سخن می گوید. 
اگرچه از نظر نظامی کار داعش در ســوریه تمام شــده، ولی از این به بعد بیشتر وارد فاز امنیتی 
خواهند شــد و انفجارها، ترورها، و درگیری های پراکنده در این ســو و آن سو به هدف ممانعت 
از تثبیت دستاوردهای جبهۀ مقاومت شّدت خواهد گرفت و اجازه نخواهند داد مقاومت بتواند 
پیروزی های ملت ها را تثبیت کند. ما اآلن با چالش بزرگی روبه رو هستیم. ایجاد انسجام و یک نوع 
هم پیمانی واقعی بین حلقه های محور مقاومت یک ضرورت است، از لبنان بگیرید تا سوریه و عراق 
و تا یمن. سه نیرو در منطقه داریم، سه نیروی مردمی و نه دولتی که بدون تعارف و بدون استفاده 

دو تحول در اواخر 
قرن بیستم رخ 

داد که زلزله ای در 
جهان ایجاد کرد: 

پیروزی انقالب 
اسالمی ایران و 
فروپاشی اتحاد 

جماهیر شوروی.
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از کلمات عاطفی بایستی بگوییم هیچ قدرت کالسیک نظامی در جهان وجود ندارد که این سه 
نیرو را به طور کامل از بین ببرد؛ چون این نیروها از ارادۀ ملت ها سرچشمه گرفته اند: حزب الله 
لبنان، حشد الشعبی در عراق، و انصارالله در یمن. تجربه نشان داد که صهیونیست ها نتوانستند 
در جنــگ ژوئیه 2006 یک جبهۀ جهانی علیه حزب الله به وجود آورند، اآلن حشــد الشــعبی 
هم در همین افق اســت و انصارالله هم همین طور اســت. اآلن سه سال است که آمریکایی ها و 
اسرائیلی ها و انگلیسی ها دارند با انواع جنگنده های فانتوم و تورنادو شب و روز با پرچم عربستان 
ســعودی انصارالله را می کوبند، ولی هنوز هم انصارالله هست. شاید مهم ترین مسئلۀ دفاعی از 
نظر ملت های منطقه این باشد که این سه نیرو چگونه می توانند به یکدیگر متصل شوند و یک 
زنجیرۀ مقاومت منطقه ای برای دفاع از ملت ها در مقابل صهیونیسم و تروریسم ایجاد کنند. این 

خودش بحث ها و برنامه ریزی های خاصی را می خواهد. 
اآلن دشــمن دارد در داخل جغرافیای مقاومت کار می کند. اگر هر حلقه را بگیریم، باید بگوییم 
هر یک مورد به مورد بحث دارد. در لبنان وضعی ایجاد کردند و آقای حریری را بازداشت کردند، 

مهتدی: نظم 
امنیتی خاورمیانه 
فرو پاشیده است.
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هرچند ناچار شــدند نهایتًا با شــرایطی او را آزاد کنند. او گفته: »من در شرایط سال 2005 قرار 
دارم« و بدین ترتیب احتمال ترور خودش را به وســیلۀ عربســتان ســعودی یا اســرائیل مطرح 
کرده است. در سال 2005 پدرش به وسیلۀ اسرائیل ترور شد و فرانسه به بهانۀ آن قطعنامۀ 1559 
را به آمریکا برد و از ســازمان ملل تأیید گرفتند که سوری ها باید از لبنان بیرون بروند و حزب الله 
خلع سالح شود. سوری ها بیرون رفتند، ولی حزب الله خلع سالح نشد چون نمی توانست خلع 
سالح شود. در ســال 2006، تحت عنوان بند دوم قطعنامۀ 1559 برای خلع سالح حزب الله، 
به لبنان حملۀ نظامی شد که باز اسرائیل موفق نبود. امروز تالش می کنند جنگ مذهبی را در 
سطح منطقه گسترش دهند و حتی اگر توانستند )که نمی توانند( آن را به لبنان بکشانند تا در 
نتیجه صلح در لبنان به هم  بخورد. تا امروز، با حکمتی که میشل عون و سید حسن نصرالله به 
کار بردند، شرایط برعکس شده؛ یعنی یک وحدت مّلی به سود صلح و مقاومت و علیه عربستان 

و تروریسم ایجاد شده است. 
ما باید بدترین ســناریو را در نظر بگیریم. اآلن ما در ســوریه چالش بزرگی داریم. آمریکایی ها در 
شمال شرق هستند و قسمتی از خاک ســوریه را اشغال نظامی کرده اند تا بتوانند مردم سوریه 
را تحت فشــار قرار دهند. ســوریه اعالم کرده حضور این ها غیرقانونی است و باید آن ها را بیرون 
کنیم. چه طور؟ اســرائیل هم مّلت سوریه را تهدید می کند و خواهان توقف مبارزه با تروریسم به 
وسیلۀ حزب الله و ایران شده است. خود این یک چالش دیگر است. در عراق، می بینیم که آمریکا 
تحت پوشــش عربستان دارد در صف نخبگان شــیعی اختالف می اندازد. مقتدی صدر و عمار  
حکیم دارند یک جبهه تشکیل می دهند، از آن طرف هم یک جبهۀ دیگر. انتخابات همواره در 
برنامۀ کشور است و عده ای دارند فعالیت می کنند که عراق به ثبات نرسد. در یمن هم که جنگ 
را تشــدید کردند و دارند شــهرها را در هم می کوبند. طرف مقابل ضعف زیاد دارد، ولی همیشه 

حلقه های طرف مقابل به هم چسبیده هستند و عماًل یک قدرت سرکوبگر منطقه ای شده اند. 
شرایط در تونس آرام گرفته و به سمت ثبات می رود، ولی تونس هیچ نقش منطقه ای ندارد. مصر 
در حال انفجار و تخریب است؛ اختناق سیاسی، رکود اقتصادی، و گرانی در مصر بیداد می کند. 
آیا مردم مصر دوباره به خیابان می ریزند و یک انفجار اجتماعی رخ می دهد؟ دولت مصر نه قادر 
است نقشی بازی کند )نقش منطقه ای( و نه می تواند شرایط داخلی خود را کنترل کند و به نظر 
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بعضی از کارشناســان در حال سقوط است. عربستان وضع بسیار بغرنجی دارد. با کارهایی که 
آمریکا تحت عنوان محمد بن ســلمان کرده دیگر پولی برای عربستان نمانده که خرج خانوادۀ 

آقای ترامپ و ُپر کردن جیب شرکت بالک واتر کند. 
اردن وضعیت بســیار خطرناکی دارد و اصاًل کارکرد ژئوپلیتیک خود را برای اســرائیل از دســت 
داده اســت. عربســتان هم دیگر نمی تواند به او کمک کند و به آن نیازی هم ندارد. بعد از آنچه 
در عراق و در ســوریه رخ داد، اردن نمی داند چه کار بکند: نه می تواند به محور مقاومت بپیوندد 
و نه می تواند در محور صهیونیست ها جایگاه مطمئنی داشته باشد و هیچ دستاوردی ندارد. در 
اسرائیل هم که مرتب می گویند وطن بدیل و هر روز می گویند دولت فلسطینی در اردن تشکیل 
شود. محور صهیونیست ها در داخل خود هزار مشکل دارد. در آمریکا که بازیگر اصلی است آقای 
ترامپ از وقتی آمده می گوید: »اول آمریکا« )America first(، از خاورمیانه فقط پول می خواهد: 
460 میلیارد از ســعودی گرفته، 22 میلیارد از قطر گرفته، دیگر جایی پول هنگفت نیســت تا 
 You must( ».ترامپ به آنجا سفر کند. ترامپ حاال به آقای مکرون هم می گوید: »برو پول دربیاور
make money(. اآلن عربستان از آمریکا دلخور است، اسرائیل هم از ترامپ دلخور است. در این 

بلبشو چگونه یک نظم امنیتی برقرار کنند؟ چه مقدار امنیت اسرائیل را می توانند از طریق زدن 
محور مقاومت تضمین کنند؟ این خودش بحث دارد. 

غرب در خاورمیانه امکانات زیادی ندارد. دو بازیگر جدید به منطقه وارد شــده اند: یکی فرانسه 
و آقای مکرون، یکی هم روسیه که از طریق سوریه وارد شده. انقالب اسالمی هم که بزرگ ترین 
قدرت منطقه ای است. من نتیجه می گیرم که ما در آینده شاهد تحوالت زیادی خواهیم بود که 

خیلی از این تحوالت قابل پیش بینی نیست، چون عنصر اشتباه در محاسبه در همه جا هست. 
ما هنوز اســتراتژی نداریم و در حال دفاع هستیم. مشــکل اصلی ما هم داخلی است، هنوز در 
داخل دربارۀ مسائل منطقه ای به وحدت نظر نرسیدیم. یک جریان معتقد است که محور مقاومت 
بزرگ ترین قدرت ماست، جریانی هم در داخل معتقد است که »اصاًل به ما چه که در چه محیطی 
قرار داریم، مسائل منطقه به ما چه ربطی دارد؟« هیچ تالشی صورت نمی گیرد که این جریان ها 
با هم تفاهم کنند و در زمینۀ اهداف منطقه ای به یک استراتژی واحد و یک نظر مشترک برسند، 
هرچند فصل الخطاب در مسائل استراتژیک به وسیلۀ مقام معظم رهبری تبیین و تعیین می شود. 
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آخرین نقطه ضعف که ما از آن رنج می بریم جنگ نرمی است که در فضای سایبری وجود دارد. 
شــبکه های اجتماعی روزانه فضای ســایبری ما را بمباران می کنند و روی افکار عمومی اقشار 
آســیب پذیر جامعۀ ما تأثیر می گذارند و تأثیر زیادی هم می گذارند. ما متأســفانه تاکنون در این 
زمینه برنامه ریزی مؤثری نداشته ایم و افکار عمومی داخل ما گاهی از تهاجم تبلیغاتی تأثیرپذیر 
است. این آشی است که در مطبخ های سعودی و آمریکایی پخته می شود و به سمت شبکه های 

اجتماعی پمپاژ می شود. این ها چالش هایی است که باید به فکر آن ها باشیم.

ایجاد داعش 
و گروه های 

تکفیری مهم ترین 
اقدام غرب علیه 
انقالب اسالمی 

در خاورمیانه 
بوده است.
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بــا حضــور: علی اکبر اشــعری، رضا امیــری مقدم، فــؤاد ایزدی، 
تهمینه بختیاری، حسن بهشتی پور، حسین رویوران، محمدحسن 
زورق، نوذر شــفیعی، علیرضا قزوه، احمد کاظم زاده، علی مبینی 

دهکردی، ابراهیم متقی، احمد مؤمنی راد، سیدرضا میرطاهر.

بررسی فرصت ها، تهدیدها، 
قّوت ها، و ضعف های سیاسی 

جمهوری اسالمی ایران
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دکتر بهشــتی پور: بســم الله الرحمن الرحیــم. در این جلســه می خواهیم راجع به 
قوت ها، فرصت ها، و تهدیدهای سیاســی صحبت کنیــم؛ قوت ها و ضعف ها با هم و 
فرصت هــا و تهدیدها هم با همدیگر دیده شــود. هرکدام از آن ها ناگفتــه بماند بحث ما ابتر 

خواهد بود.

رویــوران: من بر قوت ها که عنوان اول بحث هســت تمرکز می کنم. خوِد برپایی نظام 
مردم ساالری اسالمی در ایران به عنوان یک الگوی جدید مبتنی بر باورهای اسالمی 
و نگاه امتی یک دســتاورد بسیار بزرگ است. به عبارت دقیق تر، استمرار نزدیک به 40 سالۀ 
انقالب خودش یک نکتۀ بســیار مهم است. اگر این تجربه را با جنبش های اسالمی در سایر 
کشورها مقایسه کنیم، مشاهده می کنیم که اساسًا قابل مقایسه نیست. هیچ کدام از تجاربی 
که دنبال ایجاد نظام اسالمی بودند قادر به استمرار نبودند و شکست خوردند، ولی در ایران 

موضوع کاماًل متفاوت است. 
بحث دومی که در اینجا وجود دارد حفظ استقالل کشور است. به هرحال، این نظام با جنگ 
مواجه شــدـ  جنگ هشت ســاله ای که یکی از طوالنی ترین جنگ ها در قرن بیستم بود، این 
نظام با فشــارها و تهدیدها برای براندازی نظام و فشارهای اقتصادی مواجه بود. به رغم همۀ 
این فشــارهاکه برای تغییر آرمان و رفتار نظام  صورت  می گرفــت و می گیرد، این نظام پابرجا 
ماند. به نظرم این یک نقطۀ قوت بسیار بزرگ است که یک نظام مستقل و آزاد بتواند 40 سال 
در مقابل امپریالیســم مقاومت کند. اگر بخواهیم این مقاومت را با بسیاری از مقاومت هایی 
که بوده مقایسه کنیم، فرضًا به عنوان نمونه، ویتنام که سال ها با آمریکا جنگید اآلن به حیاط 

خلوت آمریکا تبدیل شده و سرمایه گذاران 
آمریکایــی در آنجا حضور مســتقیم دارند و 
آمریکا تأثیر بســیار زیادی بر سیاست های 
ایــن کشــوردارد. حفظ اســتقالل به نظرم 

دستاورد بسیار بزرگی است. 
بحث ســوم حفظ اجماع ملی در کنار نظام 

40 سال مقاومت جمهوری اسالمی 
جهانی  امپریالیسم  مقابل  در  ایران 
یک دستاورد درخشان است.
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اســت، نظامی که از همه سو مورد حمله است. واقعیت این است که در حوادث اخیر )و قبل 
از آن 88 و قبــل از آن هم حوادث 78(، علی رغم همــۀ آنچه که اتفاق افتاد این حضور مردم 
بود که نظام را بیمه کرد. حضور و اجماع مردم در کنار نظام و در حمایت از نظام است که این 
توطئه ها را خنثی کرده و این اجماع عمومی در کنار نظام در عین پذیرش جابه جایی قدرت 
بین جریان های سیاســی تحت سقف نظام یک پدیدۀ بی بدیل در کشورهای اسالمی است. 
قانون اساسی خودش دستاورد بسیار بزرگی در داخل ایران به شمار می آید که برای بسیاری 

از کشورها یک الگوست. 
نکتۀ چهارم که به نظرم اهمیت فوق العاده ای دارد این اســت که این الگو در منطقه تا حّدی 
در ســطح ملت ها پذیرش پیدا کرده و این نکتۀ خیلی مهمی اســت. این الگو در داخل ایران 
علی رغم بعضی از مشــکالت توفیق های بسیار زیادی هم داشته. متأسفانه کاستی هایی هم 
در ُبعد اقتصادی و عمدتًا فرهنگی وجود دارد که بیشتر ناشی از عملکردهاست نه الگو، اما به 
عنوان یک الگو در منطقه پذیرش فوق العاده ای دارد. در عراق، رژیم حاکم در ابتدای انقالب 
کامــاًل در مقابل ما بود، اآلن مردم عراق کاماًل در کنار ما هســتند و نیروهای هم پیمان با ما و 
همفکر با ما در عراق بسیار گسترده هستند. به رغم حضور نظامی آمریکا و اشغال این کشور و 

اقداماتی که در این کشور کرده اند و برنامه هایی که دارند، مردم عراق با ما هستند. 
من مدتی پیش به عراق رفته بودم، قرار بر این بود که در دو دانشــگاه در بغداد صحبت کنم. 
در هر یک از این دو دانشگاه که رفتم گفتند: »نان ما را آجر نکن!« گفتم: »چه طور؟« معلوم 
شد رایزنی فرهنگی آمریکا به این دانشگاه ها کمک مالی داده و اکثر اساتید را در پروژه های  
جاسوســی خود شریک کرده و اکثر اســاتید درگیر آن پروژه ها هستند و دریافتی هایی بیش 
از حقوق خودشــان از ایــن پروژه ها دارند. 
می گفتند: علی رغم اینکه آمریکا این همه 
ســرمایه گذاری می کند، اما این نفوذ ایران 

اسالمی است که تعیین کننده است. 
اآلن اگــر شــما بــه وضعیــت انتخاباتی و 
هم پیمانی هــای انتخاباتی در عــراق نگاه 

نقاط قوت جمهوری  از  یکی  تشیع 
اسالمی ایران است.



264  |  فرهنگ اسالمی

کنید، محور اصلی میل اجتماعی حشــد الشعبی به عنوان نمادی 
اســت که با انگیزۀ اســالمی و با کمــک انقالب اســالمی ایران و با 
دســتور مرجعیت تشــیع در آنجا شکل گرفته اســت. اصاًل عناوین 
ائتالف ها همه دال بر دستاوردهایی است  که حشد الشعبی داشته 
و آن دســتاوردها در انتخابات به عنوان مهم ترین دســتمایه شمرده 
می شود. در ســوریه، لبنان، فلسطین، افغانستان، و کاًل در منطقه، 
این نفوذ و پذیرش گفتمان انقالب اســالمی مشــهود است و این به 
نظرم علی رغم همۀ مشکالتی که وجود داشته و کارشکنی هایی که 
شده )و قطعًا هیچ کاری بدون اشکال نیست( دستاورد بزرگی است. 
من تصور می کنم این دستاوردها کم نبوده و نیست و می توان گفت 
که این ها مهم ترین نکاتی است که در ارتباط با نقاط قوت جمهوری 
اســالمی ایران و انقالب اســالمی ایران در ســطح داخــل و منطقه 

می توان به آن اشاره کرد.

بختیاری: اگر بخواهیم نقاط قوت جمهوری اســالمی ایران را در نظر بگیریم، اولین 
نقطۀ قوت جمهوری اسالمی ایران انسجام مذهبی مردم و شیعه بودن اکثریت مطلق 
مردم ایران اســت که می تواند عامل انســجام و یکپارچگی و منبع قدرت باشد. بحث ملیت 
می تواند غرور ملی را تحریک کند و گاه منجر به افزایش همبســتگی شــود، اما تشــدید آن 
می تواند به ناسیونالیسم افراطی منجر شود. از منظر جغرافیای فرهنگی، ایران اسالمی یکی 
از هفت اقلیم تمدنی جهان است و از هر دو نوع نماد ملی و دینی برخوردار است: نمادهای 
ملی مثل زبان و ادبیات فارســی، نمادهای مذهبی مانند عاشــورا و شهادت و ظلم ستیزی و 

انتظار برای ظهور امام زمان.
ایران می تواند در آسیای غربی کانون همگرایی باشد. یک سری تهدیدات هست که می شود 
آن ها را در سطوح امنیتی، اقتصادی، و فرهنگی تقسیم کرد. در واقع، تهدیداتی برای اسالم 
وجود دارد که جمهوری اســالمی به عنوان یکی از کانون های جهان اســالم با این تهدیدات 
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مواجه اســت. یکی از این تهدیدات هجوم تمدن غرب به حوزۀ تمدن اسالمی است. دیگری 
مسئلۀ اسرائیل و تالش برای ایجاد خاورمیانۀ بزرگ با تجزیۀ کشورها و مداخالت خارجی در 
منطقه است، مسئلۀ دیگر روابط تمدن اسالمی با سایر تمدن هاست که هنوز به صورت جدی 
بررســی نشده است، تهدید دیگر فرسایش قدرت از ســوی آمریکا برای منطقه است. منطقۀ 

غرب آسیا به شدت از سوی قدرت های بزرگ )خصوصًا آمریکا و اروپا( تهدید می شود. 
موفقیت ایران در مبارزه با تروریسم یک قّوت فرصت آفرین است. افزایش بیداری و خودآگاهی 
در منطقه می تواند برای ما فرصت هایی ایجاد کند. مردم منطقه از مداخالت زیانبار غربی ها 
نگران هســتند و عماًل از این وضعیت احساس ناامنی دارند. این احساس ناامنی با واقعیت 
انقالب اسالمی که خواســتار تغییر وضع موجود به نفع مسلمانان است برای ما یک فرصت 
ایجاد می کند. فرصت بعدی کاهش دولت های متخاصم در همســایگی با ایران است. ما در 
مرزهایمــان کمتر تخاصم داریــم. فرصت دیگر افزایش نقش ایــران در نهادهای بین المللی 

است. 

