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یا مقلب القلوب و االبصار...

مرا که یار نباشد ،هبار را چه کمن؟

امیــــد بــــود که بــــا نوهبار بــــازآیی

گل روی نگار را چه کمن؟
هبار ،یب ِ
مالمت دل ّامیـ ــدوار را چه کمن؟
ِ

محید سبزواری

ســخننخسـت

بهار میرسـد از راه...

فرارسید! با آغاز سال جدید ،قرن جدید-بر اساس تقویم
سال جدید ِ
هجری شمســــی-چهره نمود ،وچهل و سـ ــومین سال مقاومت ملت
آغاز شد.
مبدأ تاریخ ما مسلمانان هجرت پیامبر؟ص؟ از مکه به مدینه است ،ولی
این هجرت بهتنهایی گویای ُبعد عظیمی از تاریخ اسالم نیست؛ آنچه

به این هجرت ُبعد تاریخی میبخشد آغاز حکومت پیامبر؟ص؟ بر اساس

الگوی امامت در مدینه اسـ ــت ،که یک اصل مترقی سیاسی-عبادی
عملی امامـ ــت محمدی در مدینه
اســــت .در حقیقت ،باید گفت آغاز
ِ
مبدأ تاریخ ما مسلمانان جهان است ،و این حقیقتی است که تا امروز
به آن توجه کافی نشدهاست .سال جدید نخستین سال از قرن جدید
و آغاز پانزدهمین قرن امامت محمدی در مدینه اسـ ــت .در این قرن،
مســــلمانان جهان باید بکوشـ ــند که در راه احیای امامت محمدی در
سراسر قلمرو اسالمی قدمهای بلند و سنجیده بردارند.

اصل مردمسـ ــاالری و خودآ گاهی-خداآ گاهی
امامت محمــــدی بر دو ِ
ً
استوار است .این دو اصل ،در نظام جمهوری اسالمی ،به صورت کامال
ّ
متجسم شدهاست .اصل والیت
دقیق و روشن در قانون اساسی ایران
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ایران زیر پرچم امامت محمدی در برابر سلطۀ سیاه سفیانی بر جهان

فقیه برگرفته از اصل والیت خدا و پیامبر؟ص؟ و امام؟ع؟ است .در زمان
غیبت امام معصوم؟ع؟ ،امت باید ّ
ولی فقیه را شناسایی و از او پیروی
مسیر سیر الی اهلل به حرکت درآید.
کند و بدین وسیله در
ِ
نظام جمهوری اســــامی ،که بارق ـ ـهای از خورشـ ــید امامت محمدی
اســــت ،تــــا امروز برکات زیــــادی برای ایــــران و مســــلمانان و حتی تمام
جهانیان داشتهاست .فروپاشـ ــی نظام جهانی دوقطبی ،ایجاد محور
مقاومت اسالمی ّ
ضد صهیونیستی ،بیداری مسلمانان جهان و حتی
غیر نژادپرست آمریکا ،پیدایش حرکتهای مترقی در کشورهای
مردم ِ
گونا گون ،و پیشرفت علمی و صنعتی و آموزشی و اقتصادی و سیاسی
است.
آغاز سال جدید و قرن جدید را تبریک عرض میکنیم و تداوم راه انقالب
قدر آن-بهویژه ،شهیدان
اسالمی و حفظ حرمت خون شهدای گران ِ
قاســــم ســــلیمانی و ابومهدی المهندس-را ازدرگاه خداوند مسئلت
میداریم.
سردبیر
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ایران همه از برکات انقالب اسـ ــامی و نظام جمهوری اسالمی در ایران

محمدحسن زورق

غرب در مقابل سه بنبست و یک فقر راهبردی

غــــرب امروز در برابر ســــه بنبســــت بنیادیــــن و یک فقر راهبـ ــردی قرار
گرفتهاست.

غرب را در فلســــفه ،جامعهشناسـ ــی ،فرهنگ ،سیاسـ ــت ،و اقتصاد با

بنبست روبهرو کردهاست؛ اما بنبست اصلی غرب بنبست در فلسفۀ
ماتریالیسماست.
مادهپرستی یا ماتریالیسم از ابتداییترین اندیشهها در جامعۀ بشری
بــــوده و بهویــــژه در جوامعی با رشــــد فکــــری کمتر ریشــــۀ دیرینهتری
داشتهاست.
مادهگرایی یا مادهباوری ( )naturalismمیگوید هستی جز ماده و انرژی
چیز دیگری نیســــت .این باور از حواس انسان سرچشمه گرفتهاست.
چون حواس پنجگانۀ انسـ ــان جز ماده و انرژی چیز دیگری را نمیتواند
تشــــخیص دهد ،پیروان این دیدگاه نتیجه میگیرند چیز دیگری-که
ً
ً
به وسیلۀ حواس ما قابل تشخیص نباشد-حتما و الزاما وجود ندارد.
ماتریالیسمپیوندنزدیکیبافیزیکالیسموشیءباوریدارد.فیزیکالیسم
میگوید جز فیزیک چیزی وجود ندارد و فراتر از فیزیک چیزی نیسـ ــت
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پیش روی غرب بنبست فلســــفی است .ماتریالیسم
اولین بنبســــت ِ

چــــون هرچه فراتر از فیزیک باشـ ــد از حواس ما نیز فراتـ ــر خواهد بود ،و
چون فراتر از حواس ما چیزی وجود ندارد پس به فرافیزیک یا متافیزیک
نمیتوان باور داشــــت .میتوان گفت ماتریالیسم و فیزیکالیسم دو نام
برای یک نگرش واحدند ،و انسـ ــان ماتریالیست و انسان فیزیکالیست
ً
ً
الزاما و طبعا یک انسان است.
ماتر یالیسم از ابتداییتر ین اندیشههای جامعۀ بشری بودهاست.
ماتریالیسم میگوید اشیای بینهایت زیاد و متنوعی که انسان را احاطه
بیجان هســــتند ،و برخــــی دیگر (از موجــــودات تکســــلولی گرفته تا
موجودات ُپرسلولی نظیر انسان) چیزی جز ترکیبی از ماده نیستند و از
کنش و وا کنش مواد گونا گون به وجود میآیند.
البته ماتریالیســــم توضیح نمیدهد که ا گر آ گاهی و دانایی و عشـ ــق و
آزادی از ترکیبهای شــــیمیایی هستند چرا قابل تجزیه نیستند ،و ا گر
عناصر جدول مندلیف بر خواهند گشت!
تجزیه شوند به کدام
ِ
غیر مادی ،نظیر روح و معنا ،را از ویژگیهای ماده
ماتریالیســــتها امور ِ
میپندارند و تصــــور میکنند که عناصر مادی تحت شـ ــرایطی ّ
خواص
ویژهای پیدا میکنند که به آنها جان یا اندیشه یا معنا گفته میشود و
ً
نهایتا بر این تصور پافشاری میکنند که آنچه خارج از قالب احساس و
ً
لمس انسان باشد اصال وجود خارجی ندارد.
برخی معتقدند که ماتریالیسـ ــم در جوامع باستانی و در چین قدیم در
قالب اعتقاد به چوب و آب و آتش و خا ک و مغز ظاهر شد .در هند قدیم
نیز تصور میشد هســــتی ُمرکب از آب و آتش و خا ک است .این نظر در
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کردهانــــد (از کوچکتریـ ــن ذرات اتم تا عظیمترین سـ ــتارگان کیهانی)

یونان قدیم نیز پذیرفته شده بود و تصور میکردند هستی آب و آتش و
خا ک و هواســــت .از جمله افراد دنیای باستان که ماتریالیست بودند
اپیکور اســــت .او خیال میکرد که هرچه قابل حس نباشد موجود هم
نیســــت .البته ،میتوان تصور کرد که چینیها و هندیها تنها عناصر
طبیعت را چنین تصور میکردند و منکر فراطبیعت نبودند.
پس از رنسانس ،جریان سـ ــامی بر اندیشۀ انسان اروپایی مسلط شد.
این جریان ترکیبی از ارتجاع عرب با تمایالت مادیگرایانه و ارتجاع یهود
با تمایالت نژادپرستانه بود .ترکیب ماتریالیسم و نژادپرستی پایههای

و اصالت قدرت معتقد شد-اینها سه اصل اندیشۀ سفیانی در عمل
سیاسی و کنش اجتماعی و روند اقتصادی بودهاست.
شــــادابی خـ ــود را
در قــــرون  18و  19میــــادی ،ماتریالیســــم دوران
ِ
ســــپری کرد .پیشــــرفت فناوری ،افزایش تولید ،پیشــــرفت در درمان

بیماریهای عفونی ،رشــــد وســــایل ارتباط جمعی ،و موفقیتهای
نظامی غرب زمینۀ ســــلطۀ این اندیشــــه را بر بســــیاری از روشنفکران
جهان فراهم آورد.
بهتدریــــج ،با پیشــــرفت دانش بشــــری ،پایههای اقتدار این اندیشـ ــه
فروریخــــت .امروز ،به طــــور طبیعی ،این فرضیه که هســــتی با آنچه به
وســــیلۀ حواس انسان درک میشود مسـ ــاوی است با شکست روبهرو
شدهاســــت :محدودیتهــــای انکارناپذیر حواس انســــان از یک سـ ــو
خطاهایی که حواس انسان به طور مرتب و منظم مرتکب میشوند از
سوی دیگر ابطال این فرضیه را نمایان کردهاند.
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تاریخی تعارض
اصلی رنســــانس را پدید آورد .ارتجاع عرب در تجربیات
ِ
ُ
شــــرک قرشــــی و توحید نبوی ریشــــه داشــــت .این ارتجاع ،که مکتب
ً
سفیانی را درون خود پروراند ،نهایتا به اصالت طبیعت و اصالت لذت

ماتریالیســــم درختــــی بــــود کــــه شــــاخههای گونا گونــــی در فضـ ــای
جامعهشناســــی ،سیاسـ ــت ،اقتصاد ،ارتباطات ،سیاسـ ــت ،فرهنگ،
فلسفه ،هنر ،و اخالق پدید آورد.

ماتریالیسم در جامعهشناسـ ــی داروینیسم اجتماعی را تقویت کرد ،در
سیاست موجب پیدایش ما کیاولیسم و میلیتاریسم و امپریالیسم شد،
در اقتصاد دو مکتب مارکسیسم و کاپیتالیسم را ایجاد کرد ،در ارتباطات
سیاسی لیبرالیســــم و اومانیسـ ــم را پرورش داد ،در فرهنگ به تقویت
پلورالیسم و نیهیلسم منجر شد ،در فلسفه پوزیتیویسم و اومانیسم و
مکتب هنر برای
سکوالریســــم را بال و پر داد ،در هنر منجر به پیدایش
ِ
هنر شــــد ،و در اخالق نسبیتگرایی و اصالت سود و منفعت شخصی را
مورد حمایت قرار داد.
ماتریالیسم ،به کمک ساینتیسم ،توانست آسایش را به جوامع برخوردار
و مسلط و از نظر صنعتی پیشرفته هدیه کند؛ ولی آرامش را از آنان گرفت
و موجب افزایش نگرانیهای روحی ،اضطراب ،افسردگی ،روانپریشی،
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ســامی تاریخ بر اندیشــۀ انســان اروپایی حاکم شد.
پس از رنســانس ،جریان
ِ

و بیماریهای روانتنی گردید .بعضی از چهرههای مشـ ــهور اندیشـ ــۀ
کنت فرانسوی) در اثر اضطراب وروانپریشی
ماتریالیسم
(مانند ا گوست ِ
ِ
با خودکشی به زندگی خود پایان دادند.
امروز ،ماتریالیســــم در تمام وجوه خود با بنبسـ ــت روبهرو شدهاسـ ــت
و نمیتواند به پرســــشهای بنیادینی که انسـ ــان با آنها روبهروست
پاسخی قانعکننده دهد.
ُ
یخی تعارض شرک قرشی و توحید نبوی
ارتجاع عرب در تجربیات تار ِ

ر یشه داشتهاست.

ستون فلســــفی آن (یعنی ماتریالیسـ ــم) است ،دموکراسـ ــی نمادین و
نماد
لیبرالیسم غربی دومین ستون این بناست .نظام سیاسی در غرب ِ
آریستوکراسی سامی حا کم بر غرب
نهاد اتوکراتیک دارد و از
دموکراتیک و ِ
ِ
حمایت میکند .این ساختار دوگانه در تمام کشورهای غربی مشاهده

نهاد قدرت ،یعنی خاندانهای سلطنتی و کالنسرمایهداران
میشودِ .
ً
غربــــی و صاحبــــان اصلــــی شــــرکتهای چندملیتی ،معمـ ــوال ارتش،
نماد قدرت نیز در اختیار
نهادهای امنیتی ،و رسـ ــانهها در اختیار دارد؛ ِ
ً
بازیگران سیاسی است ،که معموال از یکی از دو حزب اصلی زمام امور را
در دست میگیرند .در انگلستان دو حزب کارگر و محافظهکار و در آمریکا
دو حزب دموکرات و جمهوریخواه مسئولیت حفظ نمادین قدرت و
نمایش جریان انتقال قدرت را بر عهده دارند.
مانند جرج بوش پسر ،دونالد
امروز ،با به قدرت رسیدن
نمادین افرادی ِ
ِ

رو آنها (نظیر تونی
ترامپ ،و جو بایدن در آمریکا و سیاستمداران دنباله ِ
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ا گــــر بپذیریم که اولین ســــتون اقتدار و پیشــــرفت تمدن غـ ــرب پایه و

دموکراسی مبتنی بر
بلر و بوریس جانســــون در انگلستان) لیبرالیسم و
ِ

آن نیز با بحران روبهرو شـ ــده ،یا الاقل نقاط ضعف بنیادین آن آشـ ــکار
شدهاست .آنچه در آمریکا مشاهده میشود از یک فروریختگی اساسی
در ساختار سیاسی و روابط قدرت حکایت دارد.
اصالــت طبیعــت ،اصالــت لــذت ،و اصالت قــدرت ســه اصل مکتب
سفیانی است.
لیبرالیســــم ،در متون خود ،تکیه بر حقوق اساسـ ــی افراد و فرصت برابر
در آمریکا معتقدند که در این کشـ ــور حقوق شهروندان بر اساس رنگ
پوست و نژادشان تعیین میشـ ــود و حقوق رنگین پوستان-بهویژه،
سیاهپوستان-ضایع میشـ ــود ،مردم فرانسه ماههاست که با جلیقۀ
زرد به خیابانها میریزند و معتقدند در فرانسـ ــه آزادی وجود ندارد ،و
(مانند انگلستان) به
شبیه چنین اعتراضاتی در سایر کشورهای غربی
ِ
چشم میخورد .بنبسـ ــت در لیبرالیسم دومین بنبست غرب پس از
ماتریالیسماست.
ســــومین بنبســــت غرب به کاپیتالیســــم مربوط اســــت .کاپیتالیسم
یک نظام اقتصادی اسـ ــت که پایۀ آن بر مالکیت خصوصی ابزار تولید
اقتصادی اســــتوار است .از آنجا که غرب ،با تکیه بر فناوری و تجهیزات
و نیروی نظامی ،ابزار تولید را در مقیاس جهانی در اختیار گرفتهاست،
کاپیتالیسم به اهرمی برای تسلط غرب بر جهان تبدیل شدهاست.
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برای همه و آزادی اندیشـ ــه را وعده داد؛ ولی امروز ا کثریت مطلق مردم

ً
اصوال ،جنگ جهانی دوم به این دلیل رخ داد که کشـ ــورهای آلمان و
نهاد قدرت حا کم بر غرب ،صنعتی شده و
ایتالیا و ژاپن ،خارج از
کنترل ِ
ِ
سلطۀ جهانی غرب را تهدید میکردند .امروز نیز چین ِبدان جهت مورد
خشــــم و کینهتوزی آمریکا قرار گرفته که توانسته تا ّ
حد زیادی اقتصاد

جهانــــی را تحــــت تأثیر قرار دهد و بر تســــلط مطلق غرب بــــر ابزار تولید
خدشه وارد کند.

از آنها گرفت.

کاپیتالیســــم حتی در درون کشـ ــورهای غربی به پیدایش شکافهای
عظیم طبقاتی منجر شدهاسـ ــت .در آمریکا ،امروز دهها میلیون نفر زیر
ّ
خطفقرزندگیمیکنند.در فرانسه،انگلستان،ایتالیا،وحتی کشورهای
ً
مانند هلند ،شرایط اجتماعی از نظر تقسیم مواهب
نسبتا کمجمعیت ِ
عمومی رضایتبخش نیسـ ــت( .هر سـ ــال ،در روز کارگر ،پلیس در این
پیش
کشورها به حالت آمادهباش درمیآید ).افقی فراتر از کاپیتالیسم ِ
روی اقتصاد کشــــورهای غربی نیسـ ــت ،و غرب در اقتصاد با بنبسـ ــت
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ماتریالیسم ،به کمک ساینتیسم ،به جوامع صنعتی آسایش داد؛ اما آرامش را

کاپیتالیستی روبهروست .کاپیتالیسـ ــم دولتی (که با نام سوسیالیسم
شناخته میشود و شوروی پرچمدار آن بود) فروریخت ،و کاپیتالیسم
بخش خصوصی (که آمریکا پرچمدار آن است) در حال فروریختن است.
نهــاد قــدرت ،یعنــی خاندانهــای ســلطنتی و کالنســرمایهدارها ،در
کشورهای غربی ارتش و نهادهای امنیتی و رسانهها را در اختیار دارند.
به این ســــه بحران ،بحران فقر عقالنیت سیاس ـــی و بحران ضعف ِخرد
ارتباطی نیز افزوده شده است .زمامداران غربی توجه ندارند که به رغم
افکار عمومــــی ،تناقضات موجود در نظر/بیـ ــان و عمل/رفتار موجب
شده افکار عمومی جهانیان-حتی در داخل کشورهای غربی-علیه
طبقۀ حا کمه برانگیخته و از آنها خشمگین شود.
غرب با مجمع عمومی سـ ــازمان ملل نمادی متکثر ایجاد کردهاست،
ولی این نماد را با تأســــیس شـ ــورای امنیت سـ ــازمان ملـ ــل محدود و
اصل هر کشـ ــور یک رأی در شورای
مخدوش میکند .از سـ ــوی دیگرِ ،
امنیت پذیرفته شــــده ،ولی در عمل با ّ
حق وتوی پنج کشور (انگلیس،
آمریکا ،فرانسه ،روسیه ،و چین) نقض شدهاست .در میان کشورهای
ً
صاحب ّ
کشور آمریکا و انگلیس و [تا حدی] فرانسه عمال
حق وتو نیز سه
ِ
اقتدار و تأثیر بیشتری دارند.
غرب از یک ســــو از مبارزه با نژادپرستی دم میزند-و برای این منظور
عینی پایان نژادپرستی
مردانی ِ
نظیر نلسون ماندال را به عنوان حجت ِ

در غرب مطرح میکند-و از سـ ــوی دیگر از نظام آپارتاید در فلسـ ــطین
ِاشــــغالی حمایت میکند .غرب مدعی طرفداری از دموکراسی است؛
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پیشــــرفت رســــانههای غربی در روشهای اغوا و شرطیسازی و فریب

ولی در جمهوری اسالمی ایران ،ونزوئال ،شیلی (در زمان سالوادور آلنده)،
نیکارا گوئه (در عصر انقالب ساندنیستی) ،و نقاط دیگر با دموکراسیها
میجنگد و دشــــمنی میورزد .از سوی دیگر ،غرب رژیمهای مستبد و
نظیر
ِ
دیکتاتور حا کم بر عربسـ ــتان ،اردن ،بحرین و ...و دیکتاتورهایی ِ
محمدرضا پهلوی ،محمد بن سلمان ،پینوشه ،و وانتیو را تا آنجا که
میتواند مورد حمایت بیدریغ قرار میدهد.

لیبرالدموکراسی غربی آشکار شد.

غرب از یک سو از حقوق بشر دم میزند و از دیگر سو به سرکوب گستردۀ
سیاهان میپردازد .غرب از یک سـ ــو دم از حمایت از آزادی میزند و از
ســــوی دیگر حرکتهای آزادیخواهانۀ حزباهلل لبنان ،جهاد اسالمی
و حماس در فلســــطین ،انصاراهلل یمن ،نهضت اسـ ــامی شیخ زکزا کی
در نیجریــــه ،و دهها نمونۀ دیگــــر را بیرحمانه ســــرکوب میکند .غرب
به بازداشــــت یک ناراضی روس به اتهام فسـ ــاد مالی اعتراض میکند،
اما پلیس آمریکا ســــاالنه صدها نفر را در کوچـ ــه و خیابان بدون جرم و

فرهنگ اسالمی /شمارۀ  / 69-68صفحۀ 16

ماننــد دونالــد ترامــپ ،نقــاط ضعــف بنیادیــن
بــا روی کار آمــدن افــرادی
ِ

محا کمه به گلوله میبندد یا خفه میکند .غرب از یک سو از حقوق زنان
دم میزند و از سوی دیگر از طریق تجارت جنسی در جهان و از طریق
رســــانهها و کاالهای تصویری سود سرشـ ــاری به دست میآورد .غرب
از یک ســــو از حقوق بشر دم میزند و از دیگر سو فرزندان خانوادههای
التینتبار را از والدینشــــان جدا میکند و در نقاط مختلف به تعقیب و
بازداشت و شکنجۀ جوانان افغانسـ ــتانی ،پا کستانی ،عرب ،ویتنامی،
مکزیکی ،و ...دست میزند.
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کاپیتالیســم تداوم سلطۀ امپریالیســم بر جهان را تا امروز امکانپذیر کردهاست.

غرب از یک ســــو از صلح دم میزند و از طرف دیگر در تمام جنگهای
غیر مستقیم ،همیشه یک طرف جنگ
سراســــر کرۀ زمین ،مستقیم یا ِ
بودهاســــت .غرب از یک سو از مخالفت با تروریسم دم میزند و از دیگر
تروریستی القاعده ،طالبان ،داعش ،و ...را پدید میآورد
سو گروههای
ِ
یا هر کس را مطلوب نمیداند ترور میکند .غرب از یک سو از ّ
حق تعیین
سرنوشت برای همۀ بشریت دم میزند و از طرف دیگر این حق را برای
سر خپوستان ،سیاهپوستان ،فلسطینیها ،یمنیها ،و ...قائل نیست.

با این همه ،زمامداران غربی از مسئوالن رسانههای خود انتظار معجزه
دارنــــد و از آنهــــا میخواهند همۀ این تناقضات را از چشـ ــم جهانیان
بپوشــــانند و هر شخص یا جریان سیاسی و اجتماعی یا هر کشوری که
آنها تعیین کنند را به عنوان دشـ ــمن بشریت ،مخالف آزادی ،ناقض
حقوق بشــــر ،بنیادگرا ،اقتدارگرا ،و ...معرفی و در افکار عمومی جهانی
ملکوک کنند .رسانههای غربی صادقانه تمام تالش خود را برای اجرای
فرامین زمامداران غربی انجام میدهند ،ولی چه کنند؟ همه را که برای
همیشه نمیتوان فریب داد!

