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در ظرف جغرافیایی تمدن اسالمی 
یکا قرار دارد؟ ینه هایی در برابر دولت آمر چه گز

ســـخـــن نـــخســـت
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کاخ سفیِد واشنگتن می آید؛  کسی به  که چه  بحث بر ســــر این نیست 

که آیا  موضوع بحث شــــخصیت جو بایدن و دونالد ترامپ هم نیست 

تفاوت آن ها لفظی اســــت یا معنوی، و آیا آن ها اصــــواًل با هم یک جو 

تفاوت دارند یا نه؛ بحث بر سر این است که در ظرف جغرافیایی تمدن 

گزینه هایی در برابــــر دولت آمریکا قــــرار دارد. با ذکر چند  اســــامی چه 

مقدمه، به نتیجه گیری می پردازیم.

یک. ظرف جغرافیایی تمدن اســــامی کجاســــت؟ منظــــور ما از ظرف 

که تمدن اسامی در آن  جغرافیایی تمدن اســــامی منطقه ای اســــت 

پدید آمده است؛ یعنی غرب آسیا و شمال آفریقا و جنوب غرب اروپا.

که در این ظــــرف جغرافیایی-به ویژه،  دو. نزدیــــک به نیم قرن اســــت 

گرفته است.  در غرب آسیا و شــــمال آفریقا-حرکت های اسامی شکل 

با پیروزی انقاب اســــامی، موج اسام خواهی در این منطقه شدت و 

سرعت بیشتری هم پیدا کرده است. 

ســــه. نوزایی حرکت های اســــامی در ظرف جغرافیایی تمدن اسامی 

ادامۀ ســــیر تکاملی تاریخ اســــت. ایــــن نوزایی در مقابــــل تمدن غرب 

نیســــت و حتی به یک معنا در ادامۀ آن است. تمدن غرب به نیازهای 
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زیســــتی انســــان پاســــخ داد و پاســــخ های خوبی هم داد: در پزشکی، 

آنتی بیوتیک ها به مخاطــــرات بیماری های عفونی پایان دادند یا از آن 

کاســــتند، و در حمل ونقل و ارتباطات و مهندســــی و علوم  مخاطرات 

فضایی و ژنتیک تحوالت مهمی رخ داد. اینک تمدن نوین اســــامی  

می خواهد به نیازهای سرشتی انسان پاسخ دهد. تمدن غرب چگونه 

کردن را به ما آموخت و تمدن نوین اسامی  از چیستِی خود محافظت 

چگونه کیستِی خدایِی خود را آفریدن را به ما خواهد آموخت.

در عرصۀ سیاســــت، حرکت های نوین و پیشرو اسامی در مقابل نظام 

جهانی دوقطبی قرار گرفته است. این رویارویی نه به دلیل نوع و جنس 

که بیشــــتر به دلیل نوع برداشت و  سیاست ورزی حرکت های اسامی 

برخورد دو قطب نظام جهانی با این حرکت هاست.

چهار. برداشــــت دو قطب نظام جهانــــی و برخورد آن ها با این حرکت ها 

تا انــــدازه ای متفــــاوت بوده اســــت. روســــیه در دوران سیاســــت ورزی 

مارکسیســــتی به تاریخ اهمیت ویژه ای می داد. اصواًل، مارکسیست ها 

که آمیختــــه ای از نظریه های  نوعی از فلســــفۀ تاریخ را ارائــــه می دادند 

القایی و اغوایــــی و داده های تاریخی بود. روس ها همچنین از نزدیک 

با جهان اســــام در تماس بودند و بخشی از این جغرافیا قبًا در داخل 

مرزهــــای امپراتورِی آن ها قرار داشــــت و اینک در حوزۀ نفــــوذ آنان قرار 

دارد. بنابراین، روس ها بهتر از رقیب سیاسی و شریک استراتژیک خود 

)آمریکایی ها( توانستند با این تحوالت کنار بیایند. 

که بــــا زور )از تفنگ برای  ولــــی آمریکایی ها وارث یــــک امپراتوری اند 

خ پوست تا بمب اتمی برای ارعاب تمام مردم  قتل عام میلیون ها سر

جهــــان( و زر )از طــــا و نفت در قارۀ آمریکا تا المــــاس و نفت در آفریقا 

و اورانیوم و نفت در آســــیا( و تزویر )از افســــانۀ هولوکاست تا داستان 
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فتــــح ماه و از نمایشــــنامۀ 11 ســــپتامبر تــــا ادعای مبارزه بــــا داعش( 

کشــــور تصور می کنند برای همیشه  پدید آمده است. زمامداران این 

کنند و همیشــــه پیروز  می تواننــــد با زر و زور و تزویر بر جهان حکومت 

هر میدان باشند. 

گرچه نه به موقع، باالخره متوجــــه تغییر روند تاریخ در  پنج. روســــیه، ا

که شنی های تانک های  ظرف جغرافیایی تمدن اســــامی شد. وقتی 

ک و خون مردم افغانســــتان فرورفت، وقتی  ارتش ســــرخ در باتاق خا

گرفت، وقتی سربازان  موج اسام خواهی آســــیای مرکزی و قفقاز را فرا

ازبــــک و تاجیــــک و قرقیــــز و آذری از میدان های جنگ افغانســــتان با 

قــــرآن به موطن خود برگشــــتند، و وقتی در تاجیکســــتان مردم آماده 

کشــــور خود را در راه احیای اسام  که پنج تا 10 درصِد جمعیت  شدند 

قربانی کنند، روس ها متوجه شدند که روند تاریخ در ظرف جغرافیایی 

کرده و این منطقه در یک پیچ جدید تاریخی قرار  تمدن اسامی تغییر 

گزیرند با آن هماهنگ شوند تا موجودیت و منافعشان  گرفته است و نا

کنند. روس ها  حفظ شود و از آن باالتر به منافع جدید دسترسی پیدا 

بــــرای تطابق با تحوالت محیطی دســــت به اقداماتی دســــت زدند: از 

ج شدند و پای خود را از روی گلوی مردم فقیر و ضعیف  افغانستان خار

افغانستان برداشتند؛ از مارکسیسم به ناسیونالیسم تغییر موضع دادند 

و از ادامــــۀ بازی در نظام جهانی دو قطبی ســــر بــــاز زدند؛ و ایالت های 

کشــــورهای مستقل مشــــترک المنافع با  مسلمان نشــــین را به عنوان 

گرچه، بین این نو-کشورها، نقاط ملتهبی- کردند )ا روســــیه معرفی 

مثل قره باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنســــتان و ســــمرقند وبخارا 

بین ازبکستان و تاجیکســــتان-را برای مداخلۀ احتمالی در روز مبادا 

باقی گذاشتند(.
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کردند روابط روان و ســــالمی با محور مقاومت اسامی- آن ها ســــعی 

که روند جدید تاریخ را در ظرف جغرافیایی تمدن اســــامی نمایندگی 

می کند-برقرار کنند و در این راه تا آنجا جلو رفتند که جمهوری اسامی 

گر  که ا ایران را شــــریک راهبردی خود شناختند. شک نداشته باشید 

روزی سازمان ملل مسلمان تأسیس شود، روسیه، به حکم جمعیت 

گــــر از بنیانگذاران آن نباشــــد حتمًا یکــــی از اعضای  مســــلمان خود، ا

کما اینکه چین و هند نیــــز چنین موقعیتی  تأثیرگــــذار آن خواهد بــــود 

خواهند داشت.

شش. آمریکا در مقابل تحوالت محیطِی ظرف جغرافیایی تمدن اسامی 

که با رهبری و حمایت آمریکا و  رفتار متفاوتی داشــــت و دارد. اقداماتی 

گرفت به این ترتیب  همراهی غرب در مقابل انقاب اســــامی صــــورت 

گروهک های تروریســــتی در ایران اسامی- اســــت: )1( ایجاد و تقویت 

گروه های  کوملــــه، و...؛ )2( ایجــــاد و تقویت  ماننِد منافقیــــن، فرقان، 

که تعدادشان در ســــال های اول  مارکسیســــتی و شــــبِه مارکسیســــتی 

انقاب به ده ها گروه می رسید؛ )3( حمایت از گروهک های تجزیه طلب 

در نقاط مرزی کشور؛ )4( برپایی جنگ تحمیلی علیه انقاب اسامی با 

نیروی نظامی صدام و تقویت آن به وسیلۀ مزدورانی از کشورهای عربی، 

حمایــــت مالی ارتجاع عرب، و حمایت نظامی و سیاســــی و تبلیغاتی و 

کشورهای غربی؛ )5( کودتای نوژه؛ )6( استفاده  اطاعاتی آمریکا و سایر 

از حزب خلق مســــلمان برای ایجاد جنگ داخلی در ایران؛ )7( جنگ 

روانی بی ســــابقه علیه انقاب اسامی و اسام هراسی و ایران هراسی در 

مقیاس جهانی؛ )8( تهاجم فرهنگی علیه مردم ایران و مســــلمانان در 

سایر کشورهای اسامی؛ )9( حمایت از چهره های ورشکستۀ سیاسی، 

که در پی تجدید نظر بودند، انقابی های پشــــیمان و  نظریه پردازانــــی 
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که به سیاه نمایی می پردازند؛  دنیادوســــت، و هنرمندان وطن فروش 

)10( توزیع هرویین و ســــایر مواد مخدر صنعتی در ایران، با اســــتفاده از 

کستان، برای اقدام علیه مردم ایران؛ )11( محاصرۀ  ک افغانستان و پا خا

اقتصادی، سیاســــی، بانکــــی، و تبلیغاتی ایــــران؛ )12( تجهیز و تمویل 

که علیه محور مقاومت اســــامی به وجود  دشــــمنان کوچک و بزرگــــی 

کشــــوری و لشــــکری و چهره های ذی نفوِذ  آورده اند؛ )13( ترور مقامات 

محور مقاومت اسامی؛ )14( تأسیس طالبان، القاعده، جبهة النصرة،  

احــــرار الشــــام، و...؛ )15( تحمیل جنگ تروریســــتی به ملت ســــوریه و 

کشور؛ )16( ترور چهره های انقابی  دولت استقال طلب و مســــتقّل آن 

کستان، بحرین، و...؛ )17( ترور  در لبنان، سوریه، عراق، افغانستان، پا

ســــرداران مبارزه با تروریســــت ها-نظیِر سردار ســــلیمانی و ابومهدی 

المهندس؛ )18( ایجــــاد پایگاه های متعدد نظامی در اطراف ایران-در 

عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان، قطر، عربستان، بحرین، 

کشــــور مســــتقل و آزادی خواه یمن؛ و ده ها توطئۀ  و...؛ )19( حمله به 

کوچک و بزرگ دیگر.

که آمریــــکا تا امروز به دســــت آورده بدین ترتیب  در مقابــــل، نتایجی 

اســــت: )الف( تخریــــب راهبردی روابط بــــا جمهوری اســــامی ایران؛ 

)ب( رشــــد حرکت هــــای اســــامی مترقــــی و مردمی در سراســــر ظرف 

جغرافیایی تمدن اســــامی؛ )پ( شکســــت های متوالی رژیم اشغالگر 

قــــدس از مقاومــــت اســــامی در لبنــــان و غــــزه؛ )ت( پایان اســــطورۀ 

ابرقدرتی آمریکا و افزایش نفوذ رقبای سیاسی و اقتصادی و مخالفان 

ایدئولوژیک آن-به ترتیب، نظیِر روســــیه و چیــــن و ایران؛ )ث( افول 

ســــیطرۀ جهانی آمریکا؛ )ج( ارتقای نفوذ انقاب اســــامی در سراســــر 

ک؛  ظرف جغرافیایی تمدن اســــامی از سطح احساس به سطح ادرا
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)چ( آشــــکارتر شدن چهرۀ انکارُشدۀ اســــام ناب محمدی؛ )ح( آشکار 

شدن حقیقت و حقانیت نظام سیاســــی امامت؛ )خ( پیشرفت های 

ســــریع و وسیع ایران در دانش هسته ای، نانو، سلول های بنیادین، 

گونه ای  و...؛ )د( افزایــــش صادرات غیر نفتــــی و صنعتــــی ایران-به 

کــــه امــــروز ایران در آســــتانۀ تحقــــق آرمــــان اقتصاد بــــدون نفت قرار 

گرفته است؛ )ذ( خودکفایی ایران در صنایع نظامی تا حّد بازدارندگی؛ 

)ر( تقویت جایگاه حرکت های انقابی اســــامی در عراق، فلســــطین، 

لبنان، یمن، و...؛ )ز( تشــــکیل یک بلوک سیاســــی جدید در آسیا با 

گرایش به اسام  حضور ایران و روسیه و چین؛ )ژ( افزایش یا پیدایش 

گرایی بیــــن اروپای ژرمن و  در سراســــر اروپا و آمریــــکا؛ )س( افزایش وا

که از این  کســــون؛ و مــــوارد دیگری  رومن و فرانک با اروپای آنگلوسا

ج است. مجال خار

نتیجه گیری. این همه شکســــت باید برای ســــر عقل آمدن امپریالیسم 

کافی باشد. سیســــتم ها برای حفظ بقای خود یا باید محیط را  آمریکا 

که غرب به رهبری آمریکا تا امروز در مقابل  کنند )راهی  با خود منطبق 

کنند  انقاب اسامی رفته است( یا خود را با تحوالت محیطی منطبق 

که روســــیه پیموده است(. راه نخست به بن بست رسیده است:   )راهی 

کاران آمریکایی، از هانتینگتون تا فوکویاما در نظریه پردازی  نومحافظه 

کوشــــش ها و  و از جــــرج بوش تــــا دونالد ترامپ در سیاســــت، در همۀ 

کام مانده و سبب سرشکستگی غرب شده اند . تنها  پویش های خود نا

راه باقی مانــــده برای غرب قبول واقعیــــت و تطابق با تحوالت محیطی 

کار آمدن رژیم های واقعًا  اســــت. الزمۀ پذیرش این راهبرد قبــــول روی 

مردم ســــاالر در ظرف جغرافیایی تمدن اسامی-به ویژه، در عربستان 

سعودی و فلسطین اشغالی-است.



10 
حۀ

صف
 / 

65
رۀ 

ما
ش

ی/ 
الم

س
گ ا

هن
فر

آیا امپریالیسم آمریکا سر عقل آمده است؟ باید منتظر رفتار دولت جدید 

که هرگز آمادۀ پذیرش واقعیت  در آمریکا ماند و دید. ترامپ نشــــان داد 

نیســــت و حتی واقعیت های کشور خودش را نمی بیند و نمی شناسد، 

چه رســــد به واقعیت های تحول در جهان امروز. متأسفانه، بایدن نیز 

نشان نداده که آمادگی پذیرش واقعیت را دارد. اما مسئله این است که 

گر تو واقعیت را نبینی، واقعیت تو را می بیند و زیر پای خود می گذارد.  ا

این قانون تاریخ است.

سردبیر



فرصت ها و چالش های غرب آسیا 
یکا برای سلطه جویی آمر

تهمینه بختیاری
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که  انتخابات  ســــال 2020 م. ریاست جمهوری آمریکا در حالی برگزار شد 

به نظر می رسد همچنان غرب آسیا مرکز توجه رئیس جمهور آیندۀ این 

کشــــور خواهد بود. در این یادداشــــت، به چالش ها و فرصت های این 

منطقه برای رئیس جمهور آیندۀ این کشور می پردازیم. 

چرا غرب آسیا مهم است؟ 

که آن را برای همۀ بازیگران  منطقۀ غرب آســــیا ویژگی های مهمی دارد 

بین المللی جذاب می کند. وجود دولت هــــای ضعیف، بحران اقتدار، 

و مداخات قدرت های فرامنطقه ای از مهم ترین چالش های منطقۀ 

که ذخایر انرژی موجود در این  غرب آسیاست. بیش از یک قرن است 

منطقه آن را به نبض اقتصاد جهان تبدیل کرده است.  بر اساس گزارش 

سازمان غیر دولتی شفافیت بین المللی، 31 درصِد تولید جهانی نفت 

در منطقۀ غرب آسیا صورت می گیرد و 57 درصِد ذخایر جهانی نفت  و 

گاز طبیعی جهان در این منطقه قرار دارد. غرب آســــیا  41 درصِد ذخایر 

گون  است و سه  همچنین شاهراه انتقال انرژی و کاالها و تجهیزات گونا

قارۀ آفریقا، آسیا، و اروپا را به هم پیوند می دهد. 
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قدرت های بزرگ جهانی، با توجه به این ویژگی ها، همواره در پی اعمال 

نفوذ در منطقۀ غرب آســــیا بوده اند؛ در عیــــن حال، تاش برای اعمال 

نظــــم مورد نظر قدرت های بزرگ در خاورمیانــــه همواره با چالش های 

که در سال های اخیر  جدی مواجه بوده است. تروریسم و افراط گرایی، 

در گروه داعش متبلور شد، از نتایج این اعمال نفوذ آمریکا و غرب است. 

در منطقۀ غرب آســــیا، بازیگــــران دولتی  منطقه ای )ماننِد عربســــتان 

ســــعودی(، بازیگران دولتی خارجی )ماننِد دولــــت آمریکا(، و بازیگران 

که بعضًا دســــت در دســــت هم علیه  غیر دولتی نقش آفرینی می کنند 

مقاومت ملت های مظلوم منطقه و مقاومت اســــامی توطئه و اقدام 

کنــــون یک محــــور عبری-غربی بــــه نفع اســــتکبار و علیه  می کننــــد. ا

مستضعفان در این منطقه شکل گرفته است.

یکا برای تسلط بر غرب آسیا  چالش ها و فرصت های آمر

اهمیت منطقۀ غرب آســــیا برای آمریکا را می توان در دکترین رؤســــای 

کرد. می توان گفت  جمهور و اســــناد باالدستی دولت آمریکا مشــــاهده 

آمریکا در منطقۀ غرب آسیا اهداف راهبردی،  اقتصادی، و هنجاری را 

دنبال می کند. 

یکایی  ین چالش برای نظم آمر مقاومت، مهم تر

مؤلفه هــــای هویتــــی، ایدئولوژیک، ارزشــــی، و اعتقــــادی و بهره گیری 

از ابزارهــــای مادی به اســــتحکام جبهۀ مقاومــــت در برابر تهدیدهای 

منطقه ای و بین المللی منجر شده اســــت. جمهوری اســــامی ایران و 

کشــــورهای مســــتقل و حزب اهلل به  جمهوری عربی ســــوریه به عنوان 

کانون محور مقاومت قرار  عنوان یک جنبش آزادی بخش اســــامی در 
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دارند؛ مسلمانان انقابی عراق و انصاراهلل یمن و گروه های دیگر منطقه 

که روحیۀ ضّد اســــتکباری دارند در این محور جا می گیرند. تقابل  هم 

با آمریکا و مخالفت با مطامع این قدرت استعماری در محور مقاومت 

مشهود است. 

یــکا در منطقــۀ غــرب آســیا در پــی اهداف راهبــردی، ســاختاری، و  آمر

هنجاری است.

که یکــــی از مهم ترین جنبش هــــای آزادی بخش در  حزب اهلل لبنــــان، 

منطقه است، در مقابل دست درازی های غرب در منطقه و همچنین 

تجاوز رژیم صهیونیستی )متحد استراتژیک آمریکا( ایستادگی می کند. 

ایــــن جنبش مردمی در دو دهۀ اخیر به یک قدرت اثرگذار و انکارناپذیر 

در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، و نظامی تبدیل 

شــــده و توانسته اســــت بین هویت اســــامی و هویت ملــــی لبنانی )که 

می تواند همۀ لبنانی ها را حول اهــــداف مهمی مانند دفاع و مقاومت 

کند.  مشــــروع در مقابــــل تجاوز اســــرائیل متحد ســــازد( پیوند برقــــرار 

حزب اهلل، نه تنها در داخل لبنان بلکــــه در جهان عرب، مقاومت را در 

کــــرد و آن را به بافت اجتماعی و  ســــطح یک مطالبۀ منطقه ای مطرح 

مردمی منطقه گره زد. 

مبارزه با ستم گســــتری رژیم صهیونیســــتی و پایان دادن به اشغالگری 

اراضی فلســــطینی مهم ترین هــــدف محور مقاومت اســــت؛ به همین 

دلیل، برخــــی از متحدان آمریــــکا در منطقه-به ویژه، رژیم ســــرکوبگر 

که ساز علنی ســــازی روابط با رژیم صهیونیستی را  عربســــتان سعودی 

کوک کرده است-با محور مقاومت تعارض جدی دارند.
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جمهوری اسالمی ایران، چالش جدی 

کلیدی ترین  که به ســــقوط یکــــی از  پــــس از پیروزی انقاب اســــامی، 

رژیم های دست نشــــاندۀ آمریکا در غرب آســــیا منجر شد، واشنگتن از 

هیچ تاشــــی برای تغییر رژیم جمهوری در ایران فروگذار نکرده اســــت. 

در نتیجۀ این تاش ها، نه تنها رژیم منتخب مردم ایران در عمل تغییر 

نکرد، بلکه قدرت و نفوذ منطقه ای جمهوری اســــامی ایران به برکت 

گسترش  مفاهیم هویتی و هنجارِی مســــتتر در پیام انقاب اســــامی 

یافت. 

اهداف جمهوری اسامی ایران در منطقۀ غرب آسیا در راستای منافع 

ملت های منطقه و در تقابل کامل با اهداف آمریکاست. تشکیل و تقویت 

حزب اهلل  و حمایت ایران از جنبش های آزادی خواه و استکبارســــتیز در 

چارچوب همین الگوســــت، و مواضع ایران در حمایــــت قاطع از مردم 

مظلوم محور مقاومت و همخوانی این مواضع با بافت اجتماعی منطقه 

به نفوذ معنوی انقاب اسامی ایران سرعت می دهد. 