حضور مردم 
در صحنه نظام 

جمهوری اسالمی 
ایران را بیمه 

کرده است.
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ارکان اساســی قدرت رژیم صهیونیستی که تروریسم یکی از آن هاست در حال ضعیف شدن 
است. یکی بحث جوخه های ترور است که در جنگ 33 روزه لبنان و جنگ 22 روزۀ غزه عماًل 
دیدیم که جوخه های ترور اســرائیل نتوانســت عملکرد مورد نظر حامیان رژیم صهیونیستی 
را داشــته باشد. می بینید که حمایت قدرت های بزرگ تر از اســرائیل هم رو به افول گذاشته 
و در خــود اروپــا دارد جنبش هایی علیه اســرائیل اتفــاق می افتد. در واقــع، می بینیم رژیم 
صهیونیســتی نتوانست اهداف خودش را به عنوان قدرت منطقه ای اجرا کند و این می تواند 

نقطۀ قوتی برای ایران باشد. 
در ســند ملی آمریــکا آمده بود کــه ما باید 
از اطالعات علیه کســانی کــه قصد ضربه 
زدن بــه منافــع ملی مــا را دارند اســتفاده 
کنیم. ما در اغتشاشات اخیر هم دیدیم که 
عمــاًل information یا اطالعــات به عنوان 
یک ســالح مورد اســتفاده قــرار گرفت: از 
اطالعات یا رسانه های اجتماعی به عنوان 

یک ابزار برای بی ثبات کردن کشــور هدف اســتفاده شــد، از اطالعات در اغتشاشات عماًل 
به عنوان اســلحه هم اســتفاده شــد. تحریک مخاطبان، تحریک جوانان به اغتشاش را باید 
جدی گرفت.  عملیات نفوذ تاکتیک های مختلفی دارد، تکنیک ها و تاکتیک های آن بررسی 
شــده. اینکه چه طور یک پیام را به مخاطب برســانند و از آن به عنوان ابزار جنگی اســتفاده 
کنند یک تهدید جدی است، چون می تواند برای تحریک افکار عمومی استفاده شود. حتی 
بازیگران غیردولتی مثل القاعده و داعش هم از این تکنیک اســتفاده کردند تا توانســتند در 
افکار عمومی ایجاد رعب وحشت کنند و عماًل امنیت داخلی کشورهای مورد نظر را با چالش 
جدی مواجه کنند و در واقع افکار عمومی را در راســتای اهداف خود تحت تأثیر قرار دهند.

در این شرایط، کاهش اعتماد عمومی به رسانۀ ملی می تواند مشکالتی در سطح امنیت ملی 
ایجاد کند.

رژیم  قدرت  ارکان  از  یکی  تروریسم 
صهیونیستی است.
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امیری مقدم: ما می توانیم ضعف و قوت را با هم ببینیم و فرصت و تهدید را هم با هم 
ببینیــم، ولی در واقعیــت در بعضی مواقع تفکیــک و مرزبندی بین آن هــا واقعًا کار 
مشــکلی است. از پیچیدگی های این مسئله دقیقًا همین اســت. اآلن در جامعۀ خودمان با 
مواردی مواجه هستیم که از یک منظر فرصت است و از منظر دیگر تهدید است، یا هم قوت 

است و هم ضعف است. 
اآلن به هرحال کشور موفق شده تعداد انبوهی از قشر تحصیل کرده را پرورش دهد و تربیت کند 
و به جامعه تحویل دهد. این یک قوت اســت، این کار بسیار سنگینی برده، هزینۀ بسیار زیادی 
صرف شــده. اگر شما درجات توســعه را هم نگاه کنید، 
آن چیزی که خود ســازمان ملل انجام داده این است که 
توسعۀ انسانی آخرین رتبۀ توسعه است. فرض بر این است 
که تربیت انسان خیلی زمان بر و هزینه بر است. همین که 
کشــور توانسته شــرایطی را به وجود آورد که در دورترین 
نقاط هــم مردم به آموزش عالی دسترســی دارند از یک 
نظر نقطۀ قوت است، ولی اآلن این قشر تحصیل کرده با 
بحران بیکاری مواجه شده اســت و بیشــترین بیکاران ما در همین حوزه هستند؛ بنابراین، یک 
وضعیت در آِن واحد نقطۀ قوت و نقطۀ ضعف اســت. به هرحال مدل شکســت انتظارات از یک 
منظر بحث خطرناکی است. ما انتظارات را بسیار باال بردیم، انتظارات نیروی جوان باال رفته ولی 

جایگاه متناسب با آن برای این ها نیست؛ بنابراین، در آِن واحد یک ضعف هم هست. 
بــه هرحال، اگــر بخواهیم خیلی خالصه مطرح کنیم، جمهوری اســالمی ایــران در همان 
چهار کلیدواژۀ استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی خالصه می شود. این روح نظام سیاسی 
جدیدی است که با وقوع انقالب اسالمی پا به عرصۀ وجود گذاشت و هیچ سابقه ای هم قبل 
از آن وجود نداشــت. اآلن این چهار عنصر در کنار هم یک نقطۀ قوت اســت و از ویژگی های 
جمهوری اســالمی ایران با هم دیدن این ها بود. اگر به بقیۀ انقالب های دنیا نگاه کنید، این 
توازن و تعادل که در انقالب اســالمی ایران پیش آمد به این شــکل نبــود. در دنیا در برخی 
مقاطع اســتقالل قربانی آزادی یا آزادی قربانی اســتقالل شده است. در جمهوری اسالمی 

امروز ما با شکاف نسلی 
روبه روییم.
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ایــران این چهار عنصر به هم تنیده شــده اند و این یک نقطۀ قوت اســت و همین اســت که 
جمهوری اسالمی ایران را علی رغم این همه تهدیدات و فشارها تا اینجا نگه داشته است. اگر 
اآلن این درهم تنیدگی سســت  شود، یک تهدید خواهد بود و یک نقطۀ قوت ممکن است به 

یک نقطۀ ضعف تبدیل  شود.
یکی دیگر از نقطه قوت های نظام قدرت بســیج مردمی اســت؛ اینکــه نظام بتواند علی رغم 
تفاوت ها و ســلیقه ها و کثرتی که در جوامع امروزی با آن مواجه هســتیم وحدت ایجاد کند و 
این کثرت را به وحدت تبدیل کند و قدرت بسیج مردمی را باال ببرد. با اتفاقاتی که اخیرًا افتاد 
مشخص شد که خوشبختانه هنوز قدرت بسیج مردمی در ایران باالست؛ ولی اگر با دهه های 
قبل مقایسه شود، شــاید بتوان گفت یک مقدار ضعف دیده می شود؛ به خصوص اآلن که ما 
با شــکاف نسلی روبه رو هستیم و این انقالب اســالمی با تمام مؤلفه هایش برای نسل جدید 
به خوبی و به صورت فراگیر تبیین نشــده و این به هرحال خودش یک نقطۀ ضعف محسوب 

می شود. 
اآلن از اعتماد عمومی در کشورها به عنوان یک شاخص سرمایۀ اجتماعی استفاده می شود، 
حتی بحث های تئوریک بسیار غنی دربارۀ آن موجود است و در برخی از کشورهای پیشرفته 
برای تحقیق پیرامون آن در کنارســایر دپارتمان ها )نظیر دپارتمان جامعه شناسی، علوم و...( 
دپارتمــان تعریف کردند. اآلن بحــث اعتماد عمومی به قدری مهم اســت که ما هم برای آن 
یــک دپارتمان تعریف کنیم. اعتماد به مثابۀ ســرمایۀ اجتماعی باید مورد مطالعه قرار بگیرد. 
در هر مقطع چیزی مالک ســنجش سرمایه مطرح می شود: یک زمانی طال بود، در دوره ای 
در برخی از کشــورها دالر بود، ولی اآلن می گویند بزرگ ترین و باالترین ســرمایۀ یک کشــور 
میزان اعتمادی است که در آن کشور وجود دارد؛ چون اگر اعتماد باشد سرمایۀ مادی پشت 
آن می آیــد، ولی اگر اعتماد نباشــد آن هــم از بین می رود و ما مصداق هــای آن را در جامعه 
می بینیم و شاید در خیلی از کشورها هم قابل مشاهده است. از این منظر، می شود گفت در 
مقایســه با اول انقالب که اعتماد در نقطۀ اوج بود به نوعی افول دیده می شــود. شاید بتوان 
گفت برخی از اتفاقات یا بعضی از تسویه حســاب های سیاسی هم که اتفاق می افتد کاماًل به 
این افول دامن می زند. همین بحث های فیش های حقوقی و باقی مسائل به نظرم این افول 
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را تشــدید کرد. در اینجا موضوع شبکه های اجتماعی و فضای مجازی اهمیت پیدا می کند. 
این شــبکه ها جایگزین شبکه های رسمی شــدند و می توانند هم در افزایش اعتماد و هم در 

کاهش آن مؤثر باشند. 
در بحث ضعف ها به یک شاخص دیگر می توان اشاره کرد: دوقطبی شدن جامعه. یک ضعف 
هم که شــاید بتوان گفت ریشۀ مدیریتی داشته بحث کارآمدی و ناکارآمدی است و متأسفانه 
در ایــن عرصه هــم ضعف هایی را می بینیم. مردم ما نظامشــان را واقعًا دوســت دارند، اما از 

ناکارآمدی ها واقعًا گله دارند. 
در بخش فرصت و تهدید من فقط به شــاخص اشــاره کنم. به نظر من، مهم ترین فرصتی که 
ایران پیدا کرده این اســت که توانســته خیلی از شــاخص های قدرت منطقه ای را به دســت 
بیاورد. طبق شــاخص هایی که خیلــی از متخصصان برای قدرت منطقــه ای ذکر می کنند، 
اآلن می توان گفت جمهوری اســالمی ایران بسیاری از این شاخص ها را دارد که اگر تثبیت 
شــود به منزلۀ توسعه اســت. من فکر می کنم منشأ بســیاری از ائتالف ها در منطقه پروژه ای 

گسترش آموزش 
عالی در کشور 

یکی از نقاط قوت 
کشور است.



270  |  فرهنگ اسالمی

است که در هوش تجاری ترامپ هست. آن ها نگران اند که اگر قدرت منطقه ای ایران تثبیت 
شود، اگر باز ایران بتواند از طریق قدرت سیاسی یا قدرت سخت با کمک قدرت نرم و قدرت 
هوشمند این موقعیت را تثبیت کند )همان کاری که آمریکا بعد از جنگ دوم کرد و از پیروزی 
سیاســی برای خودش فرصت های اقتصادی ساخت و موقعیت جهانی خود را تثبیت کرد(، 
ایــران می تواند فرصت های اقتصادی به دســت بیــاورد. بزرگ ترین تهدیدی کــه اآلن علیه 
جمهوری اســالمی ایران وجود دارد از جانب غرب اســت. غرب شمشیر را از رو بسته است. 
مثلث راست گرایان آمریکا و راست گرایان اسرائیل و تروریسم تمام کوشش خود را علیه انقالب 
اســالمی به کار گرفته اند. اساسًا خود پروژۀ ترامپ یک طرح هدف گذاری شده علیه انقالب 

اسالمی ایران است و هدف دیگر آن ها محو فلسطین از جغرافیای سیاسی است.

زورق: انقالب اســالمی دوستان ودشــمنانش را غافلگیر کرد. ظاهرًا قرار نبود چنین 
اتفاقی بیفتد؛ در نتیجه، نه ما برای آیندۀ انقالب اســتراتژی داشتیم و نه دشمنان ما 

انقالب اسالمی 
دوستان و 
دشمنان خود را 
غافلگیر کرد.
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قادر به پیش بینی این انقالب بوده اند. ما داریم از خود دفاع می کنیم، آن ها دارند به ما حمله 
می کنند. من در اندیشــۀ ترامپ یک استراتژی روشن نمی بینم، او در حّدی نیست که بتواند 

وضعیت بدیلی در خاورمیانه ایجاد کند. 
نکتۀ دیگر اینکه اســالم هویت ملی ماســت و عناصر آن هویت مردم ما را به وجود آورده اند. به 
عنوان مثال، اگر به پدیدۀ عزاداری امام حسین نگاه کنیم آن را یک پدیدۀ فرامذهبی و فرادینی 
در ایران خواهیم یافت؛ یعنی ارامنه هم در مراسم عاشورا شرکت می کنند، مسلمانان اهل سّنت 
هم در این مراســم حضور دارند. عده ای می خواهند عناصر اســالمی هویت ملی ما را از هویت 
ملی ما جدا کنند و بگویند: »شما دو هویت دارید: یکی هویت ملی و دیگری هویت مذهبی.« 
ما باید هوشــیار باشــیم و فریب نخوریم. اصل این حرف ها فریب و نیرنگ سیاسی است. چون 
می دانند عامل وحدت و حرکت و کوشش و مبارزه و جان فشانی در کشور ما ایمان اسالمی است، 
می خواهند این راز قدرت را از ما بگیرند. ملت ما آن قدر که از اسالم الهام گرفته و شخصیتش بر 
اســاس آن ساخته شــده از آرش و داریوش الهام نگرفته است. کوروش و داریوش به اصرار غرب 
در ایران بازخوانی می شوند. بیشترین فراوانی در بین اسامی جهان را نام محمد دارد. ما متعلق 
به ظرف جغرافیایی تمدن اســالم هســتیم. یک ســر این ظرف جغرافیایی اقیانوس هند و سر 
دیگرآن اقیانوس اطلس است و شامل شبه جزیرۀ ایبری هم می شود. آسیای غربی و شمال آفریقا 
سرگذشت مشترک و سرنوشت مشترک دارند و تمام مفاخر تمدن اسالمی از این حوزه هستند. 
این انقالب پدیده ای است که در این ظرف اتفاق افتاده. نقطۀ آغاز انقالب در ایران ولی پهنای اثر 
آن ظرف جغرافیایی تمدن اسالمی است. ما باید بدانیم که به چه زمینۀ تاریخی متعلق هستیم و 

چه گذشته و در نتیجه چه آینده ای خواهیم داشت.
نکتــۀ دیگر این اســت که باید نگــران حرکت های خزنده در داخل ایران بود. به یک شــکلی 
دارد تالش می شود که شرایط قبل از انقالب ایران در ایران احیا شود: اگر قبل از انقالب دو 
کارخانۀ آبجوســازی در ایران وجود داشت که شراب تولید می کردند، حاال هم همان دو برند 
و دو مارک باشــند و ماءالشعیر تولید کنند؛ اگر اســم التین یک تیم فوتبال عوض شده و نام 
فارســی برای آن گذاشته شــده، حتمًا آن نام التین دوباره احیا گردد؛ مرتب از وضع موجود 
انتقاد شــود و مدیران کنونی مذمت شــوند و تاریخچۀ بعضی از مؤسسات که قبل از انقالب 
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تأســیس شده اند بازگویی شــود )چهل و چندمین سال تأســیس فالن مرکز آموزش عالی یا 
کارخانه یا بانک یا مؤسسۀ دیگر(. 

از طرف دیگر، تابلوهای راهنمایی قباًل اعداد را به زبان فارســی نشــان می دادند، اآلن دارند 
بــه زبان التین نشــان می دهنــد. پیش از این زبان فارســی مورد حمایت بــود، اآلن تکلم به 
زبان انگلیســی افتخار شده و ثانیه شمارهای ســر چهارراه ها هم به زبان التین است. گاهی 
کالس هــای درس در دانشــگاه های ما بــه کالس های آمــوزش اصطالحات انگلیســی در 
درس هــای مختلف تبدیل شده اســت و از خود درس و بحث و علــم و دانش چندان خبری 
نیست. بعضی از استادها سر کالس می آیند و بیشتر اصطالحات انگلیسی را درس می دهند، 
بدون اینکه دانشــجویان را در آن رشــتۀ علمی )که هرچه می خواهد باشد؛ جامعه شناسی، 

سیاست، اقتصاد، مدیریت، ...( واقعًا پرورش دهد و یک حرکت علمی به آن ها بدهد. 
اگر نســلی به وجود  آید که دســتش نسبتًا تهی است، نه دین دارد، نه علم دارد، نه پول دارد، 
نه امید دارد، نه آینده دارد، نه تعلق دارد، مجموعه ای از »نه«هاســت، اگر بتوانند این قشــر 

یک حرکت خزنده 
برای احیای 
شرایط قبل از 
انقالب در ایران 
وجود دارد.
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را ســازمان دهی کنند می توانند از آن علیه انقالب یک تهدیــد به وجود آورند. این یک خطر 
است، مثل یک بمب است، مثل مادۀ منفجره است. 

در اغتشاشــات اخیــر دیدیم که دارد این ســازمان دهی کم کم صورت می گیــرد. این روزها 
ماشــین هایی شــبیه ماشــین های داعش در خیابان ها دیده می شــوند: ُپرقدرت و قابل کار 
در کویر و ســنگالخ و کوهســتان، ماشــین هایی که به درد حمل و نقل بین دو شــهر یا حتی 
حمل و نقل داخل شــهر هم نمی خورند. شاســی ها را خیلی باال بردند، موتور را دســتکاری 
کردند که در شــرایط خاصی کار کند، بعضی ها حتی عالئــم نظامی دارند )یعنی رنگ آن ها 
رنگ ماشــین های نظامی اســت( یا حالت اســتتار در جنگل را دارند کــه در جنگل ها از آن 
استفاده  شــود. اگر اغتشاشات به جایی برســد، می توانند روی هریک از این ماشین ها یک 
دوشکا بگذارند و مسلسل های نیمه سنگین نصب کنند و کشور را به آشوب بکشند. این روزها 

ماشین هایی با شیشه های دودی هم بسیار دیده می شوند. 
اگــر مجموعــه ای از عالئــم نگران کننده در کنار هم مشــاهده شــوند )بیــکاری، جنگ روانی 
علیــه انقالب اســالمی، بی بندوباری، مواد مخدر، شــبیخون فرهنگــی، جنگ های جناحی، 
نابســامانی های اجتماعی، و عدم کارآیی در برخی از دستگاه ها(، این در کنار دشمن خارجِی 
آماده به کار که هم می تواند در داخل کشور تولید اغتشاش کند و هم درخارج کشور پایگاه هایی 
دارد باید ما را بیدارتر و هوشیارتر کند. گفته می شود ما در داخل کشور چهار میلیون نفر معتاد 
داریم. اگر هر معتاد یک خانوادۀ چهار نفره داشــته باشــد، می شود گفت که حدود 16 میلیون 
نفر به طور مســتقیم و غیرمستقیم با مسئلۀ اعتیاد دســت و پنجه نرم می کنند. از طرف دیگر، 
گفته می شــود 15- 16 میلیون پروندۀ قضایی داریم. اگر چنین باشد، این حرکت های خزنده 
به نظرم عالئم هشــداردهنده هســتند و تنها امیدی که وجود دارد این است که برادرانی که در 
حوزه های امنیت و اطالعات کار می کنند مواظب این حرکت ها باشند و مهارت، آموزش، انگیزه، 
و تجهیزات الزم برای مقابله با آن ها وجود داشته باشد؛ در کنار نظم، کنترل، و سازمان دهی که 

الزمۀ این کار هاست و اینکه بتوانند با این زمینۀ حساس برخورد کنند. 
مسئلۀ دیگر این است که ما هنوز نتوانستیم بین دموکراسی و بوروکراسی رابطۀ متوازن برقرار 
کنیم. این یک نقطۀ ضعف ماســت. دموکراسی بسیار خوب اســت، ولی نباید بوروکراسی را 
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تضعیف کند. امروز سازمان های غیررسمی 
در داخل سازمان های رسمی در حال شکل 
گرفتن هســتند و منافع ملــی دارد قربانی 
سازمان های غیررســمی می شود. این هم 
یک سرفصل اســت که در ذیل آن می توان 

به اندازۀ یک دایرة المعارف سخن گفت.

اشــعری: تصور من این اســت که ما در همان اوایل انقالب هم انتظار نداشتیم که با 
پیــروزی انقالب یک باره همۀ پلشــتی ها و ناهنجاری ها از بین بــرود. باالخره قبل از 
انقالب افرادی بودند و بعضی ها به ناهنجاری هایی آلوده بودند. انقالب اســالمی که شــکل 
گرفت همه متحول نشــدند؛ البته ایــن اتفاق برای عده ای افتاد، ولی بــرای همه این اتفاق 
نیفتاد. تصور من این اســت که هرچه از مبدأ تاریخ انقالب به این ســمت آمدیم اوضاع یک 
مقدار شــفاف تر شده است. من ســال های زیادی معلم بودم، در مدرسه با خانواده ها ارتباط 
داشــتم. خیلی از مسائلی که ما امروز نگران آن ها هستیم به این صورت نیست، دین گریزی 

این طور نیست، خیلی از نظرسنجی ها این را نشان می دهد. 
من اخیرًا در یک جلســه ای در وزارت ارشــاد بودم و گزارش چند تحقیــق را آنجا ارائه دادم. 
نمی خواهــم بگویم ما در معرض هیچ خطری نیســتیم؛ می خواهم بگویــم ما از اول انقالب 
در معرض انواع تهدیدات سیاســی، اقتصادی، و فرهنگی بودیم و همۀ تجربه ها را موافقان، 
مخالفان، و محاربان انجــام دادند. داریم جلو می رویم و آن ها دارند تجربه های جدیدی را به 
کار می گیرند. ما در یک جا موفقیم و در جاهایی سستی به خرج می دهیم. در مجموع اتفاق 
جدیدی نیفتاده: بعضی ابزارهای آن ها اضافه شده و آن ها دارند از این ابزارها بهره می گیرند 

که باز از این هم می توانیم به عنوان فرصت استفاده کنیم و کارهایمان را انجام دهیم. 
در کنــار تهدیدهــا و آنچه که ما در داخل نگران آن هســتیم، در بیرون هــم در جاهایی دارد 
اتفاقات خوبی می افتد. تصور من این اســت که در تحلیل، اوضاع نباید نگران کننده باشــد. 
انقالب ما 40 ســال علی رغم همۀ تهدیداتی که هست با روحیه و امید سر پا مانده و ایران به 

ایران نظام جمهوری اسالمی  مردم 
را دوست دارند، ولی از ناکارآمدی ها 
گله مندند.
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یک قدرت منطقه ای تبدیل شــده و در حوزه هایی 
پیشرفت های خیلی خوبی داشته  است. به هرحال، 
از این نظر کشــور جوانی هستیم. انقالب فعاًل 40 
ســاله اســت و ناپختگی هایی در ادارۀ امور داریم، 

ولی به نظر من خطر جدی تهدیدمان نمی کند.