که رسانههای غربی قادر به پوشاندن آن با فر یب افکار عمومی نیستند.
در شــــرایط کنونی ،غرب به عقالنیت سیاسی و ِخرد ارتباطی نیاز دارد.
پذیرش
غیــــر قابل
فــــدا کاری مجنــــونوار آمریــــکا در راه حفظ واقعیت ِ
ِ
توجیه رژیمهای آل سعود و آل خلیفه
غیر قابل
ِ
اســــرائیل و موجودیت ِ
نه تنها سبب بازگشت غرب به دوران طالیی گذشته نمیشود که آیندۀ
پیش روی کشورهای غربی قرار میدهد.
سیاهتری را ِ

آیا در غرب مردانی به قدرت خواهند رسید که ظرفیت درک بحرانهای
موجود را داشــــته باشــــند؟ آیا همانطور که روسـ ــیه توانست خود را با
تحوالت محیطی منطبق کند و در صف برندگان بازی سرنوشـ ــت قرار
گیرد ،آنها نیز میتوانند کشورهای غربی را با تحوالت جهانی منطبق
کــــرده و بــــه صف آیندهســــازان تاریــــخ بپیوندند؟ ترامپ میخواسـ ــت
استالین آمریکا باشد ،ولی غرب امروز به یک پوتین نیاز دارد!
ِ
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امروز تناقض بین گفتار و رفتار دولتهای غربی به اندازهای ز یاد شده

احمد کاظمزاده

آیا آمریکا به دلیل بحرانهای داخلی به افزایش
تضادهای خارجی نیاز دارد؟

آرایـش سیـــاسـی جدیــد جهــــان بعد از
به قدرت رسیدن بایدن در آمریکا

در دوره چهارسالۀ ریاسـ ــت جمهوریترامپ ،روسیه تا حدود زیادی از
مرکز توجه آمریکا خارج شد .آمریکا بر چین و ایران و تمرکز کرد ،و روسیه
قرار گرفت .این موضوع حتی این شائبه را ایجاد کرد که روسیه و پوتین
در به قدرت رساندن ترامپ نقش داشتهاند.
با این پیشینه ،از قبل نیز تا حدودی قابل پیشبینی بود که به محض
به قدرت رســــیدن دموکراتها ،چرخشی اساسی در رویکرد و سیاست
خارجی آمریکا در قبال روسیه ایجاد شود .این پیشبینی خیلی زود به
واقعیت پیوســــت :در حالی که بیش از چند هفته از به قدرت رسیدن
بایدن نگذشته ،روسیه مورد حمالت غرب و آمریکا قرار گرفتهاست.
مکس آبرامز  :این کارشناس سیاسی آمریکایی و استاد امنیت بینالملل
در توییتی نوشــــت« :ببینید آمریکاییها چهقدر با شتاب در سیاست
داخلی روسیه دخالت میکنند .آنها به مدت چهار سال ،با عصبانیت
وشــــدت ،به دخالتهای روسیه در سیاسـ ــت داخلی آمریکا که بسیار
کمتر صورت مستقیم داشت وا کنش نشان میدادند ».آبرامز همراه با
توییت خود پیام توییتری آنتونی بلینکن ،وزیر خارجۀ آمریکا ،را بازنشر
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نفس راحتی کشید و تا حدودی دور از چالشسازیهای غرب و آمریکا

کردهاســــت که با محکوم کردن سرکوب معترضان در روسیه ،خواستار
آزادی بازداشتیها شدهاست.

قبال روسیه ایجاد شدهاست.

شبکۀ تلویزیونی آسوشـ ــیتد پرسِ :جیک سالیوان در نشست خبری کاخ
سفید در پاسخ به پرسشی دربارۀ سیاست آمریکا در قبال روسیه گفت:
«بر خالف دولت قبل ،ما گامهایی برمیداریم تا روسیه را در قبال طیفی
از فعالیتهای شــــرارتآمیزش پاسـ ــخگو کنیم .دخالت در دموکراسی
در آمریکا از جملۀ این اقدامات روسـ ــیه اسـ ــت .این اقدامات شـ ــامل
مسموم کردن شهروندان در خا ک اروپا با تسلیحات شیمیایی است،
این اقدامات شامل هکها و حمالتی است که به آنها اشاره میشود
[حملۀ ســــایبری اخیر به آمریکا] .موارد متعدد دیگری نیز در این زمره
قرار میگیرند .ما این کارها را هر موقع که تشخیص دهیم و به شیوهای
که تشخیص دهیم انجام خواهیم داد .ما معتقدیم تحمیل کردن این
هزینهها و عواقب بر رفتارهای آتی روسیه تأثیر خواهد گذاشت».
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با روی کار آمدن دموکراتها ،چرخشی اساسی در سیاست خارجی آمریکا در

شـ ــبکۀ تلویزیونی وابسته به آسوشـ ــیتد پرس :جنیفر سـ ــا کی ،در نشستی
خبری در جمع خبرنگاران در کاخ سـ ــفید ،دربارۀ رویکرد دولت بایدن
در خصوص روســــیه گفــــت« :رئیسجمهور [بایدن] چنــــد روز پیش با
پوتین ،رئیسجمهور روسیه ،گفتوگو کرد .او در این گفتوگو از بیان
نگرانیهایش دربارۀ برخی اقدامات کرملین و دولت روسیه خودداری
نکرد .بازنگری سیاستهای آمریکا دربارۀ روسیه در جریان است .این
کار را تیم امنیت ملی کشـ ــور انجام میدهد .ما ایـ ــن بازنگری را دنبال
خواهیم کرد؛ و این کار شــــامل بررســــی حمالت ســــایبری ،مسـ ــموم
کــــردن الکســــی ناوالنی ،و چنــــد اقدام نگرانکننده اســــت که روسـ ــیه
رئیسجمهور همواره این حق را برای خودش محفوظ نگه داشتهاست
که به شکلی که بخواهد و هر موقع که بخواهد پاسخ دهد».
آسوشیتد پرس :بایدن گفت« :من به طور شفاف به رئیسجمهور پوتین
گفتم" :من با ســــلف خود متفاوت هستم ".روزهای کوتاه آمدن آمریکا
در برابــــر تجاوزات روســــیه-در قالــــب مداخلــــه در انتخابات ،حمالت
سایبری ،و مسموم کردن شهروندان-به پایان رسیده است .ما در باال
بردن هزینههای روســــیه و دفاع از دوسـ ــتان و منافع حیاتیمان تعلل
نمیکنیم .وقتی در قالب ائتالف و همکاری با شـ ــرکای همفکرمان کار
میکنیم ،در برخورد با روسیه مؤثرتر عمل خواهیم کرد .حبس سیاسی
الکســــی ناوالنــــی و تالش روســــیه برای ســــرکوب آزادی بیــــان و تجمع
مســــالمتآمیز مایۀ نگرانی عمیق ما و جامعۀ بینالمللی اسـ ــت .آقای
ناوالنی ،مانند همۀ شهروندان روسیه ،بر اساس قانون اساسی روسیه
از حقوقی برخوردار است .او هدف قرار گرفتهاست .او به خاطر افشای
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انجام دادهاســــت .ما منتظریم این بازنگری ادامه یابد و تکمیل شود.

ً
فســــاد مورد هدف قرار گرفتهاست .او باید فورا و بدون قید و شرط آزاد
شود».
فرانس  :24جو بایدن قصد دارد در مورد روسـ ــیه بر خالف دونالد ترامپ
ً
گام بردارد .وی اعالم کرد به شـ ــیوهای کامال متفـ ــاوت از دونالد ترامپ
وا کنش نشان خواهد داد .در همین راستا ،وی اعالم کرد« :روزهایی که
آمریکا در برابر اقدامات تهاجمی روسیه بیتفاوت بود پایان یافتهاست».

رویکرد غرب و دولت جدید آمریکا در قبال روسـ ــیه ماهیت تهاجمی و
در مقابل وا کنش و پاسخ روسیه ماهیت تدافعی دارد؛ دوم اینکه غرب
و دولت جدید آمریکا از قدرت سخت به قدرت نرم متمایل شدهاند-

هرچند این به معنای غفلت از قدرت سخت نیست .این بدین مفهوم
اســــت که غرب و دولت بایدن جنگ نرم را با بهرهگیری بیشتر از قدرت
نرم در اولویت قرار دادهاست .تهاجم به روسیه درست در زمانی آغاز شد
که الکسی ناوالنی ،مخالف و منتقد سرسخت پوتین ،بالفاصله بعد از به
قدرت رسیدن بایدن همراه با همسرش از آلمان به مسکو بازگشت .به
دنبــــال آن ،موجی از تظاهرات ّ
ضد دولتی در روسـ ــیه به راه افتاد که در
نهایت به بازداشــــت و محا کمۀ ناوالنی انجامید ،و این سـ ــوژهای برای
یک جنگ سرد جدید بین آمریکا و روسیه شد.
خبرگـ ــزاری تاس :دیمیتری مدودف ،معاون شورای امنیت ملی روسیه،
اعالم کــــرد وی بر این باور اسـ ــت که جو بایـ ــدن ،رئیسجمهور جدید
آمریکا ،در حال حاضر هیچ تصمیمی برای عادیسازی روابط با روسیه
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چند نکتۀ قابل تأمل در این موضعگیریها وجود دارد :نخست اینکه

ً
ندارد .مدودف در مصاحبه با رسـ ــانههای روسـ ــی اعالم کرد« :ظاهرا،
خود بایدن،
شــــرکای مذا ک رهکنندۀ ما ،هم دولت جدید آمریـ ــکا و هم ِ
ا کنون این موضوع [یعنی عادیسـ ــازی روابط با فدراسیون روسیه] را
عملی نمیدانند .به عقیدۀ ما ،این امر اشتباه است».

تلویزیون المیادین :مقامات کاخ کرملین سـ ــخنان بایدن را در حمله به
روسیه و درخواست از این کشـ ــور برای آزادی الکسی ناوالنی بهشدت
محکوم کردند .دیمیتری پسکوف ،سخنگوی کاخ کرملین ،از سخنان
غیر سازندۀ بایدن ابراز تأسف کرد و گفت که امیدوار است،
خصمانه و ِ
بــــه رغم وجود اختالفات زیـ ــاد ،برخی مبانی در مـ ــورد همکاری دربارۀ
مسائل اساسی حفظ شود.
خبرگزاری فرانسه :کرملین اظهارات بسیار تهاجمی بایدن در قبال روسیه
را محکوم کرد.

فرهنگ اسالمی /شمارۀ  / 69-68صفحۀ 24

بایــدن :مــن بــه طور شــفاف به پوتین گفتم که با ســلف خود متفاوت هســتم.

رویترز  :امانوئل مکرون ،رئیسجمهور فرانسـ ــه ،اعالم کرد محکومیت
الکسی ناوالنی ،رهبر مخالفان دولت روسیه ،به سه سال و نیم حبس
«اشتباهی بزرگ» برای ثبات روسیه است.
خبرگزاری فرانسه :کاخ کرملین اعالم کرد اینکه اتحادیۀ اروپا روابط خود را
با روسیه به ناوالنی منوط کند «حماقت» است.

روابط با روسیه ندارد.

شـ ــبکۀ تلویزیونی فرانس  :24روابط میان اروپاییها و روسـ ــیه با تصمیم
مســــکو برای اخراج سه دیپلمات آلمانی ،لهستانی ،و سوئدی بیش از
پیش رو به وخامت رفت .کرملیـ ــن اعالم کرد این افراد در تظاهرات در
حمایت از الکسی ناوالنی شـ ــرکت کرده بودند .این تظاهرات به دلیل
همهگیری ممنوع بود .در مقابل ،اروپاییها این اتهامات را رد کردند.
دیپلماتهای اروپایی اعالم کردند به عنوان ناظر تنها مش ـــغول انجام
کار خود بودند.
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دیمیتری مدودف :رئیسجمهور جدید آمریکا هیچ تصمیمی برای عادیسازی

رویترز  :وزارت امور خارجۀ روسـ ــیه هشدار داد که وخامت روابط میان
روســــیه و اتحادیۀ اروپا میتواند پیامدهای پیشبینیناپذیر داشـ ــته
باشد .سرگئی الوروف ،وزیر امور خارجۀ روسیه-پس از دیدار با جوزپ
بورل ،مســــئول بلندپایۀ دستگاه دیپلماسـ ــی اروپا ،که به مسکو سفر
کردهاست-این مطلب را در جمع روزنامهنگاران بیان کرد.
خبرگزاری فرانسه :منابع رسمی روسـ ــیه از اخراج دیپلماتهای آلمان و
لهستان و سوئد در چارچوب پروندۀ الکسی ناوالنی خبر دادند.
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کرملیــن :اینکــه اتحادیــۀ اروپــا روابــط خــود را با روســیه بــه ناوالنــی منوط کند
«حماقت» است!

فرانس پرس :آنگال مرکل ،صدر اعظم آلمان ،اقدام «توجیهناپذیر» روسیه
غیر مجاز
را در اخراج دیپلماتهای اروپایی به دلیل شرکت در اعتراضات ِ
که در حمایت از الکســــی ناوالنی برگزار شـ ــد محکوم کرد .مرکل در یک
کنفرانس خبری مجازی-که امانوئل مکرون ،رئیسجمهور فرانسه ،نیز
در آن حضور داشت-گفت« :ما اخراج این دیپلماتها را توجیهناپذیر

میدانیم .باور داریم که این جنبهای دیگر از روسـ ــیه اسـ ــت که نشان
ً
میدهد این کشور از حا کمیت قانون تقریبا دور است ».پیشتر ،هایکو
ماس ،وزیر امور خارجۀ آلمان ،گفته بود تصمیم مسکو در مورد اخراج
دیپلماتهای لهستانی ،آلمانی ،و سوئدی «بیپاسخ» نخواهد ماند.
روسیه این دیپلماتها را «عنصر نامطلوب» نامیدهاست.

پوتین در این کشور رقم خورد ،که بهشدت از سوی غرب (اعم از دولت
نوپای بایدن و اروپا) حمایت سیاسی و تبلیغاتی شد .شاید روزی نباشد
که مقامات غربی علیه روسیه حرفی نزده باشند یا در رسانههای غربی
خبری دربارۀ این تظاهرات تبلیغاتی به راه نیفتاده باشد.
از دیگر ســــو ،دولت بایــــدن ،با اینکه مقابله با روسـ ــیه را در اولویت قرار
دادهاســــت ،از چین غافل نشده و در پی آن است که با اتخاذ سیاست
صبر اســــتراتژیک ،متحدان اروپایی خود را در قبال چین با خود همراه
کند؛ به عبارت دیگر ،با توجه به اینکه اروپا در برابر روسیه با دولت بایدن
همراه و همگام اســــت ،تالش کاخ سفید بر این است که این الگو را در
برابر چین هم اجرا کند.
رویترز  :آنتونــــی بلینکن ،وزیر امور خارجۀ آمریـ ــکا ،اعالم کرد« :آمریکا با
متحدانش همکاری میکند تا چین را به دلیل تالش در جهت تهدید
ثبات منطقۀ اقیانوس هند/آرام-شامل تنگۀ تایوان-محکوم کند.
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بایدن
چنان که مالحظه میشـ ــود ،بالفاصله بعد از به قدرت رسیدن
ِ
دموکرات در آمریکا ،آلکسی ناوالنی ،مخالف و منتقد سرشناس روس،
بهسرعت به روسیه بازگشت .در پی آن ،موج جدیدی از تظاهرات ّ
ضد

رویترز  :دولــــت بایدن اعالم کرد برای گفتوگو با چین ،رقیب راهبردی
خــــود ،هیچ عجلــــهای ندارد .دولـ ــت بایدن قول دادهاسـ ــت رقابتها
را مرتفــــع کند و این کار را هنگامی انجام خواهـ ــد داد که با متحدان و
شرکای واشنگتن «هماهنگ» باشد.
خبرگزاری کیودو :جن ســــا کی ،ســــخنگوی کاخ ســــفید ،گفــــت« :دولت
بایــــدن ،در حالی که در مشـ ــورت با متحدانش دربارۀ سیاسـ ــت خود
در قبــــال چیــــن بازنگــــری میکند ،بــــا صبر بــــه پکن نزدیـ ــک خواهد
حال دیکتاتورتر شــــدن در داخل و جسـ ــورتر شـ ــدن در خارج اسـ ــت.
چین ا کنــــون امنیــــت ،رفــــاه ،و ارزشهای مــــا را به شــــیوههای قابل
توجهی کــــه نیازمند رویکرد جدید آمریکاســــت به چالش میکشـ ــد».
ســــا کی تأ کید کرد« :دولت بایدن تصمیم دارد در این خصوص از صبر
راهبردی استفاده کند».
البته ،اعالم صبر راهبردی از سوی دولت جدید آمریکا به منزلۀ آن نیست
ً
که آمریکا فعال کاری به چین ندارد ،بلکه درست بهعکس ،به این مفهوم
است که آمریکا میخواهد هزینههای رویارویی را کاهش دهد و بخشی
از آن را متوجه متحدان خود کند .دولت بایدن در تالش اســــت تا ابعاد
جنگ نرم را علیه چین تقویت کند .با مرور اخبار و گزارشهای رسانهها،
میتوان به ابعاد و گسترۀ این جنگ پی برد.
آسوشیتد پرس :بایدن« :رهبران آمریکا باید این لحظۀ جدید را دریابند،
لحظهای که در آن اقتدارگرایی در حال رشـ ــد است-از جمله ،چین با
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شد ».ســــخنگوی کاخ سـ ــفید در کنفرانسـ ــی خبری گفت« :چین در

بلندپروازیهــــای روزافزونش برای رقابت با آمریکا و عزمش برای ایجاد
اخالل و خرابکاری در دموکراسی ما».
شبکۀ تلویزیونی سی.ان.ان :بایدن در سخنانی در ساختمان وزارت امور
خارجۀ آمریکا گفت«:ما ،به صورت مستقیم ،با چالشهایی که از جانب
جدیترین رقیب [یعنی چین] متوجه شکوفایی ،امنیت ،و ارزشهای
دموکراتیک ماســــت مقابلـ ــه خواهیم کـ ــرد .ما با سوء اس ـــتفادههای
اقتصادی چین مقابله خواهیم کرد .ما با اقدامات تجاوزگرانه و قهری
معنوی و حقوق بشــــر مقابله میکنیم .در عین حال ،آماده هستیم با
پکن همــــکاری کنیم-البته وقتی که انجام ایـ ــن کار در جهت منافع
آمریکا باشد».
بایدن :ما با چالشهایی که از جانب جدیتر ین رقیبمان [یعنی چین]
متوجه شــکوفایی ،امنیت ،و ارزشهای دموکراتیک ماست به صورت
مستقیم مقابله خواهیم کرد.
فرانس پرس  :آنتونی بلینکن ،وزیر امـ ــور خارجۀ آمریکا ،در اولین تماس
خود با چین ،مقامات چینی را در مورد هنگکنگ و مسلمانان اویغور
تحت فشار قرار داد.
رویترز  :گزینۀ مــــورد نظر رئیسجمهور آمریکا برای وزارت بازرگانی وعده
داد که از همۀ ابزارها برای محافظت از شبکههای ارتباطی آمریکایی در
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چیــــن مقابله میکنیم .مــــا با حمالت چین به حقوق بشــــر و مالکیت

مانند هوآوی و ِزد.تی.ای ( ،)ZTEاستفاده
مقابل شرکتهای چینی،
ِ
کند.
فرانـ ــس پرس  :جینا ریمونـ ــدو ،وزیر بازرگانـ ــی آیندۀ آمریـ ــکا ،ضمن ابراز
تأســــف از اقدامــــات تجـ ــاری ناعادالنۀ غـ ــول اقتصاد آسـ ــیا ،اعالم کرد
قصــــد دارد در قبال چیـ ــن همچنان قاطع و حتی «تهاجمی» باشـ ــد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن ،جینا ریموندو ،نخستین زن
فرماندار ایالت رود آیلند که جلسـ ــۀ اسـ ــتماع وی بهتازگی در سنا برگزار

رقابتی داشتهاست ».وی افزود« :در نتیجه ،ا گر من تأیید شوم ،قصد
دارم [در قبال چین] بسـ ــیار تهاجمی باشم تا به آمریکاییها در مقابله
غیر منصفانۀ چین کمک کنم ».با این حال ،وی بر موضع
با اقدامات ِ
بایدن که آمریکا نمیخواهد بهتنهایی پیش برود و با متحدانش رایزنی
خواهد کرد تا تجارتی عادالنه با چین برقرار کند تأ کید کرد.
ـی.جی.تی.ان
رویترز  :به دنبال لغو مجوز شـ ــبکۀ تلویزیونی چینی سـ ـ
ِ
( )CGTNتوسط نهاد تنظیم رسـ ــانهها در انگلیس (آفکام) ،مقامات و
شبکههای اجتماعی چین به انتقاد شدید از بی.بی.سی پرداختند.
شبکۀ تلویزیونی بی.بی.سی  :بایدن گفت با چین در حوزههای مختلف،
از جمله مسائل حقوق بشری ،برخورد میکند .او دربارۀ کودتای نظامی
غیر نظامیان بسپارد.
در میانمار هم گفت ارتش باید قدرت را به ِ
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شد ،با اشاره به قیمتشکنی چین در بازارهای فوالد و آلومینیوم که به
کارگران آمریکایی آسیب رساندهاست گفت« :چین بهوضوح رفتار ّ
ضد

رویترز  :یک گروه متشــــکل از نمایندگان هر دو حـ ــزب آمریکا در کنگرۀ
این کشور جنبش طرفدار دموکراسـ ــی در هنگکنگ را برای دریافت
جایزۀ نوبل صلح در سال جاری میالدی معرفی کردند .پنج عضو سنا
و پنج عضو مجلس نمایندگان آمریکا در نامهای به رئیس کمیتۀ جایزۀ
ُ
نوبل در اسلو (نروژ) نوشتند اعطای این جایزه موجب میشود صدای
افرادی که از زمان بازگشـ ــت هنگکنگ به چین در سال  1997م .علیه
فرسایش آزادیها میجنگند شنیده شود.