عربســتان ســعودی سیاســت آشکارســازی اتحاد راهبردی خود با صهیونیسم 

جهانی را در پیش گرفته و دشمن نهضت های آزادی بخش اسالمی است.
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که هدف آن مقابله با مداخلۀ عوامل  صدور اندیشۀ انقاب اسامی، 

خارجی در منطقه و اســــتثمار مسلمانان است، در سال های نخست 

پیروزی انقاب اســــامی از مهم ترین نگرانی هــــای آمریکا و  غرب بود؛ 

ارائۀ یک الگوی اســــامی مبتنی بر فرهنگ و هویت اسامی با اهداف 

غرب برای تحکیم سلطه و تخریب استقال ملت ها مغایرت داشت. 

کنــــون نیز ایران یکی از بزرگ ترین چالش هــــای آمریکا در منطقه و از  ا

کشــــور در خاورمیانه محســــوب  عوامل اصلی فرســــایندۀ  قدرت این 

می شود. 

یالیســم  هــدف جمهوری اســالمی ایــران در منطقه مقاومت در برابر امپر

جهانی و پایگاه های منطقه ای آن است.

وسیه به عنوان رقیب فرامنطقه ای چالش ر

تحلیلگران معتقدند روســــیه، بر خاف آمریکا، توانسته اســــت روابط 

کشورهای مســــتقل منطقۀ غرب آسیا )از ایران  بســــیار دوستانه ای با 

کند.  گرفته تا سوریه( برقرار و اعتماد همۀ بازیگران منطقه ای را جلب 

روسیه در دهۀ دوم قرن بیست و یکم به دنبال افزایش قدرت خود در 

نظام بین المللی است. 

کشــــور بــــرای تغییر وضع موجــــود و افزایش ســــهم قدرت  تــــاش این 

می تواند با سهم آمریکا در ساختار قدرت و تمایل آمریکا به حفظ وضع 

گفت روسیه یک چالش  کند؛ به این ترتیب، می توان  موجود  تداخل 

مهم و فرساینده برای اهداف راهبردی و اقتصادی آمریکا در غرب آسیا 

محسوب می شود. 
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اختالفات، فرصتی برای فروش تسلیحات

گــــزارش فوریــــۀ 2017 م. مرکــــز بین المللــــی تحقیقات صلح  بر اســــاس 

اســــتکهلم، از ســــال 2004 تا 2016 م. روند معامات اسلحه در جهان تا 

که باالترین میزان بعد از پایان جنگ  8.4 درصد رشــــد نشان می دهد 

سرد است. 

گزارش، بین ســــال های 2007-2016 م. واردات اســــلحۀ  بر اســــاس این 

رژیم هــــای تحت فرمان غــــرب در منطقۀ خاورمیانه حــــدود 86 درصد 

کّل واردات اســــلحۀ جهان را  افزایــــش یافته و این دولت هــــا 29 درصِد 

به خود اختصاص داده اند. عربستان ســــعودی بین سال های 2012-

کشــــور واردکنندۀ تســــلیحات در جهان بوده و واردات  2016 م. دومین 

ســــاح آن طــــی دورۀ زمانــــی 2007 -2011 م. حــــدود 212 درصــــد رشــــد 

داشته اســــت. در مدت مشــــابه، واردات اســــلحۀ دولت قطــــر نیز 245 

درصد افزایش یافته است. )متأسفانه، بیشتر این تسلیحات علیه مردم 

منطقه-به ویژه، مردم یمن-به کار گرفته شد!(

ل ژی، فرصتی برای اخال انر

کشــــور در  رســــانه های آمریکایی، برای پیشــــبرد اهداف راهبردی این 

تسلط بر منطقۀ غرب آسیا، همواره افکار عمومی این منطقه را این گونه 

توجیه می کنند که مداخلۀ آمریکا در این منطقه به دلیل نیاز به ذخایر 

انرژی آن منطقه است. پژوهش دانشگاه تگزاس در سال 2015 م. نشان 

که بیشتر نفت آمریکا  می دهد که 58 درصد از آمریکایی ها بر این باورند 

از عربستان و 15 درصد آن از عراق تأمین می شود، اما واقعیت این است 

کــــه آمریکا فقط 22 درصد از انرژی مورد نیاز خود را از نفت عربســــتان و 

عراق تأمین می کند!
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البته ســــلطه بر بازار نفت به هدف ســــلطه بر جهان همــــواره مورد نظر 

گاز آمریکا به اندازه ای اســــت  رژیم آمریکا بوده اســــت، اما ذخایر نفت و 

که نمی توان منابع انرژی منطقۀ غرب آســــیا را هدف اقتصادی آمریکا 

دانست. ذخایر نفت و گاز منطقه بهانه ای برای اعمال فشار به کشورها 

کردن آنان با منافع آمریکا و برقراری نظم امنیتی مورد نظر آن  و همسو 

کشور است.

نتیجه گیری 

به طور کلی، به نظر می رسد هویت مردمِی مقاومت اسامی بزرگ ترین 

چالش آمریکا در منطقۀ غرب آسیاســــت. محــــور مقاومت یک جریان 

که از بازیگران دولتی و  هویتی سازگار با بافت اجتماعی منطقه اســــت 

که مقابله با آن برای  غیر دولتی تشــــکیل شده و حرکتی جدی اســــت 

آمریکا و محور محافظه کارِی منطقه بسیار دشوار است. 

کاخ سفید  کسی سکان دار  در چنین شــــرایطی، صرف نظر از اینکه چه 

است،   غرب آسیا برای واشنگتن یک تنگنای امنیتی محسوب می شود:  

واشــــنگتن از یک سو در پی تسلط بر آن است؛ اما از سوی دیگر، تقابل 

با هویــــت مردمی مقاومت در این منطقه می تواند میلیاردها دالر پول 

واشنگتن را ببلعد و نه تنها منافع آمریکا را تأمین نکند که جان سربازان 

آمریکایی را نیز به خطر اندازد. خاصه اینکه تاش برای سلطه بر غرب 

آســــیا برای هــــر دو حزب و در واقع برای ســــاختار کان قدرت در آمریکا 

که مبتنی بر هویت اســــامی و مردمی  اهمیت دارد، اما محور مقاومت 

است اجازۀ این تسلط را نمی دهد. 



یکا  انتخابات 2020 آمر
و تأثیر آن بر منطقۀ خاورمیانه

مـــیـــزگــــرد  مــــاه
یوران، ســعداهلل زارعی، محمدحسن  با حضوِر حمیدرضا دهقانی، حســین رو

زورق، احمد کاظم زاده، محمدعلی مهتدی
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کنیم:  ق. قرار اســــت در این جلســــه در مورد این مســــائل صحبت  زور  

)1( ساختار سیاســــی آمریکا، )2( ساختار اجتماعی آمریکا، )3( اهداف و 

منافع آمریکا در منطقه، )4( مخاطــــرات موجود برای محور مقاومت، 

)5( فرصت های محور مقاومت در منطقه از ســــوی آمریکا و اســــرائیل، 

)6( فلسفۀ آشکار سازی روابط ارتجاع عرب با صهیونیسم. 

با اجازۀ دوستان، من مقدمه ای را عرض می کنم. می دانیم که تحوالتی 

که در اروپای غربی به وجود آمد با ورود امویان به شبه جزیرۀ ایبری آغاز 

کردند و  شد. با قیام بنی عباس، بقایای امویان به این شبه جزیره فرار 

در آنجا پایگاه جدیدی به دست آوردند. یک نظام دوقطبی مسلمان-

که نه قطب مســــلمانش مسلمان بود و نه  مســــیحی آنجا درست شد 

قطب مســــیحِی آن مســــیحی بود. ریشــــۀ اصطاِح امروزِی مسیحیت 

صهیونیستی در تحوالت اروپای غربی است. امویان متحد یهودی ها 

بودند و بعدها از طریق شــــمال اســــپانیا به مناطق اروپای بربر )هلند و 

کشور های اسکاندیناوی( نفوذ کردند. 

بعــــد از جنگ صلیبــــی، نهضت پروتســــتان برای مقابله بــــا امپراتوری 

مســــیحی اروپــــای متمــــدن بــــه وجــــود آمــــد. )رومن هــــا، ژرمن ها، و 
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فرانک هــــا اروپای متمدن را می ســــاختند.( جنگ های 30ســــالۀ اروپا 

)1618-1648 م.( در حقیقت جنگ جریان ســــکوالر با اروپای متمدِن 

مسیحی است. مسیحیت صهیونیســــتی، بر خاِف مسیحیت قدیم، 

در جهانگیری و جهانداری متحد صهیونیســــت ها به شــــمار می آمد و 

می آید! اروپای بربر زمینه ای آماده برای نفوذ مسیحیت صهیونیستی 

که در  بــــود. اینکه از اروپای بربر ســــخن می گوییم به این خاطر اســــت 

هزارۀ اول میادی این قســــمت از اروپا فاقد تمدن بود. انگلســــتان در 

هزارۀ اول حکومت نداشت و مجموعه ای از قبایل جنگل نشین در آن 

کن بودند. حکومت بعد از هزارۀ اول در آن جزیره به وجود آمد و در  سا

که از آن صحبت می کنیم خیلی جوان و بکر بود. بین کشور های  زمانی 

اسکاندیناوی هم فقط دانمارک دارای حکومت بود و در بقیۀ مناطق 

کن بودند.  مجموعه ای از قبایل بدوی سا

امویان از این قبایل به عنوان فرصتی در مقابل تهدید اروپای متمدن 

کردند و پس از استیا بر اســــپانیا به قدرت اول اروپا تبدیل  اســــتفاده 

شــــدند؛ ولی نــــه با پرچم اســــام، بلکه بــــا پرچم ایالت هــــای نوظهور 

کاستیل از  گون و  که در شمال اسپانیا ســــاخته شــــدند. آرا مســــیحی 

جملۀ آن ایالت های نوظهور بودند. جنگ های صلیبی با پرچم هایی 

گون  کاســــتیل و جنگ با فرانســــه زیــــر پرچم آرا گون و  برخاســــته از  آرا

مدیریت شد. 

کامل از شــــبه جزیرۀ ایبری  بعد از انقاب فرانســــه، اســــام را به طــــور 

کرد، و دو ایالت یکی  کاســــتیل ازدواج  گون با ولی عهد  زدودند، ملکۀ آرا

گذاشتند. )پیش از آن، اسپانیا وجود نداشت.(  شد و نام آن را اسپانیا 

زبان اســــپانیولی را هم از ترکیب زبان های عربی و التین ساختند. یکی 

گفته است 40 درصِد لغات زبان اسپانیولی  از استادان دانشگاه مادرید 



22
حۀ 

صف
 / 

65
رۀ 

ما
ش

ی/ 
الم

س
گ ا

هن
فر

گر در شبه جزیرۀ ایبری ایالت کاستیل وجود داشت امروز  عربی است. ا

گر در انگلستان ایالت یورک  در انگلستان شهر نیوکاســــل وجود دارد، ا

وجود دارد در آمریکا شهر نیویورک وجود دارد. این اسامی نوعی ارتباط 

و پیوستگی تاریخ را نشان می دهند.

 با 
ً
کاشــــف قارۀ آمریکاست، ظاهرا گفته می شود  که  کلمب،  کریســــتف 

دریانوردان مســــلمان به قارۀ آمریکا رفت. وقتی او وارد قارۀ آمریکا شد، 

که او به یک سرزمین  این قاره جمعیت زیادی داشــــت و این طور نبود 

کند. اصًا کشِف آمریکا اصطاح عجیبی  کشف  خالی وارد شود و آنجا را 

که بگوییم خانوادۀ پولو از ســــوئیس قارۀ آسیا  اســــت؛ مثل این اســــت 

کارائیب مسلمان و شیعه  کنان جزایر  کرد! جالب اینکه ســــا کشــــف  را 

هستند و گفته می شود در قرون گذشته به دعوت دریانوردان مسلمان 

کلمۀ غرائب است. روز  به اســــام رو آورده اند. کارائیب تلفظ انگلیســــی 

کن  کارائیــــب تعطیل عمومی اســــت. نمی دانم مردم ســــا عاشــــورا در 

ِکـــــی مسلمان شــــدند، ولی بعید است بعد از  کارائیب از  مجمع الجزایر 

ورود اسپانیایی ها به قارۀ آمریکا مسلمان شده باشند چون قدرت های 

کم بر شــــبه جزیرۀ ایبری مســــلمانان را در این شبه جزیره قتل عام  حا

کردند.  کردند و مردم مســــلمان را به زور ســــرنیزه و آدم سوزی مسیحی 

بیشتر احتمال دارد که دریانوردان مسلمانی که پیشتر به آنجا می رفتند 

کریستف  گفته شده  کرده باشند. خاصه، اینکه  آن مردم را مســــلمان 

کرد شگفت آور است.  کلمب قارۀ آمریکا را کشف 

با ورود اسپانیایی ها و انگلیسی ها به قارۀ آمریکا، جمعّیت سرخ پوستان 

در آنجا به طور محسوسی کم شد. 

که امروز مدرنیته نامیده می شــــود نخســــت از دورۀ  جریان تاریخی ای 

گون ادامه  گونا اموِی شبه جزیرۀ ایبری آغاز شد و سپس با پرچم های 
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یافت و امــــروز با پرچم آمریکا بر جهان حکومت می کند. این جریان، با 

کشور  انتقال نیروی انسانی و سرمایه و فناوری به آمریکا، نیرومندترین 

روی زمین را ساخته است که مهم ترین و عظیم ترین دستاورد مدرنیته 

است. نام های برخی شــــهرهای آمریکا-ماننِد نیویورک، نیواورلئان، 

نیوهمپشــــایر، و نیوانگلند-نشان های یک خّط سیر تاریخی هستند 

که در جغرافیا اتفاق افتاده است. 

ایالت های شــــرقی آمریکا در ســــاحل اقیانوس اطلــــس و اقیانوس آرام 

بیشــــترین مهاجران انگلیســــی را دارند. این مهاجران بعدتر به انتقال 

که با حمله به آفریقای  کار از قارۀ آفریقا پرداختند؛ به این شکل  نیروی 

کشــــتی می کردند و  به بندر  مرکزی، جوان های آن ها را شــــکار و ســــوار 

لیورپول و از آنجا به آمریکا می بردند. بسیاری از این برده ها در این مسیر 

دریایی طوالنی از بین می رفتند. 

کار از آفریقا و دانش فنی از اروپا به آمریکا رفت، و منابع  بنابراین، نیروی 

زیادی هم در خوِد این قاره وجود داشــــت و معادن طا و نفت و آب در 

آنجا فراوان بود. 

پای غربی و پیدایش مسیحّیت صهیونیستی در دولت اموی  یشۀ تحوالت ارو ر

یر: مسجد اعظم طرقبه/کوردوبا در اسپانیا( اندلس است. )تصو
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که با حفر  که در آمریکا حفر شد در آشپزخانۀ مردی بود  اولین چاه نفت 

چاه فاضاب به مادۀ بدبویی دست پیدا کرد. تا مدت ها چاه نفت را در 

آشپزخانه ها می زدند، چون فکر می کردند نفت در آنجا یافت می شود. 

آن هــــا در 60 متری عمــــق زمین به نفت رســــیده بودند. نفــــت آمریکا 

به راحتی در دسترس است و انرژی سوختی فراهم می کند. 

که در  که ایالت هــــای مســــتعمرۀ انگلیس  کار به جایی رســــید  کم کــــم 

آمریکای شــــمالی ایجاد شــــده بــــود از نظر تولید ناخالص و پیشــــرفت 

صنعتی از انگلیس جلو افتادنــــد. وقتی انقاب پارلمانی انگلیس روی 

داد، کامًا روشن بود که دیگر نمی توان آمریکا را به شکل یک مستعمره 

کــــرد. یکــــی از خصوصیات انگلیســــی ها آینده نگری آن هاســــت؛  اداره 

آن ها معمــــواًل با آینده نگری برنامه ریزی می کننــــد. آن ها مالیات های 

گهان پرچم استقال طلبی در  سنگینی بر صادرات آمریکا بستند، اما نا

کسانی مثل آبراهام لینکلن با شعار  استقال و مبارزه  آمریکا بلند شد و 

بــــا برده داری پا به میدان نهادند و بــــا ارتش انگلیس جنگیدند. ارتش 

انگلیس در دو نوبت به اســــتقال طلبان پیوست و جنگ پایان یافت. 

که داوطلبانه می جنگیدند به خانه هــــای خود رفتند و ارتش  کســــانی 

قسم خورده و حرفه ای انگلیس که نظم آهنینی داشت به  ارتش آمریکا 

تبدیل شد! )ارتش انگلیس ارتش حرفه ای است؛ سرباز وظیفه ندارد؛ 

کادر دارد.(  سربازان حرفه ای و 

کنند، نظام  که خواســــتند نظــــام جدیدی بــــرای آمریکا طراحــــی  بعد 

جمهوری را در نظر گرفتند. به ظاهر، رئیس جمهور آمریکا هر چهار سال 

یک بار با رأی مردم عوض می شــــود؛ اما در عمل، در 200 ســــال گذشته 

که 30 درصد جمعیت  قدرت همواره در دســــت انگلوفیل ها بوده است 

که البته  کشــــور آمریکا هستند. این ســــاختار نظام سیاسی آمریکاست 
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با ساختار  اجتماعی آن ســــازگاری ندارد. ساختار اجتماعی آمریکا چیِز 

دیگری است. 

که به قدرت نخست جهان تبدیل شود؛ زمانی  کرد  آمریکا فرصت پیدا 

حتی تا 50 درصد تولید ناخالص جهانی را در اختیار داشت که اآلن این 

رقم به حدود 20 درصد رسیده اســــت. 50 درصِد تولید ناخالص جهانی 

خیلی رقم باالیی است. هر کس به آنجا می رفت با رؤیای آمریکایی آشنا 

می شد و با استانداردهای آمریکایی زندگی می کرد. استاندارد آمریکایی 

غیر از استاندارد اروپایی بود: ماشین های هشت سیلندر و 16سیلندر، 

خانه های بــــزرگ، غذاهای مملو از پروتئین، و رفاِه بســــیار باالتر از حّد 

متوســــط جهانی. وقتی کسی از آفریقا و آسیا به آنجا می رفت، در حالی 

کشــــور خودش سرپناهی نداشت، یک ماشین دست دوم و یک  که در 

خانۀ 200متری می خرید و احساس خوشبختی وصف ناپذیری داشت. 

کشور خودش مقایسه می کرد  او شرایط جدیدش را با شرایط قدیم در 

که در آمریکا به دنیا  و رضایت خاطر داشــــت؛ ولی حاال، نوه یا نتیجۀ او 

آمده اســــت و جز آمریکا جایی ندارد خود را با ثروتمندان سفیدپوست 

اروپایی که قدرت را در دســــت دارند مقایســــه می کند و آنچه دارد دیگر 

کــــه در آفریقا بودم النه ای  برایش جاذبه نــــدارد. او نمی گوید: »موقعی 

داشتم و در اینجا از این همه امکانات برخوردارم«؛ بلکه می گوید: »چرا 

کفلر آن طور زندگی می کند و من این طور زندگی می کنم؟« یک  پســــر را

بحران اجتماعی جدی در آمریکا به وجود آمده اســــت. چشــــم و گوش 

که برای ما هم  آن ها باز شــــده و حرف های تازه می زنند، حرف هایــــی 

کلمب را پایین  کریســــتف  ناشــــناخته و عجیب اســــت. آن ها مجسمۀ 

می کشند و خشم خود را نسبت به او به عنوان یک فاتح خونریز نشان 

کاشف می شناختیم. پیداست  که ما او را فقط یک  می دهند در حالی 
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که در آنجا وجود داشــــته  کــــه به یــــک درک تاریخی جدید از شــــرایطی 

رسیده اند.

از طرف دیگر، زاد و ولد در غیِر سفیدپوستان معمواًل بیشتر است و این 

کمان آمریکا بر سر  پدیده در قارۀ اروپا هم به چشــــم می خورد. امروز حا

که همین دموکراسی نمادین  گرفته اند. یک راه این است  دوراهی قرار 

کار بیایــــد. اآلن تعداد اوباماها به عنوان  را ادامه دهند، ولی اوباما ســــر 

گونۀ اجتماعی فراوان اســــت و نمی توان تنها با نمادهای دروغین  یک 

کرد: یکی هندی تبار اســــت،  کت  آن ها را برای همیشــــه ســــرگرم و ســــا

یکــــی چینی تبار، یکی آفریقایی تبار. مســــلمانان آمریکا هم یک جریان 

جوان و بالنده هســــتند و ســــه نفر از نمایندگان مجلس مسلمان اند. 

کم کم بخشی از قدرت را  گر دموکراســــی نمایشــــی را ادامه دهند، باید  ا

گر  کنند. ا کثریت منتقل  کنند یا حداقل در نماد به ا کثریت منتقل  به ا

گر  کثریت بجنگند؛ ا کنند، باید با ا کثریت منتقل  نخواهند قدرت را به ا

کنار بگذارند،  بخواهند بجنگند، باید تمام شــــعار های دموکراتیــــک را 

کنار بگذارنــــد، باید رؤیای  شــــعار  دموکراســــی و آزادی و حقوق بشــــر را 

کمان آمریکا از نظر تضاّد نظام  کنار بگذارند. این مشکل حا آمریکایی را 

سیاسی با ساختار اجتماعی است.

از طرف دیگر، آمریکا یکی از چنگال های اختاپوس قدرت جهانی است، 

که خود را جامعــــۀ جهانی می داند و به جــــای جامعۀ جهانی  قدرتــــی 

تصمیم می گیرد. این قدرت بر دیگر اندام های خودش )مثل انگلیس و 

فرانسه( نیز اتکا دارد، ولی آمریکا قوی ترین اندام آن است.