قزوه: با توجه به اینکه کار من ادبیات اســت، به مدل هــا و ماتریس هایی که راجع به 
استراتژی بود رجوع و نگاهی کردم. واقعًا فکر می کنم که کار دانشگاه ها این است که 
این مدل ها را نه تنها به وزارت خانه ها و سازمان ها ببرند، بلکه حتی در یک شرکت کوچک باید 
از این ها اســتفاده شود. مسئلۀ اصلی کشور ما مدیریت است. مدیریت است که باید کیفیت 
کاال و خدمات را باال ببرد و هزینه را پایین بیاورد؛ وگرنه تولید کاال و خدمات با صرف هزینه های 
هنگفت که هنری نیســت. بســته شــدن کارخانه ها و بــاال رفتن هزینه ها و ســطح زندگی و 
مشکالتی از این قبیل همه موضوعاتی هستند که با مدیریت ارتباط مستقیم پیدا می کنند. 
بوروکراســی ما مانند نهنِگ به ســاحل افتاده است، این نهنگ باید با علم مدیریت مجددًا به 

دریا برگردد. 
نقاط قوت نظام ما اول در رهبری اســت، در رأس آن ها با اختالف بسیار زیادی بحث رهبری 
اســت. تا امروز ما دو رهبر داشــتیم: امام خمینی و مقام معظم رهبری، و این رهبران هر دو 
حکیم بودند. در مقابل آن ها، مثاًل ترامپ یک شــارالتان و شــومن است، او چیزی از حکمت 
نمی دانــد، اگر به او بگویید راجع به منطق و فلســفه و شــعر صحبت کند مســلمًا نمی تواند 
صحبت کند؛ ولی جمالت امام و مقام معظم رهبری راجع به فلسفه و ادبیات بسیار حکیمانه 
است، اصاًل خودشان شاعرند، خودشان حکیم اند، خودشان فیلسوف اند، خودشان عرفان را 
می شناســند، اهل تفکر و به برهان وصل هستند. پس بزرگ ترین نقطۀ قوت ما بحث رهبری 

است. 
بعد، فرهنگ مقاومتی است که داشتیم. ما در طول تاریخ در جنگ هایی که داشتیم خیلی جاها 
شکست خوردیم و خیلی از قلمرو اسالمی خود را از دست دادیم، ولی در این جنگ هشت ساله 

انتظار نبـــود که با پیروزی 
انقالب تمام پلشتی ها یک باره 

از بین برود.
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که اتفاق افتاد 44 کشــور روبه روی ما بودند که همه به ارتش صدام کمک می کردند و آن ها را به 
عنوان متجاوز می شناختیم. یک قول بسیار قشنگی از آقای مرتضی سرهنگی هست که واقعًا در 
ادبیات مقاومت کار کردند و عمرشان را در این کار گذاشتند. او می گوید: »صدام از نظامی ها و 
بسیجی های ما شکست نخورد، صدام از مادران ایرانی شکست خورد؛ آن ها که بچه هایشان را به 
قربانگاه می بردند. سه شهید می داد، باز چادر بر سر می کرد و با آن سن باال می رفت و می گفت: 

من خودم هم حاضرم بیایم، شوهرم هم حاضر است بیاید.« 
این فرهنگ مقاومت است. امروز ما 10 هزار کتاب راجع به فرهنگ مقاومت داریم. در جنگ های 
گذشــته چنین چیزی نداشــتیم، در جنگ چالــدران چنین چیزی نداشــتیم. در همین دورۀ 
مشــروطیت آیا مبارزه نبود؟ آیا زنان تبریز در ماجرای چالداران روی سربازان عثمانی آب جوش 
نمی ریختند؟ می ریختند، ولی این ها کجاست؟ خاطراتش کجاست؟ کجا عنوان شده؟ کجا به 
عنوان خاطره آمده؟ نیامده! ولی در این جنگ آمده، در این جنگ یک فرهنگ مقاومت داریم. 

اگر در نهایت اتفاق خوبی افتاد به خاطر فرهنگ مقاومت بوده است. 
بحث دیگر استکبارســتیزی اســت که ما آن را به عنوان یک نکتۀ قوت می شناســیم و مقام 
معظم رهبری خیلی روی بحث استکبارستیزی تأکید می کنند. ما که در جمع شعرا و ادیبان 
خدمتشــان رفتیم واقعًا بارهــا بر این موضوع تأکیــد کرده اند. در دو اتفاق که یکی درســال 
88 بــود و دیگری در ســال 96، در هر دو مورد، آنچه امنیت کشــور را حفــظ کرد ارزش ها و 
هویت اســالمی ملت ما بود: یک جا فضای عاشــورا بود که به نمادهای عاشورا و به حضرت 
سیدالشهدا جسارت شده بود و پرچم های عاشورا آتش گرفته بود، اینجا هم پرچم جمهوری 
اســالمی )یعنی نماد هویت اسالمی مّلت ایران( مورد اهانت قرار گرفت و موجب خشم مردم 

شد. 

امیری مقدم: چند نکته عرض می کنم: 
اول اینکه اگر واقعًا انقالب ســال 57 به همۀ اهدافش رســیده بود، اآلن جلسه ای با 
این موضوع نمی گذاشتیم. ما احساس می کنیم نقاط ضعف داریم، دغدغه ها و نگرانی هایی 
داریم، جلســه گذاشته می شود تا بحث کنیم و این نقاط ضعف را تبدیل به نقاط قوت کنیم. 
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این نکتۀ اول اســت. اگر این هســت، بحث باید یک مقدار از حالت کلیشــه ای خارج شود و 
اصاًل هدف ما باید این باشد که واقعًا نقاط ضعف را بیشتر ببینیم و تهدیدات را بیشتر ببینیم. 
نکتــۀ دوم، بحث ما ایران نیســت، بحث ما انقالب اســالمی اســت که در یــک ظرفی به نام 
جمهوری اســالمی با این محیط جغرافیایی و با این مردم شــکل گرفته اســت. فکر نمی کنم 
اصطالحاتی وجود داشته باشد که نشان دهد کل انقالب اسالمی محدود به همین سرزمین 
اســت. ناب ترین قرائت از اســالم قرائت تشــیع است و مبنا هم مردم هســتند؛ یعنی هم در 
دیــن ما و هم در مذهب ما و هم در انقالب اســالمی مردم مبنای کار ما هســتند؛ یعنی اگر 
مردم را داشــتیم و مردم ما را پذیرفتند، تودۀ انقالب اســالمی را پذیرفتند، به آن پایبند بودند 
و اســتمرارش دادند، در واقع ما موفق بودیم. اگر مردم نباشند ما به طور طبیعی در هدفمان 
شکست خورده ایم. بنابراین جمهوری اسالمی یعنی انقالب اسالمی و انقالب اسالمی یعنی 
ایــران با یک مجموعه از پدیده ها که باید به آن ها نگاه کرد. بحث نقاط ضعف و نقاط قوت بر 

این اساس مطرح است. 

والیت فقیه و 
رهبری از نقاط 

قوت نظام 
جمهوری اسالمی 

است.
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یکی از  نقاط قوت همین است که ما 40 سال با این همه دشمنی و توطئه ها ماندیم، این از 
نقاط قوت است که ما بعد از 40 سال هستیم. این همه علیه ما توطئه شده، این همه دشمن 
داشــتیم، جنگ داشتیم، ولی با اتکال به خدا هستیم. دوم اینکه مهم ترین نکتۀ قوت ما بعد 
از تشــیع مســئلۀ رهبری اســت؛ یعنی هم حضرت امام و هم مقام معظم رهبری اگر نبودند 
انقالب نمی توانست تداوم پیدا کند. سوم اینکه مردم در صحنه بودند و هستند. مردم از روز 
اول تا امروز واقعًا پای انقالب ایســتادند. هرجا ما مدیران دچار مشکل و کمبود شدیم، مردم 
به صحنه آمدند و به ما یاری رســاندند و ترمیم کردند. بعد از رهبری و ســاختار، باید از مردم 

یاد کرد. واقعًا مردم بودند که پای انقالب و کشور ایستادند و کشور را تا امروز حفظ کردند. 
نوع ســاختاری که امروز نظام جمهوری اســالمی دارد نظیر ســال 57 نیســت. امروز کشور 
ساختار دارد، تشکیالت دارد، سازمان دارد، فکر دارد، احزاب دارد، سیستم نظامی و امنیتی 
قــوی دارد، و از لحاظ علمی پیشــرفت کرده اســت. موقعــی که انقالب کردیم، ســاختمان 
چندطبقه و پل هایی که امروز داریم را نداشتیم. اآلن برج می سازیم، از لحاظ علمی پیشرفت 

کرده ایم، و این جزء نقاط قوت ماست و باید به آن توجه کنیم. 
ما کشوری هستیم که از روزی که انقالب کردیم تا امروز با نظام جهانی سلطه درافتادیم. این 
درافتادن به این معنا نبود که همین طور ســرمان را پایین می اندازیم و می رویم و هرچه شد، 
شــد؛ یا پیروز می شویم یا شکســت می خوریم. نه، ما ضمن این مبارزه می خواستیم بمانیم. 
امام فرمود که حفظ این نظام از اوجب واجبات است. اگر این نظام سیلی بخورد اسالم هزار 
ســال دیگر نیز نمی تواند سر بلند کند. ما کشــوری بودیم که در راه مبارزه پیش رفتیم تا این 
پیروزی ها را به دست آوردیم؛ البته هزینه هم دادیم و هرجا که الزم بود انعطاف به خرج دادیم 
ولی تســلیم نشــدیم. فرق ما با دیگر حکومت ها انعطاف پذیری و سلطه ناپذیری بوده است. 
لیبی تمام تجهیزات اتمی خود را  تحویل داد و پی کارش رفت، ما در مدار مذاکره پیش رفتیم 
ولی هیچ وقت تســلیم نشدیم و کوشیدیم تا دوباره بایســتیم و  به ایستادگی و مقاومت ادامه 
دهیم. به نظر من، رمز بقای ما همین تسلیم ناپذیری ماست: خسته نشدیم و کناره نگرفتیم؛ 
اگر هم دیدیم مقصد دور اســت و توان ما بیش از این حد که هســت نیست، نفسی گرفتیم و 

دوباره خود را احیا کردیم. 
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در کشــور ما خردگرایــی وجود دارد: می دانیم با چه کســی صحبت و تعامــل می کنیم. اگر 
مقاومتی در کشــورهای دیگر هســت باالخره مرکزش در اینجاســت. این کشور عقالنی فکر 
می کند و خردگراســت و نهادسازی کرده اســت. ما قدرت ملی بسیار قوی داریم، مؤلفه های 
قدرت ملی ما بســیار بسیار قوی اســت، هر پارامتر را که نگاه کنید می بینید نیرومند است. 
آمریکا همین اآلن که با قدرت نظامی و اقتصادی اش از 20 کشور بعد از خودش قوی تر است 

در عراق نقاط ضعف دارد و فرسایش پذیر است. 
ما نتوانســتیم به همــۀ اهداف این انقالب برســیم، ولی به بســیاری از اهــداف انقالب که 
مهم ترین آن ها اســتقالل کشور است رسیده ایم. از طرف دیگر، مردم هم احساسات دارند و 
هم تعقل. همۀ مردم مثل قشر فرهیخته ای که مبارزه می کند نیستند، نمی شود بگوییم همۀ 
مــردم مثل این جمع فرهیختۀ عقالنی فکر کنند. مردم بعضًا نیازهای آنی و عاجل خود را به 
آرمان های بلند و طوالنی مدت ترجیح می دهند، مخصوصًا هنگامی که مشاهده کنند بعضی 
از نخبگان در تحمل مشــکالت همراه آن ها نیســتند. در چنین شرایطی ممکن است قدرت 

پرچم جمهوری 
اسالمی یعنی 

نماد هویت 
اسالمی ملت 

ایران.
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ملی فرســایش پذیر شود. در جامعه جاهایی هست که فرهنگ انقالب در آنجا حضور ندارد و 
فرهنگ دیگری حاکم است. 

ما نتوانســته ایم از موقعیت منحصربه فردی که داشــته ایم به طور کامل و شایســته استفاده 
کنیم. موقعیت منحصربه فرد کشور ما می توانست منبع ثروت کشور باشد. چرا نتوانستیم؟ ما 
شکاف طبقاتی داریم، ما شکاف بین نسلی داریم، نسل بعد از ما حرف ما را نمی فهمد چون 
شــب و روز به وسیلۀ دشــمنان ما بمباران تبلیغاتی می شــود. واقعًا باید فکر کنیم که راه های 
حذف این شــکاف ها چیســت. نقاط ضعف ما در این شــکاف ها می تواند برای کشور بسیار 

مشکل ساز شود.
فســاد در کشــور ما به چشــم می خورد، ولی نمی توان گفت که همه گیر شده اســت. بدتر از 
فســاد، ترویج فساد توسط خودمان است. در همه جای دنیا فســاد وجود دارد، راه مبارزه با 
فساد هم خیلی روشن اســت. گفتمان مبارزه با فساد گفتمان بسیار مقدسی است، ولی در 
مبارزه با فســاد باید جدّیت داشــت. ملک سلمان 100 شاهزاده را در یک هتل زندانی کرد و 
گفــت: »پول! پول می دهید« و از هرکدام هرقدر تیغش برید گرفت. ما مفســدان را گرفتیم؛ 
یکــی 3 هزار میلیارد، یکی 10 هزار میلیارد. چه قدر از این پول اختالس شــده به بیت المال 

برگشت؟ مردم این سؤال را از ما می پرسند. 
خیلی از ارزش های ما تغییر کرده اســت. عید نوروز می شــود، عید فطر می شود، عید قربان 
می شود، صداوسیما برنامه می گذارد و در این برنامه ها ایثارگر می آورد، رزمندۀ به جبهه رفته 
می آورد، ورزشــکار می آورد، خواننده می آورد، هنرپیشه می آورد. چه انتظاری از مردم داریم 
کــه در الگوهایی که به آنان ارائه می کنیم دچار ســرگردانی نشــوند؟ ما پــاره ای از الگوهای 

خود را از دســت داده ایــم و الگوی دیگری به جای 
آن ها آورده ایم. من ســؤال می کنم: امروز بعضی از 
مجریان تلویزیونی گروه مرجع نسل جوان هستند 
یا برخی از روحانیون حوزه و اســاتید دانشگاه؟ آن 
مجریان از چه شخصیتی بهره مندند که می توانند 

شاخص باشند؟

اســـالم  از  قرائت  ناب ترین 
قرائت تشّیع است.
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نظام حاکم بر جهان امروز به دلیل جنایت هایی که علیه اکثریت بشــریت انجام داده اســت 
منفور اکثریت مردم جهان است؛ به همین دلیل، هرکس پرچم مبارزه با آن را به دست بگیرد 
محبــوب جهانیان می شــود. یکی از دالیل حمایت مســتضعفان جهان از انقالب اســالمی 
ایــران مبارزۀ این انقــالب با نظام حاکم بر جهان امروز اســت و رویارویی ما با نظام ســلطه 
دارد روزبه روز بیرونی تر، واقعی تر، دقیق تر، و حســاس تر می شود. بعضی از رژیم های عربی 
برخالف میل ملت هایشــان آشکارا با استکبار جهانی متحد شــده اند تا به مبارزه با انقالب 
اســالمی بپردازند. امروز رژیم های حاکم بر  عربستان ســعودی و امارات بیشتر از آمریکا از 

انقالب اسالمی احساس خطر می کنند.
البته نقاط قوت را باید در کنار نقاط ضعف دید. پایگاه بین المللی انقالب اســالمی در میان 

ملت ها نیرومند است، ولی شکاف طبقاتی در داخل کشور می تواند ما را آسیب پذیر سازد.

ایزدی: قوت ها را با بحث والیت فقیه شــروع کردید، مجله هم مجلۀ فرهنگ اسالمی 
است. من 10 نقطۀ قوت را اضافه کردم که این ها را سریع می خوانم: 

یکــی موقعیت ژئوپلیتیک ایران اســت. اگر ما یک موقعیت ژئوپلیتیک داریــم و در حوزۀ منابع 
طبیعی نفت و گاز به هرحال رتبۀ اول دنیا هســتیم این ها را به عنوان قوت های کشــور می شود 
گفت. در بخش فرصت ها، چین یک فرصت اســت. نکتۀ دیگری که شاید در قسمت فرصت ها 
بخواهد اضافه شود بحث افول تمدنی غرب است. قدرت آمریکا دارد افول پیدا می کند. در سند 
2030 شورای اطالعات ملی آمریکا آمده بود که تا سال 2030 )که حدود 12 سال دیگر است( 
آمریکا هژمون نخواهد داشت، دنیا چندقطبی و تبدیل به شبکه می شود و شبکۀ کشورها با هم 
تعامل می کنند. آمریکا 15 بنیاد اطالعاتی دارد. شورای 
اطالعات ملــی )National Intelligence Council( یکی 
از این بنیادهاســت. این بنیاد اطالعاتــی آمریکا اعالم 
می کند که اگر ما یک زمانی ابرقــدرت بودیم اآلن دیگر 
نیستیم، در سال 2030 دیگر آمریکا ابرقدرت نیست. به 
نظرم افول آمریکا یک فرصت برای انقالب اسالمی است. 

مـــا  بقـــای  رمـــز 
تسلیم ناپذیری ماست.
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در رابطه با تهدیدها، بد نیست به تذکرات مقام معظم رهبری توجه شود. فرمایش های ایشان در 
این حوزه ها زیاد است. در حوزۀ تهدیدها، ایشان چند سال است که بحث نفوذ را تکرار می کنند؛ 
نفوذ فرهنگی، سیاسی، اطالعاتی. این تهدید می تواند برجسته شود. از جمله تهدیدها اختالف 
بین نخبگان سیاسی و رقابت های مضّر سیاسی است که در کشور داریم. دعواهای جناحی که 
معمواًل به ما ضربه می زند جزو تهدیدات است و باید به آن توجه شود. تهدید دیگر تفکر غرب گرایانه 
و اعتقاد به غرب در کشور است. در بخش قبلی گفته شد اگر فرصت افول قدرت غرب هست، از 

طرف دیگر تهدید غرب زدگی هم هست و اعتقاد به تمدن غرب می تواند تهدید باشد. 
در بخش ضعف ها، ضعف بوروکراســی کشــور یک ضعف جّدی است. بوروکراسی شامل سه 
قوه می شــود. دعواهای جناحی جزء نقاط ضعف ماســت. یک ضعف دیگر ما عدم شناخت 
دشــمن و طراحی های طرف مقابل است. نخبگان سیاسی ما بعضًا دشمن را نمی شناسند، 
ولی دشــمن ما را می شناســد. عدم شــناخت دشــمن منجر به ناکارآمــدی در مقابله با آن 
می شــود. این اســت که برخی در زمین دشمن و به نفع دشــمن بازی می کنند. به نظرم در 

نسل جوان امروز 
شب و روز 
به وسیلۀ دشمن 
بمباران تبلیغاتی 
می شود.
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دشمن شناسی ضعیف هستیم. به طور کلی، مطالعات کشورهای دیگر و مطالعات منطقه ای 
در کشور ما ضعیف است. اآلن ایران دارد با سرعت بسیار زیاد جایگاه منطقه ای پیدا می کند. 
عثمانی ها در زمان امپراتوری خود به ما اجازه نمی دادند که در جغرافیای امروز عراق و سوریه 
حضور داشته باشیم، بعدها انگلیسی ها و فرانسوی ها به ما اجازه نمی دادند، بعد آمریکایی ها 
اجازه نمی دادند، ولی امروز هستیم! این فرصت بین المللی برای جمهوری اسالمی ایران به 
وجود آمده و دارد گســترش پیدا می کند؛ منتهی عقبۀ کارشناســی در داخل کشور که باید 
از این فرصت استفاده کند و شــرایط محیطی را بشناسد مسئلۀ مهمی است. عدم شناخت 
کارشناسانۀ منطقه و جهان جزء ضعف های ماست و موجب ناکارآمدی در دیپلماسی عمومی 

می شود. یکی دیگر از ضعف های ما ضعف در کیفیت نظام آموزشی است.