اقتصادی] چین قاطع و تهاجمی باشد.
ِ
سی.بی.اس نیوز  :شــــرقتباران سانفرانسیســــکو-بهویژه ،در شهرک
چینیها-با موجی از سرقت و خشونت مواجه شدهاند .خبرنگار این
شــــبکه در گزارشــــی در این خصوص گفت« :در حالی که سـ ــال جدید
چینی این هفته شروع میشود ،پلیس اوکلند به سا کنان منطقه دربارۀ
افزایش سرقتها هشدار دادهاست».
چیــــن در برابــــر تهدیدهای جدید آمریکا ســــا کت ننشســــته و حتی در
مواردی ،مانند میانمار ،به اقدام پیشدستانه دست زدهاست .برخی از
تحلیلگران بر این عقیدهاند که کودتای نظامی در میانمار علیه دولت
غربگرای این کشــــور با حمایت و مدیریت چین صورت گرفتهاست ،و
ا گر این حمایتها نبود چنین کودتایی صورت نمیگرفت .رگههایی از
این ادعا را میتوان در کنش و وا کنشهای جاری میان مقامات غربی
و آمریکایی با مقامات چینی ردیابی کرد.
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جینا ر یموندو ،وز یر بازرگانی بایدن ،اعالم کرد قصد دارد در قبال [رشد

فرانـ ــس پرس :کودتای میانمـ ــار آزمونی بـ ــرای ارادۀ رئیسجمهور جدید
آمریکا در دفاع از دموکراسـ ــی در سراسر جهان اسـ ــت-بهویژه که این
وظیفه در مقایسه با  10سال پیش بسیار حساستر است.

غربگراست.

فرانس پرس :یک روز پس از کودتای نظامی در میانمار و پیش از برگزاری
نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد ،چین از جامعۀ
بین المللی خواست که «اوضاع در میانمار را از این پیچیدهتر نکنند».
ّ
غیر نظامی
فرانس پرس :ژنرالهای میانمار سه روز پس از کودتا ضد دولت ِ
آنگ ســــان سوچی دستور دادند شـ ــبکۀ اجتماعی فیسبوک ،که ابزار
اصلی ارتباط در میانمار اسـ ــت ،مسـ ــدود شود .این دسـ ــتور در حالی
صادر میشود که درخواس ـ ـتها برای مقاومت در برابر کودتا گسترش
یافتهاست.

فرهنگ اسالمی /شمارۀ  / 69-68صفحۀ 32

فرانــس پــرس :کودتای میانمار آزمونی بــرای بایدن در دفاع از دموکراســیهای

رویترز  :معاون وزیر دفاع ژاپن اعالم کرد« :ا گر پاسـ ــخ دموکراس ـ ـیهای
جهان به کودتای میانمار سبب انسداد مجراهای ارتباطی با ژنرالهای
قدرتمند ارتش این کشـ ــور شـ ــود ،این خطر وجود خواهد داشـ ــت که
میانمار به چین گرایش پیدا کند».
رویترز  :آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجۀ آمریکا ،چین را در پیوستن به
جامعــــۀ بین المللی برای محکوم کردن کودتای نظامی میانمار تحت
فشار قرار داد.

متن بیانیهای که انگلیس تنظیم کردهاست ،بر خالف آنچه در نشست
اضطراری رخ داد ،کودتای نظامی میانمار محکوم نشد .این تغییر لحن
دلیل آن صورت گرفت که نمایندگان چین و روسـ ــیه با محکومیت
به ِ
کودتا در میانمار مخالفت کردند.
رویترز  :وزارت امــــور خارجۀ چین در بیانیهای اعـ ــام کرد که مقامات
این کشــــور امیدوارند همۀ طرفها در میانمار بتوانند اختالفات را در
راســــتای قانون اساسـ ــی و در چارچوب حقوقی و بـ ــا حفظ ثبات حل
کنند.
البته ،دامنــــۀ کنش و وا کنشها میان آمریکا و چین از موضوع میانمار
فراتر رفته و ابعاد گســــتردهای به خود گرفته و در مواردی با تهدیدهای
نظامی نیز همراه شدهاست.
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فرانـ ــس پرس :دیپلماتهای حاضر در سـ ــازمان ملل اعالم کردند که در

رویترز  :یانگ جیچی ،دیپلمات ارشـ ــد چینی ،گفت« :عبور از خطوط
قرمز چین باعث تضعیف روابط چین-آمریکا و منافع آمریکا میشود».
خبرگـ ــزاری فرانسـ ــه :وزارت امـ ــور خارجۀ چیـ ــن اعالم کـ ــرد« :پکن دیگر
گذرنامههای ویژهای را که انگلیس برای مردم هنگکنگ صادر میکند
به رسمیت نخواهد شناخت».
فرانـ ــس پرس :نیروی دریایی آمریکا اعالم کرد که برای نخسـ ــتین بار از
کردهاســــت .ناوگان هفتم آمریــــکا در بیانیهای اعالم کرد« :ناوشـ ــکن
یــــو.اس.اس جــــان اس .مککیــــن ( )USS John S. McCainمسـ ــیر
معمول خــــود را در دریایی که تایوان را از ســــرزمین اصلی چین جدا
میکند طی کرد».
بایــدن تــاش میکند نشــان دهد که امپراتوری جهانــی آمریکا در حال
سقوط نیست.
فرانس پـ ــرس :در حالی که جزیرۀ تایوان همچنان به عنوان یک پروندۀ
بهشــــدت حســــاس بین چین و دولت بایدن باقی اسـ ــت ،چین اعالم
کــــرد که ورود جنگندههای چینی به تنگۀ تایوان هشـ ــداری جدی به
آمریکا و «جداییطلبان» تایوانی است .حدود  10جنگنده و بمبافکن
ً
چینی اخیرا وارد منطقۀ شناسـ ــایی پدافند هوایی تایوان شدند که در
محدودۀ  250-200کیلومتری سواحل تایوان قرار دارد.
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زمان تحلیــــف بایدن ،یک ناو جنگی این کشــــور از تنگۀ تایوان عبور

واشنگتن اطمینان داد که حمایتش از تایپه «مانند یک صخره قوی»
میماند و از پکن خواست «فشارهای نظامی ،دیپلماتیک ،و اقتصادی
خود را بر این جزیره» متوقف کند .به گزارش خبرگزاری فرانسه از پکن،
ژو فنگ لیان ،ســــخنگوی دفتر امور تایوان در دولت چین ،در وا کنش
به این اظهارات آمریکا گفت « :هدف از این رزمایشها در تنگۀ تایوان
دفاع قاطعانه از حا کمیت ماست».
فرانـ ــس پرس :مقامــــات تایوان از افتتـ ــاح دفتر تجاری خـ ــود در گویان
پکــــن برای منزوی کردن تایپه در عرصۀ بینالمللی اسـ ــت ،و آمریکا از
این رویداد استقبال کردهاست.
بســــتر محلی آنها بررسـ ــی و
بیتردیــــد ،ا گر هریک از این تحوالت در
ِ
تحلیل شود ،شاید نتوان ارتباطی بین آنها قائل شد؛ اما ا گر در بستر و
چارچوب نظام بینالملل بررسی شوند ،ارتباط میان آنها تا حدودی
آشــــکار میشــــود .قواعد رفتار قدرتهای بزرگ تا حدودی مشـ ــخص
اســــت ،و همین قواعد هســــتند که در اغلب موارد نظــــام بینالملل را
شکل میدهند.
در مجموع ،بر پایۀ آنچه از قرائن و شواهد موجود برمیآید ،با به قدرت
دموکرات بایدن ،قواعد بازی در عرصۀ نظام بینالملل
رســــیدن دولت
ِ
تا حــــدودی تغییر میکند :تهدید نرم جای تهدید سـ ــخت را میگیرد،
آرایشهای تهاجمی و دفاعی جدیدی از این جنس شـ ــکل میگیرد ،و
حتی این احتمال وجود دارد که پروژههایی از جنس انقالبهای رنگی
و بهار عربی در دستور کار باشد.
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(کشوری در آمریکای جنوبی) خبر دادند .تایوان در پی مهار تالشهای

روسیه و چین ســــازمان شانگهای را برای مقابله با تهدیدهای سخت
غــــرب و ناتو ایجاد کــــرده و در قالـ ــب آن به ائتالف نظامی هم دسـ ــت
یافتهاند ،اما به نظر میرسد این سازمان برای مقابله با تهدیدهای نرم
نیاز به تکمیل دارد.

تضادهای خارجی است.

ا گر تهدیدهای نرم غرب در دورۀ جدید با همان شدتی که بالفاصله بعد
از به قدرت رسیدن بایدن شروع شدهاست ادامه یابد ،چین و روسیه
در چارچوب این ســــازمان به هماهنگیهـ ــای جدیدی برای مقابله با
تهدیدهای جدید دســــت خواهند زد-هرچند نبایـ ــد از این واقعیت
دشمنان غرب
غافل شد که سیاست ایجاد تفرقه و اختالف بین رقبا و
ِ
هم به صورت یک پروژۀ موازی دنبال میشود.
از این واقعیت نیز نباید غفلت کرد که دولت بایدن در صدد است جبهۀ
تضعیفشدۀ آمریکا را ترمیم کند و نشان دهد که آمریکا در حال افول و
سقوط نیست .مقامات روسیه و چین این نیاز آمریکا را درک میکنند،
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آمریــکا بــرای ســرپوش گذاشــتن بــر مشــکالت داخلــی خــود نیازمنــد افزایش

ً
ولی تصمیم ندارند در شرایط کنونی مستقیما در نزول جایگاه جهانی
آمریکا مداخلۀ جدی کنند چون رژیم آمریکا ممکن است برای سرپوش
گذاشــــتن بر مشــــکالت داخلی خود به قمارهــــای خطرنا کی در جهت
افزایش تضادهای خارجی دست بزند.
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میــــزگــــرد مــــاه 1

حال افول جهان است
آمریکا قدرت برتر اما در ِ

حضور علیاکبر اشعری ،فؤاد ایزدی ،سید جالل دهقانی فیروزآبادی ،حسین
با
ِ
رویوران ،محمدحسن زورق ،نوذر شفیعی ،احمد کاظمزاده

زورق :بسم اهّلل الرحمن الرحیم .من در ابتدا سه مقدمه عرض میکنم.

یک نظام تکقطبی به رهبری آمریکاست .واقعیتها و شواهد این نظر
ً
را تأیید میکند .مثال ،گفته میشود آمریکا  500پایگاه نظامی در سراسر
جهــــان دارد ،و این رقم غیر از پایگاههایی اسـ ــت کـ ــه در داخل ایاالت
ً
متحدۀ آمریکا وجود دارد .ما  200کشور در جهان داریم ،پس تقریبا به
ازای هر کشور  2/5پایگاه نظامی برای آمریکا در جهان وجود دارد.
آمریــــکا در برخــــی از کشــــورها مثل ســــودان تریلــــی 18چــــرخ با پال ک
دیپلماتیک دارد کهمیتوانند تانک جابهجا کنند! طبق قوانین فعلی،
دولت میزبان هم قدرت و اجازۀ اعتراض و دخالت ندارد .ابعاد نظامی
آمریکا با چندین درجه فاصله بیشــــتر از نزدیکترین رقبایش اسـ ــت.
غیر آنگلوسا کسون
من تا کنون چنین گســــترش نظامی از کشــــورهای ِ
نشنیدهام.
آمریکا همین اآلن هم از نظر اقتصادی یک غول بزرگ است .من اعتقاد
دارم آمریکا ،انگلیس ،کانادا ،و استرالیا در مجموع یک کشور هستند که
با چهار پرچم عمل میکنند.
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( )1در گفتوگوی پیشــــین ،آقای شفیعی گفتند نظام جهانی موجود

از نظر قدرت رسانهای هم آمریکا در رتبۀ اول دنیاست .ا گر بی.بی.سی
و سی.ان.ان و فا کس نیوز را در یک جبهه بدانیم ،رقیبی ندارند که در
این گسترۀ جهانی عملیات داشته باشد.
از نظر تســــلط به دانش ارتباطـ ــات و مدیریت افکار عمومی ،انگلیس و
آمریکا و اســــرائیل خیلی از بقیه جلوترند .این «بقیه» که گفتم شامل
فرانسه و آلمان هم میشود .هیچ کشوری از نظر دانش مهندسی افکار
عمومی رقیب آنها نیست .کشورهایی که افکار عمومی دنیا را مدیریت
میکنند اینها هستند.
این قدرت برآمده از یک فلسـ ــفه است :فلسفۀ مادی .اصالت قدرت و
طبیعــــی ،یعنی زندگیای که با تولد آغاز و با مرگ تمام میشـ ــود ،مورد
توجه این فلسفه است .این فلسفه برای بعد از مرگ حرفی ندارد .ا گر
هم حرفی در یک کلیسـ ــا یا کنیسه زده میشود ،ربطی به این تمدن و
قــــدرت جهانی آن ندارد .این قدرت جهانـ ــی از آن حرفها هم به نفع
خود استفاده میکند ،و مسیحیت صهیونیستی را رواج میدهد چون
میخواهد قدرت اســــام را کم کند-در آفریقا و آمریکای التین این کار
را کردهاســــت .ولی این قدرت عظیم به بنبســــت رسیدهاسـ ــت .این
بنبســــت نه نظامی ،نه سیاســــی ،و نه اقتصادی است .بنبست این
قدرت بنبســــت فلسفی اســــت .غرب به دلیل اینکه توانسته به تمام
شعارهای خودش جامۀ عمل بپوشاند به بنبست رسیدهاست ،نه به
دلیل اینکه نتوانسته به شـ ــعارهای خودش عمل کند .زندگی مرفه و
آســــایش را به وجود آوردهاست ،ولی نتوانسته آرامش به وجود بیاورد.
ذات فراجــــوی انســــان به گونهای اســــت که وقتی به همــــۀ این قبیل
ً
نیازها پاســــخ داده میشود ،میپرسـ ــد« :چرا؟ اصال چرا هستم؟» این

فرهنگ اسالمی /شمارۀ  / 69-68صفحۀ 40

اصالت طبیعت چارچوب اصلی این فلسـ ــفه را شکل میدهد .زندگی

ـش «چرا هستم؟» پاسـ ــخ دهد .پس بحران
تمدن نمیتواند به پرسـ ـ ِ
اصلی تمدن غرب و قدرت جهانـ ـ ِـی برآمده از آن ،که یک نظام جهانی
تکقطبی ایجاد کردهاست ،بحران فلسفی است.

افــول موجود
نظــام تکقطبــی بــه رهبری آمریــکا در واقع نظــم در حال ِ
است.

این مقدمــــۀ کوتاهی بود که خدمتتان عرض کردم .میتوان روی این
مقدمه بحث کرد؛ جای کار دارد ،به گونهای که یک تیم میتواند روی

( )2امــــام؟ق؟ نامــــهای به گورباچف نوشــــتند .مــــا این نامــــه را چگونه
میبینیم؟ یک وقت ما فکر میکنیم امام؟ق؟ برای آدمی به نام میخائیل
گورباچف دلشــــان سوختهاست و خواستهاند او را به راه راست هدایت
کنند .البته این هم قسـ ــمتی از واقعیت است ،اما آیا این تمام مسئله
اســــت؟ نزدیک به هشــــت میلیارد نفر انســــان روی کــــرۀ زمین زندگی
ً
میکنند که هرکــــدام با مشــــخصات ظاهری احتماال یــــک گورباچف
هســــتند .آیا امام برای همۀ آنها نامه نوشـ ــتند؟ پاسـ ــخ منفی است.
میتوانیم فکر کنیم که در شرایط سیاسی آن دوران ،امام؟ق؟ دست به
یک مانور سیاســــی زدند .این هم به عنوان یک احتمال مطرح است،
ولی میتوانیم کمی باالتر هم فکر کنیم.
( )3مقدمۀ ســــوم این اسـ ــت که ایران و چین و روسیه ا گر با هم همگرا
شــــوند میتوانند به قــــدرت ســــه ُبعدی آمریکا تا حدود زیادی پاسـ ــخ
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آن کار کند و ابعاد مختلف آن را بررسی کند.

دهنــــد .اآلن قدرت اقتصادی چیـ ــن با قدرت اقتصـ ــادی آمریکا قابل
مقایسه است؛ ا گر کم و کسری هم داشته باشد ،روسیه هم یک قدرت
ً
اقتصادی است .قدرت نظامی چین و روسیه هم مجموعا عظیم است
و تا ّ
حدی قابل مقایسه با قدرت آمریکاست.
ولی روســــیه و چین هــــر دو فاقد قدرت ایدئولوژ یک هســــتند؛ یعنی
نمیتوانند فلسفۀ تازهای را در مقابل فلسفۀ غرب ارائه کنند .فلسفۀ
مارکسیســــتی از اول هم فلسفه نبود بلکه یک سفسطۀ سیاسی بود؛

حرکت کردهاســــت در حالی که امروز شریک تمام سرمایهداران بزرگ
دنیاست.
ولی انقالب اسالمی ایران ،از نظر اینکه تعریف نوینی ارائه کند که انسان
کیســــت و چه باید بکند ،فلسفۀ جدیدی دارد .این انقالب اندیشهای
دارد که تبیین میکند معنای زندگی چیسـ ــت؛ از عالـ ـ ِـم قبل از تولد تا
ً
تولــــد و مرگ و بعــــد از مرگ حرف دارد ،مخصوصا اسـ ــام با قرائت امام
خمینی؟ق؟! گذشته از این ،ایران متعلق به حوزۀ تمدنی بزرگی است که
شبه جزیرۀ ایبری است.
شامل آسیای غربی و آفریقای شمالی و حتی ِ
شــــبه جزیرۀ ایبری حرفهایی بشنویم که انتظار آن
دور نیست که از
ِ
را نداشــــتیم ،همانطور که از آمریکا حرفهایی شنیدیم که منتظر آن
نبودیم :ما انتظار نداشتیم در آمریکا عدهای مجسمۀ کریستف کلمب
را پایین بکشند و بگویند« :این چه آدمی بود؟»
شــــبه جزیرۀ ایبــــری کاری نداریم .همین شــــمال آفریقا و آسـ ــیای
به
ِ
غربی حوزۀ تمدنی اســــت که با وقوع انقالب اسالمی برای تحول آماده
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در دورۀ شــــادابیاش حرفهایی میزد ،ولی هم چین و هم روسـ ــیه
ً
حرفشــــان را پــــس گرفتند .شــــوروی صریحا حرفش را پــــس گرفت و
اعــــام کرد .چین هم نمیتواند مدعی باشــــد که ّ
ضد ســــرمایهداری

شدهاست .شاخصۀ نوزایی تمدن نوین اسالمی پیدایش نهضتهایی
ـوند اسالمی داشته
اســــت که-چه راســــت و چه دروغ-ناچارند پسـ ـ ِ
باشــــند .کســــانی که در قرن بیستم زیسـ ــته و زندگی سیاسی را تجربه
مثل خلق و سوسیالیسم پشت
کردهاند یادشان هست که پسوندهایی ِ
اســــم حرکتهای سیاسـ ــی و اجتماعی رایج بود؛ هر حرکتی صورت که
میگرفت ،چه از نوع قالبی که آمریکاییها درست میکردند و چه آنها
که وابســــته به روســــیه بودند ،همه شعارشـ ــان سوسیالیسم و خلق و
اینجور الفها و بلوفها بود.
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آمریکا در مقابل یک بنبست فلسفی قرار گرفتهاست.

اآلن هــــر حرکتی در ظــــرف جغرافیایی تمدن اسـ ــامی صورت میگیرد
پسوند اسالمی دارد .آنها که راستین هستند-مثل حزباهلل لبنان،
ِ
انصاراهلل یمن ،یا نهضت اسـ ــامی شیخ زکزا کی-خودشان را منسوب
به اســــام میدانند؛ آنها هم که از نوع قالبی آمریکایی و شبیه همان
تودهای نفتیها هستند (نظیر داعش) باز میگویند« :اسالم!» اسالم در
این ظرف جغرافیایی خاستگاه خیزش شدهاست.

یگـ ــردم .آیا یکی از اهـ ــداف نامۀ حضرت
به نامۀ حضــــرت امام؟ق؟ برم 
امام؟ق؟ این نبود کــــه برای این همگرایی زمینهسـ ــازی کنند؟ در اول
شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر شوروی» میدادیم .مردم
انقالب ،ما ِ
میگفتند« :نفت را که برد؟ آمریکا .گاز را که برد؟ شـ ــوروی .مرگ بر این
سلطنت پهلوی ».شوروی مورد لعن و نفرین مردم ما بود .چهطور شد
که امام؟ق؟ به گورباچف نامه نوشـ ــتند و این نامه فضای روابط ایران و
شــــوروی را دگرگون کرد؟ این یک سؤال است .بدون این نامه ،امکان
این کنش جدید وجود نداشت.

خود را با تحوالت ناشــــی از انقالب اسالمی و حضور جمهوری اسالمی
ً
دقیقا منطبق کردند و از ایدئولوژی به سوی ناسیونالیسم حرکت کردند
و این قبیل کشورها را پدید آوردند.
درصد نیروی نظامی شــــوروی ســــابق در اختیار روسـ ــیۀ
نزدیک به 70
ِ
درصد آن در بقیۀ کشورهای مشترک المنافع
فعلی اســــت و کمتر از 30
ِ
پخش شدهاست .در ضمن ،روسـ ــیه هنوز در این کشورها اهرمهایی
دارد ،و اینطور نیســــت که آنها را به طور کامل به حال خود رها کرده
باشد.
روســــیه خود را به نحوی با دنیای اسالم منطبق کرد و بعد در قضایای
ً
ســــوریه کامال با محور مقاومت همگرا شـ ــد؛ در حالی که آمریکاییها،
ً
مخصوصا جناح تندرو محافظهکارشــــان ،ســــفت و سخت میگویند:
«مرغ یک پا دارد .نهضت اسـ ــامی و اسـ ــام سیاسـ ــی موجب بحران
است ،و ما باید آن را از بین ببریمّ ».
جزمیت آنها در مقابل این تحول
فراتر از ارادۀ کسانی اســــت که در این تحول قرار دارند چون این تحول
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بخش عظیمــــی از بدنۀ اجتماعی اتحاد جماهیر شــــوروی مسـ ــلمان
ّ
بودند .روسها ،با ایجاد بازی کشـ ــورهای مسـ ــتقل مشترکالمنافع،

یک ضرورت تاریخی اسـ ــت .آمریکا ُمصر اسـ ــت که جلوی این تحول را
بگیرد ،اما تا حاال شکست خوردهاست.
این ســــه مقدمه را برای این عرض کردم که در این اندیشـ ــه باشیم که
آیا میتــــوان از این محور همگرایی جدید نه به عنوان یک اسـ ــتراتژی
ابدی برای جهان اسالم بلکه به عنوان یک تا کتیک درازمدت در برابر
سلطهجویی غرب استفاده کرد یا نه.