البته همین ماجرا ها دربارۀ فرانسه و... نیز وجود دارد. انقاب فرانسه 

کوتاهی به دست مردم فرانسه  واقعًا انقاب بود و قدرت را برای دوران 

که از آن به عنوان دوران وحشت یاد می شود اوج  انقاب  داد، )دورانی 



27
حۀ 

صف
 / 

65
رۀ 

ما
ش

ی/ 
الم

س
گ ا

هن
فر

کم بر اروپا با ناپلئون جنگید و  مردم فرانسه بود.( اما جریان سکوالِر حا

کم شد. باالخره، فرانسه و پرتغال و هلند و انگلیس  دوباره بر فرانسه حا

در اختیار آن هاست و خودشان را مالک جهان می دانند؛ حاضر نیستند 

به راحتی از جهان دست بکشند. 

که بر تابوت  بحث آن ها فقط اســــرائیل نیست. اســــرائیل میخی است 

آزادی مردم خاورمیانه کوبیده اند؛ اسرائیل یک قلعۀ بزرگ نظامی است 

که به صورت یک کشور اداره می شود و با آن شمال آفریقا و آسیای غربی 

را کنترل می کنند. منافع خود را این طور تعریف کرده اند که باید کّل دنیا 

را داشته باشند و نمی توانند از این منافع دست بکشند.

از طــــرف دیگر، در ایــــران و منطقه، انقاب اســــامی و جریان مقاومت 

اسامی پدید آمده است. محور مقاومت اسامی با تمام وجود از هستی 

کیلومتر  خود دفاع می کند: بیش از یــــک میلیون نفر مردم غزه در 350 

مربــــع جلوی این ها ایســــتاده اند و جنگ خود را جنــــگ مرگ و زندگی 

می دانند، حزب اهلِل لبنان اســــرائیل را در جنگ 33روزه شکست داد، و 

انصار اهلِل یمن در برابر ارتش مشترک عبری-عربی-غربی ایستاده است. 

که از چشم ما  کم کم الیه های جدیدی  تاریخ دارد پوســــت می اندازد و 

مخفی بود آشکار می شــــود. چه آن را بخواهیم یا نخواهیم، این اّتفاق 

اجتناب ناپذیر است. 

روابط قطر و امارات با اسرائیل نشان دهندۀ چهرۀ پنهان قدرتی است 

که با مــــردم منطقه می جنگــــد. در مقیاس جهانی، جبهــــۀ مردمی با 

شــــعار عدالت در مقابل جبهۀ استکبار با شعار برتری جویی دارد شکل 

می گیــــرد. ما به شــــرط درک این شــــرایط می توانیم تحــــوالت آمریکا را 

کنیم و در چارچوب تئوری های  بشناسیم و موقعیت خودمان را پیدا 

القایی غربی یا تئوری های ناسیونالیستی و قوم گرایی قرار نگیریم بلکه 
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گر این  کنیم. ا در چارچوب امت اســــام و شــــعار های اولیۀ انقاب فکر 

کنیم، آنچه در آمریکا اتفاق می افتد می تواند برای  ماحظات را رعایت 

بشریت و محور مقاومت-که از آزادی دفاع می کند-فرصت باشد؛ اما 

گر در چارچوب تئوری های استعماری فکر کنیم، قطعًا برای ما فرصت  ا

نیست و حتی می تواند تهدید باشد. 

از قرن ها پیش، مردم مجمع الجزایر کارائیب )غرائب( مســلمان و شــیعه 

بوده اند.

که »تاریخ دارد پوســــت می اندازد«  رویــــوران. با این جملۀ دکتــــر زورق   

موافقم. دالیل متعددی این نظریه را تأیید می کند و نشــــان می دهد 

کــــه ما در یک نقطۀ عطف تاریخی قرار داریم. انتخابات آمریکا هم این 

کرده اســــت و قطعًا شــــبیه به انتخابات قبلی  بار شــــکل جدیدی پیدا 

نیست. من برای این نظر سه شاهد دارم: )1( خوِد ترامپ واقعًا پدیدۀ 

خاصی اســــت و بــــا هیچ کدام از رؤســــای جمهور قبلی قابل مقایســــه 

نیســــت؛ )2( آمریکا در نظــــام بین المللی تا حدودی جایــــگاه خود را از 

که این جایگاه را حتی بــــا زور و جنگ  دســــت داده و در تاش اســــت 

کرونــــا در آمریکا یک افتضاح  کند؛ )3( نحــــوۀ مدیریت اپیدمی  حفــــظ 

تمام عیار است. 

که انتخابات را تحت الشعاع  امروز در آمریکا شــــرایط خاصی برقرار است 

که ناپلئونی رأی بیاورد؛ نه  قرار داده اســــت. ترامپ به دنبال این است 

کارنامه و دســــتاورد )که ندارد!( بلکه با شــــارالتان بازی رأی  با منطق و 

کارنامۀ دولت ترامپ جایگاه آمریکا را در نظام بین المللی حفظ  بیاورد. 

کم است. پیش بینی های  نکرده است. امروز  رکود اقتصادی بر آمریکا حا
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قبلی دربارۀ اینکه رشــــد اقتصادی چین تا سال 2025 م. به مرز اقتصاد 

آمریکا می رسد امروز  تحقق یافته است و ممکن است چین در یک یا دو 

سال آینده از آمریکا عبور کند. 

در مناظرۀ انتخاباتی، وقتی به ترامپ گفته شد 200 هزار آمریکایی )چهار 

گر شما  گفت: »ا کشته شده اند،  کرونا  برابِر قربانیان جنگ ویتنام( بر اثر 

کشته شدگان اصًا  بودید، این تعداد به یک میلیون می رســــید.« رقم 

برای او مهم نیســــت. اساســــًا او می خواهد با فرافکنــــی رئیس جمهور 

کرونا از او می پرسند، در جواب می گوید: »از چین  شود. هرچه در مورد 

کرونا پاسخگو نمی داند. بپرس!«  و خود را در مدیریت 

که ترامپ و اطرافیانــــش می خواهند انجام دهند و با  کارهایی  یکــــی از 

آن رأی بیاورند بحث های حاشــــیه ای مثل ســــازش اعراب در منطقه 

است. آن ها سازش اعراب را تکیه گاه موفقیت خود در سیاست خارجی 

معرفی می کنند. اما مگر قبًا امارات و بحرین در چه جایگاهی بودند؟ 

دست نشانده و متحد آمریکا بودند و امروز هم هستند! ائتافی که بین 

گرفته و تحت عنوان سازش اعراب با  امارات و بحرین و اسرائیل صورت 

کرده است از ائتاف آمریکا  اسرائیل و دشمنی با ایران اعام موجودیت 

کوچک تر اســــت و برخی از عوامل آمریکا به  و هم پیمانانش در منطقه 

گر عمان  دلیل شرایط داخلی شان نتوانسته اند به آن بپیوندند. حتی ا

کویت هم به آن ملحق شوند، باز  و قطر و ســــودان و چاد و عربســــتان و 

هم این ها بخشی از پایگاه نظامی و اقتصادی آمریکا در منطقه هستند 

نه کّل پایگاه های آمریکا.

کردنــــد اآلن خیلی  که دکتر زورق به آن اشــــاره  تضاد هــــای اجتماعــــی 

نمایان شده است. تضاد بین سفید و سیاه از قدیم بوده، اما تا حّدی 

پنهــــان بوده اســــت؛ ولی اآلن دولت به صورت رســــمی از نژادپرســــتی 



30
حۀ 

صف
 / 

65
رۀ 

ما
ش

ی/ 
الم

س
گ ا

هن
فر

حمایــــت می کند. قبًا قانــــون و مســــئوالن از چنین فرایندی رســــمًا 

حمایت نمی کردند؛ اآلن ترامپ عمًا می گوید او نماد سفیدپوســــتان 

کســــون آمریکاست. آمار نشــــان می دهد آن ها 30  نژاد پرست آنگلوسا

گفتمانی  کمی بیشتر هستند و منسجم اند و ترامپ از لحاظ  درصد یا 

می تواند به این زمینۀ اجتماعی تکیه کند. ارتباط این زمینۀ اجتماعی 

بــــا حزب جمهوری خــــواه آمریکا خیلــــی زیاد اســــت. در مقابل، حزب 

که در  دموکــــرات آمریکا از قبل نماد اقلیت ها بوده اســــت )اقلیت هایی 

کنار حزب دموکرات  کثریت اند( و رنگین پوســــتان بیشــــتر در  مجموع ا

قرار می گیرند. 

در مناظــــرۀ ترامپ و بایدن، بحث های مختلف از دادگاه عالی قضایی 

کرونا مطرح شــــد. ما در آمریکا بــــا انتخاباتی مواجه  گرفتــــه تا مدیریت 

هستیم که سطحش شاید از انتخابات بعضی از کشورهای جهان سوم 

پایین تر باشد. اینکه ترامپ می گوید: »من برندۀ انتخابات هستم مگر 

گر من برنده نشدم تقلب صورت گرفته است«  اینکه تقلب شده باشد؛ ا

که آمریکا ملزم اســــت ریاســــت او را بپذیرد. ترامپ  به این معناســــت 

می گوید: »من واقعیت هســــتم و غیــــِر من تزویر و دروغ اســــت.« این 

گفتماِن رژیم های استبدادی و دیکتاتوری است. شاید در گذشته هم 

گفتمان بزک شــــده مطرح می شد؛  در آمریکا دیکتاتوری برقرار بود و با 

کنون، به دلیل بروز تضاد های اجتماعی، این وضعیت به شکل  ولی ا

عریان در ادبیات سیاسی آمریکا نمایان شده است. 

که ما با یک انتخابات متفــــاوت در آمریکا روبه رو  تصور من این اســــت 

کــــه قبًا در تصور ما بــــود اآلن به عنوان  هســــتیم و خیلی از نظریات را 

واقعیت می بینیم.
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زارعــــی. ما یک دورۀ بســــیار خاص از تاریخ و سیاست آمریکا را مشاهده   

که افکار عمومی و حتی نخبگان ما  می کنیم. احســــاس من این است 

شناخت دقیقی از این دوره ندارند.

هجوم آمریکا به جهان و موفقیت جبهۀ آمریکا یک مرحله از تاریخ بود. 

مرحلۀ بعد، ایســــتادگی جبهۀ مقاومت و جمهوری اسامی بود. اآلن 

که این دو جبهه چالشی  ما در یک دورۀ خیلی خاص به ســــر می بریم 

کشدار با وضعیت و ظرفیت جدید دارند. قضاوت راجع  چندَوجهی و 

به اینکه کدام پیروز می شود و کدام شکست خواهد خورد بسیار دشوار 

اســــت؛ حتی شاید پیروزی و شکســــت در مفهوم قبلی خیلی جایگاه 

نداشته باشد چون اآلن این تحوالت در یک بستر زمانی کشدار تعریف 

می شــــود و ممکن است هرکدام از دو طرف از جهاتی برنده و از جهات 

دیگر بازنده باشند. 

یورک خّط سیر مسیحّیت صهیونیستی  نام های کاستیل، نیوکاسل، یورک، و نیو

یخی شهر نیوکاسِل انگلستان( یر: قلعۀ تار را نشان می دهد. )تصو
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ما می خواهیم با نگاه بــــه این صحنه راجع به حضور آمریکا در منطقه 

صحبت کنیم؛ خیلی با مفهوم آمریکا در عرصۀ بین المللی کاری نداریم 

و آمریــــکای منطقــــۀ خودمان را بــــا ظرفیت هــــا و موقعیت هایش نگاه 

کامی را در منطقۀ ما  می کنیم. آمریکا یک دورۀ 15-16سالۀ شکست و نا

تجربه کرده است: شکست در پروژه های افغانستان، عراق، مهار ایران، 

کستان، روسیه،  مقاومت اسامی در  لبنان، فلسطین، جنگ یمن، پا

و ترکیــــه. به موازاِت آن، جبهۀ مقاومت اســــامی دوره ای از موفقیت را 

کرده است و روسیه نیز به جبهۀ مقاومت  در همۀ این پرونده ها تجربه 

گاهی  نزدیک تر شــــده و جبهۀ مقاومت توانســــته از ظرفیت روس ها و 

کند. ترکیه به نوعــــی رقیب جبهۀ مقاومت  از ظرفیت ترکیه اســــتفاده 

حساب می شود، اما بیش از اینکه رقیب باشد در پاره ای از موارد همکار 

اســــت. در پرونده های دیگر هم وضعیت روشــــن اســــت و نیاز به مرور 

ندارد. 

گام اول اخــــراج قطعــــی آمریکایی ها و  چشــــم انداز ایــــن وضعیــــت در 

گام  رژیم های وابسته به آمریکا از منطقۀ غرب آسیا و در افق دورتر و در 

که  بعدی اخراج آنان از جهان اســــت. این یک تصویر بی تفســــیر است 

هر کس می تواند از تحوالت منطقه داشــــته باشد و اضطراب شدیدی 

در رژیم های وابســــته به آمریکا در منطقه  پدید آورده است. هرچه این 

رژیم ها وابسته ترند، وحشت و لرزش آن ها هم بیشتر است؛ به خصوص، 

رژیم صهیونیســــتی و رژیم سعودی خیلی نگران هستند. در طول این 

دوران، چالــــش ســــنگینی بین ایــــران و آمریکا یا بیــــن جبهۀ مقاومت 

که در منطقه به  اسامی و استکبار جهانی جریان داشت. جنگ هایی 

راه افتاد و بعضی نیابتی و بعضی مســــتقیم بود نشان دهندۀ اضطراب 

گذاشتیم. آن ها بود. ما این مقطع را تقریبًا در سال 2017 م. پشت سر 
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کنون، وارد فضای جدیدی شده ایم. ما و آمریکایی ها  از سال 2017 م. تا

نیاز هایی داشــــتیم. ما نیاز داشــــتیم فشار  بر مّلت ها و فشــــار  در مورد 

پروندۀ فلسطین را کم کنیم. فلسطینی ها شرایط ُخردکننده ای در غزه 

داشتند )قطع مطلق کمک های عربی به فلسطینی ها(. سیاست ما در 

این مقطع تثبیت دســــتاوردها بود چون احساس می کردیم مجموعۀ 

مّلت هایی که پرچم جبهۀ مقاومت را در دست دارند زیر فشار سنگینی 

کار آمدن ترامپ از تشدید فشار ها و اقدامات غیر منتظره  هستند. روی 

و رویداد های سریع و جسورانه حکایت می کرد. 

این بود که جبهۀ مقاومت احساس کرد باید وضعیت جدیدی را تعریف 

که ما به تثبیت بیشتر  کند. ضمنًا، یک حّس عمومی هم وجود داشت 

قدرت مّلت ها  داریم. 

برای مثال، تروریست ها در سوریه شکست خورده بودند، ولی بقایایی 

کشــــور ها مثل آمریکا و ترکیه  از آن ها هنوز وجود داشــــت و دارد. برخی 

دخالت های غیر مجاز داشــــتند و ما نمی خواســــتیم وارد یک درگیری 

حساب نشده بشــــویم. ملت و  دولت سوریه هم به شدت آسیب دیده 

بودند و مردم سوریه تقاضا داشتند تغییری در شرایط زندگی آن ها پیش 

بیاید. فلسطینی ها هم به همین صورت بودند و هر نوع کمک به آن ها 

قطع شــــده بود: نه عرب ها و نه سازمان ملل به آنان کمک نمی کردند؛ 

کنیم.  کمــــک  مــــا هم نمی توانســــتیم بیــــش از ظرفیت هــــای موجود 

قضایای منطقه ای و هم آغوشی ارتجاع عرب و صهیونیسْم فلسطین را 

که فلسطین هم وجود  کسی یادش نبود  کرده بود و  گوشه ای پرت  به 

دارد. هم زمان، اسرائیلی ها هم فشار هایی وارد و تجاوزهای خود را تکرار 

می کردند. در سطح کان هم طرح هایی مطرح بود. خاصه، اضطراب 

ســــنگینی در حوزۀ فلسطین وجود داشت و فلســــطینی ها به دوره ای 
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گونه ای بود  برای بازیابی شرایط نیاز داشتند. در مجموع، شرایط ما به 

که ما باید مراقبت و محیط را رصد می کردیم و به سمت تثبیت و آرامش 

گام بعدی آماده می کردیم.  می رفتیم و خودمان را برای 

که به شــــدت نگران موقعیت خود بودند  از آن طــــرف، آمریکایی ها هم 

مسئلۀ بازگرداندن شرایط را در دستور کار قرار دادند. باید یادآوری کنیم 

که آمریکایی ها در ســــال  2001 م. بــــا قدرت نظامی به منطقۀ ما آمدند، 

کار خیلی سنگین است و از  کردند  اما در ســــال 2006-2007 م. احساس 

وضعیت تهاجمی خارج شدند و به سوی وضعیت سیاسی آرام تر رفتند 

کردند. )این قــــرارداد را در 2007 م.  و قرارداد خــــروج از عراق را هم امضا 

کنفرانــــس ُبن دربارۀ  کردند، ولی خروج از 2009 م. شــــروع شــــد.(  امضا 

افغانستان نشان دهندۀ این واقعیت بود که آمریکایی ها تصمیم دارند 

بارشان را سبک تر کنند. این وضعیت از 2007 م. تا زمانی که ترامپ روی 

کرد.  کار آمد ادامه پیدا 

بعد از آن، آرامشی که از اواخر دورۀ بوش و در طول دورۀ اوباما حکمفرما 

گرفت و از تغییر در سیاســــت آمریکا صحبت شد.  بود مورد انتقاد قرار 

این تغییر سیاســــت از اواســــط دورۀ دوم اوباما شروع شد و به شخص 

ترامپ ربط نداشت و او تنها تشدیدکنندۀ آن بود. آمریکایی ها دوباره 

ک تری  به سیاســــت افزایش فشــــار بازگشــــتند و نقش فعال تر و خطرنا

کردند و مستقیمًا به صحنۀ رویارویی آمدند و خطر پذیری شان  بازی 

بــــاال رفت. در اواخر دورۀ اوبامــــا، جنگ علیه مردم یمن پیش آمد. در 

خ داد و از نیمۀ  همین مقطع، اتفاقات جدیدی علیه مردم فلسطین ر

دوِم دور دوم اوباما فشار بیشتر بر جمهوری اسامی شروع شد. 

گذشته در خاورمیانه جلو  اساسًا، ترامپ با شعار انتقاد از سیاست های 

آمد-البته این انتقاد شامل دورۀ کلینتون نبود و دورۀ بوش پسر به بعد 
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را در بر می گرفت. آن ها سیاست خود را تا حّدی تغییر دادند و فشار ها 

کردند. اآلن هم ما در همین مقطع هستیم؛ در مرحله ای  را تشــــدید 

که جبهۀ مقاومت مرحلۀ تثبیت را پشت سر نگذاشته است.  هستیم 

که ما باید  که ســــردار ســــلیمانی نیز بر این عقیده بود  من بر این باورم 

کنیم و برای شرایط جدید آماده شویم. ما هنوز  دســــتاورد ها را تثبیت 

در همین مرحله هستیم و تثبیت و باز سازی کشورهای محور مقاومت 

کم نشده است؛  را به سرانجام نرسانده ایم و فشار  اقتصادی بر ملت ها  

کاهش فشار  استکبار بر ملت ها هستیم و به  ما هنوز در پی راهی برای 

کشورهای محور مقاومت با چینی ها  دنبال مدل هایی مثل همکاری 

هم رفته ایم. 

که  در پرونده هــــای منطقه ای هم همین وضعیــــت را داریم. می دانید 

مردم عراق چالش بســــیار نفس گیری بر ســــر دولــــت و انتخابات آینده 

که هزینه های عراق  کنار این، در حالی  و پرونده های فســــاد دارند؛ در 

کرده است، به عراق فشار شدید اقتصادی وارد می شود و  افزایش پیدا 

کرده است.  کاهش پیدا  درآمد  عراق به یک سوم یا یک چهارم 

در لبنــــان هم چالــــش نفس گیری بین مــــردم و نیروهــــای مقاومت با 

گشــــوده اند و  طرف هــــای دیگر هســــت: فرانســــوی ها آمــــده و چنگ 

کارهایی می کنند و شــــرایط را به سوی وضعیتی  آمریکایی ها هم دارند 

بی ثبات و مبهم پیش می برند و هر لحظه باید منتظر حادثه ای بود.

همین وضع را در پروندۀ یمن داریم و مردم یمن با گروه های نوظهوری 

که به وســــیلۀ آمریکا پدیــــد آمده انــــد درگیرند و به ســــوی بحران های 

اقتصادی می روند. 

بحران های شــــدید به شــــکلی جدید بر ملت ها و نیروهای آزادی خواه 

تحمیل می شــــود و منطقه شرایط پیچیده و ســــختی دارد. مقاومت 
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مّلت ها در برابر این قدرت ها خود یک پیروزی اســــت چون استکبار با 

تمام ظرفیت های اقتصادی و نظامی اش به جنگ ملت ها آمده است 

و مقاومت و انسجام ما در مقابل آن تحسین برانگیز است؛ اینکه فشار  

آمریکایی هــــا، بر خاف انتظارشــــان، بــــه مخالفت توده هــــای مردم با 

دولت های پیشرو تبدیل نشده است خیلی مهم است. البته در بعضی 

که آمریکایی ها  از جاها جمعیت هایی آمدند، ولی در مقیاســــی نبــــود 

اسمش را ملت ها بگذارند.

اآلن در لبنان، عاوه بر حزب اهلل، به مردم هم فشار می آورند. یک دالر 

آمریکا امروز معادل 10 هزار لیر لبنان  است )و نرخ برابری حتی در مقطعی 

که ســــال گذشــــته معادل 1500 لیر بود.  تا 12 هزار لیر هم رفت( در حالی 

کّل جبهۀ  همین فشــــار در ایران، ســــوریه، عراق، و یمن هم هســــت و 

مقاومت تحت تأثیر فشار سنگین اقتصادی است.  