مبینی: این بحث ها من را به ســال های پیش برد. تقریبًا اوایل دهۀ 1380 ما در این 
حوزه ها اندیشــه ورزی می کردیم. آن موقع مســائل 88 را نداشتیم، ولی بحران 78 را 
داشتیم و نشست های تقریبًا فشردۀ پنجـ  شش ماهه داشتیم. یک جمع بودیم که می نشستیم 
و بحث می کردیم که چه پدیده هایی ممکن است در آینده بروز کنند و برای نظام ما خطرساز 

باشند و چه ظرفیت هایی ممکن است وجود داشته باشند که ما را توانمند کند. 
امام خمینی و مقام معظم رهبری یک دید بلندمدت و نوگرایانه برای انقالب و کشور داشته اند، 
ولی سایر نهادها متناسب با این دید بلند برنامه ریزی نکرده و این پدیده را به یک فکر عمومی 
مبدل نســاخته اند. یکی از مســائلی که مورد توجه ما قرار گرفت این بود که تاریخ 500 سال 
اخیر ایران را مورد بررســی قرار دهیم و ببینیم آیا عوامل تکرارپذیری در آن وجود دارد یا خیر؛ 
همچنین، موقعیت ژئوپلتیک و قدرت ملی ایران بررســی شــد. ضمنًا به این نکته رسیدیم که 
در دو دهۀ اول انقالب با تمام توان در جهت دفاع مقدس و سازندگی کوشیده ایم. برنامه های 
قبل از انقالب را هم مرور کردیم، روی شاخص های علمی و جایگاه ایران در عرصۀ تولید علم 
کار کردیــم و نیز فرهنگ و پویایی فرهنگ اســالمی ایران را مورد مطالعه قــرار دادیم، آمایش 
سرزمینی را نیز مورد مطالعه قرار دادیم، توسعۀ فرهنگی و توسعۀ اجتماعی و توسعۀ سیاسی 

را نیز مورد مطالعه قرار دادیم. 
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به این نتیجه رســیدیم که در 20 ســال آینده با شش چالش روبه رو هستیم: نخست، چالش 
توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی. ما سال هاست که در پی توسعۀ ایران هستیم؛ دوم، چالش 
فکری. ما ممکن اســت دچار رادیکالیسم، تّحجر، خرافه پرســتی یا لیبرالیسم و سکوالریسم 
شویم؛ چالش سوم، تشیع انگلیسی، تشیع مورد حمایت انگلیس که در پوستۀ سنتی است 
ولی هستۀ آن وابستگی کامل به استعمار انگلیس است؛ چالش چهارم، سلطه جویی آمریکا 
در منطقه؛ چالش پنجم، پروژۀ جهانی سازی که تهدید است و در مقابل، پروسۀ جهانی شدن 
می تواند فرصت زا نیز باشد؛ چالش ششم، بوروکراسی ایران است که تولید نارضایتی می کند. 

در دل ایــن پژوهش هــا نهــاد علــم )یعنی 
دانشــگاه( را در حــوزۀ علــوم اجتماعی به 
عنوان پیشــتاز مورد توجه قرار دادیم. نهاد 
علــم کارکرد سیاســی، علمی، تجــاری، و 
اقتصادی دارد. آن موقع بحث بر ســر این 
بود کــه هر نحلۀ فکری که حاکم می شــود 
نتایجــی را بــه بــار مــی آورد، هر دو ـ ســه 

دهه یک نحلۀ فکری خاص در ایران حاکم بوده اســت. حتی جزئیات را اســتخراج کردیم که 
رشته هایی که در مناطق ایران ســازمان داده شد از لحاظ دفتر توسعه و برنامه ریزی رشته ها 
چه رشــته هایی با چه اهدافی در کدام مناطق است. آمایش رشته ها یک مقدار دیگر ریز شد 
که مثاًل حوزۀ فنی و مهندسی یا علوم انسانی در کجا بیشتر توسعه پیدا کرده اند. من اآلن که 

نگاه می کنم می بینم که این چالش ها هیچ تغییر نکرده است. 
در جهــت دوم اندیشــیدیم که اگر ایــن چالش ها را پیش فرضمان بگیریم کــه وجود دارد راه 
حــل ما در مقابل این چالش ها چیســت؟ مفهوم چالش را هم این گونــه تعبیر کردیم که اگر 
تهدیدها با ضعف های ما جمع شدند ما را آسیب پذیر می کنند و اگر قوت ها و فرصت ها آمدند 
توانمنــدی و مزیت می دهند، اما یک احتمال هم بدهیم کــه هم زمان هر چهار تا با هم بروز 
پیدا کند و مفهومی به نام چالش ساختیم. در مرحلۀ سوم، چالش ها را که غربالگری کردیم، 
به چالش های اســتراتژیک رسیدیم که شــش چالش شــد. آن هدف هایی که گفتیم )ایران 

موقعّیـــت ژئوپلیتیک یکی از نقاط 
قوت ایران است.
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کشوری توسعه یافته، قدرت اول علمی ـ اقتصادی منطقه، هویت اسالمی، الهام بخش برای 
جهان اسالم، تعامل مؤثر با جهان( از دل این شش چالش بیرون آمد می خواهیم ببینیم پس 
از دو دهه چه تغییرات و تحوالتی انجام شده اســت. اکنون می شود دقیق تر و ریزتر دربارۀ آن 

چالش ها صحبت کرد. 
ما به این بحث رسیدیم که اگر به جغرافیای ایران امروز تمرکز کنیم پاسخگوی چالش هایمان 
نیستیم، حوزۀ جغرافیایی را باید به حوزۀ تمدن منتقل کنیم. همۀ عقبه های قومی ما که در 
کشــورهای پیرامون است ممکن است تهدید شــوند و در یک رویکرد فرصت می شوند. فقط 
درونمان را ســازمان دهی کنیــم تا بتوانند 
اقمــار پیرامونی را در حوزۀ تمدنی مدیریت 
کننــد. امروز اگــر بنشــینیم و بگوییم باید 
چه کار کنیم، من چند نکته به آن چالش ها 

اضافه می کنم: 
نکتۀ اول این اســت که حاشــیه بر پیرامون 
غالب شــده؛ چــه در کالن شــهرها، چه در 
روستاها، و چه در شهرهای کوچک. اآلن حاشیه نشینی دارد بر مرکزیت و مدیریت غلبه می کند. 
این حاشیه نشینی ساختاریافته نیست، هویت دار نیست، شدیدًا نیازمند است، معترض است، 
دنبال رفع تبعیض است، و هر آن هم به هر وسیله  یا به دست هر کس تحریک پذیر است. یک 
بار به منطقه ای حاشیه نشــین در کرج رفتم، بچه های دورۀ دکترای دانشکده همراهم بودند، 
گفتند: »ما تو را به آنجا ببریم یک نگاهی بکن.« چیزهای عجیب و غریبی دیدم که اصاًل باورم 
نمی شــد؛ مثاًل جوانی دیپلم دارد، بیکار است، پنجـ  شش نفر با همدیگر هستند. هر آن، هر 

کسی بخواهد آنجا شور و شعفی به پا کند به راحتی می تواند. 
در اغتشاش هایی که برپا شد بعضی رفتند و در دادگاه نشستند ببینند که قاضی از متهم چه 
می پرســد و این ها چه پاسخ می دهند، شرایطشان چیســت. اغلب می گفتند: »چهار خواهر 
و برادر هســتیم. پدرمان یک کشــاورز بوده، اآلن امکانات ندارد. هرچه نامه برای دولت قبل و 
دولت فعلی نوشتیم به ما پاسخ ندادند. به نظر شما اگر دعوتمان کردند که به تظاهرات بیاییم 

بر اساس سند 2030 شورای اطالعات 
ملی آمریکا، آمریکا تا 12 سال دیگر 

هژمون نخواهد داشت.
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بایــد برویم یا نــه.« این هم در اصفهان تکرار شــد، 
هم در والیت ما شــهرکرد تکرار شد، هم در علی آباد 
کتول تکرار شــد، هم در مشــهد تکرار شد، و هم در 
شیراز. من به بچه هایی که وکیل هستند می گویم: 
»شــما از هر پرونده ای پرســش کنید و بپرســید«؛ 
چون می خواستم دســتم بیاید که چه اتفاقی دارد 

می افتد. این یک بحث است که باید به آن برسیم.
بحث دوم، اآلن بوروکراسی بر پیشرفت حاکم شده و همۀ منابع کشور را می خورد، محصول آن 
هم تولید نارضایتی است. شما در هر دستگاه اداری، قضایی، اجرایی تشریف ببرید، کسی که 
می رود با رضایتمندی بیرون نمی آید؛ چه کسی که کارش حل می شود و چه کسی که کارش 
حل نمی شــود. آن که کارش حل می شود با منابعی حل می کند و کسی که حل نمی شود آن 
منابع را ندارد و حل نمی شــود. وقتی ساختار بودجۀ کل کشور را هم نگاه می کنید می بینید 
94 درصد جاری دارد. ما محصولــی برای رفاه مردم ایجاد نمی کنیم. یکی از علما می گفت: 
»ما دچار حالتی شدیم که هم کم کاریم، هم ُپرخوریم، هم چاقیم، و هم مدعی!« دچار حالتی 
نشــدیم که الغر باشیم، ُپرکار باشیم، سختگیر و کم ادعا باشــیم. نسل اول انقالب نسل اآلن 

نشانگر این دو پدیده است و این را باید از لحاظ فرهنگی تحلیل کرد. 
نکتۀ ســومی که اآلن باید به آن اضافه کنیم: من با خیلی از آقایان دولت رفیق هســتم و هیچ 
تعارضــی با آن ها ندارم، با آن ها خیلی رفاقت دارم. دولت پلن A داشــت که برود مذاکره کند، 
ولی پلن B ندارد که کشور را اداره کند. شرایط کشور ما به لحاظ منابع محیطی این طور نیست. 
من تقریبًا دو ســال اســت که روی توســعۀ دریامحور، آن چیزی که مقام معظم رهبری اشاره 
کردند، تمرکز کردم ببینم که ما از خرمشــهر تا چابهار چه امکاناتی داریم و چه کار می توانیم 
بکنیم. بسیاری از مسائل را با سکونتگاه های کنار دریا و بهره برداری از منابع و ذخایر موجود و 
صادرات گرایی به راحتی می شود سامان داد. ما کشور فقیری نیستیم که نتوانیم 10 میلیون نفر 
را در یک دورۀ 10 ساله سر کار ببریم. واقعًا کشور فقیری نیستیم. باید ببینیم تصمیم گیری و 
ارادۀ ما چگونه است. زمانی من چشم انداز کشور هند را بررسی می کردم. در برنامۀ آن ها ایجاد 

موجب  دشمن  شناخت  عدم 
آن  مقابل  در  ناکارآمـــدی 
می شود.
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ساالنه 20 میلیون شغل هست، ما طی 20 
سال می خواستیم 20 میلیون شغل داشته 
باشیم. شما نزدیک 2000 کیلومتر در این 
منطقه ای که گفتم مرز دارید در هر جای آن 
که دست بگذارید، کنار ساحلش که بروید، 
کنار هــر جزیره اش که بروید، کنار هر جای 
آن برویــد می بینید مخزن نفت یا مخزن گاز دارید یا یک جزیره یــا بندرگاه دارید. خودمان را 
آن قدر دســت و پا چلفتی تصور می کنیم که نتوانیم مســئله را حل کنیم. شــاید اولویت های 
دیگــری در تصمیم گیری آمــده و برای قوای تصمیم گیر ما اولویت شده اســت. ما خودمان را 

مشغول این طور کارها کردیم که زجرآور است و برای این باید یک فکری کرد.
بعد وارد بحث رســانه ها می شــویم که رســانه های ما دارند چه کار می کنند. فضای مجازی در 
دست کسانی است که مشروعیت حاکمیت را قبول ندارند، برای این پدیده باید فکری بکنیم. ما 
تعارضات درونی داریم، پدیده های بیرونی می آیند و از این زمینه ها استفاده می کنند. به هرحال 
باید روش مناســب برای احصای عوامل استراتژیک محیطی در نظر گرفته شود؛ یعنی عوامل 
سیاسی، اقتصادی، زیست  محیطی، تکنولوژیک، اجتماعی، و باالخره ارزش ها بررسی شوند. 
ســپس باید فرصت ها، تهدیدات، قوت ها، و ضعف ها برآورد شــود تا به چالش ها برســیم. آنگاه 
چالش های استراتژیک را لیست کنیم و روش مدیریت پیشدستانه و آینده نگرانه داشته باشیم؛ 
فرصت هــای محیطی را شــکار کنیم، محیط خارجی را با دید چالــش و تهدید بنگریم، محیط 
داخلی را با نگاه قّوت و فرصت مطالعه کنیم، و چالش های اســتراتژیک را با نگاه رفع ضعف ها و 

بهره گیری از قوت ها و فرصت ها و تمرکز بر درون گرایِی برون نگر مدیریت کنیم. 
با توجه به بازار 500 میلیون نفری همسایگانمان، سرمایۀ اجتماعی، مشروعیت، کارآمدی، 
بوروکراســی، تو  سعۀ رضایتمندی، تحصیل منابع انســانی و مالی کشور، توسعۀ دریامحور با 
تمرکــز بر دریای عمان و خلیج فارس، و ســازمان دهی در زمینۀ ایجاد کســب و کار برای 10 
میلیون نفر و طراحی ساختار اجتماعیـ  اقتصادیـ  سیاسی مناسب، برنامه ریزی کنیم و این 

خّط مشی در اولویت کاری ما قرار گیرد.

سواحل خلیج فارس و دریای عمان 
می تواند برای کشور منبع تولید کار و 

ثروت باشد.
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شفیعی: ســعۀ صدر یکی از نقاط قوت ملت ماست. نکتۀ دوم وفاداری مردم به نظام 
اســت، وفاداری و ســماجت و ارادۀ باالی طرفداران نظام به پای نظام: سپاه، بسیج، 
خانوادۀ شــهدا، مردم عادی، آن هایی که این انقالب را دوست دارند تا آخر هستند و حضور 
پیدا می کنند. در مورد تهدیدات، با اینکه تهدیدات عنصر بیرونی است، به نظر من باید شبکۀ 
مجازی به فهرست تهدیدات اضافه شود. یکی از تهدیدات جدی ما فضای مجازی است. در 
بحــث نقاط ضعف، باید بــه تضعیف اعتماد عمومی و کاهش ســرمایۀ اجتماعی توجه کرد: 

ناکارآمدی هست، فساد مالی هست. چالش دیگر تطابق با تحوالت محیطی است.

مؤمنی راد: اصواًل اگر بخواهیم از انقالب اســالمی در آستانۀ 40 سالگی یک ارزیابی 
دقیق داشــته باشــیم، باید گفت به نظر می رســد ما در جاهایی دچار تضاد و تناقض 
شــدیم. این تضادهــا و تناقض ها ما را رهنمــون می کند که قوتمان و ضعفمان کجاســت یا 
تهدیدها و فرصت های ما کجاســت. ما بیکاری داریم، این مشکل اساسی و اصلی کشورمان 
اســت، ولی شرایطی داریم که اگر یک تولیدکننده بخواهد به سمت تولید برود در پیچ و خم 
بوروکراســی بیچاره می شود و از تولید به سمت داللی حرکت می کند. بیکاری مشکل عمدۀ 
ماســت، ولی با تولیدکننده و کسی که می خواهد شغل ایجاد کند این گونه برخورد می شود. 
بیکاری داریم، ولی به سمت واردات کاالهای خارجی می رویم، نمی رویم مشکل را که بیکاری 

است حل کنیم. 
ما مشکل بودجه داریم، ولی این بودجه را بهینه هزینه نمی کنیم. برای یک دانشجوی دکترا 
و ارشــد چه قدر هزینه می شود تا فارغ التحصیل شــود؟ این را خیلی راحت صادر می کنیم! 
حاصل 40 ســال تالش یک دانشجوی صاحب استعداد در دانشگاه شریف و جاهای دیگر را 
خیلی راحت می گذاریم برود. ما بودجه نداریم، ولی با همین مشکالت بودجه ای، کاالهایی 

مانند سنگ پا وارد می کنیم!

بهشتی پور: اخیرًا شتر هم وارد کردیم، یکی از اقالم واردات شتر بود!
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مؤمنــی راد: بهتریــن رهبــر را داریم، ولــی حرف او را گــوش نمی دهیــم! به لحاظ 
سوق الجیشــی، چه قدر از موقعیت های اســتراتژیک باالآب )دریای خزر( و پایین آب 
)خلیج فارس و دریای عمان( اســتفاده می کنیم؟ در حالی که از کم آبی می نالیم، رویکرد ما 
نسبت به دریا و آب چگونه است؟ما با داعش برخورد می کنیم و خطر تروریسم را از منطقه دور 
می کنیم، ولی باید از نتایج این تحول به درســتی اســتفاده کنیم. ما در علوم هســته ای، نانو 
تکنولوژی، و سلول های بنیادی پیشرفت کردیم و باید از ثمرات آن بهره برداری کنیم، ولی در 
جاهایــی داریم بــا آزمون و خطا عمــل می کنیم و این گونه اســت که دچار تضــاد و تناقض 
می شویم. در جاهایی خیلی درخشان ظاهر شدیم و در جاهایی خیلی ضعیف، به صورتی که 

باورکردنی نیست. 
با این سرمایۀ عظیم اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام، هر حاکمیت دیگری بود می توانست 
بیشــترین استفاده را بکند. گاهی قهرمانان اســتفادۀ حداقلی از منابع حداکثری هستیم! 
فراموش کردیم هرجا شــهدا، فرهنگ جهاد، و شهادت توانسته عملیاتی شود موفق بودیم؛ 

امام خمینی و 
مقام معظم 

رهبری یک دید 
بلندمدت و نوگرا 

برای انقالب و 
کشور داشته اند.
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هرجا نبوده، موفق نبودیم. ما نتوانســتیم آرایش حقوقی درســتی بگیریم، راجع به آنچه که 
در دنیــا علیه ما دارند کار می کنند آرایش حقوقی بین المللی ایجاد نکردیم. یکی از ضعف ها 

همین است. 
یکی از مشــکالت ما این است که نوع نقدمان برای کارکرد دولت و غیردولت یک نقد سازنده 
نیســت و معمواًل برای حل یک مسئله راه حل پیشنهاد نمی دهیم، عمومًا این طور است. من 

تجربۀ شخصی دارم، جاهایی که وارد شدیم و پیشنهاد سازنده دادیم به نتیجه هم رسیدیم.

متقــی: من نقطۀ تمرکزم را بر یــک موضوع می گذارم و آن بحــث مربوط به ترمیدور 
اســت. ترمیدور به معنای این است که قالب های ارزشــی در یک جامعه چه معنایی 
دارد و چه نشــانه ای دارد. بعضی فکر می کنند ترمیدور به معنای تغییر ساختاری است؛ نه، 
اول تغییر ارزشی شکل می گیرد، برای مدت ها طوالنی این تغییرات ارزشی در بافت و ساخت 
نظام سیاسی کارویژۀ خودش را دارد، بعد در فضایی که هیچ کس فکرش را نمی کند تغییرات 
ساختاری یا نشانه های آسیب ساختاری مشخص می شود. به شعارهایی که در این اغتشاشات 
داده شد نگاه کنید. نشانه های این شعارها از حدود سه سال پیش خودش را تمامًا در جامعه 
منعکس کرد. چگونه؟ فقط کافی اســت آمار انتخابات بر اساس مشارکت و رابطۀ مشارکت با 

طبقۀ اجتماعی و اقتصادی را بررسی کنیم. 
اگر چگونگی رأی دادن کســانی که در انتخابات مجلس دهم ســال 94 رأی دادند را مطالعه 
کنیم، می بینیم در دو حوزه تغییرات معناداری به وجود آمد. یک حوزه طبقۀ شهری متوسط 
رو بــه باال بــود. تحت تأثیر شــبکه های مجازی و شــبکه های اجتماعی، آنچــه در آن طرف 

مرزهــا تولید می شــد در اینجا بازتولید شــد و 
بعد انعکاس پیدا کرد و میزان مشــارکت طبقۀ 
متوســط رو به بــاال به باالی 70 درصد رســید. 
طبقۀ متوسط به پایین، کســانی که از خیابان 
جمهوری بــه پایین زندگــی می کردند، میزان 
مشارکتشــان در انتخابات ریاست جمهوری به 

و  پیشدســـتانه  مدیریت  باید 
آینده نگرانه داشته باشیم.
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زیر 50 درصد رسید. این واقعیت دارد چه چیزی را می گوید؟ دارد این مسئله را می گوید که 
یک طبقۀ اجتماعی در فضای حاشیه ای قرار گرفته. 