آمر یکا را به چالش بکشد و به آن پاسخ بدهد.
دهقانـ ــی :در بحثهای گذشــــته ،به ماهیت نظــــام بینالملل و قدرت
اشارهای کردم .باید ببینیم نظام بینالملل چه ماهیتی دارد و قدرت
ً
کجاست .اوال ،من اعتقاد ندارم که نظام بینالملل تکقطبی است-
در کتاب خودم هم این مطلب را عرض کردهام .خیلی از استادان دیگر
ً
هم اعتقــــاد دارند آمریکا برترین قدرت اسـ ــت ،ولی (به تعبیر من) اصال
هژمونیک و تکقطبی نیســــت .در اوایل دهــــۀ  2020م ،.هانتینگتون
کتابی نوشت و نظریۀ «یک چندقطبی» را مطرح کرد.
ایـ ــزدی :هانتینگتون ،پیــــش از اینکه بــــرای ارائۀ نظریۀ تقابـ ــل و روابط
تمدنها مشهور شود ،نظریهپرداز افول آمریکا بود؛ منتها به خاطر افول
آمریکا مشهور نشــــد چون افول آمریکا خیلی در کشور ما خریدار ندارد.
کارهای او دربارۀ افول آمریکا خیلی در کشور ما ترجمه نشد ،ولی کارهای
بعدی او ترجمه شد.
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همگرایی ایران ،روسیه ،و چین میتواند منشور سهوجهی سلطۀ جهانی

کتاب برخورد تمدنهای او هم خیلی بازتاب نداشت .کسانی
دهقانیِ :
مثل فرید زکریا اعتقادشان بر این است که آمریکا ،ا گر زمانی قدرت برتر
بود ،اآلن قدرت برتر نیسـ ــت .به اعتقاد من ،این نظام یک چندقطبی
است .همان موقع که من کتاب خود را مینوشتم و در منابع میگشتم،
دیدم قبل از من بعضیها به این مسئله فکر کرده و نوشتهاند .همیشه
ً
در ذهــــن من بود که واقعا نظام فعلی را چهطور میتوان توصیف کرد.
ذهنیت من این بود که نظام جهانی هیئتمدیرهای اداره میشـ ــود و
ً
رئیس هیئتمدیره دارد ،بعد دیـ ــدم هانتینگتون هم تقریبا همین را
اآلن آمریکا در نظام بینالملل با فاصله از دیگران قرار دارد؛ ولی قدرت
مانند روسیه ،چین ،انگلیس،
در سه سطح دیگر-در میان کشورهایی ِ
و فرانسه-توزیع شدهاست .یک سطح هم قدرتهای منطقهای مثل
ایران و ترکیه هستند .البته هانتینگتون جور دیگری میگوید .نظر او این
است که یک قدرت برتر جهانی (آمریکا) داریم ،قدرتهای منطقهای
مثل روسیه و چین در سطح دوم هستند ،و رژیمهای معارض با اینها
ً
در سطح سوم قرار میگیرند؛ مثال ،او ایران را از قدرتهای منطقهای و
ای معارض با ایران شمردهاست.
عربستان را از قدرتهای منطقه ِ
ً
ن حرفها را کســــی در ایران نمیگوید .مــــن بعید میدانم
معمــــوال ای 
کسی ســــر کالس از این رأی هانتینگتون که نظام جهانی چندقطبی
اســــت و از مثالهایی که او از قدرتهای منطقهای زدهاسـ ــت حرفی
بزند .او قدرتهای منطقهای را به درجۀ یک و دو تقسیم کردهاست.
ایــــران در ردیف قدرتهای منطقهای درجۀ یک اسـ ــت ،عربسـ ــتان
قدرت منطقهای درجۀ دو اسـ ــت .ا گر بخواهیم ببینیم نسـ ــبت ما با
قدرتهــــای نظــــام بینالملل چگونه اســــت ،باید توجــــه کنیم که ما
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گفتهاست.

ً
مسلمان و ایرانی هستیم و قطعا اهداف و آرمانهایی داریم .دیگران
هم این را گفتهاند.
البتــــه ،بعضی از نظریهپردازان-و در رأس آنها ،رئالیس ـ ـتهایی مثل
والتز-میگوینــــد هژمون همان قدرت برتر اسـ ــت که قدرت مادیاش
از بقیۀ بیشــــتر اســــت .وقتی آنــــان میگویند نظام تکقطبی اسـ ــت،
منظورشــــان این است که هژمونیک هم هسـ ــت .اما خیلیها اعتقاد
دارنــــد که وضعیــــت هژمونیک بــــا وضعیت تکقطبی تفــــاوت دارد ،و
هژمونی قدرت به اضافۀ رضایت است :کسی که میخواهد قدرت برتر
کند تا بقیه بپذیرند .این جمله از گرامشی گرفته شدهاست که میگوید:
«داشــــتن ابزارهای تولید مادی کفایت نمیکند ،بلکه الزم است بقیه
ِ

را هم راضی کند که بــــا او بمانند ».ا گر هژمونی را اینطور تعریف کنیم
که شما قدرت برتر باشــــی و بقیۀ دنیا هم بپذیرند (یعنی ّ
ضد هژمونی

ً
نداشته باشید) ،به نظر من امروز این شرایط برقرار نیست .اآلن که اصال
نیست ،قبل از آن هم نبود .در گذشته هم اینطور نبود که آمریکا بتواند
ســــلطۀ خود را توجیه کند .متحدان آمریکا در حمله به عراق در سـ ــال
 2003م .مخالف او بودند .حتی اروپاییان با تحریمهای فراسرزمینی که
آمریکا علیه ما اعمال کرد مخالف بودند.
ً
نظــــام یک چندقطبــــی معموال بعــــد از نظام تکقطبی اسـ ــت .نظام
تکقطبی وقتــــی افول میکند بــــه یک چندقطبی تبدیل میشـ ــود.
ا گر بازهم بخواهد تغییر کند ،باید چندقطبی شـ ــود .با توجه به اینکه
هژمونی به یک چندقطبی تبدیل شدهاست ،اآلن احتمال شکلگیری
نظام چندقطبــــی وجود دارد .یکی از ویژگیهای این ْ
روند افول قدرت
برتر اولیه در مقایسه با دیگران است .جایگاه آمریکا نسبت به  50سال
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مادی داشته باشــــد ،باید به لحاظ فرهنگی و ایدئولوژیک آن را موجه

پیش دوبرابر شدهاست .پس چه افولی کردهاست؟ قدرت او در مقایسه
با بقیۀ کشورها نصف شده ،و قدرت نسبیاش افول کردهاست.
در نظامهای یک چندقطبی ،یک قدرت برتر وجود دارد ،و قدرتهای
دیگر ناراضی هستند .این هم یکی از ویژگیهای نظام یک چندقطبی
اســــت .قدرت برتر میخواهد جلوی افول خـ ــود را بگیرد ،اما بقیه هم
میگویند عرصۀ قدرت باید چندقطبی شود.

اآلن ساختارهای اقتصادی ،نظامی ،و ایدئولوژیک (به قول امروزیها،
گفتمانی) داریم .قدرت فلسـ ــفی همان قدرت گفتمانی اسـ ــت ،یعنی

امروزی آن گفتمان
قدرتی که ناشی از قدرت اندیشـ ــۀ بشر است .اسم
ِ
فلسفی است و به آن (با تسامح) ایدئولوژیک هم میتوان گفت.
امــــا در مورد قــــدرت هم چند کلمهای عرض کنـ ــم .به لحاظ مفهومی
و نظــــری ،چند برداشــــت از قـ ــدرت وجـ ــود دارد .منظور مـ ــا از قدرت
چیســــت؟ گاهی قدرت به مثابۀ کنترل منابع است .به لحاظ سنتی،
اینطور میگفتند که ا گر بخواهیم بدانیم که در نظام بینالملل کدام
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نامــۀ امــام خمینــی؟ق؟ به گورباچــف را باید در یک افق راهبــردی مطالعه کرد.

کشور قدرت بیشــــتری دارد ،منابع قدرت را میسنجیم .منظور منابع
زیرزمینی نیســــت ،بلکه منظور منابعی است که قدرت از آن برمیآید:
قــــدرت اقتصادی ،نظامی ،و فرهنگی .اما آیا هر کس منابع قدرت دارد
در روابط بینالملل به همان میزان قدرت اعمال میکند؟ نه! پس بین
قدرت و منابع قدرت در روابط بینالملل فاصله هست.
مســــئلۀ دوم کنترل بازیگران است .بعضیها میگویند شاخص اینکه
کســــی قدرتمند است این است که چه کسی میتواند بازیگران دیگر را
کنترل کند .ممکن اســــت منابع قدرت در دست یکی و توانایی کنترل
پس ا گر بخواهیم شــــاخصبندی کنیم که قدرت دست کیست ،باید
ببینیم معنی قدرت چیست .آیا آمریکا میتواند بازیگران بینالمللی را
آنطور که میخواهد کنترل کند؟ آمریکا نمیتواند نظام بینالملل را
بوش پسـ ــر فکر میکرد که میتواند ،ولی بحران
بهتنهایی کنترل کندِ .

عراق نشان داد که نمیتواند .بنده میگفتم« :آمریکا میتواند جنگ را
شروع کند ،اما نمیتواند بهتنهایی صلح را به دست بیاورد».
یک فرض دیگر میتواند این باشـ ــد که قدرت بـ ــه مثابۀ کنترل نتایج
است .چه کسی میتواند نتایج بینالمللی را کنترل کند ،یعنی تعیین
کند که چیزی بشود و چیزی نشود؟ آیا آمریکاییها بهتنهایی میتوانند
نتایج بینالمللی را کنترل کنند؟ در چه حوزههایی میتوانند و در چه
حوزههایینمیتوانند؟
یک وقت میگوییم کنترل منابع و کنترل بازیگران و کنترل نتایج با هم
قدرت سه ُبعدی را تشکیل میدهد .در جلسۀ پیش ،به نوعی به بحث
ساختاری و اجتماعی اشاره شد .بعضی وقتها قدرت در ساختارهای
ً
بینالمللی هم نهفتهاست و فقط قدرت دست بازیگران نیست؛ مثال،
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بازیگران در دست دیگری باشد.

در ساختارهای سرمایهداری ،تولیدکننده دارای قدرت است .ما بحثی
ـبه پیرامونی داریم .قدرت اینجا هم هست
تحت عنوان پیرامونی و شـ ـ ِ
و دست هیچ کس هم نیست .اینجور نیست که بگوییم فقط دست
آمریکاست.

قدرت مولد در روابط بین کشورها تولید میشود .ما در اینجا از قدرت
اسالم ناب محمدی صحبت میکنیم .آمریکا گفتمان تروریسم درست
میکند و بر اســــاس آن به دو کشـ ــور حمله میکند و تهدید میکند که
فقط کافی است که در فهرست تروریستی قرار بگیرید .چرا آمریکاییها
میخواهند ما را در فهرسـ ــت تروریسـ ــتی قرار دهند؟ چـ ــه نفعی برای
آنها دارد؟ بر اساس تروریسم ،یک گفتمان درست کردهاند .وقتی در
فهرست تروریسم باشی ،مورد اعمال قدرت قرار میگیری .این گفتمان
به او امکان میدهد که کارهایی بکند که در غیر آن صورت نمیتواند.
آمریکا گفتمانهای دموکراسـ ــی ،لیبرالیسـ ــم ،و حقوق بشـ ــر را درست
کردهاست .این هم قدرت بسیار مهمی است.

فرهنگ اسالمی /شمارۀ  / 69-68صفحۀ 50

از نظر هانتینگتون ،ایران قدرت منطقهای درجۀ یک است.

شفیعی :من هم میخواهم طرح بحث کنم .صحبتهای آقای دهقانی
با اشــــاره به بحثهای گذشــــتۀ ماســــت که ســــاختار نظام بینالملل
چگونه است .ســــؤال مشخصی که آقای زورق مطرح کردند این است
ً
که آیا ایران و چین و روســــیه میتوانند مشــــترکا به تعبیر رئالیس ـ ـتها
موازنۀ قدرت و به تعبیر دیگران گفتمان ایدئولوژی و فلسفی را در مقابل
لیبرالیسم ایجاد کنند .من سه نکته را خیلی کوتاه مطرح میکنم .سعی
میکنم چیزی را که در جاهای مختلف میبینم و میخوانم و مواردی
که فراوانی بیشتری دارد را به عنوان واقعیت قلمداد کنم ،یعنی نزدیک
به واقعیت !

ً
دراینباره که ایاالت متحده رو به افول است تقریبا اجماع وجود دارد،
منتها این افول مسیر و مراتبی دارد که انتقال قدرت را توضیح میدهد.
چه چرخۀ رهبری که مینورسـ ــکی توضیح میدهد ،چه تولید قدرت و
نقش که چارلز دوران توضیح میدهد ،چه افول و ظهور که پل ِکندی
توضیح میدهد ،همۀ اینها به ّ
خط ِسـ ــیری برای افول قائل هستند.
اینها معتقدند همۀ قدرتهای بزرگ تولد ،بلوغ ،و انحطاط دارند .در
طول تاریخ ،این افول و ظهور حداقل  16بار اتفاق افتادهاست-در 12
مورد ،جنگ هم به همراه داشتهاست.
جایگاه آمریکا بر اســــاس این تئوریها کجاسـ ــت؟ مینورسـ ــکی وقتی
چرخۀ رهبری را توضیح میدهد به چهار یا پنج مقطع اشـ ــاره میکند؛
میگویــــد قدرتهای بزرگ اول متولد میشـ ــوند ،بعد در مرحلۀ ظهور
یا خیزش قرار میگیرند ،و سـ ــپس به قدرت جهانی تبدیل میشوند-
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قدرت کنترل باز یگران دیگر یک شاخص قدرت در دنیای امروز است.

هرکدام از اینها یک بازۀ زمانی 25ساله دارد که در یک فاصلۀ 100ساله
اتفــــاق میافتد؛ بعد از آن ،بهترتیـ ــب در مرحلۀ قدرت جهانی و مرحلۀ
مشروعیتزدایی قرار میگیرند و پس از آن به سوی انحطاط و فروپاشی
یا افول حرکت میکنند.
او میگویــــد مشــــروعیتزدایی بــــه این معنا نیســــت که قـ ــدرت افول
کردهاست؛ قدرت هست و هنوز هم برترین قدرت است ،ولی پایههای
فلسفی و قدرت آن متزلزل میشود.

رنگ میبازد .اســــترنج حداقل دو یا سـ ــه دلیل را نام میبرد؛ میگوید
بدون پیروزی همراه هسـ ــتند .او
امروز قدرتهای بزرگ با جنگهای ِ
جنگهای عراق و افغانستان را مثال میزند که جز هزینه چیزی برای
کشورهای مهاجم نداشتهاست.
یکی دیگر بحث اقتصاد را در زمینۀ تجارت و وابستگی متقابل مطرح
میکند؛ میگوید آنچه در گذشته از راه جنگ به دست میآوردید اآلن
میتوانید از راه ســــرمایهگذاری به دسـ ــت آورید .ا گـ ــر چین در پی یک
ّ
توافق 25ساله به منابع یک کشور نفتخیز دست یافت ،کل نفت او
در اختیار چین قرار میگیرد ،و دیگر لزومی ندارد که چین با او بجنگد.
(البته ،آن کشور هم منافعی میبرد).میخواهم بگویم قدرت نظامی
ّ
تاحدی کمرنگ و کمارزش میشود.
بــــه نظر من ،برای ما این مهم اسـ ــت که آمریکا رو به افول اسـ ــت .این
بخش 25سـ ــاله تقسیم کنیم .در  50سال میانی،
دوره را باید به چهار
ِ

در  25سال نخست آمریکا یک قدرت جهانی است و در 25سال بعدی
متزلزل میشود (یعنی پایههایش شل میشود) ولی هنوز برترین قدرت
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شما به قدرت نظامی اشاره میکنید .خیلی از افرادی که در این زمینه
کار کردهاند ،مثل سوزان استرنج ،میگویند قدرت نظامی دارد تا ّ
حدی

اســــت .هرکدام از مراحـ ـ ِـل تولد ،خیزش ،قدرت جهانی ،مشـ ــروعیت،

مشــــروعیتزدایی ،و افول یک نقطۀ عطف اسـ ــت .چرا؟ برای اینکه از
یک مرحله به مرحلۀ دیگر میرویم.

من راجع به چین و روسیه و ایران اطالعاتی دارم که برای ما مهم است.
بعد از اینکه شوروی فروپاشید و وضعیت دوقطبی پایان یافت ،محافل
چین (اتاقهای فکر) در کنار هم نشستند و گفتند« :شوروی فروپاشید،
آمریکا هم به عنوان تکقـ ــدرت وجود دارد .ما ،به عنوان چین ،از این
بــــه بعد چه رفتاری باید انجام دهیـ ــم؟ رفتار ما که میخواهیم به یک
ابرقدرت تبدیل شویم باید چگونه باشد؟» عدهای گفتند« :در حالت
عدم تعهد باقی بمانیم .عدم تعهد ما را به اینجا رساندهاسـ ــت ،و الزم
غیر متعهد باقی بمانیم ».عدهای گفتند« :آنها که رهبر شدند
اســــت ِ
در پرتو اتحاد با دیگران رهبر شدهاند .اآلن باید با دیگران متحد شویم.
ً
ً
ا گر به سوی این سیاست نرویم ،اوال به ما شک میکنند و ثانیا به سراغ
دیگران میروند( ».در این زمینه ،بیشـ ــتر کشـ ــورهای آسـ ــیای جنوب
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شــفیعی :در این مورد که ایاالت متحده رو به افول اســت ،اجماع وجود دارد.

ّ
غیر متعهدهایی که طرفدار سیاست عدم
شرقی مد نظر بودهاستِ ).
ً
نام معضل اتحاد دارد .ا گر مثال با
اتحاد بودند گفتند« :اتحاد مشکلی به ِ
ایران پیمان اتحاد ببندیم ،به طور اجتنابناپذیری مجبوریم تعهداتی
را به دوش بگیریم و در کنار ایران علیه آمریکا بجنگیم .این برای ما زود
ً
اســــت .ا گر ما اتحاد ایجاد کنیم ،عمال آمریکا و دشـ ــمنانمان را تحریک
غیر متعهد میشناسد
میکنیم ،و ا گر امروز کسـ ــی ما را به عنوان کشور ِ
فردا از ما دور میشود».
بنابراین ،سه دسته شدند :طرفداران عدم تعهد ،طرفداران اتحاد،
شــــبه اتحاد ،یا شـ ــرا کت
را انتخــــاب کنیم ».میانه چیســــت؟ ائتالف،
ِ
راهبردی .چینیها سیاسـ ــت شـ ــرا کت راهبردی را انتخـ ــاب کرده و در
دستور کار سیاست خارجی خود قرار دادهاند :با بیش از  100کشور این
شــــرا کت را دارند و این شرا کت را در  25الگو امضا کردهاند .این  25الگو
در مجموع از ســــه نوع هستند :شرا کت منظم ،شـ ــرا کت راهبردی ،و
شرا کت راهبردی جامع.
اآلن میخواهنــــد بــــا ما شــــرا کت راهبــــردی جامع امضا کننـ ــد .البته،
طبقهبندیهای جزئی زیاد است .مشـ ــارکت راهبردی با ما و مشارکت
راهبردی با روسیه هر دو یک اسم دارد و هر دو مشارکت راهبردی جامع
است ،اما در جزئیات متفاوت است .دربارۀ راهبرد مثلث ایران و روسیه
و چین ،وقتی کار جلو برود ،مسـ ــئلۀ نقش کشورها در عرصۀ بینالملل
ممکن اســــت چالشهایــــی ایجاد کند .تــــا جایی که من در حاشـ ــیه
مطالعاتی انجام دادهام ،روسـ ــیه بهشـ ــدت به درگیـ ــری چین با آمریکا
تمایل دارد ،چین هم به شدت تمایل دارد روسیه با آمریکا درگیر شود.
چرا؟ برای اینکه وقتی چین با آمریکا درگیر شود ،روسیه نفس میکشد .تا
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و طــــرفداران راه میانه! دسـ ــتۀ سـ ــوم گفتند« :مـ ــا در میانه باید یکی

اآلن ،چین در پرتو تعارضات ایدئولوژیک و نظامی شوروی و آمریکا رشد
کردهاست .من ا گر  100درصد منابع داشته باشم و یک نفر روبهروی من
باشد 100 ،درصد را به او اختصاص میدهم؛ ولی ا گر یک نفر باشم و پنج
نفر جلوی من باشــــند ،باید به هرکدام  20درصد بدهم .روسیه و چین
میگویند« :ا گر ما در کنار هم قرار بگیریم ،آمریکا مجبور است  50درصد
فشار را روی چین و  50درصد را روی روسیه بگذارد».
روسیه بهشدت به برقراری تنش بین آمر یکا و چین تمایل دارد.

قدرت به دالیل واقعگرایانه را در پیش گرفتهاسـ ــت .یعنی چه؟ روسیه
برای وا گذاری قدرت به دالیل واقعگرایانه دو فلسفه دارد:
( )1بین تهدید بعیــــد و تهدید نزدیک تفاوت قائل میشـ ــود .تردیدی
ً
تر روسیه
نیست که چین رقیب روسیه اسـ ــت ،ولی فعال رقیب نزدیک ِ
آمریکاست؛ پس روسیه باید در کنار چین علیه آمریکا قرار گیرد.
( )2به چین فرصت و اجازه میدهد که ا گر خواسـ ــت به آسیای مرکزی
ً
بیاید ،چون فکر میکند فعـ ــا حضور چین در آن منطقه بهتر از حضور
آمریکا در آنجاست.
در پرتو این جمع جبری ،بین چین و آمریکا امتیازی برای ایجاد موازنه
به دســــت میآید .اآلن روسـ ــیه و چین پیمان راهبردی دارند و در این
قالب رفتار میکنند ،ولی نگاه پنهانی هر دو به این منطق است.
ً
ایران احتماال به اتحاد تمایل دارد .به چه دلیل آنها ایران را به عنوان
عضــــو اصلی به ســــازمان همــــکاری شــــانگهای راه نمیدهند؟ بعضی
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ً
همانطور که آقای کاظمزاده قبال اشاره کردند ،روسیه راهبرد وا گذاری

«بله»هــــا «نه» اســــت! هیچکــــدام نمیگویند با عضویت ایـ ــران موافق
نیستند ،ولی ما وقتی تقاضا میکنیم با پاسخ منفی روبهرو میشویم.
ً
دلیل اصلی این است که سازمان همکاری شانگهای فعال نمیخواهد
خود را درگیر منازعۀ ایران و آمریکا کند و با آمریکا درگیر شود.
بحثم را جمعبندی میکنم .ا گر شـ ــما به دنبال تالش برای همگرایی
این سه کشور هســــتید ،باید در پرتو یک تهدید مشـ ــترک در کنار هم
اسالمی جهان هستیم ،چین هم
جمع شوید .ما بزرگترین حکومت
ِ

کمونیستی جهان است .به لحاظ فلسفه و ایدئولوژی،
بزرگترین کشور
ِ

چهطور در کنار هم جمع شدیم؟ تهدید مشترک ما را در کنار هم جمع
ً
کردهاست ،وگرنه منطقا هیچ دلیل ایدئولوژیکی نداریم.
تهدید مشــــترک ،که آمریکاسـ ــت ،میتواند م ا را در کنار هم قرار دهد.
خوشــــبختانه ،روند حوادث به گونهای اسـ ــت که این میتواند اتفاق
درصد فشار خود را بر چین میگذارد ،و این فشار
بیفتد .آمریکا اآلن 60
ِ
ً
ً
حتما چین را به سمت ما میکشاند .اصطالحا ،ا گر زمینلرزهای در آنجا
بیاید ،گسلهای اینجا هم تکان میخورد؛ فشاری که به آنجا بیاید در
خاورمیانه هم منعکس میشود.
در مورد روسیه ،این کشور با آمریکا بر سر قدرت تضاد دارد .این دو تضادّ
ایدئولوژیک ندارندّ ،
تضاد ژئوپلتیک دارند؛ به همین دلیل ،در روابط ما
و روســــیه میتوان روی تهدید مشترک حساب کرد-البته ،این پدیدۀ
جدیدی نیست.
ً
چیــــن فعال به اتحاد راهبردی با ما تمایل ندارد چون زمان را مناسـ ــب
ً
نمیداند ،روســــیه هم فعال به اتحاد راهبـ ــردی با ما تمایل ندارد چون
تصور میکند ممکن اســــت برایش هزینه داشــــته باشد .ما باید کشف
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غیر الهی است .ما
یکی نهایت فلســــفۀ الهی و دیگری نهایت فلســــفۀ ِ

کنیم که چه شرایطی باعث میشود که در نقطهای و در مقطعی از زمان
بتوانیم در کنار هم قرار بگیریم.