گویا در اواخر این دوران  فشار قرار داریم. عائمی که  با توجه به شرایط، 

مطرح می شود بسیار نوید بخش است و نشان می دهد که ما ان شاء اهلل 

یکا برده شد. پا به آمر یقا و دانش فنی از ارو نیروی کار از آفر
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گر واقعًا این اتفاق  در ســــال 2021 م. شــــرایط آرام تری را پیش رو داریم. ا

بیفتد، هم یک پیروزی بزرگ و هم یک جهش به سوی گسترش آزادی 

است. بعضی ها نوید بیداری نوین اســــامی و بهار اسامی را داده اند. 

که زمانی در تونس رئیس جمهور بود، می گوید: »موج  آقای المزروقی، 

کانون آن عربستان است.«  سوم آزادی خواهی در راه است و 

که ما در شرایط خاصی هستیم.  این  عائم  نشــــان دهندۀ این اســــت 

گزینه های آن ها عناصر  گزینه هایشان را آورده اند ولی  آمریکایی ها تمام 

 پولی هم 
ً
ضعیف و شکننده ای هســــتند: به ســــودان رفته اند و ظاهرا

کم اســــت و  گفته اســــت این پول خیلی  به آن ها داده اند، اما ســــودان 

کرد؛ سعودی ها هنوز نتوانسته اند تکلیفشان را  کاری  با آن نمی شــــود 

کنند؛ عمانی ها هم هنوز پا پیش  به طور علنی با این مســــئله روشــــن 

نگذاشته اند. فقط حلقه های ضعیف به  سوی آمریکا رفته اند. خیلی ها 

گفته اند  در پنهان و نهان حرف های مهمی زده اند و مثًا ســــعودی ها 

کار  وابســــتگی پنهان خود به صهیونیسم را آشــــکار می کنند، ولی این 

انجام نشده اســــت. اینکه آمریکا نتوانســــته در جبهۀ خودش )عمان، 

که ظرفیت  کند نشان می دهد  کار  کویت، قطر، و عربستان ســــعودی( 

آمریکا ضعیف شده است.

که مــــن از صحبت های دکتر زارعی متوجه شــــدم، ما  رویــــوران. آن طور   

می توانیم دورۀ اوباما را دورۀ تعامل یا پذیرش واقعیت بنامیم. خودش 

گر می توانســــتم آخرین پیچ تأسیسات هســــته ای ایران را  می گفت: »ا

کار را می کردم؛ اما توان ما محدود اســــت و باید بسیاری از  کنم، این  باز 

واقعیت ها را بپذیریم.« شــــاید توافق هسته ای هم بخشی از این رفتار 

بــــود. دورۀ آقای ترامپ دورۀ انکار اســــت. او واقعیت هــــا را قبول نکرد و 
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آخریــــن تاش را به خرج داد تــــا بتواند وضعیت قبلی منطقه را تثبیت 

کند. دورۀ ترامپ رو به پایان است و ما  و محور مقاومت را آســــیب پذیر 

در برابر یک انتخابات جدید هســــتیم. اآلن، بعد از دورۀ انکار، ســــؤال 

که بعد از انتخابات آمریکا می توانیم با چه وضعیت جدیدی  این است 

روبه رو شویم.

یکا در تعارض با یکدیگر قرار  ســاختار اجتماعی و ســاختار سیاســی آمر

دارند.

مهتــــدی. مــــن فکر می کنم آمریکا در شــــرایط بســــیار ویــــژۀ تاریخی قرار   

گرفته است؛ انتخاباِت آن با انتخابات گذشته فرق دارد و وضعیت خود 

آمریکا هم از نظر تاریخی و نفوذ منطقه ای در شــــرایط خاّصی است. در 

آمریکا رکود شدید اقتصادی وجود دارد و خیلی ها شرایط فعلی آمریکا 

را با رکود اقتصادی سال 1929 م. مقایسه می کنند و حتی می گویند این 

رکود شدید تر از آن است. کسری بودجه و بدهی خارجی آمریکا به چند 

تریلیون دالر می رسد.

کرونا، بیــــش از دو هزار میلیــــارد دالر پول چاپ  ویــــوران. فقط برای  ر  

کردند.

مهتــــدی. بلــــه، آن ها پــــول بدون پشــــتوانه چــــاپ می کننــــد. )از زمان   

کنــــون با رکود شــــدید و  نیکســــون، پشــــتوانه را از دالر برداشــــته اند.( ا

که اقتصادش دارد همۀ دنیا را  بحران های اجتماعی در داخل و چین 

که جلوی پروژۀ  کنون آمریکا خیلی تاش می کند  می گیــــرد مواجه اند. ا
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که در همه جــــا پیش می رود بگیرد.  کمربند و یــــک جادۀ چین را  یک 

که این  کرد  خاصه، آمریکا در یک نقطۀ عطف قرار دارد و باید مطالعه 

نقطۀ عطف به چه تحوالتی منجر خواهد شد.

کنون در آمریکا انتخاباتی به این شــــکل ندیده ایم  دربارۀ انتخابات، تا

گر من برنده نشوم،  که یک نامزد )آقای ترامپ( از همین اآلن بگوید: »ا

تقلب شده اســــت و من نتیجۀ انتخابات را نخواهــــم پذیرفت و دادگاه 

 خودش 
ً
فــــدرال باید تصمیم بگیــــرد.« )یک قاضی فدرال را هــــم اخیرا

معرفی کرده است.( در حال حاضر، به خاطر کرونا، رأی دادن به صورت 

ُپستی زیاد شده است و او می گوید امکان تقلب در رأی ُپستی زیاد است. 

گر رأی نیاورد دبه دربیاورد و زیر بار رأی  که ا کرده  از اآلن زمینه را مساعد 

مردم نرود. تا به حال چنین وضعیتی را در تاریخ آمریکا ندیده ایم. 

نظر سنجی ها معتقدند فاصلۀ ُنه یا 10 درصد بین ترامپ و بایدن قابل 

اعتماد نیســــت و مناظره ها مشخص می کند که رأی دهنده در آخر چه 

تصمیمی می گیرد. در اولین مناظره، رفتار این دو نفر با هم افتضاح بود! 

که یکی از آن ها قرار است رئیس جمهور  کنون ســــابقه نداشت دو نفر  تا

بزرگ ترین کشور دنیا شود این همه بی ادبانه و جاهانه صحبت کنند. 

که ممکن اســــت ببازد و قطعــــًا در داخل آمریکا  کرده  ترامپ احســــاس 

مشکل دارد: مشکل اجتماعی، کشتار سیاه پوستان، و اینکه نتوانست 

کند؛ بنابراین، شاید در  کرونا مقابله  که مردم انتظار داشتند با  آن طور 

کنون شاهدیم  کند. ا سیاســــت خارجی فرصت هایی برای خود ایجاد 

که او تاش می کند از عادی سازی )یا آشکارسازی( روابط بعضی کشور ها 

که در بسیاری از  با رژیم صهیونیســــتی و از البی با صهیونیســــت هایی 

ایاالت آمریکا نفوذ دارند استفاده کند. 



40
حۀ 

صف
 / 

65
رۀ 

ما
ش

ی/ 
الم

س
گ ا

هن
فر

گفتند، در روند عادی ســــازی روابط  که دکتــــر زارعی  البتــــه، همان طور 

کرده است؛  کشور های ضعیف را انتخاب  کشور ها با رژیم صهیونیستی 

که  گوش به فرمــــان آمریکا هســــتند و منتظرند  کامــــًا  که  کشــــور هایی 

امتیازاتی بگیرند و موضعی را در ازای این امتیازات بفروشــــند. انتخاب 

امارات و بحرین و احتمااًل سودان و موریتانی صرفًا یک اقدام تبلیغاتی 

کند؛ حضور یا عدم  که آقای ترامپ از آن در انتخابات اســــتفاده  اســــت 

حضــــور آن ها عمًا هیچ تغییری در معادالت قــــدرت منطقه ای ایجاد 

که بودن یا نبودن  که هستند  کرد. امارات و بحرین یا سودان  نخواهد 

آن ها معادالت منطقه را تغییر دهد؟ معادله همچنان به ســــود محور 

مقاومت است و محور مقاومت همچنان قدرت اصلی منطقه است که 

گرفته تا شــــرق مدیترانه و خلیج فارس و  ارادۀ ملت هــــا را از غزه و لبنان 

یمن و باب المندب نمایندگی می کند. 

که آمریکایی ها همه جا شکســــت خوردند و  دکتــــر زارعی توضیح دادند 

مقاومت همه جا پیروز شد. حاال چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ خیلی ها 

معتقدنــــد رئیس جمهــــور در سیســــتم تصمیم گیری آمریــــکا همه کاره 

نیســــت. در زمان آیزنهاور یا ترومن و حتی نیکسون، بیش از 70 درصد 

کنون بیــــش از 25 درصد  تصمیم هــــا را رئیس جمهــــور می گرفت؛ امــــا ا

کز قدرت-از  تصمیم گیری ها دســــت رئیس جمهور نیســــت و بقیۀ مرا

کنگره، وال اســــتریت، و حتی تا حّدی ســــی.ان.ان و شبکه های  قبیِل 

اجتماعی و قدرت های رســــانه ای-نقش مهّمــــی در تصمیم گیری ها 

دارند و ترامپ با بعضی از این ها درگیر است. 

کــــه در منطقه پیش آمده تنها تصمیم ترامپ نیســــت؛ این  وضعیتی 

که بعد از شکست در  تصمیم همان دولت عمیق )deep state( اســــت 

ســــال 2006 م. به دنبال داعش رفت. سردار سلیمانی و دیگران داعش 
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گرفته بر  کردند. اآلن آن دولت عمیق تصمیم  را در سوریه و عراق جمع 

مردم لبنان، عراق، سوریه، و ایران فشار اقتصادی بیاورد و برای فریب 

که  کند به این امید   فعالیت 
ً
ملت ها در شــــبکه های اجتماعی شــــدیدا

کشــــور ها پایگاه مردمی خود را از  آرمان مقاومت و آزادی خواهی در این 

دست بدهد، فاصلۀ آرمان های انقاب و مردم زیاد شود، نارضایتی اوج 

بگیرد، ناامنی ایجاد شود، و رژیم سقوط کند. 

این آرزوی آن هاســــت و هنوز هم ناامید نشده اند. بر اساس خبرهایی 

کــــه درز می کند، انتظار دارند چنین اتفاقــــی در منطقه بیفتد. طبیعتًا 

دســــتگاه های امنیتی هم این مســــائل را می دانند و دنبال می کنند. 

کرده  آن ها در عراق و لبنان سال ها برای ساخت جامعۀ وابسته هزینه 

کرده اند؛ حتی در مناطق شیعی لبنان  و صد ها سمن )NGO( درست 

آدم ها را خریده اند تا شاید پایگاه مردمی مقاومت حزب اهلل را در لبنان 

تضعیف کنند. 

که با پنبه سر ببرد؛  اآلن هم نقشــــۀ مکرون مشــــخص اســــت: او آمده 

یعنی کاری که آمریکا نتوانست با زور بکند با تزویر بکند. با آوردن دولت 

کابینه گذاشته اند،  متمایل به ارتجاع عرب و شرایطی که برای تشکیل 

کابینه ای را بدون رعایت  که می خواهند خودشــــان  مشــــخص اســــت 

کنند تا پوشــــش قانونی را  مل درســــت  نظر مــــردم لبنان و حزب اهلل و اَ

از مقاومت و ســــاح مقاومت بردارد. البته ســــران شیعه متوجه ماجرا 

شــــده اند و نبیه بری و میشل عون جلو افتادند و تا حّدی جلوی آن را 

گرفتند؛ در نتیجه، مکرون به هدفی که داشت نرسید.

همین هدف را در مورد عراق دنبال می کنند و مصطفی کاظمی را آوردند 

کنند. در ســــوریه، تا نتیجۀ انتخابات  تا از او به نفــــع خود بهره برداری 

آمریکا مشخص شود، آرامش برقرار است. 
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که هیچ اتفــــاق جدیدی نیفتد و فشــــار های  یــــک احتمال این اســــت 

که به لبنان و ســــوریه و عــــراق و ایران وارد می کنند به نتیجه  اقتصادی 

نرســــد. محور مقاومت هم عمًا به ایستادگی خودش در غزه، لبنان، و 

سوریه ادامه داده است و عملیات ضّد کاروان های آمریکایی برای خروج 

کــــه انصاراهلل عملیات  آن هــــا از عراق ادامه دارد. در یمن، مدتی اســــت 

می کند و در اطراف مأرب می جنگد و مأرب دارد آزاد می شود.

گر عملی نشده، به این دلیل بوده  کنون زیاد تهدید شــــنیده ایم؛ ا ما تا

که می توانند آغازگر درگیری باشــــند ولی پایان دهنده  که می دانســــتند 

نخواهند بود. ممکن اســــت هزاران موشک از غزه یا جنوب لبنان روی 

گر تا  رژیم صهیونیســــتی بریزد و اصًا به نابودی اســــرائیل منجر شود. ا

که معادلۀ  حاال دســــت به چنین اقدامی نزده اند، به این خاطر است 

کار به جایی نمی رسد و هدفی  قدرت را سنجیده اند و می دانند که این 

را محقق نمی کند. ممکن است منتظر توقف پیشرفت های اقتصادی و 

اجتماعی در حلقه های محور مقاومت باشند.

اما دیدگاه دیگری هم هســــت: بعضی معتقدند در این شرایط بحرانی 

احتمال اینکه آمریکا دســــت به فرافکنی بزند وجود دارد؛ می گویند در 

که آمریکا در همۀ جبهه ها شکســــت  شــــرایط بحران و رکود اقتصادی 

خورده ممکن اســــت دســــت بــــه ماجراجویــــی بزنــــد. آمریکایی ها ناو 

هواپیمابــــر جدیدی به خلیج فارس آورده اند. )دوســــتی می گفت عمر 

این ناو 50 سال است و دیگر باید بازنشسته و اوراق شود.( این ناو را به 

گر ایرانی ها آن  که ا عنوان یک عمل احتیاطی به خلیج فارس آورده اند 

را بزنند، خسارت کمتری به ارتش آمریکا وارد شود. 

گردانندگان سیاســــت های آمریکا و دولت عمیق و صهیونیســــت های 

مسیحی در این شرایط به یک شوک نیاز دارند، شوکی شبیه 11 سپتامبر 
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که بتواند نظر مساعد مردم را برای هر نوع ماجراجویی نظامی در خارج 

کرد.  کند. آمریکا بعد از 11 ســــپتامبر به افغانستان و عراق حمله  جلب 

کنند رفیق حریری را  پیشــــتر، در سال 2005 م.، برای اینکه شــــوک وارد 

کردند و قطعنامۀ 1559 را به شورای امنیت بردند و خواستار اخراج  ترور 

سوری ها از لبنان و خلع ســــاح مقاومت شدند. سوری ها رفتند، ولی 

مقاومت خلع ساح نشد!

که با آوردن نــــاو وینکس با پنج هزار خدمه  بــــه هر حال، احتمال دارد 

کنند تا مردم آمریکا تمام  می خواهند وضعیتی شبیه 11سپتامبر ایجاد 

مشکات داخلی خود را فراموش کنند و برای یک ماجراجویی گسترده 

توسط دولت آماده باشــــند-البته این را صرفًا به عنوان یک احتمال 

مطرح می کنم. بعضی از دوســــتان می گویند این ناو قبًا هم به خلیج 

که پهپادمان توانســــته روی آن  فارس آمده و قدرت ما را دیده اســــت 

کند و آن ها متوجه نشــــوند. این احتماالت  برود و از آن عکس برداری 

کاخ ســــفید شــــود وجود دارد؛  که رئیس جمهور در ژانویه وارد  تا زمانی 

هیچ کس هم نمی تواند قاطعانه بگوید چه روی خواهد داد. 

یکا از انگلوساکسون ها بیشتر  رشد جمعّیت مسلمانان و رنگین پوستان در آمر

است.
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که فشــــار  اقتصادی بر حلقه های محور مقاومت ادامه  مســــّلم اســــت 

کرد )این تهدید برای محور مقاومت فرصت هم هســــت(  پیدا خواهد 

و احتمال فرافکنی و ماجراجویی نظامی در منطقه هم وجود دارد. ما 

کرده ایم همیشه بدترین احتمال را در نظر بگیریم و برای مقابله  عادت 

آماده باشیم.

خیلی ها می گویند چنین عملیاتی باید همراه با محاســــبه باشــــد، اما 

این ها همیشــــه در محاسبات خود اشتباه داشــــتند. در سال 2006 م. 

کردند معتقد بودند ظرف پنج روز حزب اهلل را نابود  کــــه به لبنان حمله 

گر می دانستند این  کرد، اما دچار اشــــتباه محاسبه شــــدند. ا خواهند 

جنگ 33 روز طول می کشد، قطعًا شروع نمی کردند. قبًا هم در جا های 

دیگر دچار اشتباه محاسبه شده اند. بر خاف انگلیسی ها و اروپایی ها 

که مسائل جامعه شناختی را به عنوان عوامل مهم در تصمیم گیری وارد 

می کنند، آمریکایی ها بر اعداد و ارقام تکیه دارند. 

مشــــکل محور مقاومت ضعف جبهۀ داخلی است: اختاف سیاسی، 

که چــــرا دولتمردان و  گرانی، معیشــــت، و فســــاد. من تعجــــب می کنم 

قدرتمندان اقدامی برای باز سازی جبهۀ داخلی نمی کنند تا از دخالت 

خارجی مصون باشد.

کنم: پایــــگاه پنجم آمریکا در بحرین  رویــــوران. من در اینجا پرانتزی باز   

که همیشه یک ناو هواپیمابر در آن باشد. ورود  است و روّیه این است 

نــــاو هواپیمابر تحول خاصی نیســــت: اینجا پایگاه اصلی آن هاســــت و 

که از نظر  در مدیترانه و در یونان ناوگان ششــــم را دارند. درســــت است 

کردند، اما یک اتفاق بسیار عادی است.  تبلیغاتی آن را خیلی بزرگ 
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که اشاره شــــد، آمریکا در  شــــرایط عراق بسیار مهم اســــت. همان طور 

کرده است.  عراق قطعًا میلیارد ها دالر در سازمان های مردم نهاد هزینه 

تظاهرات در تمام استان های شیعه نشین مستقیمًا با سفارت آمریکا 

ارتباط دارد. هر استان چندین نفر مسئول در سفارت آمریکا دارد و به 

صورت مستقیم با افراد آنجا مرتبط است. 

کاظمی، قرار اســــت با نقش آفرینی ســــازمان های  در ســــناریوی آمدِن 

که نهایتًا در انتخابات بعدی پیروز شود  مردم نهاد حزبی تشکیل شود 

و بتواند امور را به نفع سلطۀ آمریکایی پیش ببرد؛ اما می بینیم آمریکا، 

به دلیل مقاومت، سفارت خود را می بندد و ارتباطش با سازمان های 

«! آمریکا 
ً
کیُد َکیدا

َ
 و ا

ً
کم می شــــود. »َو َیکیدوَن َکیدا مردم نهاد  قطع یا 

دارد برنامه ریزی می کند؛ خدا هم برنامه ریزی می کند؛ جبهۀ مقاومت 

کاظمی تا حدی دچار  کار می کند. اآلن برنامۀ حزب  هم در ســــایۀ خدا 

مشکل شده است و تهدید آمریکا به این دلیل است که برنامه هایش در 

عراق دارد به هم می ریزد.

دهقاین. در مورد انتخابــــات آیندۀ آمریکا و تأثیر آن بر منطقه، اینکه چه   

کسی برندۀ انتخابات شود از دو حال خارج نیست و بین ترامپ و بایدن 

یکی انتخاب می شود. 

البته، با توجه به شــــخصیت ترامــــپ، احتمال دارد بــــرای اولین بار در 

تاریخ آمریکا شــــاهد اختاف نظر ها و امور غیر مترقبه ای )بیش از آنچه 

گور و بوش پیش آمد( باشــــیم. ترامپ  در انتخابات ســــال 2000م. بین 

می گوید: »یا من پیروز می شوم یا تقلب می شود.« 

گر بایدن پیروز شود، ما انتظار داریم یک تحول کیفی در سیاست آمریکا  ا

گر ترامپ پیروز شود، با ترامپ دورۀ اول تفاوت دارد و احتمااًل  رخ دهد؛ ا
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در نوع تعامل وی با دنیا و منطقه باز هم دچار شــــگفتی خواهیم شد. 

من اینکه او می گوید: »ما در روزهای اول با ایران توافق می کنیم« را یک 

امر مثبت تلقی نمی کنم؛ ممکن است این یک شگرد انتخاباتی باشد یا 

که تصور می کند با آن به نتیجه  ممکن است به او اقداماتی دست بزند 

می رسد. 

که ما در مورد اینکه چه می شــــود با هم  بنابراین، خیلی خوب اســــت 

که نگران نباشــــیم، ولی ابراز نگرانی یک  کنیم. ممکن اســــت  صحبت 

امر و هشــــیاری و آمادگی برای یک تحول امر دیگری اســــت. من خیلی 

آشکار می گویم که پیروزی بایدن به نفع مردم آمریکاست. ممکن است 

خیلی ها چنین اعتقادی نداشته باشند، ولی من خیلی صریح و شفاف 

عرض می کنم و دالیل مختلفی هم دارم.

اواًل، ترامــــپ زیان بار تریــــن اقدام ســــال های اخیر را مرتکب شــــده و با 

کرده و به شهادت  عربده کشــــی و قداره بندی سردار ســــلیمانی را ترور 

که یک مقــــام عالی رتبۀ جمهوری اســــامی را  کســــی  رسانده اســــت. 

زده نباید دوباره پیروز شــــود چون پیروزی او بــــه ضررآزادی و مبارزه با 

تروریسم است! 