یکی از کارهایی که انجام شد این بود که کارت های بانکی افرادی که در اغتشاشات دستگیر 
شــدند را بررســی کردند، دیدند اکثر این افراد )حدود 90 درصد( میزان پولی که در حساب 
خود دارند زیر 100 هزار تومان است. برخی از مواقع شما می خواهید پولی از بانک بگیرید، 
می بینید افراد می خواهند دریافت پول کنند، دو ـ ســه دفعــه تالش می کنند، آخر 15 هزار 
تومان می گیرنــد؛ یک جوان می خواهد پول منتقل کند، 30 هزار تومان، 50 هزار تومان، یا 
70 هزار تومان منتقل می کند. این خودش یک نشــانه است، نشانۀ یک نوع جدایی فضای 
طبقاتی که از نســل پیشین جدا می شــود. این جدا شدن از نسل پییشین همه جا بوده. در 
جنبش دانشــجویی 1968 فرانسه شعارشان چه بود؟ شعارشان این بود که »40 ساله به باال 
دشــمن است.« چرا کسی که 40 سال به باال دارد دشمن است؟ چون محافظه کار است. در 
جنبش 1968 فرانسه، حتی حزب کمونیســت فرانسه هم این مجموعۀ جنبش دانشجویی 
را محکــوم کرد، یعنــی مجموعه های ســاختاری در برابــر موج های جوانان ساختارشــکن 

موضع گیری کردند؛ اما این مسئله واقعیت را تغییر نداد. 
در جامعۀ ایران ما در یک فضای ترمیدوری قرار داریم و این ترمیدور نشانه های مختلفی دارد. 
اول اینکه قباًل، در آغاز انقالب، اسم بچه هایی که متولد می شدند همه مذهبی بود؛ از سال 
53-52 تا سال 69-68. شما از سال 1390 به بعد ببینید که بعضی از اسامی چه ویژگی هایی 
دارد. نکتــۀ دومی کــه در این فضای ترمیدوری )یعنی تغییر معنایــی( می توانیم به آن توجه 
داشته باشیم کسانی بودند که در آمریکا دانشجو بودند، درس و کار و بار را رها کردند و آمدند 
اینجا، پای کار آمدند، پای انقالب و جنگ 
آمدند.  نکته ای که وجود دارد این است که 
در میان همان کســانی که دیروز از آمریکا 
به ایران آمدند امروز یک عده بچه هایشــان 
را از ایران به آمریکا می فرســتند، یک عده 
از افراد آن زمان بچه هایشان یا سرمایه شان 

اولین چیزی که مـــال حرام از بین 
می برد ایمان و اعتقاد است.
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را می فرســتند. بیاییم این فضا را یک بررســی تبارشناســانه بکنیم تا معیار اعتقاد نخبگان را 
بسنجیم. در بســیاری از جاها مجموعه هایی که مسئوالن نظارتی اقتصادی بودند، مدیرکل 
بودند، معاون بودند، ســر آخر خودشان صاحب شرکت شدند، خودشان صاحب یک فضای 
مالی و اقتصادی متفاوت شدند. یک بحث که ما زیاد جدی نمی گیریم مال حرام است. مال 
حرام اولین چیزی را که از بین می برد اعتقاد اســت، آرمان است، غیرت است؛ دیگر چابکی 
وجود ندارد، دیگر پای کار نیست. این بحث خیلی جدی است. مخملباف در فیلم »عروسی 
خوبان«، 20 و چند ســال پیش این بحث را داشت. حرام خوری خوشمزه است! این هشدار 

خیلی جدی بود. امروز این فضا گسترش پیدا کرده است. 
نکتۀ دیگر حوزۀ کســانی است که مســئولیت دارند. افرادی که مســئولیت دارند نه در برابر 
بوروکراسی، نه در برابر جامعه، و نه در برابر رهبری تعهد ندارند. ماه مبارک که اساتید خدمت 
مقــام معظــم رهبری رفته بودند شــاهد بودم یک وزیــر محترم )که تازه ایــن وزیر خیلی آدم 
متدینی است، من خاطرۀ خیلی خوبی از ایشان دارم، خیلی با افراد دیگر متفاوت است و از 

قدرت اسرائیل 
رو به افول 
گذاشته است.



شمارۀ 50. بهار 1397  |  293

نظر من آدم ساده و سالمی است( وقتی می خواست خداحافظی کند از مقام معظم رهبری 
پرســید: »شما فرمایشــی ندارید که من مرخص شــوم؟« فرمودند: »ما که هرچه می گوییم 
هیچ کس گوشــش بدهکار نیست، من چه فرمایشی داشــته باشم؟!« این چیزی بود که ماه 

مبارک گذشته شاهدش بودم. 
این وضعیت وجود دارد و این ترمیدور شــکل گرفته اســت. به موازات این ترمیدور که شــکل 
گرفته ما در یک فضای گســترش قرار گرفتیم. بحث توسعه و توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی 
نیســت، بحث به نظر من بحث گســترش است. گسترش مشــکالت خاص خودش را ایجاد 
می کند، گســترش هزینه بر اســت. این گســترش را در حوزه های مختلــف در نظر بیاورید: 
دانشگاه های ما گســترش پیدا کرده، شهرهایمان گسترش پیدا کرده، تعداد استان هایمان 
گسترش پیدا کرده، جمعیت مان گسترش پیدا کرده، نفوذ منطقه ای ما گسترش پیدا کرده؛ 
همــۀ این ها هزینه بر اســت. یک تئوری در رابطه با قدرت وجــود دارد که می گوید چه مؤلفۀ 
قدرتی است که ضّد قدرت است؟ گسترشی که نتوانید مدیریتش کنید، گسترشی که نتوانید 

منافعتان را همسو کنید. 
من مصاحبۀ آقــای نیلی را خوانــدم، گفتند: »دانشــگاه تهران در 
هر ســال 2000 پایان نامۀ دکترا تولید می کند.« من به این مســئلۀ 
کّمی کاری ندارم، من به این کار دارم که در حوزه رشــتۀ خودم چند 
کار اصیــل کاربردی که نیازهای حکومــت را تأمین کند وجود دارد. 
تحلیلی که من دارم این است که انقالب در یک نقطۀ پارادوکسیکال 
قرار دارد. این نقطۀ پارادوکســیکال چیســت؟ قــدرت و ضّد قدرت 
اســت کــه درهم تنیده اســت و دارد با هم جــدال می کند؛ قدرتش 
مبتنی بــر ایدئولوژی و آرمان انقالب و معرفــت انقالب و قالب های 
جوهــری انقالب اســت، ضّد قدرتــش بحث هــای انقالبی نمایی و 
دینداری نمایی اســت. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است 
که این نقطۀ پارادوکسیکال حوزۀ آسیب پذیر ماست. نکتۀ دیگر ابهام 

به ویژه در ارتباط با نخبگان است. 
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مــن می خواهم نتیجه بگیرم که نقطۀ قدرتمان و ضعفمان حدودًا در یک جاســت و آن نقطه 
فضــای پارادوکســیکالی اســت که وجــود دارد. آخرین صحبتــی که در فضــای رقابت های 
انتخابات ریاســت جمهوری در ایران انجام شــد و ارزشی بود صحبت های یکی از کاندیداها 
بود. وقتی که به لحاظ ادبیات انتخاباتی در پنج ســال گذشــته بررسی می کنم بحث های او 
آخرین صحبت ارزشــی در فضای رقابت های انتخاباتی بود. در دورۀ اخیر، هر شش کاندیدا 

دربارۀ توسعۀ رفاه صحبت کردند. 
سؤالی که وجود دارد این است: آیا جامعه الئیک است که نخبگان الئیک می شوند؟ آیا درون 
نخبگان الئیک اســت که جامعــه در فضایی قرار می گیرد که به ادبیات ســبک و برنامه های 
زرد و ادبیات زرد و نشــریات زرد عالقه نشان می دهد؟ این را من نمی دانم. در اتحاد شوروی 
)که در آن دوران مربوط به خودش بررســی اش می کردم(، مهم ترین مشــکلی که پیش آمد و 
فضا را تغییر داد این بود که ادراک نخبگان تغییر پیدا کرد. آقای یلتسین لمپن بود، مشروب 
به او می چســبید، می گفت: »وقتی آدم در غرب مشــروب می خورد دیگر دوست ندارد برود 
مســکو«! آقای گورباچف آدِم به قول معروف ساختاری بود، ولی به قول دکتر ایزدی، فرایند 
را خوب نشناخته بود؛ در کنگرۀ 27 حزب کمونیست در سال 1987 بحث خودش را مطرح 
کرد. اتحاد شــوروی 9991 فرو نپاشید، در سال 87 فرو پاشید. این چهار سال دوران گذاری 
بود که فضای معنایی به فضای ســاختاری تبدیل شد؛ زمانی که گالسنوست و پروستاریکا را 
مطرح کرد و گفت: »علت اصلی عقب افتادگی ما این است که با قالب های اندیشه ای رقابت 
آزاد جهان غرب هماهنگی نداریم.« من این را به شــما بگویم، بعضی از نخبگان ما جامعه را 
محافظه کار کردند. امروز در نظر بعضی جنگ و مقاومت معنای چندانی ندارد، امروز همه جا 
صحبت از رئیس جمهور صلح و وزیر خارجۀ صلح و دیپلماســی صلح اســت. در برابر اندیشۀ 
ترامپی که سند امنیت ملی اش را منتشر کرد و گفت منافع ملی از طریق قدرت، دیپلماسی از 
طریق قدرت، و سیاست خارجی از طریق قدرت به دست می آید غیرت داشته باشید. خیلی 
جالب است! مسئلۀ اصلی دنیا مسئلۀ قدرت است، در میان ما که مسئلۀ اصلی مان مقاومت 
اســت و این مبنای بقای ماست همه جا از صلح صحبت می شــود، به گونه ای هراسناک در 

رابطه با جنگ حرف زده می شود، تازه آدرس غلط هم می دهیم! 
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مــن به عنوان یک کســی که حداقل 30 ســال پیش در بحث آمریکا مقالۀ علمی پژوهشــی 
نوشــتم می خواهم بگویم آمریکایی ها نه در دورۀ ترامپ دنبال عملیات نظامی علیه ما بودند 
نــه در دورۀ بــاراک اوباما. بحث دورۀ بــاراک اوباما engagement بود، بحــث دورۀ ترامپ هم 
براندازی بر اســاس نیروی نظامی نیست. سایت PSIS که به وزارت دفاع آمریکا و CIA مربوط 
می شــود را مطالعه کنید. من مقاله ای دیدم که بررسی می کند عملیات نظامی مربوط به چه 
ســالی است؛ 2012، 2013، 2011 یا 2014؟ آیا برای منافع آمریکا مطلوب است؟ بررسی 
می کند و می گوید اصاًل مطلوب نیســت. می پرســد: زدن فردو امکان پذیر است؟ می گوید: 

اصاًل زدن فردو امکان پذیر نیست! 
نتیجه این وضعیت چه می شود؟ نمی گویم 
برای ما چه شــد، ولی بــرای آمریکا پیروزی 
بدون جنگ شد. بهترین وضعیت برای نظام 
ســلطه این است که فروپاشــی بدون جنگ 
صورت بگیــرد. این بحث های ترمیدوری که 
مــن خدمتتان می گویــم و آن قالب معنایی 
مبنای اصلی تفکر جهان غرب است؛ دارند روی این مسئله کار می کنند و مبنای اصلی آن هم 
این است که بر اساس تولید پیام و تکثیر آن در فضای شبکه ها یک نوع مشروعیت زدایی حاصل 
شــود. حاال مشکل چیست؟ چرا این طور شــده؟ چرا کارآمدی پایین آمده؟ به این دلیل که در 
حوزۀ اقتصاد یک قانونی به نام قانون گریشام وجود دارد. قانون گریشام چه می گوید؟ می گوید 
پول بد پول خوب را از بازار بیرون می کند. شــما یک پول نو داشته باشی، اول آن پول کهنه ات را 
خرج می کنی، پول نو می ماند؛ ارز معتبر داشته باشی، آن پولی که اعتبار کمتری دارد را خرج 

می کنید، دیگری خارج از بازار باقی می ماند. این وضعیت مربوط به فضای نخبگان است.

میرطاهر: حتمًا آقایان مســتحضر هســتند که بحثی که آقای مطهری )فکر کنم در 
کتاب انقالب اسالمی( مطرح می کنند تبدیل جنبش به نهاد است. این وضعیت که 
اآلن تا حّدی به آن دچاریم وضعیتی است که به نظر من در صدر اسالم هم پیش آمده بود. 

انقالب اسالمی خواهان تغییر وضع 
موجود به نفع مســـلمانان جهان 

است.
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پیامبــر)ص( یک جنبش انقالبی شــروع کــرد و حکومتی را بنیان گذاشــت. این حکومت بعد 
از 25 ســال در ســال 35 ق. به حضرت امیر رســید. در دوران فترت از رحلت پیامبر تا آغاز 
حکومت امام علی دیدیم که جامعۀ اســالمی دچار یک تحول ماهوی شد، همان تحولی که 
آقای دکتر متّقی گفتند. به نظر من، شــبیه همان ترمیدور در جامعۀ اســالمی ما رخ داد. آن 
زمان اصحابی که خودشــان در جنگ های بزرگ جان فشــانی ها کردند بعدها به زراندوزی و 
مال اندوزی و دنیاطلبی پرداختند و اساســًا آرمان ها فراموش شد. اوضاع طوری شد که بعد 
از دورۀ پنج ســالۀ حضرت امیر، زمانی که حضرت امام حسن)ع( به حکومت رسیدند، اساسًا 
وضعیت جامعه به گونه ای شــده بود که خود حضرت مورد ســوءقصد قرار گرفت و خنجر به 
پایشــان زدند و ناچار به کناره گیری از حکومت شــدند و در نهایت جامعۀ اســالمی به دامان 

بنی امیه سقوط کرد. 
در مورد خیلی از تحوالت انقالبی چنین روندی را مشــاهده کردیم. در مورد وضعیت کنونی 
خودمان، من خودم احساس کردم تا حدی که می شد در مورد نقاط قوت و ضعف و فرصت ها 

یکی از نقاط 
قوت ایران بسیج 
مردمی است.
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و تهدیدها صحبت شد و شخصًا مایلم بیشتر در مورد تهدیدات خارجی صحبت کنم، ولی در 
عین حال مایل هســتم برخی از نقاط قوت و ضعف را هم بشــمارم. در مورد نقاط قوتی که ما 
داریم، به نظر من موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در منطقه یکی از بزرگ ترین نقاط قوت ماست که 
اساســًا ایران را تبدیل به کشوری کرده که نمی شود آن را نادیده گرفت. شاخص های مثبتی 
که در واقع در مؤلفه های ملی ایران وجود دارد عبارت اند از: جمعیت، منابع طبیعی، قدرت 
نظامی، اثرگذاری در سطح منطقه ، و از همه مهم تر موقعیت ایدئولوژیک ایران که به نظرم در 

موقعیت کنونی یکی از نقاط قوت ما محسوب می شود. 
اما در مورد نقاط ضعف، وجود اشــکاالت ساختاری در نظام اقتصادی، فساد مالی و اداری، 
ناکارآمدی سیستم مدیریتی، افزایش شکاف های اجتماعی و طبقاتی، بحران هویت و شکاف 

نسلی، نظام تحریم ها و تأثیرات منفی، و بحران بیکاری هست.
در ُبعد فرصت ها، بحثی که اینجا هست موقعیت برتر ایران، توانمندی بازدارندۀ ایران با توجه 
به صنایع موشکی و وجود مؤلفه های قدرت، وجود ائتالف در سطح منطقه ای )که عماًل اآلن 
به صورت نوعی هماهنگی بین ایران سوریه و روسیه و تا حّدی ترکیه شکل گرفته(، و از همه 

مهم تر اهمیت غیرقابل انکار ایران در سیاست گذاری منطقه ای و جهانی است. 
اما نقطۀ تمرکز بنده تهدیداتی است که اآلن با آن مواجه ایم. تهدیدات در ُبعد داخلی همان 
نقاط ضعفی اســت که عنوان کردیم، اما یادتان باشــد تهدیدات یــک ُبعد خارجی هم دارد. 
تهدیداتــی کــه ما امروز با آن مواجه هســتیم را من به دو دســته تقســیم می کنم: تهدیدات 
فرامنطقه ای و تهدیدات منطقه ای. در مورد تهدیــدات فرامنطقه ای، بزرگ ترین تهدیدی که 
اکنون متوجه ایران اســت از جانب آمریکاســت. در مورد آمریکا، مــا از اول انقالب تا اآلن با 
گســتره های متفاوتی از تهدید مواجه بودیم، اما به نظر مــن در برهۀ کنونی میزان و ماهیت 
تهدیــدات علیه انقالب اســالمی ایران به شــدت افزایش پیدا کرده و توجه بــه آن را ضروری 

می کند. 
مهم ترین ســندی کــه از جانب بزرگ ترین تهدیــد فرامنطقه ای ایران )یعنی آمریکا( منتشــر 
شــد سند اســتراتژی امنیت ملی 2017 آمریکا است. در این ســند، ایران در کنار دو بازیگر 
فرامنطقه ای )چین و روســیه( و یک بازیگر منطقه ای دیگر )کره شمالی( به عنوان تهدیدات 
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اصلی آمریکا تلقی شــدند. این یک نکته اســت. من تصور می کنم اتهاماتی که در این سند 
علیه ایران مطرح می شود گسترۀ بسیار زیادی را در بر می گیرد:

اواًل، این نوشــتۀ آمریکایی ایران را به عنوان بزرگ ترین عامل تروریسم در سطح جهان معرفی 
می کند، یعنی آنچه آمریکا هست را به ایران نسبت می دهد! 

ثانیًا، ایران را به گســترش صنایع هسته ای و موشــکی متهم می کند و این فرافکنی دیگری 
است.

ثالثًا، سیاســت های بی ثبات کنندۀ ایران را در ســطح منطقه مطرح می کند که این فرافکنی 
سوم است. 

رابعًا، حمایت ایران از گروه های آزادی خواه را طرح می کند. این ها اتهاماتی است که آمریکا در 
این سند مطرح کرده است. تهدیدی هم که مطرح می شود تهدید ناشی از توان ائتالف سازی 
آمریکا اســت. آمریکا به دنبال ایجاد نظام موازنۀ مّد نظر خودش در منطقه اســت و این نظام 
موازنــه ای که در راســتای اهداف آمریکا شــکل می گیرد به احتمال قوی بــا همراهی کامل 

عوامل منطقه ای آمریکا )یعنی عربســتان 
سعودی و اسرائیل( همراه خواهد بود. 

نکتــۀ مهم دیگر کــه به نظر من بــه تهدید 
فرامنطقه ای آمریکا برمی گردد این اســت 
که ظاهرًا آمریکا قصــد دارد حضور نظامی 
خودش را در منطقه نه تنها تثبیت کند بلکه 
توســعه دهد. آخرین نشــانۀ این سیاست 
آمریکا بحث تشــکیل نیروی 30 هزار نفره 
در شــمال سوریه اســت که اساسًا متشکل 
از ُکردهای ســوریه خواهد بود. به نظر من، 
تشــکیل این نیرو بــه معنای ایــن خواهد 
بــود که آمریکا قصــد دارد برخالف مصالح 

ترامپ در حّدی نیست که بتواند 
وضعیت بدیلی در خاورمیانه به 

وجود آورد.
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مّلت های منطقه سیاســت های مربوط به حمایت از تروریســم و بی ثبات ســازی کشــورهای 
مستقل و پیشروی منطقه را به شدت تعقیب کند. 