نخواهد داشت.

ایزدی :ســــؤالی که مطرح اســــت این اســــت که آیا در  500سال گذشته
تغییــــری در روند ایجــــاد امپراتوریهــــا ،هژمونها ،یــــا قدرتهای برتر
داشتهایم .دوستان میدانند که در قرن شانزدهم پرتغالیها امپراتوری
درســــت کردند-هنوز بقایای پایگاههایی که در جنوب ایران تأسیس
کردند وجــــود دارد .در قـ ــرن هفدهم اسـ ــپانیاییها ،در قرن هجدهم
فرانســــویها ،در قرن نوزدهم انگلیسیها ،و در قرن بیستم (به نوعی)
آمریکاییها امپراتوری درست کردند.
دراینباره ،پرســــشهایی وجـ ــود دارد :آیا ا کنون امپراتـ ــوری آمریکا رو
به افول اســــت؟ آیا اینکه هر  100ســــال یک کشــــور اروپایی یا آمریکایی
سبک است ،و آیا قرار است این ْ
برجسته میشود یک ْ
سبک کار ادامه
ً
پیدا کند-مثال ،آیا  80سال دیگر کسانی خواهند گفت چینیها در قرن
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بــر پایــۀ بــرآورد نهادهای اطالعاتی آمریکا ،این کشــور تا ُنه ســال دیگر هژمونی

بیست و یکم امپراتوری درسـ ــت کردند؟ آیا این روند داستان آمریکا را
تمام خواهد کرد؟ ا گر در موارد قبلی بازۀ زمانی شکلگیری امپراتوریها
ً
 100سال بود ،آیا ممکن است برای آمریکا مثال  200سال باشد؟ چه وقت
ً
اصال ،آیا این ْ
سبک که
قرار است تســــلط آمریکا بر جهان تمام شـ ــود؟
یک کشور امپراتور اصلی باشد ادامه مییابد یا نه؟ ا گر به اینپرسشها
بپردازیم ،شــــاید پاســــخ بهتری برای بعضی از بحثهایی که در اینجا
مطرح شد داشته باشیم.
دربارۀ افول آمریکا ،همانطور که بحث شد ،اجماع وجود داشتهاست.
افول نباشد .مرا کز عمدهای در آمریکا به افول معتقد هستند؛ میگویند:
«ا گر فالن کار را بکنیم ،افول را برمیگردانیم و دوباره قدرت میگیریم».
نه تنها استادان و کارشناسـ ــان ،حتی بعضی مرا کز دولتی و امنیتی در
آمریکا در این حوزه تحقیق کرده و محتوا تولید میکنند .گزارش اسناد
جهانی  2030شورای اطالعات ملی آمریکا ترجمه و منتشر شدهاست.
ِ

در این گزارش آمدهاســــت که طبق بـ ــرآورد نهادهای اطالعاتی آمریکا،
ُ
خود
نه ســــال دیگر آمریکا هیچ هژمونی نخواهد داشـ ــت .این بـ ــرآورد ِ
آنهاست .این یک نهاد رسمی اطالعاتی است که کارش روندشناسی
است؛ میگوید قدرت در جهان چندقطبی میشود.
کشورها شــــبکهها و ائتالفهای قدرت ایجاد میکنند .چرا این اجماع
ایجاد شــــده که آمریکا رو به افول است؟ پاسخ در همان نکتهای است
که گفته شــــد .وقتی کارشناسـ ــان جایگاه آمریکا را با دورۀ بعد از جنگ
جهانی دوم مقایســــه میکنند ،میبینند بعد از جنگ جهانی دوم 50
مثل
ِ
درصــــد اقتصاد دنیا در دسـ ــت آمریکا بود .رقبای سـ ــنتی آنهاِ -
آلمان ،فرانسه ،انگلیس ،و ژاپن-در جنگ تخریب شدند .آمریکاییها
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من این بحثها را دنبال میکنم و کسـ ــی را نمیشناسم که معتقد به

ســــه دهه اقتصاد دنیا را مدیریت کردند ،اما اآلن سهمشان از اقتصاد
جهانی به حدود  20درصد رسیده و کمتر هم خواهد شد.
یکی از شرکتهای اصلی مالی آمریکا برآور د کردهاست که اقتصاد آمریکا
بیش از چند ســــال دیگر نمیتواند اقتصاد جهان را در دسـ ــت داشته
ً
باشد .گزارشــــی که اخیرا منتشر شـ ــد میگوید کرونا جایگاه اقتصادی
چین و آمریکا را جابهجا کردهاست :چین رتبۀ نخست و آمریکا رتبۀ دوم
است .بعد از آمریکا ،آلمان تنها کشور غربی است که نامش در فهرست
 10اقتصــــاد بزرگ جهان هسـ ــت .همین گزارش بخشـ ــی در مورد ایران
اتحــــاد و ائتالف ایجاد کنند ،تا  2030م .میتواننـ ــد از اتحادیۀ اروپا هم
ً
جلو بزنند .کشــــورهایی که نام برده شده غالبا مسلمان هستند .این
ایده متأثر از انقالب ماسـ ــت که کشورهای اسالمی اتحاد ایجاد کنند و
از تفرقه دور شوند .بر اساس برآورد اینها ،ا گر همۀ کشورهای اسالمی
یکی شوند ،از نظر اقتصادی از اتحادیۀ اروپا جلو میافتند.

ایزدی :وقتی آدمی مثل ترامپ رئیسجمهور آمریکا میشود ،معلوم است که در
آن کشور مشکلی وجود دارد.
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دارد .از ایــــران ،مکزیک ،و ترکیه نام میبرد و میگوید ا گر این کشـ ــورها

در حوزۀ سیاســــی چهطور؟ همین که آدمی مثل ترامپ رئیسجمهور
آمریکا میشود نشان میدهد مشکلی در آنجا وجود دارد .آقای ترامپ،
با همۀ حاشیههایی که در چهار سال گذشته داشت ،حدود  10میلیون
رأی بیشتر از دور قبل آورد .این یک طرح نیست ،بلکه یک روند است.
در حوزۀ سیاســــی و در مورد اقتدار سیاسی مسائل جدی وجود دارد.
دعواهای سیاسی در آمریکا عمیق است .بین افرادی که در شهرهای
بزرگ زندگی میکنند و افرادی که در شهرهای کوچک و روستاها زندگی
میکنند دعواســــت و درستشدنی هم نیسـ ــت .دعوای نژادی وجود
دارد .اختالف طبقاتی جدی اسـ ــت .کرونـ ــا هم به همۀ آتشهایی که
سیاسی هم انسداد جدی است.
ترامپ نتوانســــت هیچ سـ ــندی برای تقلب ارائه دهد .این حالت را با
خود جمهوریخواهان او را بیرون
استیضاح نیکسون مقایسه کنید که ِ
انداختنــــد .دولت ترامپ ،به خاطر ضعفهایـ ــی که در حوزۀ مدیریت
بینالملل و سازمان ملل داشت ،شکس ـ ـتهایی را تحمل کرد .وضع
آمریکاییها در سوریه و افغانستان و یمن مشخص است .آمریکاییها
اینجور نبودند.
این در منطقه برای ما فرصتهایی ایجاد میکند .چرا اآلن جمهوری
اسالمی در منطقه نفوذ و حضور دارد؟ حدود  800-700سال ،قدرتها
بــــه ما اجازۀ حضــــور در این منطقـ ــه را نمیدادند .مـ ــا از اطراف بغداد
نمیتوانســــتیم جلوتر برویم .بعد از عثمانی ،انگلیس و فرانسـ ــه به ما
اجازۀ تحرک نمیدادند .انگلیس و فرانسـ ــه که رفتند ،آمریکاییها به
ما اجــــازۀ تحرک نمیدادند .چرا ما اآلن تحرکی در منطقه داریم؟ برای
اینکه آمریکا رو به افول است .نتوانستند مدیریت کنند .هزینۀ نظامی
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در گوشهوکنار آمریکا شعلهور است ا کسـ ــیژن دادهاست .پس در حوزۀ

آن ها باالست ،ولی نتوانسـ ــتهاند این هزینه را به دستاوردی در حوزۀ
سیاسی تبدیل کنند.
در بحثهای فرهنگی-اجتماعی ،آمار متعددی وجود دارد که نشان
میدهد آمریکا با مشــــکالت جدی مواجه اسـ ــت .همین آقای ترامپ
به فســــاد گســــترده مشـ ــهور بود ،اما محبوبیتش بر اثر این مسائل کم
نشــــد .یادتان هست که وقتی معلوم شد آقای کلینتون فساد اخالقی
داشتهاســــت محبوبیتش بیشتر شــــد؟ (مردم گفتند« :چهقدر شبیه
خودمان است»!)
خالصــــه ،در حوزههای اجتماعـ ــی ،فرهنگی ،سیاسـ ــی ،و اقتصادی،
کــــه دربارۀ افــــول آمریکا مشــــاهده میشــــود دلیــــل دارد .چـ ــرا ترامپ
رئیسجمهور شــــد؟ چون گفت« :آمریکا رو به افول است .فرودگاهها و
جادههای ما خراب شدهاست ».مردم آنجا زندگی میکنند و میبینند
راســــت میگوید؛ بنابراین ،عدهای با همۀ حاشـ ــیهها به او رأی دادند.
البته ،ایشان روند افول را تسریع کرد.
بنابراین ،آمریکا رو به افول اسـ ــت .اما به نظر میرسـ ــد سـ ـ ْـبک قدرت
برتــــر دیگر عوض میشـ ــود ،و دنیا دارد چندقطبی میشـ ــود .این یک
نقطۀ عطف تاریخی اســــت .هر چند دهه ،یک نقطۀ عطف تاریخی را
میبینید .جنگ جهانی دوم یک نقطۀ عطف تاریخی مهم بود که دنیا
پس از آن دوقطبی شد .بعد از فروپاشی شوروی ،دنیا تکقطبی شد.
اآلن در حال چندقطبی شدن است و همینطور باقی میماند .تفاوتی
که ّ
طی  500-400ســــال گذشته در ثروت و علم بین شرق و غرب ایجاد
شد در حال ُپر شدن است .دوستان میدانند ،از روزی که تاریخ ّ
مدون
داریم تا  1850م ،.چین قدرت اول اقتصادی دنیا بود 200 .سـ ــال است
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چالشهای گستردهای در آمریکا وجود دارد .به نظر میرسد اجماعی

که در آن اشکالی پیش آمدهاست ،اما اآلن دارد به حالت طبیعی خود
ُ
برمیگردد که چین اقتصاد اول دنیـ ــا بود .از فروافتادن چین هنوز 200
سال نمیگذرد ،و  170سال در تاریخ بشر عدد قابل توجهی نیست.
این نکته برای ما خیلی مهم است .دوستانی که اآلن در کشور مدیریت
میکنند زمانی رشد کرده و به بلوغ سیاسی رسیدهاند که دنیا دوقطبی
و آمریکا ابرقدرت بودهاست .به نظر میرسد آنها در همان حالوهوای
 40سال پیش متوقف شدهاند.
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آمریکا نتوانستهاست هزینههای نظامی خود را به دستاوردهای سیاسی تبدیل
کند.

چند سال پیش آقای والنستین به ایران آمد .انجمن جامعهشناسی
ایشان را دعوت کرده بود .دوستان میدانند که انجمن جامعهشناسی
انصار حزباهلل نیســــت! یکی از نهادهای دولتی ایشان را به یک جای
ّ
مهم کشور برده بودند.
چند نفر از جوانان که انگلیسـ ــی میدانسـ ــتند ایشـ ــان را دعوت کرده
بودند .در کنار هانتینگتون که بحث افول آمریکا را مطرح کرد ،ایشان

هم در دهۀ  80م .همین بحث را مطرح کرد ،و بخش ّ
مهمی از زندگی
علمی او بر بحث افول آمریکا متمرکز بود.
در یــــک مرکز دولتی و رســــمی ایران ،که جای مشــــهوری هم هسـ ــت،
استادان نشســــتند و ایشان افول آمریکا را توضیح داد .سخنرانی او که
تمام شد ،یکی از آقایان-که اآلن معاون وزیر است-به آقای والنستین
گفت« :حرفهایی که شما در مورد افول آمریکا زدید را در ایران تندروها
میگویند؛ دیگر این را در جایی تکرار نکنید ».این را با یک لحن جدی
گفت که یعنی این اراجیف چیسـ ــت .والنسـ ــتین فکر کرد با او شوخی
نوبت من که شد ،به او گفتم« :شما در آمریکا مجموعهای به نام Cold

( War Mentalityصاحبان ّ
ذهنی ِت جنگ سرد) دارید ،ما هم در ایران
افرادی را داریم که در 30سال گذشته گیر کردهاند ».دوستان یادشان
هســــت که وقتی شوروی فروپاشـ ــید ،برخی از همین آدمها میگفتند
همۀ اینها کار کا.گ.ب ( )KGBاست .وقتی آقای والنستین برگشت،
لسآنجلس تایمز با او مصاحبه کرد .به او گفتند« :شما به ایران رفتی.
چه خبر؟» گفت« :در ایران به من گفتند در مورد افول آمریکا صحبت
نکنم»!
ً
دنیــــا واقعا در حال عوض شــــدن اســــت .مــــا در اینجا بحث مقایسـ ــۀ
ً
گروههای سیاســــی نداریم-فکــــر نکنید مثال دورۀ آقــــای احمدینژاد
وضعیــــت متفاوتی بود .آقای جیمز سـ ــالیوان ،که بهتازگـ ــی به عنوان
مشاور امنیت ملی بایدن به کاخ سفید رفت ،از ابتدا در مذا کرات عمان
حضور داشت ،مذا کراتی در اواخر دولت آقای احمدینژاد که به برجام
منجر شد .آقای دکتر صالحی در آن زمان وزیر امور خارجه بود و پیگیری
میکرد.
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میکند؛ اول کمی خندید ،اما بعد دید قضیه جدی است.

این ذهنیت در ایران وجود دارد .نتیجه این اسـ ــت که در دورۀ برجام،
رئیسجمهور چین به ایران سفر میکند ،اما برخورد خوبی با او نمیشود
و قراردادهای چند میلیون دالری با ایشان امضا میشود .رئیسجمهور
چین حتی وقتی به کشورهای ضعیف میرود قراردادهای چند میلیارد
دالری امضا میکند .ذهنیت اصالحنشدهای که در مورد وضعیت دنیای
امروز در کشــــور وجود دارد خیلی از فرصتها را از ما میگیرد .دغدغهای
که طرفهای چینی و روسی دارند همین است .آنها معتقدند که یک
جریان غربگرا بین نخبگان سیاسـ ــی ایران وجود دارد ،و ا گر کســــی به

بعضیها ،بر اساس ذهنیت جنگ سرد ،هنوز آمر یکا را قدرت حاکم بر
جهان میدانند.
چند مــــاه پیش ،ما دو وبینار جدا گانه با اسـ ــتادانی از چین و روسـ ــیه
داشتیم .اســــتاد چینی خصوصی به من گفت« :اآلن در چین اجماع
شدهاست که ما باید با ایران کار کنیم»؛ اما معتقد بود که در ایران این
اجماع برقرار نشدهاست .شما ببینید بر سر توافق 25سالۀ ایران و چین
چه غوغایی به پا شد .وبینار ما با چین در همان ایام بود.
چــــون دنیا در حال تغییر اسـ ــت ،فرصتهایی ایجاد میشـ ــود .زمانی
بعضــــی از فناوریها فقـ ــط در غرب بود؛ اآلن کمتر فناوریای هسـ ــت
ّ
مختص غرب باشــــد ،و چینیهــــا در برخــــی از فناوریها جلوترند.
که
انگلیسیها میخواســــتند با چینیها توافقی کنند ،اما به دلیل فشار
آمریکا از آن منصرف شـ ــدند؛ بعد گفتند« :این عدم توافق با چین ما را
چند سال عقب میاندازد»!
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سراغ آنها میآید به این خاطر است که طعنهای به غرب بزند.

چــــون دنیا رو بــــه تغییر اســــت ،ایران انتخــــاب دیگری هــــم دارد .ا گر
احساس این باشد که نگاه ایران به شرق جنبۀ کاربردی دارد و عمیق
نیست ،ممکن است ما را به توافق شانگهای راه ندهند .اآلن بین چین
و روسیه توافقات خیلی عمیقی در حال انجام است .چین و روسیه با
دلیل داشتن دشمن مشترک
هم رقابت دارند ،اما توافق هم دارند و به ِ

همکاری میکنند .این رفتار آنها باید توسط ما مطالعه شود .ما باید
ببینیم چه زمینههایی داریم که کشور سوم باشیم .وقتی توافق بین آن

جلسهای وضعیت این کشور را توضیح میداد؛ یک نمونه از حالتی که
روسها بعد از فروپاشی شوروی داشـ ــتند را بیان کرد .روسها قانونی
تصویب کردند که قوانین بینالمللـ ــی به قوانین ملی برتری دارد .یک
فــــرد خطا کار در دادگاهی در روســــیه محکوم میشــــد؛ بعــــد در دادگاه
اروپایی حکم دیگری میگرفت ،و بر اسـ ــاس آن قانون خطای او از بین
میرفت و مشــــکلش حل میشد .بعد از فروپاشی شـ ــوروی ،بعضی از
نخبگان روسی با چنین ذهنیتی با غرب مواجه شدند.
دوستان میدانند که آقای پوتین جزء آدمهایی بود که آقای یلتسین
آنهــــا را بــــه عنــــوان چهرههای جــــوان غربگــــرا دور خود جمـ ــع کرد.
آمریکاییها و غربیها در  30سـ ــال گذشته به شکلی با روسیه برخورد
کردند که اآلن نتیجۀ آن را میبینید .امروز روسها متوجه شدهاند که
تعامل با غرب ،به آن ْ
سبک که در ذهنشان بود ،کاربرد ندارد.
ا گر ما نگاه تاریخی به داستان داشته باشیم ،متوجه هستیم که اینکه
آمریکا همیشه بخواهد ابرقدرت باشد و ما به او نگاه کدخدایی داشته
ً
باشــــیم قطعا با وضعیت امروز آمریکا هماهنگ نیسـ ــت .ما در جاهای
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دو انجام شده باشد ،راحتتر میتوانیم به آنها بپیوندیم.
باید از تجربۀ روسیه درس بگیریم .یکی از ُسفرای سابق ما در روسیه در

ً
دیگر دنیا انتخابهای دیگری داریم .نباید لزوما خیلی ذوقزده شویم.
کشورها باید بر اساس منافع ملی خودشان عمل کنند .ا گر این ذهنیت
اصالح شــــود ،از فرصتهای ممکن بهدرستی اسـ ــتفاده خواهد شد؛
ً
ا گر ذهنیت نگاه به غرب وجود داشـ ــته باشد ،قاعدتا فرصتها از بین
میرود و کشور عقب میافتد .تجربۀ هفت-هشت سال گذشته ثابت
کرد که تا زمانی که ایران و غرب در شـ ــرایط فعلی هسـ ــتند ،این رابطه
درستشدنی نیست .مایکل مکفاول ،سفیر آمریکا در روسیه در زمان
اوباما ،در توییتی گفت« :تا ایران دموکراتیک نشود ،ما روابط صلحآمیز
پیروی دربست از آنهاست .دموکراتها نگاه لیبرال-اینترنشنالیستی
گرایی پیرو غرب دارند و در نهایت با کشوری مثل ایران
و تفکر بینالملل ِ

نمیتوانند کار کنند .البته شـ ــما میتوانید در بعضی از بازههای زمانی
کاهش تنش داشته باشید ،اما کار جدی نمیتوانید انجام دهید چون
ادعا میکنند ایران لیبرال نیست.
در آمریکا جماعتی اینگونه داریم .جماعتی هم به تفکر محافظهکاری
متمایل هستند که به دالیل خودشان نمیتوانند با ایران کار کنند؛ به
خاطر جایگاهی که آمریکا در کشـ ــورهای اروپایی دارد ،نمیخواهند یا
نمیتواننــــد روند و نگاه آمریکایی را از خود دور کنند .به هر روی ،چون
رابطۀ ایران با غرب اصالحشدنی نیست ،به تغییر پارادایم در سیاست
خارجی کشور نیاز داریم.
شما روســــیه را ببینید .روسها  30سال پیش با آن ذهنیت به سمت
غرب رفتند .همین اآلن دولت روسـ ــیه روابط خیلی خوبی با اسرائیل
دارد .شنیدهاید که بعضی میگویند ا گر ایران یک ذره کمتر با اسرائیل
بگومگو کند همۀ مشکالتش حل خواهد شد .اآلن روسیه بگومگوی
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با ایران نخواهیم داشــــت ».منظـ ــور از دموکراسـ ــی در ادبیات غربیها

خاصی با اســــرائیل ندارد؛ در اسرائیل سفارت دارد و با اسرائیل تجارت
هم دارد .آنها با اســــرائیل دعوای ّ
خاصی ندارند .روسیه نه حمایت از
حزباهلل دارد ،نه حمایت از حماس دارد.
پس چرا غربیها روســــیه را نمیپذیرند؟ ســــفیر سابق روسیه میگفت
روابط فعلی آمریکا و روسـ ــیه در بدترین شرایط خود نسبت به چند 100
سال گذشته است؛ یعنی در زمان روسیۀ تزاری و در دورۀ شوروی اینها
ً
با هم بهتر کنار میآمدند .واقعا هم همینطور اسـ ــت .در چند سـ ــال
ً
اخیر ،تهدیدهایی علیه روسیه در آمریکا وجود دارد که قبال نبودهاست.
ظرفیتهــــای ذاتی دارد .دیپلماتهای غربی معتقدند روسـ ــیه هنوز
کشور بزرگی اســــت؛ با اینکه بخش عمدهای از آن جدا شده ،مساحت
و جمعیتــــش زیاد اســــت؛ توانمندیهای علمی هـ ــم دارد .در نهایت،
غربیها روســــیه را در بهترین حالت رقیب میدانند .شما با رقیب چه
میکنید؟ رقیب نمیخواهد شما حرکتی انجام دهید.
این وضعیتی اســــت که غرب نسبت به ما هم دارد .در بهترین حالت،
نسبت به ما هم همینطور است .بعضی از ما این مشکل را در سیاست
مثل توان
خارجی داریم که فکر میکنیم ا گر ظرفیتهای ا کتسـ ــابیِ -
هستهای ،نفوذ منطقهای ،و توان موشکی-را بدهیم ،مشکالت حل
میشــــود .حرفی که جک سولیوان در مصاحبه با سـ ــی.ان.ان زد که
پروندۀ موشکی باید روی میز باشد یک شاهد است.
نباید فرصتســــوزی کنیم .این ذهنیت هســــت که ا گــــر ظرفیتهای
ا کتســــابی را بدهیم ،مشـ ــکل ما با غرب حل خواهد شد .مشکل فقط
ظرفیتهای ا کتسابی نیست ،ظرفیت ذاتی هم مشکل است .افرادی
ً
هستند که معتقدند ا گر ما کامال پیرو آمریکا شویم ،مشکل حل خواهد
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مشکل روسیه چیســــت؟ روسیه برخی ظرفیتهای ا کتسابی و برخی

ً
شــــد؛ در صورتی که با این کار مشـ ــکل شروع خواهد شـ ــد :وقتی کامال
مطیع شدید ،تازه میخواهند مطمئن شوند که مطیع آنها میمانید و
ً
هزار جور برنامه دارند تا کامال مطیع بمانید .ظرفیتهای ذاتی دست ما
نیست :ما نمیتوانیم مساحت کشور را کم کنیم ،نمیتوانیم جمعیت را
اخراج کنیم ،نمیتوانیم نفت را در دریا بریزیم.
بنابراین ،تقابل ادامه دارد .در سیاست خارجی ،باید با کشورهایی کار
آمادگی کار با ما را دارند .غرب را باید فراموش کنیم؛ نه اینکه
کنیــــم که
ِ
جنگ و دعوا کنیم ،بلکه باید نسبت به آنها بیتفاوت شویم.
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منظور غربیها از دموکراسی پیروی بی چون و چرا از دستورهای غرب است.