که دســــتاوردی داشــــته باشــــد؛  ثانیًا، تا اآلن فشــــاری روی ترامپ بود 

کند و با اســــتفاده از این دستاورد پیروز  کره  دوســــت داشــــت با ما مذا

کار اقداماتــــی بکند. عرب ها،  انتخابات شــــود و ممکن بود بــــرای این 

که  صهیونیست ها، نتانیاهو، امارات، و عربستان هم نگران این بودند 

که به آن ابتکار  کارهایی بکند. ما هم ممکن بــــود  گهانــــی  او بــــه طور نا

عمل مکرون متمایل شویم. 

گر آقای ترامپ در این انتخابات پیروز شــــود، به  مــــن احتمال می دهم ا

کند. این بایی  که دختــــرش را رئیس جمهور آمریکا  دنبال این می رود 
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که به جان آمریکا افتاده و به این ســــرعت و به آسانی دست بردار  اســــت 

نیست. در این چند ماِه بعد از شهادت سردار سلیمانی، ترامپ کوشش 

کرده به فلسطین ضربه های مهلکی بزند. من به اینکه این ضربه ها در 

آینده چه نتیجه ای خواهد داشــــت  و ممکن است به ضرر ارتجاع عرب 

کرد در  که داشــــت، جرئت  کینه و جهلی  کاری ندارم. ترامپ، با  باشــــد 

کلی در مورد معاملۀ قرن  کرانۀ باختری و به طور  مورد قدس و جوالن و 

کارهایی انجام دهد. این آدم ممکن است باز هم از این کارها بکند. 

در صــــورت پیــــروزی ترامپ، دعواهــــا بین آمریکا با اروپا و چین بیشــــتر 

می شــــود؛ اما رفتار اروپایی ها یا چینی هــــا به هیچ وجه نمی تواند برای 

که ایستادگی اروپا در مقابل  ما نقد شــــود. البته بعضی تحلیل می کنند 

طرح ترامپ و تمدید تسلیحاتی ایران بر این برداشت مبتنی بوده است 

کار  گر ترامپ دوباره روی  که ایــــن آدم دیگر رئیس جمهور نخواهد بود. ا

کند، از این ماجرا ســــر سالم بیرون  بیاید و بخواهد با ما برخورد نظامی 

گرچه ما هم اذیت خواهیم شد.  نخواهد برد ا

یم های مرتجع عرب به اسرائیل کوششی برای موفق  آشکارسازی وابستگی رژ

یکاست. نشان دادن دیپلماسی آمر
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کاری از دستشان  گر  در مجموع، به دالیل مختلف، مردم آمریکا باید ا

که برای جهان  که او پیروز نشود. به نظر می رسد  برمی آید انجام دهند 

کوتوله ای  که او با قداره بند  که این آدم نباشد به ویژه  هم خوب اســــت 

کــــه همراهی این دو  بــــه نام نتانیاهو همراه شده اســــت. احتمال دارد 

نفر همــــۀ ظرفیت های آمریکا و اســــرائیل و ارتجاع عــــرب  و ناتو را علیه 

گر همکاری آن ها با هم نبود، این  کند. ا ملت های آزادی خواه تشدید 

فشار مضاعف نمی شد. ترامپ دست خود را به خون کسانی که در این 

کردند آلوده اســــت. او فشار را بر فلسطین و  منطقه با تروریســــم مبارزه 

لبنان و ارتجاع عرب )برای عادی سازی روابط( بیشتر خواهد کرد و آن ها 

کرد و  کوتاه خواهند آمد. او فشار بر ایران را هم بیشتر خواهد  در برابر او 

این فشار عاوه بر ما بر کسانی وارد خواهد شد که همکاری خودشان را 

با ما لغو نمی کنند )عراق، ترکیه، روسیه، و چین(. 

کار بیایــــد، اوضاع متفاوت خواهد بود. زمانی ما دربارۀ  گر بایدن روی  ا

کار آمــــدن دموکرات هــــا ماحظاتی داشــــتیم چون آن هــــا دربارۀ  روی 

فلســــطین به دنبال طرح ســــازش بودند و نشســــت مادرید و اســــلو را 

کارها  که ترامپ بدون ایــــن مقدمات همین  کردند؛ امــــا اآلن  طراحــــی 

کرده اســــت، دیگر ماحظۀ ما دربــــارۀ دموکرات ها موضوعیت ندارد.  را 

ترامپ در پی تسلیم فلسطینی هاست، ولی بایدن ناچار خواهد بود که  

دوباره به طرح دو دولت بازگردد.

که  مــــا اآلن بین دو طرِح دو دولت و دولت فلســــطین مخّیر نیســــتیم 

ترجیح دهیم طرِح دو دولت به هم بخورد؛ اآلن بین نابودِی فلسطین 

کرد مخّیریم.  که تحقق پیدا نخواهد  و شعار هایی برای طرح دو دولت 

وقتی در سال 1996 م. نتانیاهو در انتخابات از شیمون پرز جلو افتاد، 

کردند روند تسلیم به  شــــاید بعضی خوشحال شــــدند برای اینکه فکر 
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که از آن می ترسیدند  فراموشــــی سپرده می شــــود. اآلن آن گفت وگو ها 

که اصل ماجراست وجود دارد. اصًا برقرار نیست، ولی عادی سازی 

در مورد عراق، سوریه، لبنان، و دیگر کشور های عربی، روندی که در این 

چهار سال پیگیری شد امکان استمرار ندارد؛ دموکرات ها نمی توانند به 

این روند ادامه دهند و ناچارند به بخشی از قواعد بین المللی بازگردند. 

عمیق ترین و سازمان یافته ترین و فریبنده ترین دولت عمیق در آمریکا 

وجــــود دارد، امــــا دموکرات ها بــــه خاطر همین دولت عمیــــق ناچارند 

که با روش های ترامپ متفاوت باشــــد. آن ها  کنند  روش هایی را اتخاذ 

کنار بیایند.  ناچارند بــــه توافق با ایران برگردند و نمی توانند با نتانیاهو 

کار بیایند، نتانیاهو در اســــرائیل آینده ای ندارد و  گر دموکرات ها روی  ا

کار بیاید طول می کشــــد تا به اندازۀ  هر کــــس دیگری در اســــرائیل روی 

ک شود.  نتانیاهو خطرنا

ترامــــپ آمریــــکا را از یک غول اقتصــــادی و نظامی بالقــــوه بودن خارج 

که دنیا  کند. امروز ما شاهدیم  کوشــــید این توانمندی را بالفعل  کرد و 

از زورگویــــی آمریکا در حوزۀ اقتصادی خشــــمگین اســــت. در آمریکا، از 

کار آمده اند و همه  1995 م. تا پارســــال، چندیــــن رئیس جمهور بر ســــر 

گفته اند اجرای قانون انتقال سفارت  کنگره رفته و  شش ماه یک بار به 

آمریکا به مصلحت نیســــت و آن را به تأخیــــر می اندازند، ولی ترامپ آن 

کم اقدامی علیه صلح و عدالت و ارزش های انســــانی  کرد. این  را اجــــرا 

که معمار اسلو  که حتی محمود عباس،  کار به جایی رسیده  نیســــت. 

بود و سازشکار تر و وابسته تر از این آدم بین فلسطینی ها نیست، فریاد 

می زند.

کار نیاید،  گر او روی  کار نیاید. ا که این فرد روی  کنند  همــــه باید تاش 

گر بماند هم نتانیاهویی  یقیــــن بدانید نتانیاهو آینده ای ندارد و حتی ا
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گر ترامپ و نتانیاهو نباشند، محمد بن زائد و  که اآلن هســــت نیست. ا

محمد بن سلمان نمی توانند این طور در منطقه به حقوق بشر تعرض 

کنند. دنیا بدون ترامپ و نتانیاهو  کنند و خواسته های آن ها را اجرایی 

امن تر خواهد بود.

که  مهتــــدی. ســــؤال من در مورد طرح مکرون در لبنان اســــت. از وقتی   

مصطفی ادیب در لبنان استعفا داد، این بحث در رسانه ها به راه افتاد 

گفته بود 14  کشاند. او  کســــی ابتکار عمل فرانسه را به شکست  که چه 

مل نباشند. حزب اهلل و 
َ
وزیر انتخاب می کند که هیچ کدام از حزب اهلل و ا

جبهۀ مقاومت و نبیه بری و شیعه ها می گویند با ادیب صحبت کرده اند 

که که امکان ندارد کابینه ای تشکیل دهد که جبهۀ مقاومت و حزب اهلل 

کثریت هستند؛  مل در آن نباشند؛ به او گفته اند: »این ها در پارلمان ا و اَ

کابینه نباشــــند به چه دلیل باید به تو رأی اعتماد دهند؟« بعد  گر در  ا

که چهار نفر از نخست وزیران ســــابق لبنان با حمایت  مشــــخص شــــد 

عربستان باشگاهی تشکیل داده اند )که باید آن را باشگاه عوامل آمریکا 

کار ها را با آن ها هماهنگ می کند. آن ها  در لبنان بنامیم( و ادیب همۀ 

از عربستان سعودی دستور می گیرند، پادشاه عربستان هم که از آمریکا 

گفت حزب اهلل باید  دســــتور می گیرد و در مجمع عمومی سازمان ملل 

نابود شود. 

که ایران  گهان یک موج رســــانه ای در لبنان راه افتاد  بر این اســــاس، نا

کشاند. یک نویسندۀ معروف  ابتکار عمل آقای مکرون را به شکســــت 

که  کرد  به نام جهاد الذیل مقاله ای نوشــــت و به شدت به ایران حمله 

کشاند. اساس این فکر این  چرا ایران طرح آقای مکرون را به شکست 

کار کند. سید حسن  است که ایران به حزب اهلل دستور می دهد که چه 
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نصراهلل دو ساعت سخنرانی کرد و گفت: »ما خودمان تصمیم می گیریم 

کار را در لبنان بکنند، ایرانی ها  کسی به ایران بگوید فان  گر  نه ایران! ا

به او می گویند: "بروید با خود لبنانی ها صحبت کنید."« این عین حرف 

سید حسن نصراهلل و عین واقعیت است؛ سید حسن نصراهلل به عنوان 

که تصمیم می گیرد. من این پرسش را دارم  رهبر شیعیان لبنان است 

که آیا در چارچوب ابتکار عمل مکرون، در لبنان با وزارت خارجه چنین 

ارتباطی برقرار شد یا نه.

گر به خاطر داشــــته باشــــید، مکرون به ایــــران آمد و صحبت  دهقــــاین. ا  

کردنــــد. مکرون  کــــرد و آقــــای رضایی و خیلی هــــای دیگر بــــه او حمله 

حرف هایش را در بیروت در جلسۀ خصوصی زد؛ بعد که به فرانسه رفت 

کرد. ســــید حســــن  کرد، حرف هایش را عوض  و با آمریکایی ها صحبت 

کسی  گفت: »شــــما خودتان می دانید چه  نصراهلل هم به همین خاطر 

یر: درگیری  یکا را آشــکار کرده اســت. )تصو دولــت ترامــپ تعارضات اجتماعی آمر

یکا( هواداران و مخالفان ترامپ در ایام برگزاری انتخابات آمر
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که آمریکایی ها این  مانع ابتکار اولیۀ شــــما شــــد« و منظورش این بود 

طرح را شکست دادند. 

گفتند: »ما شــــنیده ایم  یــــک بار در مصاحبــــه با روزنامۀ البلــــد به من 

گروه ها]ی پیشــــرو[ در لبنان می دهیــــد را زیاد  که بــــه  شــــما امکاناتی 

کمک  گفتم: »من به آمریکایی ها می گویم: "ما  کرده اید.« من در پاسخ 

کمک به عوامل خود را زیاد  به دوســــتانمان را زیاد نکردیم، شــــما هم 

نکنید!"«

که آمریکا بخشی  رویوران. آنچه در منطقه شــــاهد هســــتیم این اســــت   

از پایــــگاه خودش را تحــــت عنــــوان اردوگاه حامیان اشــــغال و تجاوز و 

نژاد پرســــتی رژیم صهیونیســــتی بازتولید می کند. چرا ما در مقابل آن 

پایگاهی فراتر از محور مقاومت با عنواِن حامیان حقوق انســــان یا حق 

تعیین سرنوشت ملت فلسطین ایجاد نکنیم؟

کّل  که  دهقــــاین. اتفاقًا در مورد تحریم هم برخی به دنبال این هســــتند   

که تحریم شده اند، بلکه هر کس ضّد  کسانی  مخالفان تحریم )نه فقط 

تحریم اســــت( تحت عنوان یــــک مجموعۀ ضّد تحریــــم دور هم جمع 

شوند. من هم با این ایده موافقم.

کاظم زاده. حرف های اصلی گفته شد و جمع بندی بنده به دیدگاه آقای   

کــــه روزمره دنبال  دهقانــــی خیلی نزدیک بود. بــــه اقتضای خبر هایی 

می کنم، خوب است چند نکته را اضافه کنم. 

تقریبًا یک ســــال مانده به انتخابات قبلی آمریکا، نشانه هایی در اخبار 

که نشان می داد ائتافی در حال شکل گیری است. این  وجود داشــــت 
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حتی قبل از پیروزی ترامپ بود و شــــاید  بتوان پیروزی ترامپ را حاصل 

که قبل از انتخاباِت چهار  همان رایزنی ها و شــــبه ائتاف هایی دانست 

که در دورۀ اوبامــــا، در پروندۀ  ســــال پیش آمریــــکا روی داد. می دانیم 

که به برجام منتهی شد( و موضوع فلسطین  هسته ای ایران )و روندی 

برای اولین بار بین آمریکا و متحدان اصلی او شکاف افتاد. 

در دورۀ اوباما تا حدودی مشخص بود که بعد از ملک عبداهلل قدرت در 

کنیم، نگاه دموکرات ها  گر آن دوره  را مرور  دست چه کسی خواهد بود. ا

بیشتر به محمد بن نایف بود و محمد بن سلمان انتخاب آن ها نبود؛  

اما تحوالتی در داخل عربستان اتفاق افتاد که محمد بن سلمان جای 

که اآلن شاهدیم.  کار به جایی رسید  گرفت و  محمد بن نایف را 

که از دورۀ اوباما شــــروع شــــد در  که ائتافی  می خواهم نتیجــــه بگیرم 

تحــــوالت داخلــــی آمریکا ریشــــه داشــــت و جابه جایی ها در امــــارات و 

عربســــتان بخشی از آن تحوالت بود. اساســــًا در آن زمان خوِد پیروزی 

ترامــــپ در آمریکا هم مشــــکوک بود؛ اصًا قرار نبــــود ترامپ نامزد حزب 

جمهوری خواه باشــــد و خودش هم به آن باور نداشــــت. در خبر هایی 

کــــه من در آن زمان دنبــــال می کردم، از یکی از رقبــــای ترامپ در حزب 

کنار برود.  جمهوری خواه خواسته شده بود که به نفع ترامپ 

گر باز هم به عقب برگردیم، در زمان اوباما، نتانیاهو بدون اینکه دعوت  ا

کرد  کنگرۀ آمریکا سخنرانی  شــــده باشد ســــفری به آمریکا داشــــت و در 

که صدای اعتراض دولت وقت هم درآمد. او می خواســــت چه بگوید؟ 

می خواســــت بگوید قدرت در آمریکا در دســــت دیگران است. تحوالت 

بعدی هم تقریبًا همین را نشان داد: ترامپ به طرز مشکوکی پیروز شد 

و تحوالتی در دورۀ ترامپ به نفع اســــرائیل رقم خورد؛ طرحی با عنوان 

معاملۀ قرن از زبان ترامپ اعام شد که مصداقش انتقال سفارت آمریکا 
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کــــه در این مدت اتفاق  کار های دیگری  به قدس و طــــرح الحاق بود؛ 

که از زبان  افتاد هم همه خواســــته های جناح افراطِی حزب لیکود بود 

ترامپ بیان شد. در یک کلمه، ترامپ آدِم چنین کسانی است و دولتش 

کم بر اســــرائیل به رهبری نتانیاهو اســــت.  هم پیمان جناح افراطی حا

می توان گفت محمد بن ســــلمان هم آدم نتانیاهو محسوب می شود. 

که به قدرت گیری محمد  من فکر می کنم در تحوالت داخلی عربستان 

بن سلمان انجامید، موساد نقش هدایتی و مدیریتی داشت. در مورد 

امارات و شخص بن زاید هم این اتفاق افتاد. 

خاصــــه اینکه جناح افراطی جمهوری خواهــــان آمریکا، جناح افراطی 

گر در  عربستان  حزب لیکود  یا  راست گرایان در اسرائیل، و جوانان کودتا

و امارات به رهبری محمد بن ســــلمان و محمد بن زاید ائتافی شکل 

دادند که بعداً با حضور حامیان برگزیت )خروج انگلیس از اتحادیۀ اروپا( 

به صورت یک پنج ضلعی تکمیل شــــد. هدف چه بود؟ هدف تحمیل 

نظم جدید بر جهان با محوریت تکمیل سلطۀ غرب بر خاورمیانه بود. 

چــــرا جهان؟ به خاطر اینکه بعد از فروپاشــــی نظام دوقطبی هنوز یک 

نظم پایدار شکل نگرفته است. در دورۀ جنگ سرد، یک نظام دوقطبی 

داشتیم که عقبۀ فکری آن کامًا رئالیستی بود و تسّلط بر جهان حداقل 

به مدت پنج دهه در این چارچوب هدایت و مدیریت شــــد؛ اما بعد از 

فروپاشی نظام دوقطبی، نظم پایدار جهانی نداریم و امور به نوعی بین 

لیبرالیسم و رئالیسم دست به دست می شود. 

دموکرات های آمریکا و اروپایی ها لیبرال هستند. بعد از فروپاشی نظام 

کلینتون رئیس جمهور آمریکا بود، موجی  که بیل  دوقطبــــی، در زمانی 

که بر اندیشۀ لیبرالیسم استوار  گرفت  از بحث جهانی ســــازی دنیا را فرا

کار آمدن جورج بوِش پســــر، وقفه ای ایجاد شد و رئالیسم  بود. با روی 
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گرفت. پس از 11 سپتامبر،  جمهوری خواه برای مدتی فضا را در دســــت 

کامًا در این مســــیر هدایت شــــد. بعــــد از آن، با آمــــدن اوباما و  جهان 

کنار رفتن اوباما  دموکرات ها، دوباره وقفه ای در آن مسیر پیش آمد. با 

گرفتند؛  و آمــــدن ترامپ، جمهوری خواهان دوباره قدرت را در دســــت 

اما این بار رئالیســــم با نســــخۀ جدیِد رئالیسم تهاجمی جایگزین شد. 

گذشته بر  که در سه سال  اندیشه و مبانی فکری آن ائتاف پنج ضلعی 

کم شد رئالیسم تهاجمی بود. عناصر تهاجمی در کتاب  دولت ترامپ حا

ظهور و ســــقوط قدرت های جهان به خوبی توضیح داده شده اســــت: 

هشت استراتژی است که چهار مورِد آن برای تغییر وضع موجود و چهار 

که رفتار دولت  مورد برای حفظ وضع موجود است. من، طّی سه سال 

کردم، دیدم دقیقًا این هشــــت اســــتراتژی را می توان  ترامــــپ را دنبال 

کرد و بنا به شــــرایط از این اســــتراتژی ها  در رفتــــار دولت ترامپ ردیابی 

استفاده کرده اند. 

ت ها به 
ّ
یــکا از بیداری اســالمی در میــان مل یــم هــای وابســته بــه آمر رژ

وحشت افتاده اند.

که سیاســــت حفظ وضع موجود با رئالیسم  اآلن مشــــکل این اســــت 

گرفته اند تناســــبی نــــدارد. به لحاظ مبانی  که آن ها در پیش  تهاجمی 

فکری، تثبیت وضــــع موجود به رئالیســــم تدافعی شــــباهت دارد؛ اما 

آن ها مرتب حمله و تهاجم می کنند و اینجا هیچ تناسبی وجود ندارد. 

جمع بندی آقای دکتر دهقانی به نظر من هم درســــت است. قبًا هم 

که پیروزی بایدن به نفع است، ولی سیاست وضع موجود دارد  گفتیم 

به نفع ترامپ تمام می شود.
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که در آمریکا  جمع بندی من از چشم انداز و نتایج انتخابات این است 

الکترال ها یا دولت عمیق نظرشان بر پیروزی مجدد ترامپ است. چرا؟ 

که دولت  کرده  به خاطر اینکه ترامپ در راســــتای نظم نوینی حرکــــت 

عمیق پشتیبان اوست و این به نفع آن هاست. پروژۀ ترامپ نیمه تمام 

گر او برود این پروژه تا چهار سال دیگر می خوابد، لذا آن ها  مانده است و ا

حتمًا در پی این هستند که هرطور شده ترامپ را دوباره سر کار بیاورند. 

گر فاصلۀ بین رأی مردمی و الکترال ها  الکترال ها قابل دستکاری است. ا

زیر پنج میلیون باشد، به احتمال زیاد آن ها می توانند دوباره ترامپ را 

گر فاصله زیاد و در حد 20 یا 30میلیون باشــــد،  به قدرت برســــانند؛ اما ا

امکان پذیر نیست. 

در آمریکا، تمایل افکار عمومی به سمت پیروزی مجدد دموکرات ها و 

کار می کنند و شاید  بایدن است. در اروپا هم به شدت روی این قضیه 

چین هم تا حدودی در این زمینه فعال باشد چون  به نفعش است. 

گر کرونا نبود، وضع ترامپ در داخل آمریکا بهتر بود چون کاستی  ق. ا زور  

نظام بهداشــــتی آمریکا و رکود اقتصادی به این شّدت ظاهر نمی شد. 