نکتۀ دیگر تهدیداتی اســت که ایران در ســطح منطقه ای با آن ها مواجه اســت. تصور بنده 
این اســت که یکی از مهم ترین تهدیدات در ســطح منطقه ای علیه ایران از ناحیۀ اســرائیل 
اســت. به نظر من، تهدیداتی که اســرائیل علیه ایران مطرح می کند یک ُبعد وجودی دارد؛ 
یعنی همان گونه که ایران خواهان وجود مّلت فلســطین اســت، اسرائیلی ها هم جدی ترین 
هوادار نابودی نظام اســالمی در ایران هســتند. این یک تأثیر و تأثر دوسویه است. اقداماتی 
که اســرائیل علیه ایران ســامان داده به نظر من در چند ردۀ مختلف است. یکی از مهم ترین 
رده ها که تا همین اواخر هم جریان داشت پشتیبانی یا حمایت مستقیم اسرائیل از گروه های 
تروریستی تکفیری در سوریه و در عراق است که به صورت پشتیبانی لجستیک و تسلیحاتی 

و درمان تروریست ها نمود پیدا کرد. 
مورد دیگر که در این زمینه به نظرم مطرح اســت تالش اســرائیل برای نفوذ در پیرامون ایران 
اســت. اآلن اسرائیل در دو منطقه حضور کاماًل ملموســی دارد: یکی جمهوری آذربایجان و 
دیگری اقلیم کردســتان. در جمهــوری آذربایجان، تمرکز اقدامات اســرائیل بر فعالیت های 
اطالعاتی جاسوســی و براندازی علیه مردم جمهوری آذربایجان و نیز علیه ایران اســت. در 
اقلیم کردستان، به نظر من اسرائیل به دنبال این است که برخالف میل مردم کردستان عراق 
از ظرفیت های این منطقه علیه مّلت ها و مردم منطقه اســتفاده کند. تالش مشخص در این 
زمینه همان بحث برگزاری همه پرســی در اقلیم کردســتان بود. مورد دیگری که اسرائیلی ها 
در این زمینه دنبال کردند مقابله با توانمندی موشکی ایران است. این کار را برای این انجام 
می دهنــد که بتوانند برگ برندۀ محــور مقاومت را در تقابل نظامــی احتمالی بین حزب الله 
و اســرائیل از دســت محور مقاومت بگیرند. این کار را در قالب توســعه ســه نوع سامانۀ ضّد 
موشــکی گنبد آهنین، فالکم داوود و سیســتم موشــکی آرگون علیه موشک های بالستیک 

محور مقاومت انجام می دهند. 
مورد دیگر از تهدیدات منطقه ای به تهدیداتی برمی گردد که عربســتان سعودی علیه انقالب 
اسالمی ایجاد کرده است؛ مخصوصًا از زمانی که تیم حاکمیتی جدید به رهبری ملک سلمان 
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و پســرش محمد بن سلمان شکل گرفته اســت. به نظر من، تهدیداتی که رژیم سعودی علیه 
اســالم مطرح می کند اول حمایت فعاالنه از گروه های تروریســتی تکفیری در سوریه است، 
دوم تشــدید تبلیغات ضّد انقالب اسالمی است، ســوم حمایت از گروه های ضّد اسالم ناب 
محمدی در کشــورهایی مانند لبنان یا کشــورهای حاشــیۀ خلیج فارس است. تالش برای 
تضعیف توان بازدارندگی راهبردی ایران و تالش مســتقیم عربســتان بــرای تقویت و تجهیز 
گروه های تروریستی که در نقاط مرزی ایران )مخصوصًا در کردستان و سیستان بلوچستان( 
فعالیت می کنند نیز مطرح اســت. در نهایت، تالش عربستان برای شکل گیری یک ائتالف 

سه جانبه علیه انقالب اسالمی در سطح منطقه است.
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گفت وگوی 
فصل
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مهدی امین فروغی، متولد تهران 1348، موسیقی دان، کارشناس ادبیات فارسی، کارشناس 
ادبیات عرب، پژوهشگر موسیقی آیینی، مترجم، عاشوراپژوه.

خالصۀ فعالیت ها
عضو هیئــت علمی بنیاد دعبل خزاعی رئیــس هیئت علمی مرکز مطالعات هنر آیینی

عضو  مدیر داوری گروه هنر جایزۀ دعبل عضو هیئت علمی جشــنوارۀ روایت شــیدایی
داور جشــنوارۀ دانشــجویی  شــورای موســیقی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
داور جشــنوارۀ دانشــجویی سراسری  کشــوری )قرآن و عترت( از ســال 1389 تا 1393
داور جشــنوارۀ پویانمایی کانون پرورش فکری کودکان و  دانشــگاه پیام نور در سال1393
برندۀ جایزه کتاب  تقدیر شده در جشنوارۀ کتاب سال جمهوری اسالمی ایران نوجوانان

برندۀ جایزۀ محتشم سال عاشورا

تألیفات
هنر مرثیه خوانی )انتشارات نیستان، 1379(

هنــر مرثیه خوانــی )12 جلد، کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانــان، 1368( با 
عنوان های: شکسته حصار، نغمۀ حزین، بســته نگار، نغمۀ خسروانی، جامه دران عراق، 
درآمــد غم انگیز، شکســته مویه، مخالف مغلوب، راز و نیاز نوع دیگر، ســوز و گداز، درآمد 

خجسته، فرود به درآمد
چهل چراغ )گزیده   ی از میراث عاشورایی ادبیات عرب، انتشارات خیمه، 1391(

شمس و چهار قمر )دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1391(
کتیبه )دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1392(

شعر و موسیقی در نوحه های طهران قدیم )دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1392(
محتشم نامه )دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1394(

فیض روح القدس )دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1394(
چهار باغ )دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1394(

موسیقی و ستایشگری )انتشارات خیمه، 1395(
درای کاروان )دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1396(
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فرهنگ اسالمی : استاد امین فروغی، حضرت عالی یکی از صاحب نظران برجسته در 
ادبیات فارسی و ادبیات عرب و موسیقی هستید. از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار 

دادید سپاسگزاریم. به نظر حضرت عالی، تاریخ شعر عرب به چند دوره تقسیم می شود؟

امین فروغی : در یک تقسیم بندی کّلی، می توانیم تاریخ شعر عرب را به شش دوره تقسیم کنیم: 
نخست عصر جاهلی است، سپس عصر پیامبر)ص( و خلفا و امویان، دورۀ سوم عصر عّباسی در 
مشرق بالد اسالمی، دورۀ چهارم عصر اموی در غرب )شعر اندلس(، دورۀ پنجم عصر مغوالن 
و ترک ها، و ششمین دوره عصر نهضت است. این تقسیم بندی بر اساس پدید آمدن حوادث و 
اتفاقات و تحوالت اجتماعی جامعۀ عربی است؛ فی المثل، شعر جاهلی خصوصیاتی دارد که 
منعکس کنندۀ زندگی عرب جاهلی اســت و شعر عرب در عصر پیامبر)ص( و خلفا آینۀ تحوالت 
اجتماعی آن روزگار است. برخالف شعر جاهلی که سرشار از مضامینی چون مدح و رثا و فخر 
و هجا و وصف و غزل اســت، شعر عصر پیامبر)ص( و خلفا سرشــار از مضامین جهاد و مقاومت 
و فتوحات اســت. در ســال های بعد از صدر اسالم، به دلیل گرایش جامعه به اشرافیت و پدید 
آمدن روح ثروت طلبی و رفاه در جامعه، شعر عرب از یک سو به سوی لهو و لعب و هزل افراطی 

و در جهت عکس آن به سوی تفریط )یعنی زهد و طامات( گرایش پیدا می کند.

بررسی شعر عرب 
پیش از اسالم و پس از اسالم

در گفت وگو با استاد امین فروغی



شمارۀ 50. بهار 1397  |  305



306  |  فرهنگ اسالمی

در اوایل دورۀ اموی، با پدید آمدن فرقه ها و احزابی مانند امویان، خوارج، زبیریان، و... و پویش 
و کوشــش شورانگیز طرف داران اسالم ناب محمدی که ما امروز آن ها را تحت عنوان شیعیان 
می شناســیم، شــعر عرب وجهۀ سیاســی به خود می گیرد و با روی کار آمدن عباسیان، دورۀ 
نوآوری و تجدد آشــکار می شــود و شــعر عرب به مثابۀ آینه ای تحوالت اجتماعی، سیاسی، و 

فرهنگی جامعه را منعکس می کند. 
ارتباطات اعراب با ســایر اقوام و ملل ـ از جمله تمدن ایرانی ـ و گســترش علوم مختلف که به 
وسیلۀ مترجمان از سریانی و پهلوی ترجمه می شود خواه ناخواه فرهنگ و زبان و شعر عرب را 
تحت تأثیر قرار می دهد، اما این تجدد دیری نمی پاید و دورۀ بازگشــت و واکنش آغاز می شود. 
در برابر آن همه نوگرایی و تجدد در عصر عباسی و پدید آمدن شاعرانی چون ابونواس و بشار و 
سپری شدن دورۀ استقرار، دورۀ جمود از راه می رسد و شاعرانی چون ابوتمام و بحتری ظهور 
می کنند. هریک از دوره های شــعر عرب ویژگی های خود را دارد که آینه ای از زندگی مردمان 

عرب در آن دوره است.

فرهنگ اســالمی : پس نخست بر اساس تقســیم بندی ارائه شده با نگاهی گذرا شعر 
عرب در دورۀ جاهلی را از نظر بگذرانیم.

امین فروغی: اعراب در عصر جاهلی از انواع هنرها بی بهره بودند و بیشتر برای بیان احساسات 
خود از هنر گفتاری )یعنی شــعر( استفاده می کردند. متأسفانه اشعار عرب در روزگار باستان 
نابود شده و آنچه در دست است مربوط به اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم میالدی )حدود 

یک ونیم قرن پیش از ظهور اسالم( است.
شعر عرِب بدوی تمامًا رنگ و بوی بادیه و صحرا 
دارد و عناصــر زندگــی بدوی در شــعر آن دوره 
خودنمایی می کند. جذابیت های زندگی عرب 
بدوی در صحرا خالصه می شد و طبیعت خشک 
و خشن و عریانی که پیش روی او گسترده شده 

دوره  شش  به  عرب  شعر  تاریخ 
تقسیم می شود.



شمارۀ 50. بهار 1397  |  307

بود به او حضور ذهن، هوشــیاری، لطافت فطری، و شــعوری دقیق بخشــیده بود؛ بنابراین، 
ســخن عرب بدوی در نهایت ایجاز و از ترکیبات علمی و منطقی بی بهره است و بداهه سرایی 

نقش مهمی را در شعر او ایفا می کند.
شــعر جاهلی در نجد و حجاز و ســرزمین های متصل به آن ها در شمال جزیرة العرب به وجود 
آمد و رشد کرد. برخی از شاعران جاهلی مانند امرأ القیس و حاتم طایی اصالتًا یمنی بودند که 
در شــمال می زیستند، برخی چون مهلهل، طرفه، و اعشی که از ربیعه بودند و دیگرانی چون 
نابغه، زهیر، و لبید که مضری بودند از اعراب عدنانی شــمرده می شدند که به همان سرزمین 

تعلق داشتند.
صحرا، در نظر شــاعر بدوی، خــود نیرویی الهام بخش بود و هم او بود که احساســات رقیق و 
صفای دل را به شــاعر ارزانی می داشــت. شعر و شــاعر در بادیه از مقامی رفیع برخوردار بود: 
اعراب معتقد بودند که هر شــاعری شــیطانی دارد که شــعر را به او الهام می کند و از این رو، 
مقام شــاعر در میان قبیله باالتر از هر کس دیگر بود. در واقع، به شاعر به عنوان پیشوای قوم 
می نگریســتند. در زمان جنگ و صلح، رأی او نافذترین نظر بود و پیوســته در هر امری از امور 
زندگی صحراییـ  از زمان کوچ و اقامت گرفته تا انتخاب چراگاه هاـ  با او مشورت می کردند و به 

رأی او جامۀ عمل می پوشاندند و در جنگ ها و نزاع های قبیله ای او راهنمای قبیله بود. 
هر قبیله ســعی می کرد پیش از داشتن پیشــوا و خطیب و حتی رئیس شاعری داشته باشد و 
قبایل به شاعران خود به دیگر قبایل فخرها می کردند. هنگامی که شاعری در قبیله ای ظهور 
می کرد، جشــن ها می گرفتند و مهمانی ها برگزار می کردنــد و قبایل دیگر را دعوت می کردند 
تا شــاعر تازه را ببینند و در واقع او را به رخ دیگران می کشــیدند. ظهور یک شــاعر برای یک 
قبیله اتفاق بسیار مهمی بود؛ چرا که از آن 
بــه بعد، او زبــان قبیله بود و بــا قدرت زبان 
و شــعر خود پاسبان شــرف و حیثیت آنان 
محسوب می شد. او بود که افتخارات قبیله 
را برمی شــمرد و بدگویــی دیگران را پاســخ 
مــی داد. هم از این رو، فخر و هجا در شــعر 

شعر عرب آینۀ زندگی مردم عرب در 
هر دوره است.
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جاهلی از نقشی بســزا برخوردار بود. از آنجا که شعر جاهلی مولود بدویت، فطرت، و بداهت 
است، از معانی دقیق و عمیق بهره ای ندارد و شاعر جاهلی بیشتر به محسوسات می پردازد و 

در شعر او خبری از معنویات و مجردات نیست.
شعر جاهلی در بســیاری موارد از منطق و ترتیب عقلی خالی است و در آن وحدت تألیف دیده 
نمی شود. تنها در مواردی چون اشعار زهیر، نابغه، و حارث بن حلزه، گاه وحدت تألیفی به چشم 
می آید. شاعر آن قدر که به زیبایی مطلِع قصیده اهمیت می دهد به وحدت و یکپارچگی معانی 
توجهی ندارد. او در ســرودن شــعر نخست از ایســتادن بر اطالل و آثار خانۀ محبوب می گوید و 

خاطرات گذشته را به یاد می آورد و گاه آن قدر که به خانه می پردازد به صاحب خانه نمی پردازد:

»قفا نبک من ذکری حبیب و منزل / بسقط الّلوی بین الدخول فحومل
فتوضح فالمقراه لم یعف رسمها / لما نسجتها من جنوب و شمال.«

)ای همســفران، لختی درنگ کنید تا به یاد یار ســفرکرده و منزل او در ریگستان میان دخول 
و حومل و توضح و مقراه بگرییم. روزگاران گذشــت و هنوز وزش بادهای جنوب و شــمال آثار 

خیمه ها و خاکستر اجاق هایشان را نزدوده است.(

شــاعر جاهلی به توصیف جزءبه جزء و زوایای آثار باقی مانــده از خانۀ محبوب می پردازد و در 
این کار بسیار دقیق است: »تری بعری اآلرام فی عرصاتها / و قیعانها کأنّه حّب فلفل.« )هنوز 

پشگل های آهوان سپید را در پیشگاه خانه ها، چونان دانه های فلفل، می بینی.(
عالوه بر گریستن بر اطالل و آثار خانۀ محبوب، عشق مجازی و توصیف زیبایی های زنان نقش 
مهمی در شــعر جاهلی ایفــا می کند که امرأ القیس در معلقۀ خود بــه تفصیل، ولی زهیر بن 
ابی ســلمی به اجمال به آن پرداخته است. زهیر می گوید: »تبّصر خلیلی هل تری من ظعائن 
/ تحّملن بالعلیاء من فوق جرثم« )دوست من نگاه کن. آیا تو نیز زنان خوب رو را در آن بلندی 

می بینی که بر کجاوه ها نشسته اند و می خواهند از کنار آب جرثم بگذرند؟(
ســتودن سخاوت و بخشــِش خود و قبیلۀ خود، توصیفات باده گســاری، اوصاف جنگاوری و 
تفاخر به آن، و برشمردن اوصاف َمرکب و جنگ افزار خود از جملۀ موضوعات دیگری است که 
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در شــعر جاهلی به چشــم می خورد. باری، در شعر جاهلی عمدتًا غم و شادی شاعر در قبیله 
معنا می شــود و روح شاعر اسیر تعّصبات قبیله اســت و تنها در آسمان قوم و قبیلۀ خود پرواز 

می کند.
امــا از آنجا که نظام قبیله ای در معرض آفاتی چــون فاصلۀ طبقاتی، تبعیض نژادی، و آداب و 
رسوم دست و پا گیر قبیله ای قرار داشت، برخی شاعران دورۀ جاهلی که تاب این ناهنجاری ها 
را نداشــتند از قبیله روی برتافتند یا به جهت نافرمانی طرد شدند و زندگی فقیرانه در صحرا و 
دور از قبیله را به زندگی در میان جمع ترجیح دادند و روش نامتعارفی را برای زیستن در پیش 
گرفتند. این شاعران که از آنان به عنوان صعالیک یاد می شود اندیشه هایی متفاوت از شاعران 

قبیله داشتند که منشأ آن زندگی در تنهایی و زیستن در میان حیوانات صحرا بود.
پیامد توزیع ناعادالنۀ ثروت در میان افراد قبایل مختلف پدید آمدن دو طبقۀ ثروتمند و فقیر در 
نظــام قبیله ای بود. فقدان عدالت اجتماعی به همراه جریان های اعتقادی و فکری مبتنی بر 
تعصب و تبعیض در مواردی چون رنگ پوست، نژاد، و موقعیت اجتماعی )که بخش عمده ای 

صحرا در نظر 
شاعر بدوی خود 

یک شعر بود.
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از آن به آزاد یا برده بودن بســتگی داشــت( بر این گروه از شــاعران جاهلی تأثیری عمیق به 
جا گذاشــت. در برابر این ناهنجاری هــا و نابرابری ها و تعصبات، عده ای نه تنها از قبیله کناره 
گرفتند، بلکه وابســتگی به آن را نوعی ذّلت و ســرافکندگی قلمداد کردند و زندگی به شــیوۀ 
حیوانات صحرا )مانند گرگ و کفتار( را الگوی خود قرار دادند و کوشیدن بدون اتکا به همنوع 
روی پای خود بایستند. قصیدۀ »المیة العرب« که سرودۀ شنفریـ  یکی از شاعران صعالیکـ  

است نمایانگر روحیه و فرهنگ ایشان در تقابل با ناهنجاری های قبیله است:
»ولی دونکم أهلون سید عملس

و أرقط زهلول و عرفاء جیأل
هم االهل المستودع و الّسّر ذائع

لدیهم و ال الجانی بماجّر مخذل.«
)مرا به جای شما خویشــاوندانی است: گرگی 
تیزدو و پلنگی نرم پوست و کفتاری که در ناحیۀ 
گــردن موهایــی درهم ریختــه دارد. تنها آن ها 
خانوادۀ من هستند، چرا که رازی که نزد آنان به 

امانت سپرده شود پخش نمی گردد و گناهکار به خاطر جرمی که مرتکب شده ]بدون در نظر 
گرفتن علل جرم[ سرزنش نمی شود.(

در اشــعار باقی مانده از صعالیک، نفرت آن ها از قیدوبندهای نامعقول قبیله ای به وضوح دیده 
می شود؛ تنّفر از اجتماعی که وجود او را نادیده گرفته و اختیار و آزادی را از او سلب کرده و باعث 
شده بود وی به اعتراض و مقابله با قوانین قبیله برخیزد و برای تحقق عدالت اجتماعی و مساوات 
و به منظور مبارزه با تبعیض از جامعه فاصله گرفته و در فقر و تنگدستی به زندگی طاقت فرسا در 
صحرا رو آورد و بدین وســیله خود را از فشــار های روحی برهاند. آزردگی روحی شاعر صعلوک تا 
جایی است که وصیت می کند او را پس از مرگ دفن هم نکنند و خوراک کفتار شدن را به تن دادن 
بــه ذّلت ترجیح می دهد: »ال تقبرونی اّن قبری محّرم / علیکم و لکن أبشــری اّم عامر.« )مرا به 
خاک نسپارید که دفن کردن من بر شما حرام است. اما تو ای کفتار، شادمان باش و بشارتت باد!(

فخر و هجا در شعر جاهلی نقش 
بسزایی داشت.
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شــعر صعالیک بیانگر روح شــورش علیه وضع موجود اســت و در آن جا به جــا از ارزش های 
واالی انســانی و کرامت های اخالقیـ  مانند جوانمردی، صبر، و پایداری در مقابل سختی ها 
ـ سخن می رود. پاسداری از کرامت انسانی و عّزت نفس از ویژگی های بارز شاعران صعالیک 
است. شنفری دربارۀ گرسنگی و حفظ عّزت نفس می گوید: »و استّف ترب االرض کی الیری 
لــه / علی من الّطول امرؤ متطّول.« )آنگاه که گرســنه می شــوم، خــاک در دهان می ریزم و 
می خورم تا مبادا گردنکشی بر من مّنت نهد.( ابوخراش هزلی نیز دربارۀ گرسنگی می گوید: 
»و اّنــی ألثــوی الجوع حتی یمّلنی / فاحیا و لم تدنس ثیابی و ال جرمی.« )من گرســنگی را 
سر جایش می نشــانم تا از من رو بگرداند و 
چنــان زندگی می کنم که تن و جامه ام را به 

پلیدی نیاالید.(
صعالیک انســان هایی نترس، بی پروا، و کم 
خــواب و خــوراک بودند و دلبســتگی های 
مــادی و ظاهری کــه دیگر شــاعران به آن 
مشغول بودند را رها کرده بودند. آنان در پی 
آمال و آرزوها و لذت های پســت معمول نمی رفتند و اگر کســی را بدان مشغول می دیدند، او 
را از خود نمی دانســتند: »و شّر الصعالیک اّلذی هّم نفسه / حدیث الغوانی و اّتباع المآرب.« 

)بدترین صعالیک کسی است که هّم و غّم او قصۀ زنان زیبارو و هدف های حقیر باشد.(
حاتم طایی در اشــعار خود صعلوک واقعی را کســی می داند که بر موج کارهای ســترگ سوار 
شــود و با تکیه بر همت واالی خود با حوادث تلخ روزگار به مبارزه برخیزد؛ مردی آرمانی باشد 
و گرســنگی و سیری را غم و غنیمت نشــمارد و آنگاه که بزرگواری ها رخ نماید، برترین آن ها را 