اشـ ــعری :من به دو نکته اشاره میکنم .یکی اینکه من در مواجهههایی
که با آدمهای بیرون از ایران داشـ ــتم متوجه شـ ــدم همین جریانی که
فرمودید به غرب تمایل دارند گفتوگو را یک نوع بازی میدانند .اینها
طرف گفتوگوی اصلی خودشان را نمیشناسند .من این را خیلی در
ً
رفتارهای آنها دیدهام که اصال این جریان را برای تصمیمهای نهایی
به حساب نمیآورند .این به نظر من نکتۀ مهمی است.

نکتــــۀ دیگر اینکه از همان اوایل انقالب که ما شــــعارهای ّ
ضد سـ ــلطه
داشتیم ،بسیاری از دولتمردان ما در این مسیر نبودند و از اول دنیا گرا
و به دنبال ثروت بودنــــد .در کنار آنها ،افرادی بودند که اهداف آنها
ً
را مستقیما بر سر میز تصمیمگیریهای اصلی میآوردند .بعضی از این
افراد از ایران رفتند  ،اما بعضی دیگر هنوز به کارشان ادامه میدهند.
کاظمزاده :من به پرسش نخست که آقای زورق مطرح کردند برمیگردم.
اینکه فرض کنیم ایران ،چین ،و روسـ ــیه (با قابلیتهایی که دارند) با
آیا غرب اجازۀ این کار را میدهد یا نه.
ما نظام بینالملل را خارج از تئوری میبینیم ،اما دنیای گسـ ــتردهای
هم در ذهنمان هســــت .کســــانی که روابط بینالملــــل را از منظر این
رشــــته نبینند شــــاید فکر کنند دنیا عریض و طویل است و ما هر کاری
بخواهیم میتوانیم انجام دهیم و قدرت مانور ما بیشتر است ،ولی دنیا
از منظر روابط بینالملل خیلی کوچک اســــت چون همه چیز در قالب
یک سیســــتم انجام میشــــود .دنیا بیش از اینکه هست نمیشود که
هر کس هرچه خواســــت به دست بیاورد .ا گر کسی چیزی کسب کند،
در واقع از سهم دیگران برمیدارد و دیگران چیزی را از دست میدهند.
بازیهای امروز در عرصۀ روابط بینالملل بیشـ ــتر از این منظر اسـ ــت.
یک حاصلجمع صفر اســــت و بیشــــتر ُبرد و باخت اســــت .بسیاری از
ایدهآلگرایان تالش کردند که این صورت مسئله را تغییر دهند ،اما هنوز
دستوپا میزنند.
پرسشــــی که آقــــای زورق مطرح کردند به فکــــر روسها و چینیها هم
ً
رســــیده بود .گروه بریکس حدودا 19سال پیش ،بعد از فروپاشی نظام
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هم همکاری کنند یک روی سـ ــکه است؛ روی دوم سکه این است که

دوقطبــــی که بحثهــــای چندجانبهگرایی مطرح شــــد ،باید در قالب
ساختاری در جایی وارد میشد .بریکس میتوانست ساختاری باشد
کــــه چهار قــــدرت برزیل ،هنــــد ،روســــیه ،و چین در کنار هم باشـ ــند و
نظم جدیدی را تعریف کنند .اما نتیجه چه شـ ــد؟ امروز هندیها ،که
ً
بنیانگذار جنبش عدم تعهد بودند ،کامال زیر چتر آمریکا هستند .برزیل
چپ نو گرایش پیدا
مثل بسیاری از کشورهای آمریکای التین به سوی ِ
ً
کرد ،اما آمریکا در مقابل ،تقریبا به فاصلهای اندک ،همان شـ ــیوههای
کودتا را در برزیل به کار بست.
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میــــزگــــرد مــــاه 2

انقالب اسالمی ایران و نظام جهانی امروز

حضور علیاکبر اشــعری ،ســید جالل دهقانی فیروزآبادی ،حسین رو یوران،
با
ِ
سعداهلل زارعی ،محمدحسن زورق ،نوذر شفیعی ،ابراهیم متقی

رو یـ ــوران :بســــم اهلل الرحمن الرحیم .ما جلسـ ــاتی دربـ ــارۀ مفهوم نظم
ادامۀ بحث خواهیم پرداخت.
زارعی :به نظرم ،جهان ما در مقایسه با دو مقطع که منجر به ارائۀ یک
نظم نوین جهانی شــــد در شـ ــرایط بهتری قـ ــرار دارد .در قرن نوزدهم،
نظام چندقطبی موسوم به کنسـ ــرت اروپا ُمرکب از پنج قدرت اروپایی
روی کار آمد .اینها سیاس ـ ـتهای دنیا را تعیین و بیش از  140سال بر
دنیا حکومت کردند .دورهای بود که یک نظم مبتنی بر توسعۀ مناطق
ّ
قیمومیت طراحی شده بود.
نفوذ و مناطق تحت
ما ملتهای مناطق غرب آسیا بیشترین آسیب را از نظام چندقطبی
اروپایــــی دیدیم :کشــــورهای منطقه-مثل فلســــطین ،شـ ــامات ،و
ّ
عراق-مستعمرۀ قدرتهای اروپایی و محل تاختوتاز این قدرتها
شدند .کشور ما تحت قیمومیت درنیامد و جز در جنگ جهانی مورد
حملۀ دشــــمن خارجی قرار نگرفت؛ اما اســــتقالل ،هویت ،امنیت ،و
موقعیت ما هم بهشــــدت تحت تأثیــــر تصمیمات نظام دوقطبی قرار
گرفت.
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جهانــــی و موقعیت ایران در این نظم برگزار کردیم .در این جلسـ ــه ،به

امپراتوری
در همین دوره ،دو امپراتوری در جهان اسالم سقوط کرد)1( :
ِ
دار گورکانی در آغاز برآمدن نظام چندقطبی اروپا سقوط
مسلمان و ریشه ِ
کرد و قلمرو آن زیر سلطۀ کمپانی هند شرقی قرار گرفت؛ ( )2امپراتوری
بزرگ عثمانی ،که از بخشهای مختلف آسـ ــیایی و آفریقایی و اروپایی
ِ
تشکیل شده بود ،در اواخر دورۀ نظام چندقطبی اروپایی فروپاشید.
در واقــــع ،دیوارهای جهان اسـ ــام در مقابل غـ ــرب و اروپا از بین رفت.
در این مقطع ،کشــــورهای اســــامی نتوانســــتند هیــــچ کاری بکنند.
البته ،اندیشــــمندانی مثل سـ ــید جمالالدین اسـ ــدآبادی در ایران یا
تکســــتارههایی در آسمان جهان اسـ ــام ظاهر شدند ،اما نتوانستند
بیش از یک فریاد یا عالمت اعتراض نقشی داشته باشند .جنبشهای
ً
بیداری در این مقطع عمال از بین رفتند و خاموش شدند.
زارعی :جهان در مقایسه با دو مقطع قبلی که منجر به ارائۀ نظم جهانی
شد در شرایط بهتری قرار دارد.
جهان سـ ــومیهای غرب آسـ ــیا در جابهجایی قدرت در
سرنوشــــت ما
ِ
آن مقطــــع این بود که تحت تأثیر برنامههـ ــای آنها قرار بگیریم .در آن
جابهجایی قدرت ،در عرصۀ بینالملل وظایفی برای ما ترسیم کردند
تعیین آن نداشتیم و یکجانبه مجری دستورهای
که ما هیچ تأثیری در
ِ

آنها شدیم.

اروپاییان با سیاســــتهای خود ِشـ ــکلی از حکومتها و سرزمینها را
در جهان اســــام ایجاد کردند که بعدها در اثـ ـ ِـر آن یک دورۀ طوالنی از
مناقشــــات را در بخشهای مختلف جهان اسالم شـ ــاهد بودیم .این
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اقبال الهوری در پا کســــتان یا کسـ ــانی در کشـ ــورهای دیگر به صورت

کشــــمکشها و درگیریها هنوز تمام نشدهاســــت-و حمـ ــات ترکیه
ً
ً
بــــه عراق و ســــوریه نمونۀ کوچکی از آن اسـ ــت .اخیرا ،اردوغان رسـ ــما
تهدیــــد کرد که ممکن اســــت وارد منطقۀ ســــنجار عراق شـ ــود .به هر
حال ،اختالفهایی در بطن جهان اسـ ــام ایجاد کردند که هنوز درگیر
پیامدهای آن هستیم.
مقطع دوم نظام دوقطبی با ترکیبـ ــی از رهبری آمریکا و اتحاد جماهیر
شــــوروی است که در سال  1945م .با پایان جنگ جهانی دوم در دنیا
ایجاد شــــد .توضیح اینکه اتحاد جماهیر شوروی یک قدرت اروپایی-

جهان را داشته باشــــد .غرب ،بر خالف دورۀ نظام چندقطبی ،این بار
به نظام جهانی هویت ایدئولوژیک داد :گروهی تحت عنوان کشورهای
غرب با یک خروجی مشـ ــخص و تمدن ّ
معین (کاپیتالیسـ ــم) را در برابر
مادی زاییدۀ اروپا که بر مسـ ــائل اجتماعی تأ کید کرد
یک ایدئولــــوژی ِ
(کمونیسم) قرار داد .هر دو ایدئولوژی مادی بودند و خاستگاه اروپایی
نمایندگی آن را داشتند برخاسته
داشتند .ایدئولوژیای که آمریکاییها
ِ

از افکار اروپا بــــود ،و ایدئولوژیای که مارکسیس ـ ـتها دنبال میکردند

ایدئولــــوژی اروپایی بــــود .باز هم دعـ ــوا در داخل اروپا بـ ــود ،و به ذهن
ایدئولوژیک دوقطبی،
مســــلمانان نیامد که در ایـ ــن دعوای بهظاهـ ــر
ِ
ایدئولوژی متمایز جهان اسالم هم صاحب حق است.
مقطع جنگ جهانی دوم بهشدت به هم ریخته بود .کشورهای جهان
اسالم هنوز از تبعات سیاس ـ ـتهای نظام چندقطبی اروپا فار غ نشده
و اغلب هنــــوز درگیر مقولۀ دولت-ملت بودند .دولتســــازیهایی که
اروپاییها برای مســــلمانان در نظر گرفتند سرچشـ ــمۀ اختالفات بود.
بســــیاری از آنها با رژیمها و دولتهـ ــای عقبافتاده و نا کارآمد مواجه
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آســــیایی بود و میتوانســــت به طور طبیعی نمایندگــــی بخش بزرگی از

ً
بودند .شــــکلی از جهان اسالم وجود داشـ ــت که عمال نمیتوانست در
هویتبخشــــی جهان جدید سهم مناسبی در نظام جهانی پیدا کند.
نمود برجســــتۀ این وضع شــــورای امنیت ســــازمان ملل بـ ــود :آمریکا
و کشــــورهای اروپایی و چین صاحب حق وتو شـ ــدند ،اما هیچکدام از
ّ
کشــــورهای جهان اسالم به چنین حقی دسـ ــت نیافت .باز هم قدرت
بین کشــــورهایی که منشأ جنگ بودند تقسیم شد ،و آنها میداندار
مسائل جهانی شدند.
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غربیها با سیاستهای خود شکلی از حکومتها را به جهان اسالم تحمیل
کردند که سبب مناقشات طوالنی در کشورهای اسالمی شود.

در این عصر ،مثل دورۀ قبل ،صداهایی در جهان اسـ ــام بلند شد ،اما
این صداها هم به جایی نرســــید :تکســــتارههایی که در عالم اسـ ــام
ً
درخشیدند عمال نتوانستند بر فضای ایجادشد ه پس از جنگ جهانی
دوم اثر بگذارند.
مداخالتی که بعد از جنگ جهانی در منطقۀ شرق دور ،آفریقا ،اروپا ،یا
آمریکای التین میبینید نتیجۀ اعمال قدرت وحشتنا ک غربیهاست.

در این میان ،وضعیت تأسفبار مسلمانها سبب شد نظام دوقطبی
در جهان اســــام و منطقۀ غرب آسیا مداخلهگرتر از هر جای دیگر ظاهر
ً
شــــود .این منطقه عمــــا تحت ســــلطۀ غرب بود و فقــــط بخشهای
کوچکی از آن با شــــوروی سـ ــر و کار داشـ ــت؛ بـ ــه عنوان مثـ ــال ،تعداد
پایگاههای نظامی در منطقۀ غرب آسـ ــیا سـ ــه برابر پایگاههایی بود که
در آفریقا ،آمریکای التین ،و شـ ــرق دور داشتند .در این مقطع ،بارانداز
قدرت غرب در این منطقه بـ ــود ،و آمریکاییها بیش از هرجا روی این
منطقه ســــوار بودند .ما ،در عین حال کـ ــه در این مقطع بار ادارۀ مالی
نقشینداشتیم.
این سرگذشت ما در این دو مقطع اسـ ــت .امروز ما وارد دورۀ جدیدی
از نظام نوین جهانی شدهایم .هنوز نظام جدید شکل نگرفتهاست ،و
در میانۀ دورۀ شکلگیری نظام جدید هستیم .دورۀ انتقال هر نظام به
نظام دیگر در گذشته  50تا  60سال طول کشیدهاست .ا گر همین معیار
را در نظــــر بگیریم و بگوییم تثبیت تغییرات از زمانی که نظام دوقطبی
یبـ ــرد ،اآلن در وسـ ــط دورۀ انتقال
فروپاشیدهاســــت  60سـ ــال زمان م 
هستیم :مقطعی را پشت سر گذاشتهایم و دورهای را پیش رو داریم تا به
وضعیت جدید برسیم؛  20تا  30سال وقت داریم تا نظام جدید جهانی
شکل واقعی و کامل خودش را پیدا کند.
ما امروز در وضعیت گذشـ ــته نیسـ ــتیم .جهان اسـ ــام دارای قدرت و
توانمندی اســــت و میتواند جایگاه برجسـ ــتهای در تعامالت جهانی
پیدا کند .شــــرط آن این است که بیدار باشـ ــد و بزنگاهها را بشناسد و
اهل نقشآفرینی مناسب باشد ،یعنی بتواند سهم خودش را از نظام و
سیستم جهانی بگیرد .این امکانپذیر است .ما به لحاظ سیاسی این
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نظام جهانی جهانی را بر دوش میکشیدیم ،در تصمیمات نظمدهنده

توانایی را داریم .جهان اسـ ــام امروز مثل سـ ــال  1820یا سال  1945م.
نیســــت .از نظر موقعیت فرهنگی ،ما در وضعیت بهتری نسبت به آن
سالها هستیم .ا کنون میتوان همبستگیهای جغرافیایی ایجاد کرد.
همین اآلن ،ما در جهان اسالم به اندازۀ بخشی از امپراتوری عثمانی در
منطقۀ غرب آسیا قدرت همگرایی داریم .از نظر نظامی و فناوری هم در
وضعیت مناسبی هستیم .از لحاظ بیداری و سطح توجه به جنایاتی
که غرب علیه جهان اســــام اعمال کردهاســــت در وضعیت هشـ ــیاری
خوبی هستیم.
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برابر پایگاههای نظامی آنها در
تعداد پایگاههای نظامی غرب در منطقۀ ما ِ 100
آفریقا و آمریکای التین است( .تصو یر :پایگاه دریایی آمریکا در بحرین)

چند هفتۀ پیش ،مرکز نظرسنجی آمریکایی پیو ( )Pewاعالم کرده بود
نظر منفی ملتهای مسلمان در دنیا نسبت به آمریکا در کمترین عدد
 62و در باالترین عدد  99درصد است .میانگین این دو عدد  80درصد
درصد جهان اسالم نسبت به غرب دیدگاه منفی دارد.
است ،یعنی 80
ِ
این یک نوع واقعبینی و آ گاهی جدید اسـ ــت .در گزارشی میخواندم

درصد
که نظرسنجی یک مؤسسۀ اسرائیلی نشان میدهد بیش از 90
ِ
مســــلمانها در منطقه با عادیســــازی روابط با اســــرائیل مخالفاند.
وزارت امور زیربنایی رژیم صهیونیستی همچنین نظرسنجی کرده بود
که  85درصد عربها بنزاید را خائن میدانند( .آن موقع فقط امارات
روابط با اســــرائیل پیدا کرده بود ).این آمار ّ
حد باالی بیداری را نشـ ــان

ً
میدهد .قبال در جهان اسالم حرکت این بود که به سمت غرب برویم،
در ایران و کشــــورهای عربی نهضت غربگرایی داشـ ــتیم ،و دولتها با
شعار غربگرایی میتوانستند به قدرت برسند .اآلن اوضاع جور دیگری

نکتۀ دیگر اینکه اآلن عنصر رهبری در جهان اسالم وجود دارد-کسی در
ّ
حد حضرت آیتاهلل خامنهای که بتواند قلمرو وسیعی از جهان اسالم
را ،حداقل در بخش شــــیعه با ح ـــدود  300میلیون جمعیت ،مدیریت
کند .در گذشته ما این عنصر را نداشتیم .میدانید که دیدگاههای مقام
معظم رهبری را خیلی از برادران اهل جماعت و سنت هم قبول دارند،
ولی حداقل  300میلیون جمعیت هست که رهبر دارد و با آهنگ حرکت
میکنــــد و میتوان آن را مدیریت کرد .بنابراین ،مـ ــا از نظر اثرگذاری در
موقعیت خوبی قرار داریم.
آیا ما خودمان را بــــرای این موقعیت آماده کردهایم؟ آیا چارچوبهای
الزم را فراهم کردهایم؟ آیا زیرساختهای الزم را فراهم میکنیم؟ آیا در
بحثهای مربوط به تمدن نوین اسـ ــامی کارهای اساسی میکنیم؟
آیا روی جنبههای فکری انقالب اسـ ــامی در دانشگاهها کار میکنیم؟
اینها موضوعات مهمی اســــت .به نظر مــــن ،در ّ
حد رهبری این تفکر
وجــــود دارد-نمونۀ آن بیانیۀ گام دوم بود کـ ــه مقام معظم رهبری بر
اســــاس ســــاخت یک دنیای جدید تنظیم و منتشـ ــر فرمودند .شکل
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است.

تهاجمی جهان اســــام در قالب نامههایـ ــی که مقام معظم رهبری به
جوانان اروپا و آمریکا نوشتند ،نامهای که حضرت امام؟ق؟ به گورباچف
نوشــــتند ،یا قضیهای که در مورد سلمان رشدی پیش آمد ظهور کرد.
این منفعل نبودن و تهاجمی نبودن جهان اسـ ــام را در جای خودش
نشان میدهد.
میخواهــــم از ایــــن موقعیت این اســــتفاده را بکنم که بگویم شـ ــرایط
گیری کنســــرت اروپا یا زمان شــــکلگیری نظام
ما شــــرایط زمان شکل ِ
دوقطبی نیســــت .ما میتوانیم با ظرفیتهـ ــای موجود در نظام آینده

به گزارش مؤسســۀ پیو ،میزان نظر منفی ملتهای مســلمان نســبت به
آمر یکا حداقل  62و حداکثر  99درصد است.
رو یـ ــوران :جنــــاب آقای زارعی ،متأسـ ــفانه ما در دورۀ گـ ــذار فعلی داریم
هزینههایــــی میدهیم .بحث اسالمهراســــی پدیدۀ جدیدی اسـ ــت.
در مــــورد ادیان دیگر ،چنین وا کنش و حساسـ ــیتی نبودهاسـ ــت؛ ولی
اسالمهراسی اآلن در غرب به صورت یک رفتار نظاممند درآمدهاست.
نظریهپردازی در این زمینه علیه جهان اسالم در جریان است ،و بحث
جنگ تمدنها جهان اسـ ــام را هدف قرار دادهاسـ ــت :سعی میکنند
اسالم را به عنوان تفکری معرفی کنند که از لحاظ فکری با تمدن غرب
مشکل دارد و ستیزهگر است و باید به گونهای مهار شود.
طرح خاورمیانۀ بزرگ طرح تســــلط بر قلب جهان اسـ ــام است.
اصل ِ

واژۀ خاورمیانه را ،که بیشـ ــتر به شـ ــرق مدیترانه اطالق میشد ،اینها

به محدودهای از هند تا مغرب اطالق میکنند .منطقۀ به هم پیوستۀ
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جایگاه برجستهای داشته باشیم و نقش مهمی ایفا کنیم.