کرونا در جهان ضربۀ شدیدی خورد.  حیثیت آمریکا از شیوع 

گر کرونا نبود و این محاصرۀ شدید اقتصادی  اما وضع ما چه طور است؟ ا

بود، اغتشــــاش و افزایش درگیری های جناحی محتمل بود چون یک 

جناح معتقد بود دولت مسبب نارسایی هاست و جناح دیگر هم سعی 

کرونا، انســــجام  می کرد بگویــــد جناح مقابل ســــنگ می اندازد. بدون 

داخلی ما ضعیف تر بود و افکار عمومی به جای ســــامت بر معیشــــت 

متمرکز بود. اآلن وقتی مردم از خانه بیرون می آیند به این فکر هستند 

که مبادا کرونا بگیرند. کرونا هم مسئلۀ غریبی است!
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گفته می شود یا باید خود را با محیط یا  در نظریۀ عمومی سیســــتم ها، 

کنید. این یک بحث علمی اســــت. غرب  باید محیط را با خود منطبق 

گزینــــه دارد: )1( خودش را با این  هم در مقابل پدیدۀ اســــام گرایی دو 

گرایش منطبق کند و این گرایش را در قدرت جهانی خود مدیریت کند، 

کند و اسام گرایی را از بین ببرد.  )2( محیط را عوض 

گزینۀ اول حذف عربســــتان ســــعودی و اســــرائیل اســــت. رژیم  شــــرط 

اســــرائیل ذاتًا ضّد اســــام گرایی اســــت. رژیم ســــعودی نماد اســــامی 

دارد؛ ولی با اســــام گرایی و انقاب اسامی دشمن است چون انقاب 

کنند.  اسامی معتقد اســــت مردم حق دارند سرنوشت خود را تعیین 

کند  که از اسرائیل و آِل سعود عبور  من معتقدم نفع غرب در این است 

کنار بیاید. غربی ها ایــــن راه را نرفته اند چون  و بــــا جریان اســــام گرایی 

پذیرشش برای آن هاخیلی دشــــوار است. پدیدۀ اسرائیل را خوِد غرب 

کرده است. صهیونیسم و مسیحیت صهیونیستی در هم تنیده  ایجاد 

کم  کند. مسیحیت حا شده اند و یکی نمی تواند خود را قربانی دیگری 

کانتربری، و دربــــار انگلیس. این  کلیســــای  یعنی جریان پروتســــتان، 

گر  مسیحیت نمی تواند نســــبت به صهیونیسم بی تفاوت باشد چون ا

صهیونیســــت ها بخواهند در مقابل او بایســــتند، توانایی دفاع از خود 

ندارد. 

گرایش های موجود و تطابق با تحوالت محیطی  بنابراین، همگرایی با 

کار بسیار دشواری است.  برای غرب 

گفتند: »ما محیط را با قدرت ســــرنیزۀ  که پیدا شــــدند  محافظه کاران 

تبلیغات و تمهیدات سیاســــی و اقتصادی و نظامی تغییر می دهیم.« 

کردند. در آن  کار بزرگی  این ها واقعًا زورشــــان را زده اند. در 11ســــپتامبر، 

وقت، تونی بلر نخســــت وزیر انگلیس و جورج بوِش پسر رئیس جمهور 
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آمریکا بود. می گفتند: »ما دوشادوش هم حرکت می کنیم و طّی 10سال 

خاورمیانه را تغییر می دهیم.« 

آن ها از ظرفیت ایمان انسان مسلمان اهل سنت و جماعت برای ایجاد 

کردند، ولی تیر  طالبــــان و القاعده و داعــــش و جبهة النصرة اســــتفاده 

داعش و جبهة النصرة به سنگ مدافعان حرم خورد. با تجربۀ داعش، 

که قبًا در ذهن اهل ســــنت و جماعت  اآلن دیگــــر خافت جاذبه ای را 

گر خافت  داشت ندارد. راشد الغنوشــــی می گوید: »ما دیگر نیستیم، ا

این است ما نیستیم.« خیلی های دیگر هم می گویند: »ما نیستیم.« 

کردند، ولی تیرشــــان به هدف نخورد و یک پتانسیل را  هزینۀ هنگفتی 

از دســــت دادند؛ از یک ظرفیت تاریخی علیه انقاب اسامی استفاده 

که جاذبۀ امامت بین اهل سنت بیشتر  کردند، اما نتیجه اش این شد 

که جلوی  از خافت شــــد و آن ها با خود می گویند: »امامت این اســــت 

آمریکا ایســــتاده و محاصره هم شــــده، ولی با افتخــــار زندگی می کند و 

که مردم را در ســــوریه و عراق به  حرفــــش را هم می زند؛ خافت آن بود 

گردن زدند.«  کردند و  سیخ کشیدند و زیر آن ها آتش روشن 

کردن اســــام و آســــیب زدن به انقاب  که به خاطر بدنام  از جنایاتــــی 

اسامی انجام دادند نتیجه ای حاصل نشــــد! اآلن وضع خوشایندی 

ندارند چون ایمان اهل سنت به خافت، که طّی قرون ایجاد شده بود، 

دارد تضعیف می شود. ظرفیت های تاریخی مثل نفت تجدیدناپذیرند: 

هزار سال طول می کشد تا مواّد فسیلی به نفت تبدیل شود. 

اما انتخابات آمریکا در چه وضعیتی است؟ انتخابات آمریکا در وضعیتی 

گر بتوانند ترامپ  است که هرکدام از دو رقیب ببرند به نفع ایران است. ا

گر  را می آورنــــد و من احتمال برنده شــــدن ترامپ را ضعیف نمی دانم. ا

ترامپ برنده شــــود چه اتفاقی می افتد؟ شــــکاف اجتماعــــی در آمریکا 
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تشدید می شود، گسل بین ساخت سیاسی و ساخت اجتماعی افزایش 

پیدا می کند، موقعیت بین المللی ترامپ ضعیف می شــــود، تنش های 

داخلی آمریــــکا افزایش پیدا می کند، وحدت در محور مقاومت افزایش 

می یابد، جاذبۀ منطقه ای محور مقاومت افزایش پیدا می کند، و در کل 

شرایط برای آمریکا بدتر از اینکه هست می شود.

اما خطر هم افزایش پیدا می کند. باالخره آمریکا یک غول اســــت. باید 

که آمریکا یعنی چه. آمریکا یک ابرقدرت نظامی  توجه داشــــته باشــــیم 

اســــت که وقتی اخم می کند چین و روســــیه می لرزند.  آن ماجراجویی 

گفتید احتمال دارد اتفاق بیفتد. )این آدم ممکن اســــت دست به  که 

اسلحۀ اتمی هم دست ببرد چون شخصیتًا ماجراجوست.(

کاظم زاده  که آقــــای  بــــرد بایدن به نفع مردم آمریکاســــت. با تعبیراتی 

گفتند، اساسًا قدرت جهانی آمریکا بر پایۀ همان شعار هایی است که به 

گفته می شود: دموکراسی، حقوق بشر، نفی نژاد پرستی،  آن لیبرالیسم 

دهکدۀ جهانی.  این شــــعارها در مقیاس جهانــــی همگرایی به وجود 

آورده و هژمونــــی آمریــــکا بر همین اســــاس شــــکل می گیــــرد. با همین 

کشتار ها بودند  که شاهد آن  حرف ها، توانســــته اند حتی مردم ژاپن را 

شیفتۀ خودشان کنند. 

گرچه برنده شــــدن بایدن به نفع آمریکاســــت، ولی دســــت  آمریکا در  ا

گردو می رود. ترامپ می گفت برجام  مقابل ایران با حضور او در پوست 

بدترین توافق تاریخ بود؛ آیا بایــــدن می تواند این حرف را بزند؟ اینکه 

کرده اســــت  دیگــــر خیلی افتضاح اســــت: حزِب خودش برجام  را امضا

کاندیــــد همان حــــزب و معاون همــــان رئیس جمهور  و خــــودش هم 

کج دار و مریز  گردوســــت و ناچار است  بوده اســــت. دست او در پوست 

رفتار کند. 
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کار بیاید سختی های  گر ترامپ روی  برنده شدن هر دو به نفع ماست: ا

کار بیاید  گر بایدن روی  ما بیشتر ولی پیروزی های ما هم بیشتر است؛ ا

سختی ها و پیروزی های ما هر دو کمتر است. 

گفته است: »روز اول  که ترامپ می زند ارزشی ندارد. ترامپ  حرف هایی 

کره می کنم.« همین حرف را در دور اول زد و شــــمارۀ تلفن  بــــا ایران مذا

کره  هــــم داد، ولی ایران تماس نگرفت. اآلن هم که می گوید روز اول مذا

می کند بلوف می زند. او از این حرف ها زیاد می زند. این هم که گفته است 

که ایران ضعیف شده است. من  ایران ضعیف شده به این معنا نیست 

که ایران ضعیف یا قوی شده اســــت، اما حرف ترامپ حجت  نمی دانم 

نیست. دوستان می دانند که یکی از روش های سیاسی بلوف است. 

که اقتصاد بدون نفت  کنیم این است  که باید از آن اســــتفاده  فرصتی 

کنیم. تا نفت بود، فرصتی برای این ملت پیدا نمی شــــد؛  را پایه گذاری 

که اتکا به نفت را  ولــــی تحریم نفت ایران فرصتی به وجود آورده اســــت 

کم کنیم.

یی های بیشتر از سوی ترامپ وجود دارد. احتمال ماجرا جو

که در مبارزه با فساد جدی  کشــــور باید بکند این اســــت  که  کار دیگری 

باشــــد و به شــــعار های انقاب در اقتصاد برگردد. اقتصاد قانون اساسی 

که یک نفر از زیادِی مال و یکی از  باید احیا شــــود؛ نباید این طور باشــــد 

شدت فقر نداند چه کند. بخش اعظم دزدی ها و بزهکاری ها نتیجۀ فقر 

است. وقتی فقر اعتقادی و فقر اقتصادی با هم جمع شود، نتیجه اش 

تبهکاری است. وقتی کسی از خدا نترسد و پولی در جیب نداشته باشد، 
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گر از فرصت استفاده و با فساد و بی عدالتی مبارزه  به دزدی رو می آورد. ا

کنیم،  اتفاقًا می توانیم محور مقاومت را تقویت کنیم.

ما دیگر نفت صــــادر نمی کنیم چون از ما نمی خرند، نه چون خودمان 

که  نمی خواهیم بفروشــــیم. ما هیچ وقــــت چنین اراده ای نداشــــتیم 

کنیــــم. در عوض، امروز بخش مهمی  کامًا جدا  خود را از خام فروشــــی 

از صادرات غیر نفتی ما از پتروشیمی است. این موفقیت بزرگی است. 

صنایع پتروشــــیمی ایران در دولت آیت اهلل هاشــــمی توســــعه یافت و 

امروز خیلی از این صنایع اســــتفاده می کنیــــم. امروز ده ها میلیون دالر 

صادرات غیر نفتی داریم. این یک فرصت برای جمهوری اسامی است 

کند. باالخره ما در  کــــه اقتصاد بدون نفت و عدالت اجتماعی را تقویت 

که  خیابان خودروی پورشه و بنز و ب. ام.و داریم و عده ای را هم داریم 

در سطل های زباله به دنبال یک لقمه نان می گردند و در هفت آسمان 

یک ستاره ندارند. 

کشــــمکش به این صورت ادامه  گر  کاری نکنیم چه می شــــود؟ ا گر  اما ا

گر اقتصاد بدون نفت  کند، زور آن ها در درازمدت بر ما می چربد. ا پیدا 

و عدالت اجتماعی را تقویت نکنیم، پایایی دشمن در درازمدت بیشتر 

کشمکش  از ماســــت چون ظرفیت هایش از ما بیشــــتر است. این یک 

تاریخی و نقطۀ عطف مهم در تاریخ است که بزرگ تر از حّد تصور ماست. 

گفتند: »شاه باید برود« آغاز شده و تا  که امام  این نقطۀ عطف از زمانی 

کرده است. آن موقع ما به دنبال حوادث بودیم و اآلن  امروز ادامه پیدا 

که دارد تحقق  هم به دنبال حوادث هســــتیم. این مشیت الهی است 

پیدا می کند.



گفت وگو با دکتر فؤاد ایزدی 

یکا آدم شود، دنیا راحت تر نفس خواهد کشید گر آمر ا
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فرهنگ اســــالمی: بســــم اهلل الرحمن الرحیــــم. از اینکه تشــــریف آوردید   

سپاسگزاریم. امروز مسئلۀ انتخابات آمریکا مسئلۀ مهمی شده است. 

 میزگردی در مورد آمریکا به ابتکار این نشــــریه برگزار شــــد. چون 
ً
اخیــــرا

گرفتیم با این  توفیق زیارت شــــما را در آن جلســــه نداشــــتیم، تصمیم 

کنیم! این مصاحبه احتمااًل هنگامی منتشر خواهد  مصاحبه جبران 

شد که انتخابات آمریکا تمام شده است.

که این مصاحبــــه به قبل از انتخابات  کنید  ایــــزدی: بنابراین باید درج 

مربوط است.

که وجود دارد  فرهنگ اســــالمی: بله، البته! در مورد آمریکا، مســــئله ای   

عدم تناسب بین ساختار اجتماعی و ساختار سیاسی است. استحضار 

که ابتدا اسپانیایی ها و بعد فرانسوی ها به آن قاره رفتند و نهایتًا  دارید 

کســــون ها رســــید. دانــــش فنی از اروپا بــــه آمریکا رفت و  کار به آنگلوسا

که در خود آمریکا به وفور وجود  کار از آفریقا و منابع طبیعی هم  نیروی 

داشت.
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کلمب سال  کریستف  کنم. تاریخ ورود  ایزدی: من در اینجا یک پرانتز باز 

1492 م. اســــت، اما اولین کشتی در سال 1619 م. )یعنی حدود 130 سال 

بعد( از آفریقا به آمریکا َبرده برد. زمانی که اروپاییان آمریکا را اشغال کردند، 

که قبل  انسان سیاه پوست در آمریکا نبود مگر سیاهپوستان مسلمانی 

از اینکه کریستف کلمب به آنجا برود در آمریکا تجارت می کردند. این امر 

کن  ثابت شده است؛ اشیا و کاالهای مسلمانان آفریقا و سرخ پوستان سا

کتاب ها موجود اســــت. اروپاییان، بعد از ورود به  قارۀ آمریکا در منابع و 

آمریکا، طی 100 و ُخرده ای سال با استفاده از نیرو های بومی سلطه ایجاد 

کار از همان اروپا می رفت و در آنجا مســــتقر می شد.  کردند. بعضًا نیروی 

بعد از اینکه کار گسترده تر شد، متوجه کمبود نیروی کار شدند و از آفریقا 

نیرو آوردند.

فرهنگ اسالمی: بله، همان طور که استحضار دارید، مردم جزایر کارائیب   

مســــلمان و شــــیعه هســــتند و روز های عاشــــورا در آنجا تعطیل است. 

که اشــــاره فرمودید، آن هــــا باید قبل از ورود اســــپانیایی ها  همان طــــور 

مسلمان شده باشند چون اسپانیایی ها در خود شبه جزیرۀ ایبری هم 

اســــام را تحمل نکردند و در پی تفتیش عقاید، مسلمانان را قتل عام 

کارائیب ُبرده یا اجازه  که اسام را آن ها به شبه جزیرۀ  کردند. بعید است 

داده باشند که اسام به آن منطقه وارد شود. همان طور که می فرمایید، 

گهان  کلمب هم وجود داشت، ولی نا کریستف  مراودات تجاری قبل از 

کریستف کلمب به عنوان کاشف مطرح شد در حالی که او فاتح بود.

کتاب های  که حتی در  ایزدی: عدم شــــناخت تاریخ آمریکا سبب شده 

درسی ما مشکاتی وجود داشته باشد. وقتی در آمریکا شروع به پایین 
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کنجکاو شدم ببینم در  کردند، من  کلمب  کریســــتف  آوردن مجســــمۀ 

کاس یازدهم،  کتاب  کتاب های درسی در مورد او چه نوشته است. در 

که توهین به مردم بومی  11 بار از عبارت کاشــــف آمریکا استفاده شــــده 

آمریکا و تمدن آن هاست. شما که در تهران زندگی می کنید وقتی اولین 

کــــردم«! در آنجا  کرج را کشــــف  کــــرج می روید نمی گویید: »من  بــــار به 

مردمی زندگی می کرده اند؛ شــــما بی سواد بودی و خبر نداشتی. اآلن از 

هر کس بپرسید، می گوید: »کریستف کلمب کاشف آمریکاست.« یکی از 

کند. به  کتاب ها را اصاح  که  کسی را نداریم  که ما  مشکات این است 

نظرم باید تاریخ آمریکا برای مخاطب داخلی خوب توضیح داده شود 

تا معلوم شود چگونه کشوری با نام آمریکا در سال 1776 م. )حدود 300 

کریستف کلمب وارد این قاره شد( تأسیس شد. کشور  سال بعد از آنکه 

آمریکا تأســــیس شد، اما قبل از تأسیْس مشــــکاتی را برای مردم بومی 

آنجا ایجاد کرده بودند.

که می فرمایید، آنجا به وســــیلۀ ســــاح  فرهنــــگ اســــالمی: همان طــــور   

که ما هم در آسیا  کشف نشد. مشکلی  آتشین فتح شــــد و در حقیقت 

کردیم مشــــکل ســــاح آتشــــین بود: توپخانۀ روس ها بود  با غرب پیدا 

کرد. همین  گلســــتان را به ما تحمیــــل  کــــه قرارداد هــــای ترکمانچای و 

کرد.  ساح آتشین در قارۀ آمریکا ســــلطۀ غربی ها را بر این قاره تحمیل 

که می فرمایید، پیش از آنکه پای اروپاییان به قارۀ آمریکا باز  همان طور 

گر کریستف کلمب نبود،  شود، اسام وارد قارۀ آمریکا شده بود. چه بسا ا

کنان قارۀ آمریکا مسلمان بودند.  امروز سا

کردند و به بندر لیورپول بردند.  تعداد زیادی َبرده را در قارۀ آفریقا شکار 

کردند و به بندر نیویورک و جا های دیگر  بعــــد، از بندر لیورپول بارگیری 
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کشــــتی سوار می کردند؛  گوســــفند در  گاو و  بردند. این برده ها را مانند 

مرده هــــا را به دریا می ریختند و زنده ها را به خشــــکی می بردند. یکی از 

که وقتی از  کشتی ها را به تودۀ یخی تشبیه می کند  نویسندگان بار َبردۀ 

جایی به جای دیگر می رود مرتبًا کوچک می شود.

کــــرد عمدتًا از قــــارۀ آفریقــــا رفت.  کــــه آمریــــکا را آمریــــکا  کاری  نیــــروی 

کنند و خیلی  کم  اروپایی ها تمایل داشــــتند جمعیت سرخ پوستان را 

که انگلیسی ها  کشتند. )در جایی نوشته شده بود  از سرخ پوســــتان را 

کار به  گوشــــت مسموم سِر راه آن ها می گذاشــــتند تا بخورند و بمیرند.( 

کم و  که به علت دسترسی آسان به نفت مرغوب در عمق  جایی رسید 

کارگران مجانی، رشد صنعتی خیلی عظیمی در آنجا  منابع آب فراوان و 

که دیگر نمی توانند آنجا را  پدید آمد. انگلیسی ها پیش بینی می کردند 

که جنگ های استعماری با  کنند؛ این بود  به عنوان مســــتعمره اداره 

کسون ها آغاز شد. رهبری خوِد آنگلوسا

که اصالتًا انگلیســــی بودند به عنوان  ایزدی: چند نســــل از آمریکایی ها 

یک درصدی ها ی جهان در آنجا مســــتقر بودند. آنان ســــرمایه داران و 

برده داران بزرگ بودند و یکی از دغدغه های اصلی شان برده داری بود. 

در آن ایام، در انگلســــتان بحث توقف برده داری مطرح بود و قرار بود 

قانون منع برده داری تصویب شود. البته آن ها دالیل خود را داشتند 

که در آمریکا به شدت  که شاید موضوع بحث ما نباشد، منتها آن هایی 

گــــر ذیل حکومت  که ا کار َبرده وابســــته بودند ترســــیدند  بــــه نیــــروی 

کند. این  انگلســــتان باقی بمانند این قانون به آنجا هم تســــری پیدا 

کردند باید جدا شوند. انگیزۀ دوم رها  که احســــاس  یکی از دالیلی بود 

که انگلیســــی ها می گرفتند و در قبال آن خدماتی  شدن از مالیاتی بود 
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ارائه نمی دادند. قشــــر یک درصدی جامعۀ آمریکا در آن زمان تصمیم 

گذاشت، ولی این به  کند و اسم شورش را هم انقاب  که شورش  گرفت 

معنای انقاب مردمی نبود.

فرهنــــگ اســــالمی: یکی از بهانه های اصلی جنگ های استقال را وضع   

قانون مالیات بر صادراِت آمریکا ذکر می کنند؛ این بیشتر بهانۀ جنگ بود 

نه دلیل جنگ. وقوع جنگ ها با انقاب پارلمانی انگلیس مصادف بود 

که اشراف می خواستند در قدرت مطلق شاه سهیم شوند و پیش بینی 

می کردند که شبیه این درخواست در آمریکا هم وجود داشته باشد.

که یک ارتش  به هر حال، جنگ اســــتقال شروع شد. ارتش انگلیس، 

پادشــــاهی بــــود، در دو نوبــــت به اســــتقال طلبان پیوســــت. )در یک 

ِگیج با تمام نیرو های تحت فرمانش به اســــتقال طلبان  نوبت، ژنرال 

پیوســــتند.( ارتش انگلیس یک ارتش حرفه ای بود و از نیروی مردمی 

بهره مند نبود. کسانی از مردم عادی که داوطلبانه به جنگ رفته بودند 

با پایان درگیری ها به خانه بازگشــــتند و همان ارتش حرفه ای انگلیْس 

ارتش آمریکا شد. آن ارتش از آن موقع تا حاال در آمریکا هست. توماس 

گفت: »ما باید جهان را متقاعد  جفرسون در اعامیۀ اســــتقال آمریکا 

کی هستیم«! خوِد این  که دوســــتان صمیمی و دشمنان خطرنا کنیم 

اعامیه نشــــان می دهد که جنگ های اســــتقال در آمریکا بیشتر یک 

پروژه است تا پروسه! 