نشانه گیرد و ظالمان و متجاوزان نیزه و تیغ و تیرش را تیز و خون ریز شمارند. 
عروة بن الوردـ  که از شاعران صعالیک است و او را پدر صعالیک لقب داده اندـ  صعلوک راستین 
را شراره ای از آتش قدرت و قّوت می داند که رعب و هراسش در دور و نزدیک دشمنان را ایمن 

و آرام نمی گذارد:

شاعر جاهلی بیشتر به محسوسات 
می پردازد و در شعر او از معنویات و 

مجّردات خبری نیست.
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»ولکن صعلوکا صحیفه وجهه
کضوء شهاب القابس المتنّور

مطاّل علی اعدائه یزجرونه
بساحتهم زجر المنیح المشّهر

فذلک ان یلق المنیه یلقها
حمیدأ و ان یستغن یومأ فاجدر.«

)صعلوک واقعی بســیار بّشــاش و خوشروست و چهرۀ او مانند کسی است که شعلۀ آتش را در 
دســت گرفته و مدام در آن شــعله می دمد. بر دشمنان خود تســلط کامل دارد؛ در حالی که 
دشــمنان از ترس او را از اطراف خودـ  مانند تیری که در قمار ارزش ندارد و آن را به گوشــه ای 
پرتــاب می کنند ـ می رانند. این صعلوک اگر بخواهد مرگ را مالقات کند نیکو و پســندیده به 
استقبال مرگ می رود و اگر روزی از مال و ثروت بی نیاز شود شایستگی داشتن ثروت را دارد.(

پدیدۀ صعالیک در میان عرب ظهور کرد، اما در میان سایر اقوام و ملل نیز به چشم می خورد؛ 
فی المثل در ایران، جماعت عیاران شــباهت هایی به صعالیک دارند و در سایر فرهنگ ها هم 
ماند ایشــان وجود داشته اســت. بی شک، زمانی که عدالت و مســاوات در جوامع از بین برود 
و ظلم و ســتم زیاده گردد، انســان هایی که تاب تن دادن به ذّلت را ندارند ســر به یاغیگری و 
مبارزه می گذارند و بیرون از ســاختار اجتماعی قوم خود روشی برای زیست یا انتقام در پیش 
می گیرند. صعالیک از ظلم و ستم زیاده خواهان به جان آمده و محرومیت را با همۀ وجود لمس 
کرده بودند و در برابر خود دو راه می دیدند: اینکه تن به ذلت دهند و برای ســیر کردن شــکم 
و بهره مندی از حقوق خود به هر خواری تن دهند، یا اینکه برخیزند و برای زیســت بجنگند و 
حقوق خویش را به دســت آورند، وجود خود را به جامعه گوشــزد کنند و اموال خود را از چنگ 

متجاوزان و زیاده خواهان بیرون بکشند.
این گروه از جامعۀ عربی که با فقر و تنگدستی و گرسنگی، فقدان حرمت و منزلت اجتماعی، 
محرومیت از حقوق اولیۀ انسانی، و بی پناهی و آوار گی روبه رو بودند و از تضادهای لجام گسیختۀ 
محیــط پیرامونی رنج می بردنــد، چاره ای جز این نمی دیدند که با در پیش گرفتن راه و رســم 

برخی از شاعران در عصر جاهلیت تاب 
تحمل ناهنجاری  ها را نداشتند و به جهت 
نافرمانی از قبیله طرد می شدند.
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عیاری، برای به دست آوردن حقوق پایمال 
شدۀ خویش بجنگند.

صعالیک از مرگ نمی ترســیدند، آرمان گرا 
بودند و معتقد به اینکه جان در راه رســیدن 
به عّزت نفس و حقوق انسانی ارزشی ندارد. 
گذشــته از این، جاِن کســی کــه جامعه او 
را طرد کرده و در ســختی روزگار می گذراند چه ارزشــی می تواند داشته باشد: »فللموت خیر 
من حیاته / فقیرا و من مولی تدّب عقاربه.« )مرگ برای آزادگان بهتر از تهی دســتی و داشــتن 

خویشان ُپر غّل و غش است.(
صعالیک، با وجود فقر و تنگدستی، کریم و بخشنده بودند و غنایمی را که از کاروان ها و قبایل 
و زورمندان به دســت می آوردند با گشاده دستی با تهی دستان و نیازمندان تقسیم می کردند. 

عروة بن الورد که برخی او را از حاتم طایی بخشنده تر می دانند می گوید:
»اّنی امروء عافی اءنائی شرکه / و أنت امرؤ عافی انائک واحد

أتهزء مّنی ان سمنت و أن تری/ بجسمی مّس الحق و الحق جاهد
اقّسم جسمی فی جسوم کثیره / و احسوا قراح الماء و الماء بارد.«

)من مردی هستم که دیگران را در کاسۀ طعامم شریک می کنم، ولی تو غذای خود را به تنهایی 
می خوری. آیا تو که فربهی مرا که الغرم مســخره می کنی؟ الغری و نزاری جسم من به خاطر 
حق جویی من اســت. من جســم خود را در بدن های زیادی تقسیم می کنم و در حالی که آب 

سرد و گواراست، تنها به نوشیدن جرعه ای بسنده می کنم.(

باری، داســتان صعالیک بســیار مفصل اســت، اما دربــارۀ  آنان تحلیل هایی هــم وجود دارد 
که مهم ترین آن این اســت کــه آنان برای گذران زندگی به ناچــار از طریق راهزنی امرار معاش 
می کردند که طبیعتًا توجیه ناپذیر اســت؛ چرا که بی شــک نمی توان از راه خطا به اهداف واال 
و متعالــی رســید و به قول معروف هدف وســیله را توجیه نمی کند. به هرحال، شــیوه ای که 
صعالیــک در پیش گرفته بودند ماحصل برخوردهای ناعادالنه و ناهنجاری های اجتماعی در 

در اشـــعار باقی مانده از صعالیک، 
نفرت آن ها از قید و بندهای نامعقول 

قبیله ای به وضوح دیده می شود.



314  |  فرهنگ اسالمی

محیط زندگی آن ها بود. نکتۀ بســیار مهم این است که با مطالعۀ اشعار صعالیک می توانیم به 
تاریخ عرب پیش از اســالم و فساد فراگیری که در جامعۀ عرب آن روز به وجود آمده بود وقوف 
پیدا کنیم و به علل و عواملی که باعث توفیق دعوت پیامبر)ص( در گسترش اسالم شد بهتر پی 

ببریم. در واقع، شعر صعالیک شعر اعتراض بود و از این حیث قابل توجه است.

فرهنگ اسالمی : شعر عصر پیامبر)ص( و خلفا چه تحوالتی را پشت سر گذاشت؟

امین فروغی : با ظهور اســالم و آغاز دعــوت پیامبر)ص( 
تحولی عظیم در جامعۀ عربی روی داد که تمام شئونات 
زندگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی آنان 
را تحــت تأثیــر قرار داد و شــعر عرب هــم از این قاعده 
مســتثنی نبود. در صدر اسالم، شعر در خدمت دعوت 
پیامبر و تعالیم اسالمی و قرآنی قرار گرفت. پس از آغاز 
دعوت پیامبر)ص( آتش خصومت میان مشــرکان قریش 

و حضرت او شــعله ور شــد و تعدادی از شــاعران مانند عبدالّله بن زبعــری و عمرو بن عاص و 
ابوسفیان بن حارث پیامبر)ص( و دعوت او را هدف هجوهای خود قرار دادند. برخی از اصحاب 
از حضرتش خواستند که به معارضه برخیزند و پیامبر)ص( فرمود: »کسانی را که خدا و رسولش 
را بــا شمشیرهایشــان یاری کرده انــد چه چیز باز مــی دارد که اینک با زبان هایشــان به یاری 
برنمی خیزند؟« از جملۀ نخستین شاعرانی که با شعر به دفاع از پیامبر)ص( پرداختند کعب بن 
زهیر، حسان بن ثابت، کعب بن مالک، و عبدالّله بن رواحه بودند. کعب بن زهیر نخست خود 
از کســانی بود که رســول خدا )ص( را هجو می کرد، اما پس از چندی پشــیمان شــد و به مدح 

رسول)ص( روی آورد. او در ستایش پیامبر)ص( می گوید:
»اّن الرسول لسیف یستضاء به / مهّند من سیوف الّله مسلول

فی عصبه من قریش قال قائلهم / ببطن مکه لّما اسلموا: زولوا!
زالوا، فما زال أنکاس و ال کشف / عند اللقاء و ال میل معازیل.«

عـــروة بن الـــورد پدر 
شاعران صعالیک شناخته 
می شود.
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)پیامبر مانند نوری اســت که از آن روشنی می گیرند و شمشیری است هندی از شمشیرهای 
برکشیدۀ خداوند از میان گروهی از قومش، که چون اسالم آوردند، گویندۀ آن ها در مکه فرمان 
داد کــه اکنون هجــرت کنید. مهاجرت کردند و همواره در میدان نبرد نه ناتوان هســتند و نه 

ناپایدار و نه از آن هایند که سالح می افکنند و بر دشمن پشت می کنند.(

در شعر حّسان بن ثابت نشان تعالیم دین اسالم و تأثیر قرآن به خوبی دیده می شود. او در شعر 
خود به بعضی عقاید و شعائر دینی چون توحید و تنزیه و ثواب و عقاب اشاره دارد و واژگان نوینی 
که با برآمدن اسالم در زبان عربی وارد شده 
در شــعر او نمودار اســت. حّسان بن ثابت، 
اگرچه نتوانســت پس از پیامبر)ص( بر جادۀ 
مســتقیم کــه پذیرفتن والیــت امیرمؤمنان 
علــی)ع( و یاری کــردن او بود بمانــد، اما در 
تأسیس شعر دینی و اسالمی در صدر اسالم 
از جایگاهی ویژه برخوردار است. حّسان در 

جایی پیامبر اکرم)ص( را به زیبایی این گونه توصیف می کند:
»و اجمل منک لم تر قّط عینی / و احسن منک لم تلد الّنساء

خلقت مبّرأ عن کل عیب / کأنک قد خلقت کما تشاء.«
)زیباتر از تو هرگز چشم من ندیده و کریم تر از تو هیچ زنی نزاده است. تو از هر عیبی مبّرا خلق 

شده ای، گویی همان گونه که خود می خواستی تو را آفریده اند.(

در جای دیگر می گوید:
»نبیء اتانا بعد یأس و فتره / من الرسل و االوثان فی االرض تعبد

فأسی سراجا مستنیرًا و هادیًا / یلوح کما الح الصقیل المهّند
و انذرنا نارا و بّشر جنة / و عّلمنا االسالم فالّله نحمد

و أنت إله الخلق رّبی و خالقی / بذلک ما عمرت فی الّناس أشهد.«

شاعران صعالیک در عصر جاهلیت 
محیط  لجام گسیختۀ  تضادهای  از 

پیرامونی رنج می بردند.
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)پس از روزگار نومیدی و دوران فترتی که هیچ پیامبری نبود رسولی بر ما مبعوث شد، در حالی 
که مردمان در زمین بت ها را می پرســتیدند. آن رسول چراغ روشنی بخش و راهنمای ما شد و 
همچون شمشیر درخشان هندی آشکار گردید، ما را از آتش دوزخ بیم داد و به بهشت بشارت 
فرمود و تعالیم اسالم را به ما آموخت و ما خدای را سپاس می گوییم. و تو ای خداونِد مخلوقات! 

پروردگار من و آفرینندۀ منی و تا زنده ام در میان مردم به این گواهی خواهم داد.(

باری، در صدر اســالم شعر در خدمت پیامبر)ص( و دعوت او قرار گرفت، اما پس از پیامبر)ص( در 
عصر امویان وســیله ای در خدمت احزاب سیاســی و تعّصبات و تفاخرهای قبیله ای و اهداف 
سیاسی آنان شد و شاعران از شعر خود به عنوان سالحی برای مبارزه با مخالفان حزب و قبیلۀ 
خود استفاده کردند. حاکمان و ُامرا اهمیت شعر را دریافتند و شاعرانی چند را به خدمت خود 
در آوردند و مال فراوان در اختیار آنان قرار دادند. در آن روزگار، شاعران در کنار تفاخر به قوم و 
قبیله در موضع گیری های سیاسی هم حضور فّعال داشتند و در دورۀ اموی با انبوهی از اشعار 

با ظهور اسالم، 
تحول عظیمی 
در جامعۀ عربی 
روی داد که تمام 
شئون اجتماعی، 
فرهنگی، 
سیاسی، و 
اقتصادی اعراب 
را تحت تأثیر قرار 
داد.
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روبه رو هســتیم که در مدح و هجو حاکمان و امرا و والیان ســروده شده اســت. شاعران در این 
دوره موضوعات شــعری که فخر و حماســه و مدح و رثا و وصف و هجا بود را در خدمت اهداف 
سیاسی خود درآوردند و در مخاصمات سیاسی میان احزاب و گروه های مختلف داخل شدند. 
در این دوره، هریک از گروه ها و احزاب شــاعر یا شاعرانی داشتند. امویان ابوالعباس اعمی و 
اعشی ربیعه و نابغه شیبانی و... را به خدمت گرفته بودند، و موالی اسماعیل بن یسار و یزید بن 
ضّبه، و زبیریان عبیدالّله بن قیس الرقیات، و خوارج عمران بن حطان و طرماح بن حکیم را، 
و پول و اموال فراوانی به دامن ایشان می ریختند. اما در بین شیعیان اوضاع به صورت دیگری 
بود. شاعران شیعه مانند کمیت بن زید اسدی و عبدی کوفی نه تنها به طمع مال و ثروت شعر 
نمی گفتند، بلکه براســاس اعتقاد قلبی و محبّتی که نسبت به شخص علی بن ابی طالب)ع( و 
خاندان رســالت داشتند از پذیرفتن صله و هدایا سر باز می زدند و پیوسته در جهت تقرب الی 
الّله و خشــنودی او در دفاع از حقوق اهل بیت)ع( شــعر می ســرودند و در این راه سختی های 

فراوانی متحمل شدند.

فرهنگ اسالمی : دوررۀ سوم شعر عرب دوران عباسی در شرق مناطق اسالمی است. 
اوضاع شعر عرب در این دوران چگونه بود؟

امین فروغــی : پس از ســقوط حکومت اموی در شــرق و روی کار آمــدن بنی العباس، دولت 
عباســی شکل گرفت. پایه های دولت عباسیان بر شــانه های ایرانیان و شعوبیه استوار بود که 
به طرف داری از علویان و عباسیان برخاسته بودند. در دستگاه عباسی از اقتدار و قدرت قوم 
عرب اندکی کاســته شــد و قدرت و نفوذ ایرانیان افزایش یافت. ایرانیان در تمام دستگاه های 

حکومت نفوذ کردند؛ تا جایی که والیان، وزیران، دبیران، و سرداران سپاه همه ایرانی بودند.
ایرانیان که از پیشینۀ حکومتی ُپرشکوهی برخوردار بودند و تمدن هخامنشی و ساسانی را پشت 
ســر خود داشتند سیاست های حکومتی خود را وارد تشکیالت دولت عباسی کردند، قصرهای 
خلفا را در بغداد به سبک کاخ های ساسانیان در مدائن در آوردند، و طریقۀ زندگی اجتماعی خود 
را در خوردن و آشامیدن و لباس پوشیدن و آرایش کاخ ها و برگزاری اعیاد و مجالس سرور در میان 
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آن ها رواج دادند. شیوۀ زندگی جدید کم کم 
جانشین رســوم قدیم شــد و تجددخواهی 
و گزینش و به کارگیری آداب و رســوم و سایر 
شئونات ســایر تمدن ها در جامعه رواج پیدا 
کرد. این عوامل باعث شــد که شــعر و ادب 
عرب متحول شود. با ورود پدیده های ایرانی 

و ترک و ســریانی و رومی و بربری در دوران حکومت عباســی و اختالط این عناصر با ازدواج و 
زاد و ولد، تمدن آریایی با تمدن سامی در هم آمیخت و در اثر این آمیزش، فرهنگ عرب شکل 

جدیدی پیدا کرد که عناصر ایرانی البته بیشتر در آن به چشم می خورد.
در این میان، شعر و ادب که به مثابۀ آینه ای تمامی اتفاقات و تحوالت را در خود منعکس می کند 
نیز شــکل جدیدی به خود گرفت. شــعر عرب در این دوران از ســکوت و آرامش بادیه و صحرا 
به غوغای شــهرها قدم گذاشــت و از صحراهای خشک به قصرهای زیبا و باغ ها و جویبارهای 
اطراف آن کشــیده شــد، از مجالس ادب و وقار بادیه نشینی به محافل لهو و لعب و موسیقی و 
طرب پای گذاشت. شعر سیاسی که در دوران قبل رواج بسیار داشت کم کم از رونق افتاد و تنها 
در مواردی خاص در نزاع های شیعیان و عباسیان و شعوبیه و عرب جریان داشت؛ همچنین، 
به ســبب اشاعۀ فساد، غزل نجیب و عفیف بدوی به ســوی هزل و بی بندوباری کشیده شد و 

شعر فخر و حماسه هم به سوی تراجع روی نهاد.
اما از ســوی دیگر، موضوعات جدیدی مانند شعر فلســفی که می خواست جهان را با نظری 
تحلیلــی بنگرد پدید آمد. شــعر صوفیانه که غــزل را از ماده به جانب روح ســوق می داد و به 
روحانیــات، معنویات، و مجردّات می پرداخت نیز رواج پیدا کرد. شــعر تعلیمی که مظهری از 
مظاهر نفوذ عقل در آن دوران بود و اهل دانش از آن برای منظوم کردن بعضی از علوم استفاده 
می کردند هم رواج یافت. موضوعاتی چون مدح و رثا و هجا همچنان در شــعر این دوره دیده 
می شود و غزل در بیشتر موارد به جانب بی بندوباری و هرزگی کشیده شد، اما به سبب انتشار 
حکمت یونانی و هندی، شعر حکمی عمق و تحلیل بیشتری یافت. در مجموع، شعر و ادب در 

دوران عباسی به سه دوره تقسیم می شود:

به  خدمت  در  شعر  اسالم،  صدر  در 
دعوت محمدی و تعالیم اسالمی قرار 
گرفت.
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1. دورۀ انقالب و تجّدد که از آغاز عصر عباسی تا اوایل قرن نهم میالدی )سّوم هجری( است. 
از شاعران مهم این دوره، بّشار که در هجا و هزل، ابونواس که در شعر شراب، و ابوالعتاهیه که 
در شــعر زهد ممتاز بودند به چشم می خورد. در نثر هم ابن مقّفع و شاگردان او را می بینیم که 

ارائه دهندۀ اسلوب جدیدی بودند.

2. دورۀ بازگشت که از اوایل قرن نهم میالدی )سوم هجری( تا اوایل قرن دهم میالدی )چهارم 
هجری( را شامل می شود. این دوره بازگشتی است به آداب و رسوم و سنن قدیم عربی که این 
بازگشــت در عین حال از جنبش تجّدد و نوخواهی که پیش از آن رواج یافته بود، خالی نبود. 
شاعرانی چون ابوتمام، بحتری، و ابن الرومی از بزرگان این دوره هستند و در نثر شیوۀ جاحظ 

متداول گردید.

3. دورۀ استقرار که تا پایان عصر عباسی ادامه می یابد. در این دوره بر شمار شاعران افزوده شد 
و بزرگانی چون متنّبی، ابوالعالء معری، ابن فارض، و شریف رضی در شعر عرب ظهور کردند.