جهان اسالم همین است .برای اینکه حساسیت را کم کنند ،اصطالح
خاورمیانۀ جدید را اعالم کردند.
آمریکا به دنبال این بود که ُسلطۀ خود را در این منطقه گسترش دهد.
دو کشور اســــامی را ِاشـ ــغال نظامی کرد ،ولی اتفاقات مهمی رخ داد.
به قول بعضی از تحلیلگران ،آمریکاییها به دنبال این بودند که ایران
و ســــوریه و بعضی از طرفداران ایران-مثل حزباهلل-را که در جهت
آزادی حرکت میکنند مهار کنند .سناریوی آنها اول برای حزباهلل و
ً
بعد سوریه و بعد جمهوری اسالمی ایران بود تا پس از آن منطقه کامال
تســــلیم غرب شود .مقاومت موفق شـ ــد این طرح را از طریق مقاومت

ســــتیزهگرایانه و متضمن جنگ علیه مسـ ــلمانان بود .جهان اسالم در
ً
نظام جدید الزاما باید جایگاهی پیدا کند که حداقل ستیزهگری از طرف
مقابل را نسبت به خود تحت کنترل داشته باشد.
متقی :اعتقاد من هم این اسـ ــت که سـ ــاختار نظام جهانی با تغییرات
بنیادین همراه شدهاسـ ــت .در قرن نوزدهم ،بازیگران منطقهای مثل
ایران هیچ جایگاهی نداشتند ،و سیاست بازی بزرگ اعمال میشد .در
رابطه با ایران ،سیاستها شامل کودتا و دولت ضعیف دستنشانده
و امضای قراردادهایی مانند قرارداد  1919بود که امتیازات متقارنی به
روسیه و انگلیس میداد.
در این میان ،دو تحول اساســــی شــــکل گرفت که نظــــام بینالملل را
تغییر داد )1( :تحول در فناوری و اقتصاد جهانی در اواخر قرن نوزدهم،
( )2ضعف آمریکا .هر دوی اینها در نظم استعماری تغییر ایجاد کرد و

فرهنگ اسالمی /شمارۀ  / 69-68صفحۀ 80

33روزه (جنگــــی کــــه منجر به شکســــت اســــرائیل شــــد) خنثی کند،
ً
وگرنــــه طر حهایی که غرب علیه جهان اسـ ــام آماده و اجـ ــرا کرد کامال

آن را به سوی نظم سرمایهداری حرکت داد .آمریکاییها به دنبال این
رفتند که امپراتوری موجود را به اقتصاد سرمایهداری مشارکتی با طیف
گستردهای از بازیگران تبدیل کنند.

میکنند.

در قرن دوازدهم ،فئودالها و اشراف توانستند دولتهای پادشاهی را
شکل دهند .در قرون هفدهم و هجدهم ،بر اثر تغییر شرایط اجتماعی
و سیاسی ،طمعورزی حکومتها بیشتر شد ،و زمینه برای شکلگیری
نهادهای بینالمللی حقوقی و اندیشههای تأثیرگذار بر ساخت دولت
به وجود آمد .در قرن بیسـ ــتم ،شاهد سقوط امپراتوریهای عثمانی،
روســــیه ،پــــروس (آلمــــان) ،و اتریش-مجارسـ ــتان بودیـ ــم .وقتی این
امپراتوریها سقوط میکنند ،بینظمی جدیدی پدید میآید که خود

میتواند نظم آینده را شکل دهد .از نظر من ،دو مؤلفۀ تحول موج دوم
انقالب فناورانه و ظهور آمریکا در افول نظم کهن مســــتعمراتی بسـ ــیار
اثرگذار بودهاست .در ایران ،خیلیها ،از جمله مرحوم آیتاهلل مدرس،
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کشــورهای ایــران و ســوریه و جنبشهــای مقاومــت در جهــت آزادی حرکــت

با قرارداد  1919مخالفت کردند؛ اما در سطح بینالمللی ،شاید مخالفت
جدی آمریکاییها بود که سبب شد انگلیس ـ ـیها از اجرای آن قرارداد
عقب بنشینند .مسئلهای که وجود دارد مسئلۀ ساخت قدرت است.
تحلیل من ،چه در نظم داخلی و چه نظم بینالملل ،بر ساخت قدرت
تکیه دارد؛ نیروهای اجتماعی را متناسب با نقشی که با ساخت قدرت
دارند تحلیل میکنم.
وقتی آمریکا در جنگ جهانی دوم توانسـ ــت نقش خود را تثبیت کند،
فضای قدیم استعماری گذشته به فضای جدید تبدیل شد .خیلیها،
شد که آرامکو (شرکت نفت عربستان سعودی) در سال  1932م .با مدل
کنسرسیوم شکل گرفت 22 .سال بعد ،در سال  1954م ،.در ایران هم
مدل کنسرســــیوم برقرار شد و جنبش اجتماعی ایران برای ملی شدن
صنعت نفت را بر باد داد .چرا؟ چون ارکان حکمرانی ما نتوانست درک
دقیقی از ساخت قدرت نظام جهانی داشته باشد و بر آن اساس حرکت
کند.
از دهۀ  1960م ،.موج انقالب فناورانۀ سـ ــوم به گونهای تدریجی ظهور
پیــــدا کرد و این بــــار منجر به در جا زدن اتحاد شـ ــوروی شـ ــد .در این
شرایط ،دوباره امپراتوری بزرگی به نام اتحاد شوروی شکل گرفت-به
تعبیر ریگان ،امپراتوری شیطانی شکل گرفت.
از نظــــر مــــن ،ا گر امپراتوری شــــوروی شــــیطانی بــــود ،امپراتوری غرب
توان دو است چون از قابلیتهای فناوری و ظرافتهای
شیطانی به ِ
خاص خودش برای اغوا استفاده میکند .این بحثی است که گرامشی
در مفهوم هژمونی به کار گرفت .نظام سرمایهداری امپراتوری شیطانی
توان دو را شــــکل داد و نظــــام بینالملل را پیچیدهتــــر کرد .اتحاد
بــــه ِ
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نظم در حال ظهور را درک نکردند .نتیجه این
از جمله در ایــــران ،این ِ

شــــوروی و اروپای شــــرقی بر اثر تغییرات شــــرایط محیطی محکوم به
سقوط شدند.

در ایران را بر باد داد.

عنوان هویتیابی اسالمی
بعد از جنگ سرد ،غربیها موجی که تحت
ِ
بــــه وجود آمد را زیــــاد درک نکردند چون مبنای تحلیـ ــل آنها دولت-

ملت بود و دولتمحور به مسائل نگاه میکردند .البته ،نگاه اروپاییها
اجتماعیتر بود .آنها به جامعهشناســــی بینالملل توجه داشـ ــتند.
فضای بعد از جنگ ســــرد آرمانهـ ــای آمریکایی را به چالش کشـ ــید.
آرمان آمریکایی به لحاظ تفکر لیبرالدموکراسی و به لحاظ الگوی رفتار
هژمونی لیبرال بود .هر دوی این قالبها امروز با ابهام روبهرو
بینالملل
ِ

شدهاست.

لیبرالی
هژمونی لیبرال چگونه با ابهام روبهرو شدهاست؟ با کتاب توهم
ِ
مرشایمر ،که یک تحلیل تاریخی از نظام جهانی و دگرگونیهای موجود
دارد .او میگوید هژمونی لیبرال بر اسـ ــاس نظریههای روابط بینالملل
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ّ
تشکیل کنسرسیوم نفت در سال  1954م .کل ثمرات نهضت ملی شدن نفت

جایگزین ُموازنۀ قدرت شـ ــده و مشـ ــکالت سیاسـ ــی و امنیتی آمریکا را
بیشتر کردهاست.
پایان تاریــــخ را مطرح کرد.
نکتــــۀ دیگر بحثهای فوکویاما اســــت کــــه ِ
خــــود فوکویاما به بحث هویت توجه دارد ،که از مسـ ــائل امروزی
امروز
ِ
نظــــام جهانی اســــت .جهان غــــرب از درون با چالش بنیــــادی روبهرو
شدهاســــت-البته ،این به آن معنا نیسـ ــت که ما در مقابل از انسجام
باالیی برخورداریم.
مفهوم دولت ضعیف در رابطه با خیلی از کشورهای جهان غرب به کار
کند .به همین دلیل است که در آمریکا «ابر و باد و ماه و خورشید و فلک
در کار» شــــدند که ترامپ به قدرت نرسد .حرف ترامپ درست بود که
میگفت« :روشنفکرها ،سلبریتیها ،سرمایهدارهای لیبرال ،رسانهها،
ً
و ســــاخت قدرت عمیق مانع پیروزی من شد ».واقعا این اتفاق افتاد!
این مسئله نشــــان میدهد که هنوز نهاد قدرت حا کم است .ساختار
میتواند موجهای گریز از مرکز (مثل ترامپ) را کنترل کند ،اما نمیتواند
فضای بحرانی ِاشغال کنگره را در کوتاهمدت کنترل کند.
فضایی که امروز در حال شـ ــکلگیری اسـ ــت این است که جهان غرب
داخل خود به
ناچار است بازگشتی به خود داشته باشد ،اما بازگشت به ِ
این معنا نیست که به مخاطرات و چالشهای جهانی توجهی ندارد.
نمونهاش انگارۀ بایدن اسـ ــت .اولین اظهار نظـ ــر بایدن دربارۀ ایران در
دیــــدار با وزیر خزانهداری این بود که انقالب اسـ ــامی ایران بزرگترین
تهدید علیه منافع آمریکاسـ ــت .ا گر میخواهیم ببینیم تیم بایدن چه
رویکردی دارند ،پاســــخ او را به نمایندگان مجلس سنای آمریکا دربارۀ
ً
ایران حتما رصد کنیم.
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گرفته میشــــود .دولت ضعیف میخواهد موقعیت خودش را بازتولید

بنابرایــــن ،امروز قدرتهای بزرگ جهانـ ــی را در وضعیت افول تدریجی
میبینید ،اما عقالنیت آنها هنوز فعال اسـ ــت .وقتی میخواهد افول
کنــــد ،بازیگــــران حاشــــیهای را علیه همدیگــــر به کار میگیــــرد؛ به قول
مرشــــایمر ،آتشبیاری معرکـ ــه یا محول کردن وظایف را در دسـ ــتور کار
قرار میدهد .این مســــائل چالشها علیه ایران را بیشتر میکند .ایران
در فضای موجود ســــاخت داخلی بسـ ــط پیدا کردهاست ،در ساخت
منطقهای هم بسط پیدا کردهاست .انبساط در روابط ممکن است در
شرایطی چالشساز باشد.
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اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی بر اثر تغییرات محیطی محکوم به سقوط
شدند.

نکتهای که وجود دارد این است که نظام جهانی دچار وضعیت ضعیف
شده اســــت .در آمریکا هم دولت ضعیف را میتوان دید .فرید زکریا ،در
کتاب از ثروت به قدرت ،بر اسـ ــاس این دو معادله یک تحلیل تاریخی
ِ
انجام دادهاســــت .او میگوید« :آمریکا اول ثروت پیـ ــدا کرد ،و بعد این
ثروت به قدرت تبدیل شـ ــد .حاال ثروت آمریکا کاهش پیدا میکند ،و

در اثر این کاهــــش قدرتش هم کاهش پیدا میکنـ ــد ».او حرفش را در
دورانهای مختلف تاریخی تبیین میکند.
ایــــن مزیت در رابطه بــــا آمریکا به عنوان مرکز جهان غـ ــرب وجود دارد،
اما فناوری و فضای شــــبکهای قابلیتی است که ممکن است خودش
کتاب هویت رسید،
کتاب پایان تاریخ به ِ
را بازس ـــازی کند .فوکویاما از ِ
آلن تورن از نگرش ساختاری به جامعهشناسی به نگرش جدیدی که
هویتی اســــت رسید .بحث اصلی چیســــت؟ بحث اصلی آنها کنترل
هویت اســــت .کنتــــرل هویت چگونــــه انجام میگیــــرد؟ کنترل هویت
در برابر حزباهلل و روز دیگر عربسـ ــتان و امارات و بحرین را در برابر ایران
قرار میدهد .حتی تقابل شیعه در برابر شیعه هیچ بعید نیست .جهان
رساندن برنامۀ تجزیه است .هدف اصلی جهان
غرب در حال به انجام
ِ
غرب مقابله با انقالب اسالمی ایران است؛ میگویند ایران در اثر انقالب
فرارسیدهاست.
اسالمی انسجام پیدا کردهاست ،پس زمان تجزیۀ آن ِ
رسانههای عربی و فارسـ ــی تأسیس میکنند و همۀ اپوزیسیون را آنجا
جمع میکنند-همۀ دانشجویان و کسانی که میشناختیم در فضای
ای آن طرف آب کار میکنند.
رسانه ِ
بنابرایــــن ،بــــه اعتقاد من ،نظام جهانی ضعیف شـ ــده و بـ ــه دنبال آن
تهاجمیتر شدهاست و از وقتی ضعیف شده ،بازیگران جدید را (اعم از
بازیگران هویتی و کشورها) درگیر ایران کردهاست.
نکتۀ دیگر :به مصاحبۀ یکی از کنشـ ــگران سیاسی با یک روزنامه توجه
کنید که خیلی جالب است؛ میگوید« :من به خیلی از مسائلی که عمل
میکنم اعتقاد ندارم ».مشکل همین است .این مسئله تنها مربوط به
خود او نیست .او میخواهد برای خودش مشغولیت بیرونی ایجاد کند
ِ
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هویتها را در یک قالب مقابل همدیگر قرار میدهد :یک روز داعش را

که این حرف را میزند .خیلیها نمیخواهند این مشغولیت بیرونی را
ایجــــاد کنند؛ در نتیجه ،حرف در درون خودشـ ــان باقی میماند .این
چالش اساســــی ماست که یک کارگزار به ساخت ،ایدئولوژی ،و پویش
اعتقادی ندارد.
مارکس میگوید« :تحوالت تاریخی دو بار اتفاق میافتد :یک بار ماهیت
ُ
تراژیک دارد (یعنی اسطوره میسـ ــازد) ،یک بار ماهیت کمیک دارد».
ْ
نظــــم جهانی در حــــال کاهش قدرت اسـ ــت ،اما نقاط ضعـ ــف ما را در
فضای چالشهای ساختاری درونی قرار میدهد.
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متقی :در آمریکا هم دولت ضعیف را میتوان دید.

اسرائیل میگوید دربارۀ ایران عملیات در عمق انجام میدهد .عملیات
در عمقش فقط ترور فخریزاده نیست ،فقط انفجار نیست .در تهران
فیلم ســــینمایی بازی میکنند ،فیلمبرداری میکنند ،و میبرند! این
نشاندهندۀ این اســــت که فرصت خیلی زیاد و دسترسی آنها آسان
است.

بنابراین ،به اعتقاد من ،باید بازگشـ ــتی به درون داشـ ــته باشـ ــیم .این
ً
بازگشــــت به درون طبعا بایـ ــد در جهت تقویت برخی ابزارها باشـ ــد تا
بتوانیم برخی از سنگرهایمان را در محیط منطقهای بازتولید کنیم .ما
ً
در محیط منطقهای طبعا نیازمند یک مسـ ــیر جدید هستیم .به نظر
من ،عصر جدیدی در حال شکلگیری است .شهید سلیمانی مربوط
به عصر کنش تا کتیکی است؛ امروز عصر کنترل قالبهای هویتی است.
مردم امارات و بحرین با همکاری جهان اسالم و اسرائیل
چرا  90درصد ِ

نداریم.
ما احتیاج به بازخوانی سه مسئله داریم:
( )1نظام جهانی چه ویژگیهایی دارد؟ قدرتش کدام اسـ ــت؟ ضعفش
ُ
کدام است؟ الگوی کنش آن در ارتباط با ما کجاست؟ الگوی کنش آن
در ارتباط با ما نباید ساختاری را تخریب کند و جنگ را به انجام برساند.
او به دنبال این اســــت که اراده را تخریب کند .سـ ــون تزو میگوید« :ا گر
فیزیک آن نباش ،به
میخواهی بر کشوری غلبه کنی ،به دنبال غلبه بر
ِ
دنبال غلبه بر ذهن و ارادۀ آن باش ،به دنبال غلبه بر استراتژی باش».
باید در این فضا یک نوع بازخوانی داشته باشیم.
( )2ما باید دربارۀ اینکه که هسـ ــتیم بازخوانی داشـ ــته باشـ ــیم .وقتی
انبســــاط پیدا کردی ،مثل خانوادهای که در آن زن و شوهر دارای یک
آرمان هستند ،دیگر مای گذشته نیستی .وقتی اموال و اوالد آنها زیاد
میشــــود و بچهها ازدواج میکنند ،ممکن اسـ ــت انسجامشان به هم
بریزد .امروز ،توزیع قدرت سـ ــاخت قـ ــدرت را از درون با چالش مواجه
ً
کردهاست .قدرت جایگزین اعتقاد شدهاست .قبال قدرت اعتبار بود و
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مخالفانــــد ولی دولتها این کار را به انجام میرسـ ــانند؟ این نشـ ــان
میدهد که ما ُبعد ساختاری را در نظر میگیریم و به ُبعد دیگر توجهی

امروز ساختار مایۀ اعتبار است .این شاید طبیعیترین تفسیری باشد
که ما داریم .باید بدانیم ما که هستیم.
( )3با توجه به اینکه ما که هستیم ،چه باید بکنیم که بتوانیم اهداف
بیانیۀ گام دوم را فراهم کنیم؟ اهداف بیانیۀ گام دوم اهداف ساختاری
اصلی آن به اعتبار و هویت مربوط است .ا گر میخواهید
نیست؛ بحث ِ
تمدنساز باشید به قدرت اقتصادی و فناورانه و آرمانی نیاز دارید ،اما از
همه مهمتر ،باید چالشهای فرارو از همه کمتر باشد.

میگویم« :خیلی خوب اسـ ــت که اینقدر طـ ــرفدار و پایگاه اجتماعی
داریــــد ،اما چالشهای فراروی شـ ــما کدام اسـ ــت؟ با چـ ــه توانمندی
چالش فراروی شما را ایجاد میکنند؟» این یک بحث اساسی است که
ما بدانیم چه ادبیاتی را به کار بگیریم.
من فکر میکنم ا گر این بازخوانی و بازبینی را در سـ ــال  1400در راستای
بیانیۀ گام دوم انجام دهیم ،بسـ ــیار عالی میشود .چرا؟ مبنای تفکر
بیانیۀ گام دوم علم اسـ ــت ،پس نگاه ما باید علمی باشد .اعتقاد من
این نیســــت که علم مثل اقتصاد و معنویــــت حلقههای مختلف یک
زنجیــــره را در بر میگیرد .نه! علم نقطـ ــۀ کانونی را در بر میگیرد و بقیۀ
موارد از آن ناشــــی میشـ ــود .من این را از کجا میگویم؟ از سال 1373
العلم ُســــلطان را داشتند .درسال ،1398
بحث ُ 
که مقام معظم رهبری ِ
گفتند« :ما با علــــم چالش نداریم ».در سـ ــالهای دفاع مقدس ،واژۀ
تدبیر را به کار گرفتند و گفتند رفتارهای جمهوری اسـ ــامی بر اساس
تدبیر بوده و باید باشد .من فکر میکنم ما باید خودمان و نظم جامعه
را بازخوانی کنیم.
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من به کســــانی که میخواهند رئیسجمهور یا نمایندۀ مجلس شوند

در انتهــــا ،دو نکتۀ دیگر عرض میکنم .ا گر رژیمی سـ ــقوط کرد ،به این
دلیــــل بود که خــــودش را بازخوانی نکرد .رژیم حا کم بر ایران از سـ ــال
 1303تــــا  1320در مداری قرار گرفته بـ ــود ،ولی در فضای بازخوانی قرار
نگرفت و نتوانست ساخت قدرت خودش و نظام جهانی را درک کند.
ا گر مصدق سقوط کرد ،به این دلیل بود که بازخوانی نکرد-تفکرش
این بود که «من نمایندۀ مردم هستم ،و مجلس جایی است که مردم
هستند ».وقتی شــــما خاطرات افراد مختلف را میخوانید ،میبینید
ً
که شــــاه هم بــــه بازخوانی خود احتیاج داشـ ــت ،ولی اصـ ــا تمایلی به
عنوان «تناقض شاه» دربارۀ ایران
را نوشت .او در این کتاب مطلبی با
ِ
سیاسی آن
دارد؛ میگوید« :درآمد نفتی [ایران] با توسـ ــعۀ اجتماعی و
ِ

همخوانی ندارد».

اسرائیل میگو ید در ایران عملیات در عمق انجام میدهد .عملیات در
عمق فقط ترور شهید فخریزاده نیست .در تهران فیلم سینمایی بازی
میکنند و میبرند.
ما باید خودمان را با افق متناسـ ــب و هماهنگ کنیم .افق چیسـ ــت؟
تمدنسازی اســــت .ابزاری که خودمان را با افق هماهنگ کنیم علم
ً
و ســــاختار اســــت .نگاه حتما باید ساختاری باشـ ــد چون علمی که در
خدمت ساختار نباشد ارزش ندارد.
نکتۀ بعدی تحلیلمان در رابطه با ســــاخت نظام بینالملل است ،که
به نظر من افولیابنده است .در حال افول ،اقداماتی انجام میدهد و
تهدیدات تدابیر خودش را خوب میشناسد .میداند ایران مرکز قدرت
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کتاب سامان سیاسی
بازخوانی نداشت .هانتینگتون در سال  1970مِ .