رشــــد اقتصادی عظیم و رفــــاه موجود برای مهاجران خوشــــایند بود. 

کرد نه آبراهام  کردند. البته َبردگان را ماشــــین آزاد  ســــیاهان را هم آزاد 

کشــــاورزی و صنعْت اقتصادی  کهن در  لینکلــــن؛ َبرده داری به شــــکل 

کرد و  کتور می شــــد صد هکتــــار زمین را اداره  نبود. )با یک نفر راننده ترا
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دیگر نیازی به برده نبود.( در ایران هم، لغو نظام ارباب-رعیتی که منت 

که دوران آن  گذاشــــتند در واقع به این دلیل بود  آن را ســــر روستاییان 

که در ایران بودند پول دادند و آن ها  نظام سپری شده بود. به اربابانی 

صاحبان صنایِع وابسته شدند.

توماس جفرسون: ما دوستان صمیمی و دشمنان خطرناکی هستیم.

که معلوم نبود نتیجه  ایزدی: جنگ داخلی در آمریکا به ســــویی رفت 

چه می شــــود. نیرو های ایاالت جنوبی قوی بودند و توانمندی آن ها 

که رئیس جمهور شــــمالی ها بود، در اواسط  کم نبود. آبراهام لینکلن، 

که یک روش ضربه زدن به جنوبی ها این  جنگ به این نتیجه رسید 

که جمعیت سیاه پوســــت را در ایاالت جنوبی به ستون پنجم  اســــت 

کار  ع جنوب  که غالبًا در مــــزار کند. َبرده های سیاه پوســــت،  تبدیــــل 

می کردند، جزئی از ماشین جنگی جنوبی ها بودند و به بعضی از آن ها 

که  کردند  اسلحه داده و آن ها را جلو فرستاده بودند. شمالی ها تبلیغ 

کتیک برای ضربه زدن  گر پیروز شوند َبرده ها را آزاد می کنند و از این تا ا

کردند.  به جنوبی ها استفاده 

کتیک و ابزار های دیگر در جنگ پیروز شدند، وضعیت  اما وقتی با این تا

که رسمًا آزاد شــــده بودند بدتر شد: َبرده دار قبًا به َبرده هایش  افرادی 

نان و آب و سرپناه می داد؛ اما بعد از اینکه برده داری تمام شد، َبردگان 

که برای غذا و  کمی می گرفتند  ســــابق دیگر جایی نداشــــتند و حقوق 

کنند؛  کم بود و مجبور می شدند از همان َبرده دار سابق قرض  ســــرپناه 

بنابراین، بعد از َبرده داری، همان کار های قبل را به شکل بدتری انجام 

می دادنــــد و مقــــروض هم بودنــــد. در اواخر قرن نوزدهــــم و اوایل قرن 
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بیستم، بعضی از بردگان سابق به تدریج به ایالت های شمالی مهاجرت 

کردند.

برده ها را ماشین آزاد کرد، نه لینکلن!

که  فرهنگ اســــالمی: به هر حال، این امپراتوری ساخته شد. مهاجرانی   

از هر جای دنیا به آمریکا می رفتند زندگی قبل و بعد از مهاجرت خود را 

که وضعشان بهتر شده و صاحب  با هم مقایسه می کردند و می دیدند 

خانه و ماشین  و استاندارد های جدید زندگی شده اند.

کشــــور  که در  ایــــزدی: معمــــواًل افرادی بــــه آمریکا مهاجــــرت می کردند 

خودشــــان وضع خوبی نداشــــتند. این ها معمواًل از اقشــــار ضعیف تر 

جامعه یا افراد فــــراری و صاحبان جرم و جنایت و افــــراد ناباب بودند. 

که در آمریکا بــــود، آنان پس از ورود  با توجــــه به فرصت های اقتصادی 

صاحب وضعیت بهتری می شدند. بعضی شان هم به ِگتو ها، یعنی به 

قسمت های فقیر نشین شهر ها می رفتند. انقاب صنعتی اتفاق افتاده 

بود و این ها با زن و فرزندانشان در کارخانه ها با وضعیت بسیار بدی کار 

که تازه آمده بودند و سیاه پوست  می کردند. آن ســــال ها به مهاجرانی 

نبودند هم ظلم زیادی می شد. 

آمریکا یک تجربۀ برده دارِی سیاه پوستان و یک تجربۀ شبیه برده داری 

در مورد سفیدپوستان دارد. این تجربه ها سبب شد که جریان چپ در 

آمریکا رشد کند. خیلی ها در اروپا فکر می کردند به خاطر اجحافی که در 

که به  کارگر وجود داشت و ظلم بسیار گسترده ای  آمریکا نسبت به قشر 

آنان می شد، انقاب کمونیستی قبل از شوروی در آمریکا اتفاق بیفتد.



70
حۀ 

صف
 / 

65
رۀ 

ما
ش

ی/ 
الم

س
گ ا

هن
فر

کمونیســــت ها به طور جدی  فرهنگ اســــالمی: در زمــــان مک کارتی، با   

گرفت. آدم مهاجر خودش قبول  مبارزه شــــد و کشتار هایی هم صورت 

که شهروند درجۀ دو است، اما بچه ها و نوه ها و نتیجه های او  داشــــت 

دیگر حاضر نیستند خود را شهروند درجۀ دو ببینند. ساختار اجتماعی 

کثریت  که مهاجران و فرزندانشان در مجموع در ا امروز به نحوی است 

هســــتند. تک تِک آن ها از لحاظ تیره  و شاخۀ اجتماعی در اقلیت اند، 

کثریت هستند؛ ولی قدرت در  کسون ها ا اما مجموعًا در مقابل آنگلوسا

کسون هاست و ساختار سیاسی با ساختار اجتماعی در  دست آنگلوسا

تعارض است. به نظر شما، آمریکا چگونه می تواند خود را از این تعارض 

نجات دهد؟

که می بینید به پیشــــینۀ  کار آســــان نیســــت. تنش هایی  ایزدی: ایــــن 

که اجدادشان  تاریخی برمی گردد. همۀ سیاه پوستان آمریکا می دانند 

که در  که به یهودیانی  به زور آورده شــــده اند و بعضی وقت ها می بینند 

اروپا شرایطی را تجربه کرده اند ارقام میلیونی پول داده می شود. ظلمی 

کردند از  که سیاه پوستان در دورۀ برده داری و بعد از آن در آمریکا تجربه 

کمتر نیست. این توقع  که در مورد یهودی ها می گویند  داستان هایی 

کشور  گر این  که ا برای بســــیاری از سیاه پوســــتان آمریکا مطرح اســــت 

گر  با زحمت سیاه پوســــتان به ثروت و پیشــــرفت رسیده اســــت، حتی ا

اجداد آن ها َبرده بوده اند، اآلن باید نسبت به آن ها نگاه مثبتی وجود 

داشــــته باشد و امکاناتی به شان داده شود. هیچ دولتی، چه دموکرات 

و چه جمهوری خواه، کوچک ترین توجهی به این مسئله نکرده است و 

بی عدالتی ساختاری آن قدر گسترده شده که نامزد های انتخاباتی هم 

در مورد آن صحبت می کنند. 
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کارگر  که به عنوان  اقلیت هــــای دیگری هم غیر از سیاه پوســــتان بودند 

که در غرب آمریکا اتفاق  می آمدند: بسیاری از فعالیت های زیرساختی 

کارگران  افتــــاد را چینی ها رقم زدند )خّط راه آهن غرب به شــــرق را غالبًا 

کارگر به  چینی ساختند(؛ افرادی از آمریکای التین و مکزیک به عنوان 

جاهایی از آمریکا آمدند که بخش عمده ای از آن قبًا به مکزیک متعلق 

گذشــــته  کارگران مهاجر به دورۀ معاصر مربوط نیســــت و از  بــــود. ورود 

وجود داشته است.

در ذهــــن تاریخی مهاجران یک شــــکاف تاریخی هســــت؛ برای همین 

که مؤسس آمریکا  که در ماه های گذشته به سمت افرادی رفتند  است 

بودند و نه تنها مجسمۀ کریستف کلمب بلکه مجسمۀ جرج واشنگتن 

که نامش به  که جرج واشنگتن،  کردند. مشهور است  را هم ســــرنگون 

عنوان مؤسس آمریکا ثبت شــــده، با برده ها خیلی بدتر از حیوان رفتار 

کــــه در ایران عده ای بــــا آب وتاب  می کرده اســــت. توماس جفرســــون، 

کودکان  نظراتش را می خوانند، بیماری خاصی داشــــته و به تعرض به 

یکا قتل عام کردند. در زمان مک کارتی، چپ گرایان را در آمر



72
حۀ 

صف
 / 

65
رۀ 

ما
ش

ی/ 
الم

س
گ ا

هن
فر

مشــــهور بوده است. اآلن ابتدای داستان اســــت و وضعیت در آمریکا از 

این بدتر خواهد شد؛ دلیلش این است که سفیدپوستانی که از جنایات 

کردیم در آمریکا دارند به اقلیت تبدیل می شــــوند. ادارۀ  آن ها صحبت 

آمار آمریکا اعام کرده است که این کشور یک دورۀ گذار ترکیب جمعیتی 

را می گذراند.

یکا توجهی به حقوق سیاه پوستان نکرده است. هیچ دولتی در آمر

کسون ها حدود 30درصِد جمعیت هستند. فرهنگ اسالمی: آنگلوسا  

کســــون نیستند؛ بخشی از آن ها از  ایزدی: همۀ سفیدپوستان آنگلوسا

دیگر نژاد های اروپایی )مثًا لهستانی یا آلمانی( هستند. سایت رسمی 

کثریت  که تا سال 2045 م.، رنگین پوستان ا کرده است  آمار آمریکا اعام 

کثر  جمعیت آمریکا را شــــکل خواهنــــد داد. در همین ســــال 2020 م.، ا

جوان های زیر 18 سال رنگین پوست هستند.

فرهنگ اسالمی: تغییر از نیروی جوان و موّلد جامعه شروع می شود.  

ایزدی: نیرو های جوان جامعه همین ها هستند. آقای جو، استاد تمام 

کرده است،  کار  که در این حوزه ها زیاد  جامعه شناسی دانشگاه تگزاس 

کردیم می گفت: »من محاسبه  که ما چند وقت پیش برگزار  در وبیناری 

کثریت شــــدن رنگین پوستان در سال 2040 م. روی می دهد و  کرده ام؛ ا

کرده است!« یکی از دالیل انتخاب  مرکز آمار پنج سال اشتباه محاسبه 

که جمعیت سفیدپوســــت متوجه  ترامپ در ســــال 2016 م. ایــــن بود 
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که شما خیلی  که چه اتفاقی قرار است بیفتد. الزم نیست  شده اســــت 

که راه می روید، متوجه می شــــوید که  اهل مطالعه باشــــید؛ در خیابان 

گر مدتی در لندن باشید، این را در آنجا  رنگ افراد دارد عوض می شود. ا

که لندن امروز با لندِن 30 ســــال پیش  هم حس می کنیــــد و می بینید 

متفاوت است. خیلی ها این حالت را در آمریکا می بینند و می خواهند 

جلوی آن را بگیرند. 

که در آمریکا وجــــود دارد پدیدۀ ویژه ای اســــت. چون  نژاد پرســــتی ای 

ایرانی ها غالبًا از یک نژاد هســــتند و نهایتًا لهجه هایشان با هم تفاوت 

دارد، ممکن است مخاطب فارسی زباِن ایرانی این را درک نکند. نهایت 

که برای هم جوک می ســــازند. در  درگیــــری نژادها در ایران این اســــت 

کردیم، نژاد پرستی  که در مورد آن صحبت  آمریکا، به خاطر ســــابقه ای 

که اقلیت شود.  حالت ویژه ای دارد و جامعۀ سفیدپوســــت نمی پذیرد 

که فکر می کردند او ضّد مهاجران  یکی از دالیل انتخاب ترامپ این بود 

و مسلمانان است. 

یکا رنگین پوست هستند. یر 18 سال در آمر امروز اکثر جوانان ز
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البته به نظر می رسد که ترامپ با دوقطبی کردن جامعۀ آمریکا مشکات 

کار دیگر از دست دررفته است. شاید 30 یا 40سال پیش  کرد.  را بیشــــتر 

کرد، ولی اآلن دیگر دیر شده اســــت.  می شــــد تغییر جمعیتی را متوقف 

که جامعۀ  در آینده شــــاهد درگیری هایــــی در آمریکا خواهید بــــود چرا 

که تحت فشار و زیر زانو هستند  آمریکا بســــیار ُپرتنش است. جمعیتی 

آرام آرام متوجه می شوند که از نظر جمعیتی دارند قدرت می گیرند. این 

تغییر هم در حوزۀ اجتماعی و هم در حوزۀ سیاســــی ایجاد می شــــود و 

آمریکا به تدریج شبیه کشور های آمریکای جنوبی می شود؛ جوامعی که 

سفیدپوســــت دارند، ولی شمار سیاه پوستان و اسپانیایی تبارهای آن 

هم قابل توجه است. 

تحلیــــل جمعیتــــی در آمریــــکا بــــرای مــــا خیلی مهــــم اســــت. یکی از 

دعوا های ما با دولت آمریکا ناشــــی از روحیۀ اســــتکباری آن است. این 

که ما را  کجا می آید؟ از خود برتر بینــــی، از همین  روحیۀ اســــتکباری از 

رنگین پوست حساب می کنند.

در قرن بیست و یکم، دنیا به سوی چندقطبی شدن پیش می رود.

فرهنگ اسالمی: از نظر آن ها، ما سفیِد غریبه )other white( هستیم.  

ایزدی: بله، آن ها ما را خیلی سفیدپوست نمی دانند!

فرهنگ اسالمی: آن ها خودشان را سفیدپوسِت ویژه می دانند. در اروپا   

هم این جور اســــت و در فرم های رســــمی می نویسند: سفید، سیاه، یا 

گر از ترکیه یا قفقاز یا آسیای  که ا ســــفیِد غریبه؛ منظورشان این اســــت 
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مرکزی هســــتید، سفیِد غریبه هســــتید. این یک استکبار ویژه است و 

که جامعۀ سفیدپوست یکدست نیست و  اثرش در آمریکا این اســــت 

عده ای از سفیدپوستان احساس می کنند به اندازۀ دیگر سفیدپوستان 

کمیت نقش ندارند. در حا

کنیم.  ایزدی: می توانیم در مورد اختاف بین سفیدپوســــتان صحبت 

جمعیت نژاد پرست سفیدپوست دارد بیدار می شود و احساس خطر 

می کند و این دوره ای ُپرچالش برای آمریکا ایجاد خواهد کرد. تظاهرات 

کــــرد، اما آتش زیر  کشــــید و فروکش  اخیــــر در آمریکا دو-ســــه ماه طول 

گر روحیۀ نژاد پرستی اصاح شود و آمریکا به  کستر و ادامه دار است. ا خا

یک کشور معمولی تر تبدیل شود، جا هایی مثل ایران نفس می کشند و 

اصواًل دنیایی که زیر ظلم آمریکا بود نفس می کشد. 

اآلن 40سال از انقاب گذشته است و آمریکا تا 20 سال دیگر به یک کشور 

معمولی تر و درون گرا تبدیل می شود؛ پس ما دو سوِم راه را آمده ایم و یک 

سوِم آن مانده اســــت. آمریکا دارد آدم می شود چون نگاه امپراتورمآب  

دیگر وجود ندارد. در قرن شانزدهم، پرتغالی ها امپراتور شدند؛ در قرن 

هفدهم، اسپانیایی ها و روس ها؛ در قرن هجدهم، فرانسوی ها؛ در قرن 

نوزدهم، انگلیســــی ها؛ و در قرن بیستم، آمریکایی ها. در قرن بیست و 

یکم، دنیا به سوی چندقطبی شدن می رود و جایگاه تک قطبی آمریکا 

به تدریج از بین می رود. 

یــکا به یک کشــور معمولی تر  گــر روحیــۀ نژادپرســتی اصالح شــود و آمر ا

تبدیل شود، دنیا نفس می کشد.
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فرهنگ اســــالمی: اســــرائیل و آمریــــکا از جهاتی به هم شــــبیه اند: هر دو   

ســــرزمیِن اشغال شــــده دارند؛ هــــر دو ایدئولوژی اســــتکباری دارند-

اسرائیلی ها می گویند: »ما نژاد برتریم« و آمریکایی ها هم همین را دربارۀ 

خودشان می گویند؛ در هر دو کشور، مسائل اجتماعی دارد اوج می گیرد؛ 

کمان نمی خواهند زیر بار واقعیت بروند.  و در هر دو، حا

کنون  اســــرائیل بحث امروز ما نیســــت. در آمریکا، اقلیــــت آنگلوفیل تا

کم بوده اســــت و حاضر نیســــت قدرت را از دســــت بدهد و به ارتش  حا

تکیــــه دارد-ارتشــــی با همان ســــابقه ای که عرض شــــد. اینکه ترامپ 

که بگوید: »یا من انتخاب می شوم یا تقلب  آن قدر جرئت پیدا می کند 

که ترامپ به آن دلگرم  شده است« نشــــان دهندۀ وجود یک نیروست 

که می تواند جلوی دموکراســــی و رأی مردم بایستد.  اســــت و می داند 

که می تواند در دادگاه انتخابات را ببرد. البته ممکن اســــت  او می داند 

حرفــــش پیش نرود و عقــــای آمریکا جلوی این فرآینــــد را بگیرند، ولی 

همین اآلن حزب دموکرات به وحشت افتاده است.

ایزدی: پشتوانۀ این سیستم بیشتر قانونی است تا نظامی. نظامی های 

آمریکا، مخصوصًا رده های ارشــــد، دل خوشــــی از ترامپ ندارند-مثل 

بقیۀ نخبگان آمریکایی که دل خوشی از ترامپ ندارند. 

گر  طبق قانون اساسی، ترامپ اساسًا نیازی به انتخابات مردمی ندارد. ا

حتی هیچ انتخاباتی برگزار نشود، قانون اساسی آمریکا می گوید همان 

کنند.  کرده اند باید رئیس جمهور را انتخاب  که ایالت ها معرفی  کسانی 

این همان رأی الکترال است. قانون اساسی به این کاری ندارد که ایالت 

چه طــــور آن فرد را انتخاب می کند. چرا این روش وجود دارد؟ به خاطر 

که قانون اساسی آمریکا را  کردم-کســــانی  که عرض  اینکه-همان طور 



77
حۀ 

صف
 / 

65
رۀ 

ما
ش

ی/ 
الم

س
گ ا

هن
فر

نوشتند یک درصدی بودند و همیشه خوف عموم مردم را داشتند؛ از 

که جلوی موج مردمی را بگیرد.  این جهت، قانون را طوری نوشتند 

کثریت رأی را در اختیار نخواهد داشت، اما برای اینکه قانونًا در  ترامپ ا

گزینه دارد: کاخ سفید باقی بماند سه 

گزینــــۀ دادگاه عالی. ترکیب قاضیان این دادگاه اآلن پنج به ســــه به   )1(

که اخیراً  نفع جمهوری خواهان اســــت. نفر نهم یک خانم 82ساله بود 

کند، ترکیب  گر ترامپ تا قبل از انتخابات نفر نهم را انتخاب  کرد. ا فوت 

که  اعضا شش به ســــه به نفع جمهوری خواهان می شود. دفعۀ پیش 

پروندۀ ریاست جمهوری در آمریکا به دادگاه عالی رفت، دعوا بین بوش 

گور بود. آن موقع پنج نفر جمهوری خواه و چهار نفر دموکرات  پسر و َال 

در دادگاه عالــــی بودنــــد و آن پنــــج نفر به نفع بــــوش رأی دادند و بوش 

رئیس جمهور شد.

کســــتری است و نتیجۀ انتخابات را این ها تعیین  )2( رأی ُنه ایالت خا

گــــر چند تــــا از ایاالت  می کننــــد. چــــون رأی ها به هم نزدیک اســــت، ا

یکا را یک درصدی ها نوشته اند. قانون اساسی آمر
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کســــتری به دموکرات ها رأی دهند نامزد دموکرات برندۀ انتخابات  خا

گر این ایاالت به جمهوری خواهان رأی دهند نامزد آنان  می شــــود، و ا

کستری، در هشت تایشان قوۀ مقننۀ  برنده می شود. از این ُنه ایالت خا

کــــه حّق رأی  کــــه آدم هایی را  ایالتی دســــت جمهوری خواهان اســــت 

الکترال دارند معرفی می کنند.

فرهنگ اسالمی: یعنی بدون ارتباط به رأی مردم؟  

گر رأی ها به هم نزدیک باشــــد، می تواند ارتباط نداشته باشد!  ایزدی: ا

که ما صحبت می کنیم تقریبًا دو هفته تا انتخابات مانده اســــت؛  اآلن 

که مخاطب این مطلب را می خواند نتیجۀ انتخابات مشخص  زمانی 

گر فاصله زیاد باشــــد، قاعدتًا ترامپ باید به بایدن تبریک  شده است. ا

کند؛  کار خود برود و حتی ممکن اســــت آمریکا را ترک  بگوید و به دنبال 

که اعام  گر رأی نزدیک باشد، این ظرفیت برای ترامپ وجود دارد  اما ا

گر اعام تقلب  کند. او اآلن در حال آماده سازی زمینۀ آن است. ا تقلب 

گر به هر دلیلی به دادگاه نرسد،  کند و به دادگاه برسد به نفعش است؛ ا

که در دست جمهوری خواهان است  همین هشــــت قوۀ مقننۀ ایالتی 

باید بگویند در ایالتشان تقلب شده است و آدم های خودشان را معرفی 

کنند. )ممکن است تقلب نشده و بایدن واقعًا رقابت را برده باشد، اما 

آدم های ترامپ جلو بیفتند.(

کس  )3( قــــوای مقننۀ جمهوری خواه می توانند بــــه بهانۀ تقلب هیچ 

کیست.«  را معرفی نکنند؛ بگویند: »تقلب شــــده و ما نمی دانیم برنده 

گر تعداد آرای الکترال هیچ کدام از نامزدها  قانون اساسی آمریکا می گوید ا

کند.  به 270 نرســــد، مجلس نمایندگان باید رئیس جمهور را مشخص 
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هــــر ایالت در مجلــــس نمایندگان یک رأی دارد و برای برنده شــــدن در 

مجلس رأی 26 ایالت از 50 ایالت الزم است. این رأی چگونه مشخص 

می شــــود؟ اآلن نمایندگان 26 ایالت جمهوری خواه هســــتند و ترامپ 

می تواند با یک رأی بیشتر برنده شود.  