فرهنگ اســالمی : چهارمین دورۀ شعر عرب در غرب مناطق اسالمی یا شعر اندلس 
است. شعر عرب در این دوره چه تحوالتی را از سر گذراند؟

امین فروغی : شعر در دولت اسالمی در غرب )یعنی اندلس( هم مانند دولت عباسی در شرق 
در حال تطور بود و نخست راه تقلید را در پیش گرفت، اما به مرور خواه ناخواه رنگ محیط جدید 
را به خــود گرفــت. عرب هایی 
که وارد اندلس شــدند یکدست 
نبودند: برخی از آن ها از شام و 
برخی از عراق و مصر آمده بودند 
و آداب و رســوم خاصی داشتند 
که بــه آن پایبند بودنــد و در آن 

پیامبر فرمود: کسانی را که خدا و رسولش را با 
شمشیرهایشان یاری کرده اند ]و از جان پیامبر و 
مسلمانان دفاع کرده اند[ چه باز می دارد که اینک 

با زبان هایشان به یاری برنمی خیزند؟
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محیط جدید در عهد والیان و امویان خود را غریب احســاس می کردند. شــعر آن ها نیز همان 
بود که در مشــرق رواج داشت و ایشــان آن را آموخته بودند. اندلس گذشتۀ آن ها را از یادشان 
نبــرد و پیوســته به میراث قدیم پایبند بودند، هوای وطن مألوف در سرشــان بــود و خود را در 
آن دیــار غریب می دیدنــد. عبدالرحمن الداخل روزی نخل خرمایی را دیــد و با حزن و اندوه 
گفت: »نشأت بأرض أنت فیها غریبة / فمثلک فی االقصاء و المنتأی مثلی.« )تو در سرزمینی 

روییده ای که در آن غریبی و من چون تو از وطن خود دورم.(
این حالت تا اوایل قرن یازدهم میالدی دوام داشــت و در شــعر ابن عبدربه، ابن دراج قسطلی، 
ابن شهید، و ابن هانی وجود داشت و اسلوب و معانی اشعار آن ها اکثرًا شرقی بود. آنان اشعار خود 
را به همان شیوۀ قدیم با براعت استهالل و تغزل آغاز می کردند و به توصیف بیابان و شتر و اسب و 
عشق در بادیه می پرداختند. این روند ادامه داشت تا اینکه در قرن یازدهم میالدی جنبش ها برای 
آزادی آغاز شد. در این دوران، شاعران به بیان افکار جدیدشان و توصیف محیط خود پرداختند؛ 
اما باید در نظر داشت که آنان یکباره از تقلید شعر گذشتۀ خود بیرون نیامدند، بلکه این انتقال 
به تدریج روی داد. از مهم ترین شــاعرانی که از تقلید به نوآوری رسیدند، ابن زیدون، ابن عمار، و 
ابن حداد بودند. از جمله عوامل این تطور در شــعر اندلس، دلدادگی شعرا به سرزمینی جدید و 
درک زیبایی های مســحورکنندۀ آن و انس گرفتن با شیوۀ جدید زندگی بود که در کنار پشتوانۀ 
ســنتی آن ها به شعرشان وضعیتی جدید می داد. این نوآوری تا قرن دوازدهم میالدی همچنان 
ادامه داشــت و این در حالی بود که در شرق هم در دوران عباسی شعر راه جدیدی را می پیمود. 
شاعران شاخص این دورانـ  مانند ابن خطیب، ابن خفاجه، ابن عبدون، و ابن حمدیسـ  نخست 
در نوآوری از شــرق تقلید کردند و ســپس در شکستن ساختارها و رهایی از قیود کهن به رقابت 

با شــرقیان پرداختنــد. از مهم ترین 
مظاهر این آزادی طلبی، شــیفتگی 
شاعران به محیط جدید خود و برتری 
دادن آن بر ســایر سرزمین ها و حتی 
بر موطــن قدیم خود بود. ابن ســفر 

مرینی می گوید:

کعب بن زهیر، حســـان بن ثابت، کعب بن 
مالک، و عبدالله بن رواحه نخستین شاعرانی 
بودند که به دفاع از اسالم شعر سرودند.
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»فی أرض اندلس تلتند نعماء / و ال تفارق فیها القلب سراء
و کیف ال تبهج االبصار رؤیتها / و کل روض بها فی الوشی صنعاء

انهارها فضه و المسک تربتها / و الخز روضتها و الّدر حصباء.«
)در اندلس، زندگانی خوش و لذت بخش است و شادی و فرح آن از دل آدمی دور نمی گردد. چگونه 
دیدگان از تماشای آن شادمان نشود که هر باغی از آن مانند صدفی است، جویبارانش نقره گون 
و خاک آن به خوشبویی مشک و مرغزارش از حریر و ریگ های آن چونان مروارید غلتان است؟(

شعر اندلس تفاوت چندانی از حیث فنون بالغی و شعری با شعر پیش از خود ندارد و در برخی 
موارد به کوشــش های ناموفقی برای سرودن آثار حماسی ماننِد حماسۀ ابن عبدربه در وصف 
فتوحات عبدالرحمن ناصر برمی خوریم. این ارجوزه در حدود 450 بیت دارد، اما ارزش ادبی 
آن چشمگیر نیست و بیشتر یک تاریخ منظوم است؛ اما در وصف، شاعران آن دیار آثار فراوانی 
ســرودند و از مجموعۀ اشــعار توصیفی آنان می توانیم به تصویری گویــا و کامل از جنبه های 
گوناگون زندگی مردم در اندلس برســیم. آن ها در شعر خود اسپانیا را با تمام مظاهر طبیعی و 
عجایب معماری و آداب و رسوم شگفت آن وصف کردند و چون تابلویی زیبا پیش روی خواننده 

قرار دادند.
شــعر اندلس از نظر تطور با شــعر عباسی شباهت بســیار دارد و این به خاطر رقابت شاعران 
آن ســامان با شاعران مشرق بود که می کوشیدند شعرشــان مانند شعر عباسی باشد. اگرچه 
در دوره هایی شــاعران اندلس در غــزل و خمریات و توصیفات طبیعــت و بناها نوآوری هایی 
داشتند، ولی در سایر فنوِن شعر یـ  به خصوص در معانی و اسالیبـ  نتوانستند به پای شاعران 
مشــرق برســند و این بدان خاطر است که 
اندلســی ها از فلســفه و منطــق و حکمت، 
آنچنان که شــاعران مشرقی از آن برخوردار 
بودنــد، بهره منــد نبودند. معانی در شــعر 
آن ها ســطحی اســت و در حکمت هرگز به 
پای شاعران شــرقی مانند ابوتمام و متنّبی 

در شعر حّسان بن ثابت، نشان تعالیم 
به خوبی  مجید  قرآن  تأثیر  و  اسالم 

دیده می شود.
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نرســیدند. زبان شاعران اندلس ســلیس و روان است و از صالبتی که در زبان شاعران مشرقی 
دیده می شود در آن خبری نیست. این به واسطۀ دوری آنان از فرهنگ عرب بادیه و تأثیرپذیری 
آنان از لطافت محیط پیرامونی اســت. در تخیل اما اندلســی ها از شرقی ها قوی ترند و خیالی 
رقیــق در توصیفات و غزل هایشــان جریــان دارد که بی تردیــد آن را از طبیعت پیرامونی خود 

گرفته اند. این ابیاِت ابن زقاق باغی مشهور است که می گوید:
»شّق النسیم علیه جیب قمیصه / فانساب من شطیه یطلب ثاره

فتضاحکت ورق الحمام بدوحها / هزءا فضم من الحیاء ازاره.«
)نسیم جامه اش را چاک زد، پس به تاوان خواهی از دو سوی او روان شد. کبوتران بر شاخسار 

درختان به سخره خنده سردادند و او، از شرم، دریدگی جامه اش را به هم آورد.(

فرهنگ اسالمی : حال به شعر عرب در دورۀ مغوالن و ترکان و تحوالت آن در این دوره 
بپردازیم.

امین فروغی : در این دوره از شــعر عربی با دو بخش روبه رو هســتیم: نخست، دورۀ مغول که 
از ســقوط بغداد در سال 1258 م. به دست هالکوخان آغاز می شود و نهایتًا با روی کار آمدن 
سلطان سلیم در سال 1516 م. در شام و مصر پایان می پذیرد؛ و دوم، دورۀ عثمانی که از سال 

1516 م. آغاز و به حملۀ ناپلئون به مصر در سال 1798 م. ختم می شود.
ســالیانی بود که خالفت عباسی رو به ضعف نهاده بود و تنها با تکیه به قدرت ایرانیان و ترکان 
نفس های آخر خود را می کشید. در این دوران، چنگیزخان مغول قبایل مختلف را متحد و به 
سرزمین های مختلف حمله کرد. آن ها از جنوب سیبری به راه افتادند، نخست به طرف شرق 
رفتند، سپس بازگشته به خوارزم و خراسان و عراق حمله کردند و در راه خود خساراتی عظیم 

به بار آوردند.
پس از چنگیزخان، در دورانی که نوادۀ او هالکوخان به قدرت رسید، او به بغداد حمله کرد و آن 
شهر که در آتش اختالفات می سوخت توان مقاومت را از دست داد و سپاه خلیفه المستعصم 
تاب پایداری نداشــت. نهایتًا، شهر در سال 1258 م. سقوط کرد، هالکوخان وارد بغداد شد، 
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دستور قتل خلیفه و بزرگان و ارکان دولت را صادر کرد، و شهر را 40 روز در اختیار سپاهیانش 
قرار داد. مردم بسیاری کشته شدند و کتابخانه ها به آتش کشیده یا به دجله ریخته شد و همۀ 

مظاهر علم و فرهنگ به دست مغوالن نابود گردید.
در دورۀ تیمور، آسیای صغیر ویران شد. او دامنۀ استیالی خود را تا شام گسترش داد و بزرگان 
علم و هنر و ادب را از دم تیغ گذراند، شهرها ویران شد، کتابخانه ها و مدارس در آتش سوخت، 
فشار و ناامنی در سراسر متصرفات به چشم می خورد، و شعر و ادب رو به افول نهاد. آثار نفیس 

از بین رفته، کتابخانه ها سوخته، و اهل علم و ادب بی سر و سامان و دربه در بودند.
در این دوران ُپرمحنت، هر آنچه که موجب تقویت شعر و ادب بود از میان رفت. حاکمان و امرا 
که غیرعرب بودند، جز در مواردی خاص، به شاعران بهایی نمی دادند و از صله و جایزه خبری 
نبود و متاع شــعر خریداری نداشــت؛ پس شــاعران برای گذران زندگی به مشاغل دیگر روی 
آوردند. عصبیت های قومی و قبیله ای که باعث ســرودن اشــعار فخریه و حماسی بود از میان 
رفته بود و برای کسی حالی نمانده بود تا به غزلسرایی بپردازد. شعر عرب در این دوره به سوی 

در دورۀ اموی با 
انبوهی از اشعار 

در مدح و هجو 
حاکمان روبه رو 

هستیم.
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تصّنــع رفــت و از معانــی بدیع 
در آن خبری نبــود؛ فی المثل، 
مــدح  در  حلــی  صفی الدیــن 
ملــک منصــور ارتقــی ـ حاکم 
ماردین ـ 29 قصیده سروده که 
به ارتقیــات معروف اســت. هر 

قصیــده نیز 29 بیت دارد و هر قصیده را به یکی از حروف الفبا اختصاص داده که هم در آغاز 
بیت می آید و هم در قافیه اش.

شــاعران این دوره نخست به توریه متمایل بودند و ســرودن لغزها و معماها رواج یافت و برای 
نشــان دادن قدرت شــاعری خود از کلمات بی نقطه یا نقطه دار در اشعار استفاده کردند یا به 
ساختن ابیاتی که همه از کلمات مصّغر باشد و نیز سرودن مادۀ تاریخ اهتمام داشتند. از میان 
مهم ترین شاعران این دوره می توان به شباب ظریف، ابن الوردی، صفی الدین حّلی، و ابن نباته 

اشاره کرد.
پس از دورۀ پنجم، شــعر عرب وارد ششــمین دورۀ خود )یعنی دورۀ نهضت( می شود. در این 
گفت گو مجال آن نیســت هر دوره را به صورت گســترده و به تفضیل بررســی کنیم و تنها به 

اشاراتی به تحوالت هر دوره بسنده می کنیم.
عوامل زیادی در به وجود آمدن دورۀ نهضت در شعر عربی قابل بررسی است. بعد از جنگ های 
صلیبی، کشورهای مشــرق عرب مدتی طوالنی در انزوا می زیستند و در خود فرو رفته بودند. 
در قرن پانزدهم و شانزدهم که غرب پایه های نهضت علمی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی 
خــود را مبتنی بر اصول جدید بنا نهاد، در شــرق هنوز خبری نبود و بالد اســالمی به زندگی 
ســنتی خود ادامه می دادند. اما آن چنان که در دوران تاریک قرون وسطی مشرق زمین باعث 
پدید آمدن تحول در اروپا شــد، این بار شــرق بود که چشــم به تحوالت اروپا دوخت و به امید 
تحوّلی در پی برخورد شرق و غرب عالم بود. پیش از سایر سرزمین های عربی، برخورد فرهنگ 
شرقی و غربی در لبنان روی داد و در کنار سایر عوامل تأثیرگذار در این نهضت، این برخورد که 

جزئی از آن بود باعث به وجود آمدن مقدمات تحوالت در سرزمین های اسالمی شد.

شاعران شیعهـ  مثل کمیت بن زید اسدی و عبدی 
کوفیـ  تنها بر اساس عشق به خاندان رسالت و 
اسالم ناب محمدی شعر می سرودند.
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رهبــران نهضــت لبنان بــا الگو قــرار دادن 
فرهنگ غرب شــروع به ایجاد تحول کردند 
و به گردآوری نســخ خطــی و ترجمۀ کتب 
غربی به عربی و عربی به زبان های اروپایی 
پرداختنــد. )پــس از مدتی ســوریه هم به 
ایــن نهضت پیوســت.( صنعت چــاپ وارد 
ســرزمین های عربی شــد و مدارس بسیاری تأســیس شــد که در این میان لبنان در این کار 
پیشتاز بود. شعر و ادب هم در این دوران پابه پای سایر پدیده ها در حال تحول بود. پیش از این 
نهضت، شــعر دچار انحطاط شــده بود )بازی های زبانی و لفظی میدان دار عرصۀ شعر و ادب 
شده بود( و مانند سایر شئون فرهنگی خود را آماده می کرد تا وارد عصر جدیدی شود، که شد و 
حرکت آن تا روزگار ما ادامه دارد. شاعرانی چون ناصیف یازجی، محمود سامی بارودی، حافظ 
ابراهیم، احمد شوقی، سلیمان بستانی، جبران خلیل جبران، جرجی زیدان، و بسیاری دیگر 
از جمله شخصیت های تأثیرگذار در نهضت شعر عربی بودند. بررسی ابعاد و زوایای این نهضت 

به راستی مجال واسعی می طلبد و از حوصلۀ این بحث خارج است.

فرهنگ اسالمی : تفاوت شاعران اهل بیت)ع(ـ  که از آن ها به عنوان شاعران عقیده یاد 
می شودـ  با سایر شاعران در دوره های مختلف شعری در ادبیات عرب چیست؟

امین فروغــی : با بررســی دوره های شــعر عرب از عصر جاهلــی تادوره های بعــد، این نکته 
به وضوح خودنمایی می کند که شــاعران هر دوره پیوســته برای اغراضی شــعر می سرودند و 
عمدتًا انگیزهای مادی و آنچه مربوط به زندگی دنیایی ایشــان بود را در نظر داشــتند و شــعر 
آنان وســیله ای برای برآورده شدن نیازهای دنیوی ایشان بود. شاعر عصر جاهلی در پاسخ به 
تمنیات شــخصی و ســپس قبیله ای شعر می ســرود و افق پرواز او بیش از آسمان قبیله و قوم 
خود نبود. شاعران اموی و عباسی و دوره های بعدی نیز پیوسته در پی اغراض ماّدی و دنیایی 
بودند. یکی در پی ســتودن نژاد خود و قبیلۀ خود شعر می سرود، و دیگری در پی مال و ثروت 

شعر عرب در عصر عباسی از صحرا 
به محافل لهو و لعب و موسیقی و 

طرب پا گذاشت.
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بود پس زبان به مدح حاکمان و امرا می گشــود، و دیگری از ترس جانش به اجبار به تمّلق رو 
می آورد. در خوش بینانه ترین شکل، انگیزۀ شاعر عشق و دلدادگی شخصی بود.

اما در میان انبوه شاعران عرب، تعداد انگشت شماری از ایشان را می بینیم که نه در پی تمّنیات 
جســمی و مادی خود، نه در پی تحصیل مال و ثروت، نه بیمناک از حاکمان، و نه در پی فخر 
به قوم و قبیله و نژاد خود بودند. این شــاعران که می توانیم از آنان به عنوان شــاعران عقیده و 
ستایشــگران نور یاد کنیم در پی حقیقت بودند و در راه رســیدن به آن سر از پا نمی شناختند، 
بی قرار در وادی طلب گام می زدند و خود را افتان و خیزان به سوی نور می کشیدند. ایشان در 
پی ثروت و امنیت و آسایش نبودند، بلکه جان و مال و امنیت و آسایش خود را در راه حق جویی 
از دســت می دادند. به راستی، اگر با نگاهی فارغ از تعصب به شاعران دوره های مختلف شعر 

عرب بنگریم، این گروه از هرجهت شاخص اند و با همگنان خود تفاوت دارند.
در میان ایشان، چند شاعر برجسته مانند کمیت بن زید اسدی و دعبل خزاعی دیده می شوند 
که از آنان باید با عنوان شاعران شهید یاد کنیم. اینان در راه دفاع از شخصیتی معنوی مانند 

در عصر عباسی، 
بر شمار شاعران 
عرب افزوده شد 
و بزرگانی چون 
ابوالعالء معری، 
ابن فارص، و 
شریف رضی در 
شعر عرب ظهور 
کردند.
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امیرمؤمنان علی)ع( از جان خود گذشــته و آوارۀ کوه و صحرا و دربه در شــهرها شدند و تا پایان 
عمر دست از مجاهدت و حق گویی خود برنداشتند.

کمیت بن زید اسدی جان خود را در راه عقیده اش از دست داد و هرگز از هیچ یک از ممدوحان 
خود صله ای دریافت نکرد. تمام هدایا و صله هایی را که اهل بیت)ع( برای او می فرستادند با کمال 
ادب رد می کــرد و باز پس می فرســتاد و می گفت: »من برای رضای خدا شــعر می گویم.« او به 
بانگ بلند عقیدۀ خود را می ســرود و می گفت: »فمالی ااّل آل احمد شــیعه / و مالی ااّل مشعب 
الحق مشعب.« )مرا جز خانۀ پیامبر)ص( اولیایی و جز راه حق راهی نیست.( کمیت با شجاعت و 
پایمردی در راه حق گام می زد و از هیچ خطری نمی هراســید و می گفت: »فال زلت فیهم حیث 
یتّهموننی / و ال زلت فی اشیاعهم اتقلب.« )پیوسته در میان ایشان بودم تا اینکه مردمان مرا آماج 

تهمت ها کردند، اما من پیوسته در جمع دوستان آنان و شیعیان حاضر خواهم بود.(
اینــان عمری را در راه حق جویی و حق گویی به پیکار با ظالمــان و دفاع از مظلومان گذراندند و 
از هیچ خطری نهراسیدند و برخی از ایشان جان خود را بر سر این کار و بار نهادند. این گروه از 
شاعران معنویت و اخالق و صفات انسانی را فریاد می زدند و با شمشیر زبان خود، چون توفانی 
خانمان برانداز، بر ســر ســتمکاران فرود می آمدند؛ شاعرانی که منافع شــخصی خود را فدای 
آرمان های بلند انسانی کردند و آرامش و آسایش خود را در راه ترویج حق و عدالت نادیده گرفتند. 
ســید اسماعیل حمیریـ  که از او به عنوان سیدالشــعرا یاد می شودـ  در راه محبت امیرمؤمنان 
علی)ع( از خانواده طرد شــد. پدر و مادرش که با اعتقادات او سخت مخالف بودند و تا آنجا پیش 
رفتند که قصد جان فرزند خود را کردند. او از خانۀ خویش رانده شــد، اما دســت از عقیده و باور 

خود برنداشت. او در جایی محبت خود نسبت به اهل بیت)ع( را این گونه می ُسراید:
کره أن اطلیل بمجلس / الذکر فیه آلل بیت محمد »انی أل

الذکر فیه ألحمد و وصیه / و بنیه ذلک مجلس قصف ردی.«
)من از نشستن در مجلسی که در آن از اهل بیت محمد)ص( یاد نمی شود بیزارم. مجلسی که در 
آن پیامبر)ص( و وصی او علی بن ابی طالب)ع( و فرزندانش یاد نشوند مجلس پلیدی است( و در 
جای دیگر می گوید: »و اذا الرجال توســلوا بوسیله / فوسیلتی حّبی آلل محمد.« )هنگامی 
که هریک از مردمان به وسیله ای متوسل می شوند، من به محبت آل محمد چنگ خواهم زد.(
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دعبل خزاعی ـ شــاعر دار بــه دوش اهل بیت)ع( ـ عمری را به جنگ و جهاد ســپری کرد و بی 
ســر و سامان، از این شــهر به آن شهر و از این بادیه به آن بادیه، از چنگ دشمنان می گریخت 
و با شعر خود به پیکار با ستمکاران می پرداخت. او خود در قصیدۀ »مدارس آیات« می گوید: 
»الم تر اّنی مذ ثالثین حجته /  أروح و اغدو دائم الحســرات.« )آیا نمی بینی که من 30 ســال 
اســت که شب و روزم را به غم و حسرت و اندوه می گذرانم؟( و در جای دیگر می گوید: »احب 
قّصــی الرحم من أجل حّبکم / و اهجر فیکم اســرتی و بناتــی.« )ای آل محمد! من دورترین 
خویشــاوندان خود را اگر دوستدار شمایند دوســت می دارم و نزدیکان و دختران خود را اگر با 

محبت شما بیگانه اند از خود می رانم.( 
باری، این گروه از شــاعران به راســتی با همگنان خــود از هر جهت متفاوت انــد و باید گفت 

شاعرانی از این دست آبروی جهان شعر و ادب اند.

فرهنگ اسالمی : استاد امین فروغی، از اینکه در این گفت وگو شرکت فرمودید کمال 
سپاس و تشکر را داریم.