یکا دل خوشی از ترامپ ندارند. نظامیان ارشد آمر

خاصه، تکلیف باید تا اول بهمن مشخص شود. قانون اساسی می گوید 

کاخ ســــفید یا رئیس جمهور  تا 20 ژانویه باید رئیس جمهور جدید وارد 

قبلی ابقا شــــود. روز 3 نوامبر رأی گیری تمام می شود؛ اواسط دسامبر 

رأی های الکترال را جمع و تکلیف رئیس جمهور را مشخص می کنند؛ 

گذشــــته، برای اینکه یک جلوۀ دموکراتیک به سیستم  )در دهه های 

الکترال بدهند، می گفتند قوۀ مقننۀ محلی الکتورها را بر اســــاس رأی 

کنگره شروع و  کارش را روز 3 ژانویه  کنگرۀ جدید  کند.(  مردمی معرفی 

کاخ ســــفید  این فرآیند را تأیید می کند و روز 20 ژانویه رئیس جمهور به 

می رود.

امــــا چرا سیســــتم سیاســــی آمریکا بــــرای ما مهم اســــت؟ بــــرای اینکه 

آمریکایی ها در زمینۀ مردم ساالری مدعی ما هستند و می گویند ایران 

کند،  کســــی به نظام سیاســــی آمریــــکا دقت  گر  مردم ســــاالری ندارد. ا

می بیند مردم ســــاالری به شکل خیلی خفیف وجود دارد و روش های 

که مردم را دور بزنند. شما این را در قانون اساسی  متعددی وجود دارد 

آمریکا هم می بینید. 

انتخابات مجلس نمایندگان دو سال یک بار برگزار می شود. در انتخابات 

سنا، هر دو سال یک بار یک ســــوم اعضا عوض می شوند؛ بنابراین، هر 
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ســــناتور الاقل شش ســــال در ســــنا می ماند. چرا همه با هم نمی آیند؟ 

گر موج مردمی مجلس  برای اینکه جلوی موج مردمی سد ایجاد کنند. ا

نماینــــدگان را ُبرد و سیســــتم الکترال هم نتوانســــت خواســــت مردمی 

کند، ســــنا باقی می مانــــد. در قانون اساســــی آمریکا، برای  را مدیریــــت 

گر مجلس نمایندگان و  کارهای جدی دو ســــوِم رأی ســــنا الزم اســــت. ا

رئیس جمهور را موج مردمی ببرد، تازه دو سوِم نمایندگان سنا هستند 

کار ها را متوقف کنند. از این  که در انتخابات تغییر نمی کنند و می توانند 

کرده اند تا جلوی  موارد در جا های مختلف قانون اساســــی آمریــــکا وارد 

حضور مردمی را بگیرند. سیســــتم سیاسی در آمریکا خیلی دموکراتیک 

گر دموکراتیک بود، خانم کلینتون باید رئیس جمهور می شد. نیست؛ ا

یکا را مجلس  گــر تعــداد رأی الکترال به 270 نرســد، رئیس جمهــور آمر  ا

نمایندگان مشخص می کند.

فرهنگ اسالمی: به نظر می رسد مردم به تبعیض ساختاری پی برده اند و   

به دلخوشی های سابق هم اعتنا نمی کنند. حتی همۀ سفیدپوست ها 

کنار بقیۀ مردم اند. کم نیستند و بخشی از آنان در  هم حا

که قدری هم درس خوانده اند  ایزدی: اقشــــار ضعیف تر سفیدپوســــت 

ولی دستشان جایی بند نیست با مردم اند؛ آن ها که درس نخوانده اند 

طرف دار ترامپ هستند!

گر ترامپ دوبــــاره رئیس جمهور آمریکا  فرهنگ اســــالمی: با این اوضاع، ا  

اعام شود، اوضاع داخلی آمریکا به چه سویی می رود؟
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گور و بوِش پســــر رقیب بودند، بوش پسر  ل 
َ
که ا ایزدی: در ســــال 2000 م. 

کامًا تقلبی برنده شد. فلوریدا از ایالت های بینابینی است و هرکدام از 

آن دو نفر فلوریدا را می بردند رئیس جمهور می شدند. فرماندار فلوریدا 

َجب بوش، برادر کوچک تر جرج بوش بود. یکی از مشکات آمریکا این 

که حداقل ژست  که شــــورای نگهبان ندارد؛ هیچ نهادی ندارد  اســــت 

بی طرفی بگیرد و انتخابات را مدیریت و نظارت کند؛ کارگزار انتخابات یا 

دموکرات است یا جمهوری خواه. 

گــــور پیش افتــــاد. در آن زمان،  ل 
َ
یک بــــار آرای فلوریدا را شــــمردند و ا

که پایین می زدی  ماشــــین های رأی گیری مکانیکی بود و دســــتۀ آن را 

برگ رأی را سوراخ می کرد. ممکن بود در اثر فرسودگی، ماشین برگ رأی 

که برگی  را خوب ســــوراخ نکرده باشد. این ها بر سر این بحث می کردند 

که ماشین روی آن جا انداخته ولی درست سوراخ نشده را بشماریم یا 

نه؛ این گونه بازی درمی آوردند. 

بعــــد از اینکه چند میلیون رأی را شــــمردند و بوش 512 رأی جلو افتاد، 

که »چرا تا دیروز  کردند  کردند. دموکرات ها اعتراض  شمارش را متوقف 

کردند و  که ما جلو بودیم شمارش را متوقف نکردید؟« طرفین شکایت 

تظاهرات خیابانی شروع شد. پرونده به دادگاه عالی رفت و همان طور 

کردم، پنج به چهار به نفع بوش رأی دادند.  که عرض 

گفتــــه بود: »ما یک اینچ  کلینتون  این در خاطرۀ دموکرات ها هســــت. 

گور تمام شد. به نظر می رسد  عقب نشــــینی نمی کنیم«؛ یعنی دورۀ َال 

کوتاه نمی آیند. البته ترامپ هم  که این بار دموکرات ها به ایــــن راحتی 

گر فاصلۀ رأی نزدیک باشــــد،  خصوصیــــات اخاقی خــــودش را دارد. ا

درگیری و دعوا آمریکا را به ســــوی پرتگاه می بــــرد چون نه ترامپ آدمی 

کوتاه بیایند. کوتاه بیاید و نه قرار است دموکرات ها این بار  که  است 
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فرهنگ اسالمی: نتیجه چه می شود؟  

ایزدی: در هر حال، باید تکلیف تا اول بهمن مشــــخص شــــده باشــــد. 

کرده و چون دموکراســــی آمریکا سیســــتم  ترامــــپ رفاقت هایی ایجاد 

کار بماند.  کمتری بیاورد و ســــر  ضعیفــــی دارد، قانونــــًا می توانــــد رأی 

گر این طور شــــود، انســــداد سیاســــی و اختافات اجتماعی عمیق تر  ا

کــــه دو هفته به انتخابــــات مانده، تظاهرات شــــروع  می شــــود. اآلن 

شده است.

فرهنگ اسالمی: به نفع چه کسی؟  

که می گویند ترامپ اخاقش خراب  ایزدی: به نفع بایــــدن! خانم هایی 

اســــت و به خانم هــــا تعرض می کند تظاهــــرات می کننــــد. تظاهراِت با 

خشونت یا بدون خشونت شروع شده و آمریکا ُپرالتهاب است.

این بار دموکرات ها به راحتی در برابر جمهوری خواهان کوتاه نمی آیند.

گر ترامپ در همین افق مه آلود به یک جنگ در خارج  فرهنگ اسالمی: ا  

از آمریکا دست بزند، آیا به نفع اوست؟

ایزدی: این سؤال از مدت ها قبل در کشور ما مطرح است که با وضعیتی 

کار را خواهد  که ترامپ دارد، آیا برای فرار و تثبیت وضعیت خودش این 

که حزب جمهوری خواه و خوِد  که ما دادیم این است  کرد یا نه. جوابی 

ترامپ فعًا ضّد جنگ هستند. 
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گفت: »ما اینجا ســــالی هفت  ترامپ ســــه ســــال پیش به عراق آمــــد و 

کردیم و من باید چراغ خامــــوش از اینجا بروم و به  میلیــــارد دالر هزینه 

جنگ های بی پایان )endless wars( خاتمه دهم.« چهار ســــال است 

کــــه ایشــــان ادبیات ضّد جنــــگ دارد: »نیرو هــــا را از افغانســــتان خارج 

کنیم؛ نگذاشتند.« در  کنید«؛ »در سوریه می خواستیم نیروها را خارج 

کنفرانــــس جمهوری خواهان هم از اصطــــاِح جنگ های بی پایان زیاد 

که وزیر امور خارجۀ بوش پسر و  کالین پاول،  اســــتفاده شد. بعد از آنکه 

کوشــــنر )داماد ترامپ(  کرد،  از جمهوری خواهان بود، از بایدن حمایت 

کردند در  که جنگ های بی پایان را بــــه آمریکا تحمیل  گفت: »کســــانی 

مقابل ما هستند. این ژنرال ها بودند که جنگ عراق را اداره می کردند.«

ادبیات جمهوری خواهان ضّد جنگ است، ولی آیا این به آن معناست 

که حملۀ نظامی نمی کنند؟ نــــه! آمریکایی ها خیلی وقت ها به دالیل 

کار را بکند؛  کرده اند و ترامپ هم می تواند این  سیاســــی حملۀ نظامی 

کار سخت تر  که شما ادبیات ضّد جنگ دارید، توجیه این  منتها زمانی 

یر:  یــکا روش های متعددی برای دور زدن مردم ســاالری وجود دارد. )تصو در آمر

اعضای کالج الکترال در حال رأی دادن برای انتخابات سال 1940 م.(
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می شود. دغدغۀ اصلی ترامپ پیروزی در انتخابات است و کار هایی که 

می کند باید توجیه انتخاباتی داشته باشد. اآلن جنگ توجیه انتخاباتی 

ندارد، مگر اینکه در جایی به آمریکا حمله شود و آمریکا کشته بدهد.

فرهنگ اسالمی: مثل  11سپتامبر!   

کنند، جنگ  کشــــته بدهند و آن را به ایران منتســــب  گر  ایزدی: مثًا! ا

گر سرباز آمریکایی کشته شود، آن موقع  توجیه انتخاباتی پیدا می کند. ا

که چرا حمله نکرد. اآلن ترامپ در نظرسنجی ها عقب  باید پاسخ دهد 

گفت آغاز جنگ برای  اســــت و جنگی اتفاق نیفتاده اســــت. می شــــود 

ترامپ راحت نیست، ولی منتفی هم نیست.

کار آمدن ترامپ به نفع آمریکا نیست؟ فرهنگ اسالمی: آیا روی   

ایزدی: نه! آمریکا در حال افول است و ترامپ این افول را تسریع می کند.

فرهنگ اسالمی: آیا آنچه دولت عمیق )deep state( خوانده می شود در   

که ترامپ برای منافع  گر هست، آیا تشخیص نمی دهد  آمریکا هست؟ ا

ک است؟ آمریکا خطرنا

ایزدی: بله، همه جا وجود دارد و در آمریکا هم وجود دارد؛ اما آن ها هم 

دموکرات و جمهوری خواه دارند.

فرهنگ اسالمی: بیشتر جمهوری خواه اند.  
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کارگــــزاران وزارت خارجه و ســــیا غالبًا  ایزدی: به شــــرایط بســــتگی دارد. 

که دموکرات اند  دموکرات اند؛ نظامیان غالبــــًا جمهوری خواه اند. آن ها 

که جمهوری خواه اند  می خواهند سر به تن ترامپ نباشــــد؛ بین آن ها 

هم نخبگانشان دل خوشی از ترامپ ندارند. 

کرده اســــت: باالخره،  البته ترامپ خدماتی بــــه حزب جمهوری خواه 

کابینه اش از جمهوری خواهان هســــتند دو نفر را هــــم در دادگاه عالی 

فدرال منصوب کرده که خیلی مهم است. جمهوری خواهان به او رأی 

که رأی دهنــــدۀ جمهوری خواه نفهمد  می دهند، اما این طور نیســــت 

ترامپ چگونه آدمی اســــت. بسیاری از ســــناتور های جمهوری خواه از 

ترامپ ناراحت اند و احساس می کنند نمی توانند به ترامپ حرفی بزنند 

گروهــــی از جمهوری خواهــــان غیر نخبه محبوبیت  چون ترامپ بین 

دارد و پای صندوق رأی برای آن ها مشــــکل ایجاد می کند. هر جایی را 

کنید، رأی دهندۀ جمهوری خواه به ترامپ بیشتر از سناتور ایالت  نگاه 

زنــان در واشــنگتن علیــه ترامپ تظاهرات کردند چون معتقدنــد او به خانم ها 

تعرض می کند.
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خــــودش عاقــــه دارد. در مجموع، بخش دموکــــرات و جمهوری خواه 

دولت عمیق هر دو مخالف ترامپ است؛ اما جمهوری خواهان، از روی 

کردند چون باور  مصلحت اندیشــــی حزبی، او را دوباره نمایندۀ حــــزب 

داشتند هر کس دیگری بیاید از بایدن شکست می خورد.

فرهنگ اسالمی: چرا دموکرات ها بایدن را آوردند؟  

ایزدی: دموکرات ها نامزد قبراق و خوب ندارند.

فرهنگ اسالمی: جان کری بهتر نبود؟  

که یک بار در انتخابات ریاست  که فردی  ایزدی: در آمریکا رســــم نیست 

جمهوری شکست خورده دوباره بیاید؛ کلینتون و کری به همین دلیل 

کری نامزد ســــال 2004 م. بود.( بایدن 47 ســــال است  نیامدند. )جان 

که در سیاســــت است؛ از 30سالگی وارد ســــنا شده و اآلن 77سال دارد؛ 

چند سال سناتور و هشت ســــال معاون رئیس جمهور بوده و در حزب 

دموکرات چهرۀ شناخته شده ای است. افراد دیگر دیدند به هر دلیل در 

این سطح نیستند. البته ترس از سندرز هم وجود داشت چون داشت 

رقابت را می برد.

فرهنگ اسالمی: چه طور شد؟  

ایزدی: علیه سندرز تقلب کردند؛ همان طور که در سال 2016 م. کلینتون 

در انتخابات درون حزبی تقلب کرد و نمایندۀ حزب شد. نخبگان حزب 
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دموکرات از سندرز خوششــــان نمی آمد. سندرز اصًا دموکرات نیست؛ 

منتقد اســــت. بایدن به این دلیل در انتخابات درون حزبی جلو افتاد 

کرونا پیش آمد و  که چند نفر از فرمانداران به ســــوی او رفتند. بعد هم 

داستان عوض شد. سندرز هم در 2016 م. و هم امسال خوب درخشید. 

قشر جوان رنگین پوست که دموکرات است به او رأی می دهد و این نوع 

آدم ها در انتخابات آمریکا آینده دارند. 

مصلحت اندیشــی های حزبــی ســبب شــده کــه ترامپ از ســوی حزب 

جمهوری خواه نامزد انتخابات شود.

فرهنگ اسالمی: آیا شما بین جرج بوِش پسر با ترامپ تشابهی می بینید؟   

ایزدی: جرج بوش تا 40ســــالگی مست و آلوده و الت بود. آقازادگی جرج 

بوش سبب ریاست جمهوری اش شــــد؛ از خودش شخصیتی نداشت 

کند. اتفاقًا یکی از دالیلی که در حزب جمهوری خواه رأی آورد  که رشــــد 

که حزب جمهوری خواه به دنبال  همین بود. بیش از 15 ســــال اســــت 

چهره های غیر سنتی می رود.

فرهنگ اسالمی: یعنی به دنبال الت ها! دلیلش چیست؟  

که  ایزدی: به خاطر اینکه با سیســــتم مشکل دارد و به دنبال این است 

سیستم را عوض کند.

فرهنگ اسالمی: یعنی با دموکراسی مشکل دارد؟  
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ایــــزدی: با وضعیت موجود مشــــکل دارد. بخش قابــــل توجهی از بدنۀ 

کــــه رأی می دهند، بــــا وضعیت موجود  جمهوری خواهــــان، همان ها 

مشــــکل دارند. دموکرات ها هــــم همین طورند. دموکرات ها به ســــوی 

آدمی مثل سندرز و این ها به سوی آدمی مثل ترامپ می روند. کشور رو 

به افول است و زمانی که شما در سرازیری می افتید به دنبال جایگزین 

که  می گردیــــد. نارضایتــــی وجــــود دارد، منتها آدمی انتخاب می شــــود 

نارضایتی را بیشتر می کند.

فرهنگ اسالمی: به بحث مسلمانان آمریکا برگردیم. اسام در آمریکا چه   

پایگاهی دارد؟

ایزدی: نفوذش باالســــت. خوِد آقای فراخان نفوذ بســــیار باالیی دارد. 

برایتان مثال می آورم: خواننده ای به نام خانم فرانکلین، که غالبًا اشعار 

مذهبی مسیحی می خواند و خیلی مشهور بود، پارسال فوت کرد. این 

کلینتون  گرفتند.  کلیسا برای او مراسم  خانم سیاه پوست بود. در یک 

کلینتون، سه  کنار صندلی  و ســــه نفر سیاه پوست دعوت شده بودند. 

که دو تای آن برای رهبران سیاه پوست دولتی  گذاشته بودند  صندلی 

گرفته اســــت و  کار  که رژیم آن ها را برای مدیریت سیاه پوســــتان به   بود 

صندلی ســــوم برای آقای فراخان بود. ایشان به عنوان یک شخصیت 

مبارز سیاه پوســــت جایــــگاه فرادینــــی دارد. جامعۀ سیاه پوســــت 45 

میلیون نفر جمعیت دارد و او یکی از سه رهبر سیاه پوستان آمریکاست. 

هیچ شــــبکه ای )چــــه در میان سفیدپوســــتان و چه مهاجــــران و چه 

که آقای فراخان در  که شــــبیه شبکه ای باشــــد  سیاه پوســــتان( نداریم 

بیش از 200 شهر دارد: مسجد دارند، مرکز دارند، و سازمان یافته اند. این 
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ســــازمان یافتگی به دهۀ 30 قرن بیستم میادی برمی گردد. اآلن دیگر 

دولت آمریکا اجازۀ سازمان یافتگی به مسلمانان نمی دهد.

گر بایدن روی کار بیاید به نفع ایران  فرهنگ اسالمی: بعضی ها معتقدند ا  

است. نظر شما چیست؟

کنید: اینکه هرکدام از این ها  ایزدی: شــــما می توانید دو حالت را ترسیم 

بیایند به ضرر ایران اســــت، یا اینکه هرکدام بیایند به نفع ایران است. 

گــــر ترامپ بیاید، همان طور که عرض کردم، افول آمریکا ســــرعت پیدا  ا

می کند و درگیری ها و دعوا ها باال می گیرد.

فرهنگ اســــالمی: آن وقت بــــرای حّل تضاد های داخلــــی به تضاد های   

خارجی رو می آورند.

یکا جایگاه  لوئیس فراخان نه تنها در میان مسلمانان که در میان سیاه پوستان آمر

یژه ای دارد. و
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ایزدی: دیگر خیلی راحت نیست.

فرهنگ اسالمی: این قانون سیاست است: تضاّد خارجی یکی از راه های   

پوشاندن تضاد های داخلی است.

ایزدی: به شــــرط اینکه تضاد خارجی تضاد داخلی را بیشــــتر نکند، این 

حرف درست است. البته محیط بان  های نظامی ما باید همیشه نگران 

حملۀ آمریکا باشند و رفتار آمریکا را رصد کنند چون آمریکا به افغانستان 

کرده و اهل جنگ اســــت؛ نهاد های نظامی همیشه  و عراق هم حمله 

باید دغدغۀ حملۀ نظامی آمریکا را داشته باشند و ما باید برآورد نسبتًا 

درستی نسبت به واقعیت ها داشته باشیم. 

با وجود ترامپ، روند افول آمریکا سرعت می گیرد و این به نفع کشور های 

گر بایدن  مستقل و آزادی خواه جهان است که با آمریکا درگیر هستند. ا

کمتر شود و این هم خوب است.  بیاید، به نظر می رسد فشار می تواند 

کثری شکســــت خورده و بایدن و اطرافیانش این  سیاست فشار حدا

کثری شکست  گر سیاســــت فشار حدا گفته اند و واقعیت هم دارد. ا را 

کوتاه بیاید و تخفیف بدهد. آمریکا رو به افول  خورده است، آمریکا باید 

گر پنج یا 10ســــال دیگر بتواند  کرده و ا اســــت. ایران 40ســــال مقاومت 

که ما  کند، آن طرف عوض می شــــود و نیازی به این نیســــت  مقاومت 

عوض شویم. آن طرف دارد به تدریج کشور دیگری می شود و این برای 

ما مثبت است.

فرهنگ اسالمی: از مشارکت شما در این گفت وگو سپاسگزاریم.  