پیرامون است و این قابلیت را دارد که نیروهای مختلف را جذب کند؛
عدسی همگرا را به وا گرا تبدیل میکند.
به همین دلیل ،یک
ِ
شفیعی :من از سخنان آقایان زارعی و متقی استفاده کردم .بحثهای
تاریخی و تجربی روندی بود که ما را به چشماندازی میرساند که چه
باید کرد.
میخواهم نگاه دیگری به موضوع داشـ ــته باشم هرچند در نهایت به
ً
نتیجهگیری مشــــابهی میرسیم .سـ ــؤال اول من این است که اساسا
موقعیت یک کشــــور در نظام بینالملل چگونه تعریف میشـ ــود .این
تئــــوری آن اشــــاره میکنم .ما چه نســــبتی با نظم سیاسـ ــی
ابتــــدا به
ِ
بینالمللی داریم که نشـ ــان دهد رفتار ما در آینده بر خواسـ ــت ارتقای
جایگاه تکیه دارد؟ وزن یک کشـ ــور را در نظام بینالملل بر اساس سه
معیار میسنجند-باید جایگاه بینالمللی ایران را بر اساس هرکدام از
این سه معیار بسنجیم:
( )1سیاسی-امنیتی :کشورها از لحاظ سیاسی-امنیتی به پنج یا شش
رده تقســــیم میشــــوند :ابرقدرت ،قدرت بزرگ ،قـ ــدرت میانی ،قدرت
منطقهای ،قدرت کوچک ،و ریزقدرت.
( )2اقتصادی-فناورانه :کشورها به لحاظ اقتصاد و فناوری سه دسته
شبه پیرامون ،پیرامون.
هستند :مرکزِ ،
( )3فرهنگی-ارتباطاتــــی :از نظر فرهنگی-ارتباطاتی ،کشــــورها ممکن
ّ
ّ
ّ
غیر متنف ِذ نفوذناپذیر ،یا
اســــت متنف ِذ نفوذناپذیر ،متنف ِذ نفوذپذیرِ ،
ّ
غیر متنف ِذنفوذپذیرباشند.
ِ
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برای ما مهم اســــت که وضع ما در نظام و ساختار بینالملل کجاست.

حــــاال شــــما این را با بحثهای گذشــــته ارتبــــاط دهید و قـ ــدرت را به
مفهــــوم تحول بدانید .ما بایـ ــد بدانیم که با ترکیب این سـ ــه متغیر ،از
لحاظ سیاسی-نظامی ،اقتصادی-فناورانه ،و فرهنگی-ارتباطی کجا
هســــتیم .این یک نگاه ایسـ ــتا به جایگاه کشور اسـ ــت .ا گر خواستیم
بدانیم کجا هستیم ،باید برای این معیارها شاخص تعریف کنیم و به
آنها عدد بدهیم .اینهاست که تعیین میکند شما چهکاره هستید و
دیگران شما را در نظام بینالملل چگونه میبینند.

قدرتش کدام است؟ الگوی کنش او چگونه است؟
در کل ،برداشــــت ما این اسـ ــت که ما در زمینۀ سیاسی-امنیتی یک
ً
قــــدرت منطقهای هســــتیم-منتها یک قدرت منطق ـ ـهای که اجبارا
ای مطلوب
برنظام بینالمللی ســــایه انداختهایم ،نه قــــدرت منطقه ِ
آنها .منظور من از واژۀ «مطلوب» از نگاه دیگران اسـ ــت چون قدرت
منطقهای را کشورهای منطقه باید بپذیرند .کشورهای منطقه باید
شما را به عنوان قدرت منطقه قبول کنند .ا گر قبول نکنند ،نمیتوانید
تأثیر فرا گیری بر پویایی امنیتی ،اقتصادی ،و سیاسـ ــی منطقه داشته
باشــــید .در نتیجــــه ،به جــــای اینکه همکار باشــــید ،در تعـ ــارض قرار
میگیرید.
در ُبعد اقتصادی ،به نظر من هنوز پیرامونی هسـ ــتیم ،یعنی هنوز یک
کشور توسعهنیافتهایم .کشورهایی مثل اسپانیا ،پرتغال ،کرۀ جنوبی،
ـبه پیرامونی قلمداد میکنیم .مـ ــا در این رده
و ترکیه را کشــــورهای شـ ـ ِ
نیستیم و هنوز یک کشور پیرامونی هستیم.
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ما به بررســی ســه پرســش نیاز دار یم :نظم جهانی چه و یژگیای دارد؟

ّ
در ُبعد فرهنگی-ارتباطاتی ،ما متنف ِذ نفوذناپذیریم :تأثیر میگذاریم اما
تأثیرنمیپذیریم.
کشوری با مشخصات ما بیشـ ــتر تأثیرگذار است تا تعیینکننده .ما سه
وضعیت تعیینکنندگی ،تأثیرگذاری ،و تأثیرپذیـ ــری داریم .ا گر در کنار
یکی دیگر قرار گرفتیم وزنهاش سـ ــنگین میشـ ــود ،اما شاید خودمان
بهتنهایی نتوانیم در تغییرات بینالمللی کاری از پیش ببریم.
نســــبت ما با نظم چیست؟ دوستان نظم را بهتفصیل توضیح دادند.

هم ،نظم بینالمللی را قبول داشـ ــته باشند .نظم همیشه مشکالتی
دارد و منافــــع بعضی از کشـ ــورها را تأمین نمیکنـ ــد و مخالفت آنها را
برمیانگیزد .این مخالفت در قالب توجیهات مختلف ارائه میشـ ــود.
تجدید نظر طلب
کسانی که مخالف نظم هستند و به طور کلی به آنها
ِ
چین دورۀ مائو
گفته میشــــود دو دسته هسـ ــتند :اصالحی یا انقالبیِ .

تجدیــــد نظر طلب
تجدیــــد نظر طلــــب انقالبی بود ،چیــــن امروز
یک
ِ
ِ

اصالحی اســــت .ما کدام هسـ ــتیم؟ مخالفت ما با نظم قطعی اسـ ــت،
اما اصالحی هســــتیم یا انقالبی؟ ا گر انقالبی هستیم ،آیا توانایی به هم
ریختن بنیادها را داریم؟
تجدید نظر طلب اصالحی سازمان ملل را قبول دارد ،سازمان تجارت
ِ
جهانــــی را قبــــول دارد ،ولی ایـ ــن را که مرتب ائتالف تشـ ــکیل دهید یا
بگویید« :مبنای حقوق بشر را من تعیین میکنم» قبول ندارد .او برخی
از بخشهای نظم را قبول ندارد و معتقد است آن بخشها باید اصالح
شوند .ما کدام هستیم؟ هرکدام باشیم ،با توجه به شاخصهای قدرت
ً
که نام بــــردم ،کارمان بهتنهایـ ــی خیلی نمیتواند جلو بـ ــرود .معموال
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در طول تاریخ ،هر نظمی راضیان و ناراضیانی داشتهاست .هیچ وقت
ّ
اینطور نبودهاســــت که کل واحدهای سیاسی بینالمللی ،همسو با

کشورهای ناراضی از وضع موجود در کنار هم قرار میگیرند ،پس ما باید
در کنار کشــــورهایی قرار بگیریم که مخالف نظم موجود هسـ ــتند .قرار
گرفتن ما در کنار روســــیه ،چین ،و کرۀ شـ ــمالی از این حکایت دارد که
نظم سیاسی بینالمللی ما را در کنار هم قرار میدهد.
بنابراین ،رفتاری که باید در پیش بگیریم موازنه است .موازنه دو حالت
درونی و بیرونی دارد .برای ما دشوار است که موازنۀ درونی ایجاد کنیم.
(برای موازنۀ درونی ،باید بر اسـ ــاس توانمندیهـ ــای خودمان با اروپا و
آمریکا موازنۀ قدرت ایجاد کنیم چون اینها طرفداران نظم بینالمللی
نزدیکی با چین و روســــیه و کشورهایی که مخالف نظم هستند حرکت
کنیم؛ یعنی باید به ســــمت اتحاد و ائتالف حرکت کنیم .اینکه سازمان
همکاری شــــانگهای مــــا را به عنوان ناظــــر میپذیرد و چیــــن تا حدی
میتواند با ما کار کند دلیلش این اسـ ــت که هر کشور مالحظات ّ
خاص
خود را دارد .قرار گرفتن ما در کنار دیگرانی که از نظم موجود ناراضیاند
اجتنابناپذیر است .این مسیری است که باید در پیش بگیریم.
ّ
ایران یک قدرت منطقهای متنفذ نفوذپذیر است.
نکتۀ بعد که میخواهم به آن اشـ ــاره کنم جایگاه یک کشـ ــور در نظام
بینالملل اســــت .اینکه یک کشــــور در نظم سیاسی بینالملل نقش
مؤثری داشته باشد دو شرط اصلی دارد )1( :وجود تعارض در سیستم
بینالملل )2( ،اجماع در داخل.
در کشــــور ما ،عدهای به همکاری با چین معتقدند و عدهای کشـ ــور را
به ســــوی غرب میکشند .این کار را دشـ ــوار میکند .وقتی آقای زارعی
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موجود هســــتند ).پس باید به سـ ــمت موازنۀ بیرونی برویم و در جهت

صحبت میکردند ،مــــن با خودم میگفتم کاش مـ ــا بتوانیم موقعیت
کنونی خودمان را حفظ کنیم .ما باید تدبیری بیندیشـ ــیم که به قول
آقــــای متقی ،این انبس ـ ـ اطیافتگی و حضور در عراق و سـ ــوریه را حفظ
کنیم .اجماع داخلی برای ما الزم است.
خوشــــبختانه ،محیط بیرونــــی ناهمسوســــت ،و ما میتوانیـ ــم از این
وضعیت اســــتفاده کنیم .در جریان جنگ رژیم بعث عراق علیه ایران،
سیستم جهانی علیه ما هماهنگ عمل کرد ،و هر دو قطب نظام جهانی
علیه ما بودند .اآلن سیسـ ــتم ناهماهنگ اسـ ــت ،ولی در داخل نباید

و عدم اجماع در داخل آمریکا اعتبار این کشـ ــور را در عرصۀ بینالمللی
خدشهدار کرد .بخشی از تداوم هژمونی نیازمند اجماع داخلی است.
شکاف داخلی جایگاه ما را در نظم بینالملل دچار مشکل میکند.
آقای زارعی از جهان اسـ ــام صحبت کردند .شـ ــما بایـ ــد درون جامعۀ
اسالمی جایگاه پیدا کنید تا بتوانید جهان اسالم را رهبری کنید .این
کار خیلی خوب اما دشوار است .متأسفانه ،با حا کمانی که بر کشورهای
منطقه حا کماند و خیلی بیش از قبل از غرب تأثیر میپذیرند و با ترسی
که از ایران ایجاد شده ،عالمتها مثبت نیست.
برای اینکه بتوانیم در نظم آینده جایگاه خوبی داشته باشیم چه باید
ً
بکنیم؟ من قبال میگفتم که نظام تکقطبی اسـ ــت؛ هنوز هم هست.
منتها من میگفتم تکقطبی در جایی است که از آن مشروعیتزدایی
میشود .دربارۀ اینکه مدلهای آیندۀ جهان چگونه است گمانههای
مختلفی وجود دارد .یکی از آنها سدۀ چینی است ،اینکه دنیا چینی
ً
خواهد شد .یک سناریو این است .قطعا ما به سمت دگرگونی و تغییر
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دچار مشکل اجماع باشیم .ببینید اجماع چه مشکالتی را برای آمریکا
ً
به وجود آورد .قبال هم گفتیم که در داخل آمریکا اجماع وجود نداشت،

از وضع موجود به وضع جدید در حال حرکت هستیم .ا گر قرار است در
تقابل با غرب و آمریکا باشد ،یک گزینه بیشتر ندارید که به سمت چینی
شــــدن حرکت کنید .من یک پیشـ ــنهاد کلی دارم که برای دولتهای
آینده هم مهم اســــت .ا گر هر کس که بخواهد رئیسجمهور شود این
الگو را که من میگویم به عنوان گفتمان اصلی پیشرو بگیرد ،بد نیست.

اصالحی است.

همانطور که آقای زارعی گفتند ،حرف از جایگاهمان در نظم معطوف
به  20تا 40سال آینده است .همین اآلن باید پویا باشیم .اینکه در کجا
باید قرار داشته باشیم و اتحادها و اختالفها چگونه باید باشد اهمیت
عبارت دولت میانی اسـ ــتفاده کردم .تفاوت دولت و قدرت
دارد .من از
ِ
میانی با منطقهای در این اسـ ــت که قدرت میانی عناصر مادی قدرت
منطقــــهای را دارد ،ولی قدرت منطقهای عناصر معنایی قدرت میانی
را ندارد .این قدرتها از دیپلماسی و چندجانبهگرایی بیشتر استفاده
میکنند و با محیط منطقهایشان رابطۀ خیلی فعالی برقرار میکنند.
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چیــن در زمــان مائــو تجدیــد نظر طلــب انقالبی بــود و امروز تجدیــد نظر طلب

ُبرد منافع ملی این دولتها از محیط منطقهایشـ ــان فراتر میرود .در
مسائل مختلف بینالمللی ،مداخلۀ سازنده دارند .تفاوت آنها در این
است.
ا گر جمهوری اســــامی میخواهد آرمانهای انقـ ــاب بماند ،ا گر نظام
سیاسی میخواهد بماند ،ا گر میخواهید نفوذ منطقهایتان را حفظ
کنید ،ا گر میخواهید موشکهایتان را حفظ کنید ،نیازمند تغییر تصور
ً
و تصویر هســــتید .این یک امر کامال تا کتیکی اســــت بــــا این هدف که
بتوانید در مجموع بقای خودتان را حفظ کنید.

ایران عمل کرد.
باید راجع به اینکه الگوی رفتاری یک دولت میانی چیسـ ــت صحبت
کنیم .به نظــــرم ،ا گر این الگو را در پیش گرفتید ،آیندۀ خوبی در پیش
است .این دولتها نقشآفرینی خوبی دارند و مشروعیت دارند و حتی
میتوانند در کنار هم علیه قـ ــدرت هژمون اتحادی را به منظور اصالح
رفتار هژمون تشــــکیل دهند .من اعتقاد دارم که ا گر این مدل را پیش
بگیریم ،چه با نظام ســــدۀ چینی یا آمریکایی و چه با نظام آمریکایی-

چینی میتوانیم جایگاه خوبی داشته باشـ ــیم .بقای شیعه ،ایران ،و
نظام میتواند به این ترتیب حفظ شود.
شکســــت کشــــورها در طول تاریخ ناشـ ــی از عدم درک درست شرایط
زمانه بودهاست .هر امپراتوری که فروپاشید و هر کشوری دچار مشکل
شــــد شــــرایط زمانه را درک نکرد .اآلن ،چین و آمریکا هرکدام شما را به
ی ِکشند .شـ ــما میتوانید در این موقعیت رقابتی بازهای
سوی خود م 
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در دوران جنــگ تحمیلــی ،نظــام جهانی به طــور هماهنگ علیه ملت

برای بهتر شــــدن اوضاع داشته باشـ ــید .ناسیونالیسم سوری شما را از
سوریه بیرون میکند ،ناسیونالیزم عراقی شما را از عراق بیرون میکند.
تاریخ این را میگوید .ا گر میخواهید جایگاهتان حفظ شود ،بخشی از
ساختارسازی دموکرات انجمنی را در این کشورها شکل دهید تا پایگاه
شما حفظ و نهادینه شود.
دهقانی فیروزآبادی :از فرمایشهای دوسـ ــتان ارجمند استفاده کردیم.
من نکاتی را یادداشت کردهام که با فرمایش برخی دوستان تداخالتی
ً
از نظم شــــروع کنیم .قبال هم عرض کردم که ســــه نــــوع نظم جهانی
داریم :نظم قدرتمحور ،نظم منفعتمحـ ــور ،و نظم هنجارمحور .در
روابط بینالملل ،نظم قدرتمحور بیشتر مورد تأ کید است .چگونگی
توزیــــع قدرت بین کشــــورها نظمی به وجود میآورد و نظامی شـ ــکل
میدهد .در آن نظام بینالملل ،هنجارهایی به عنوان قواعد رفتاری
وجود دارد.
ً
نظم منفعتمحور طبیعتا بر اسـ ــاس منافع مشـ ــترکی است که بعضی
کشــــورها دارند و بر اســــاس آن نظم را شکل میدهند .ا گر مجموع این
ســــه را با هــــم در نظر بگیریم و با وضع موجــــود تطبیق دهیم ،نظر من
این اســــت که نظام بینالملــــل موجود به لحاظ ســــاختار قدرت یک
چندقطبی اســــت :آمریکا قدرت برتر اسـ ــت و چند قدرت سـ ــطح دو و
سطح سه وجود دارد .نظام بینالملل به لحاظ اقتصادی چندقطبی
است.
نظام بینالمللی موجود ساختارهای متعددی دارد .چون قدرتهای
مختلفی داریم ،نظام بینالملل ساختار واحدی ندارد .آقای شفیعی
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دارد.

به نوع دیگری به لحاظ امنیتی اشـ ــاره کردند .به لحاظ نظامی ،شاید
بگوییم دوقطبی یا سهقطبی است ،اما قطبها فرق میکنند (آمریکا،
چین ،و روسیه).
به لحــــاظ اقتصادی ،نظــــام بینالملــــل چندقطبی اســــت ،منتها باز
ً
قطبها لزوما با نوع اول یکسان نیست (اروپا ،چین ،آمریکا ،و ژاپن).
نظــــام بینالملل به لحاظ هنجاری هنــــوز یک نظم بینالمللی لیبرال
ً
عبارت
است .توضیحاتی که آقای متقی دادند کامال درست است .من
ِ

ایدئولوژی نظم موجود لیبرالیسم است.
هنجارها لیبرال است و
ِ

نظام بینالمللی از نظر اقتصادی چندقطبی شدهاست.

منتها ،همانطور که اشاره شد ،شاهد تحوالتی هستیم که این دوره را
به یک بزنگاه یا پیچ تاریخی تبدیل میکند.
یکــــی اینکه نظم در حال گذار اســــت .از ســــال  1991م ،.نظام در حال
گذار است .فروپاشی شـ ــوروی با فروپاشی نظم دوقطبی مصادف بود،
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المللی
لیبرالی مبتنی بر لیبرالیسم را به کار میبرم .هنجارهای بین
نظم
ِ
ِ
شکلدهندۀ نظم قواعد رفتاری را در نظام بینالملل شکل میدهند.

جایگزین آن شـ ــده هنوز هم اجماع
امــــا دربارۀ اینکه اآلن چـ ــه نظمی
ِ

وجود ندارد .آمریکاییها از  2001م .شروع به شکلدهی نظم هژمونیک
ً
ادواری کردند که عمال شکسـ ــت خورد .قبـ ــل از آن ،در دهۀ  ،90بحث

تاریخ فوکویاما مطرح بود .تلقی آمریکا این بود که با شکست کمونیسم
ِ

تاریخ به معنای تعارض ایدئولوژیک تمام شده و دیگر نظام اندیشگی
غیر از لیبرالیسم نخواهد بود (یعنی آن یک ایدئولوژی مبتنی بر اقناع و
ایدئولوژی فرهنگی بود که در عمل شکست خورد)؛ و هژمونی قهرآمیز
هم شکست خودرد-خودشان به جای هژمونی کلمۀ رهبری (�Leader

در زمان اوباما ،رهبری آمریکا زیر سـ ــؤال رفت .اوباما گفت« :من آمدهام
ً
این رهبری را مجددا بازسـ ــازی کنم ».ترامپ که آمد ،مشـ ــکل دیگری
نظم در حال گذار بینالمللی خودش سـ ــیال بود ،شــــکاف
اضافه کردِ .
درونی آمریکا هم به آن اضافه شد .تا آن موقع ،جز دورۀ بوش که او هم
المللی لیبرال میگفتند،
بهصراحت نمیگفت ،خودشــــان نظم را بین
ِ

لیبرال اینترنشــــنالیزه؛ میگفتند کــــه بعد از جنگ جهانــــی دوم ،نظم
ِ
ُ
بینالمللی لیبرال برقرار اسـ ــت و آمریکا ناظم آن اسـ ــت .بوش پسر بعد
نظامی را تقویت کــــرد .در همان دوره ،جوزف نـ ــای کتاب قدرت نرم را
نوشــــت و گفت آمریکا بیش از حد از قدرت سـ ــخت استفاده میکند-

به قول ما ایرانیها ،گرهی که با دسـ ــت باز میشـ ــود را چرا با دندان باز
ً
کنیم؟ ترامپ هم تقریبا در راستای بوش بود ،اما بایدن میگوید راههای
هوشمندتری برای مقابله با انقالب اسالمی ایران وجود دارد .نمیگوید
ً
ایران را کنترل نکنید .دقیقا همان بحث قدرت نرم است.
عرضم این است که اآلن در داخل آمریکا هم اآلن شکافی دوگانه ایجاد
شدهاســــت .اســــتراتژی اول ترامپ مبتنی بر انزوا گرایی و عقبنشینی
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 )shipرا به کار میبرند.

آمریکا از نظم لیبرالی به داخل بود ،در حالی که یکی از شعارهای بایدن
بازگشت مجدد آمریکاست .شـ ــعار اصلی این است که آمریکا میتواند
غیر خشونتآمیز در چارچوب مکانیسمهای
دوباره بازگردد و از ابزارهای ِ
چندجانبهگرایی و قدرت نرم و اجماعسازی استفاده کند.
ترامپ چهار سال زیرآب بازسازی نظم لیبرالی را میزد .دلیلی که برای
این کار داشــــت این بود که آمریکا خودش به اندازۀ کافی چالش دارد،
چالش خارج هم چین اسـ ــت .چالش چین از سـ ــال  2012م .به بعد
و
ِ

شدیدتر شد .بعضی میگویند چین نظم لیبرال را به چالش میطلبد:
قدرت اقتصادی چین در برابر قدرت سیاسـ ــی-نظامی آمریکا .عدهای
آمریکا را میگیرد .این دو تلقی اسـ ــت :آیا چین میخواهد نظم لیبرال
کاپیتالیســــتی را تغییــــر دهد ،یا تنها جـ ــای آمریکا و چیـ ــن دارد عوض
میشود و حتی هژمونی لیبرالی هم میخواهد به چین برسد؟
پس در نظام بینالملل هم چالش وجود دارد .بایدن میگوید« :چین
چالــــش اصلی نظام بینالملل برای آمریکاســــت .چالــــش اصلی را رها
نکنیــــم که به چالشهــــای درجــــه دو بپردازیم ».آنها کــــه میگفتند
آمریکاییها دارند از خاورمیانه خارج میشـ ــوند منظورشان این نبود
ً
کــــه واقعا خارج میشــــوند ،بلکه میگفتند اولویت در چین اسـ ــت .ما
باید ببینیم مابهازای اولویت اصلی ما در خاورمیانه چیست .با همان
میزان ،باید خاورمیانه را مدیریت کنیم.
ایــــن بخــــش را جمعبندی کنم .نظــــام بینالملل از ســــال  1991م .در
حال گذار بوده است .همانطور که آقایان زارعی و شفیعی گفتند ،این
دورۀ گذار  50تا  60سال طول میکشد .چالش چین را داریم که چالش
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میگویند نظــــم لیبــــرال پابرجا خواهد بـ ــود ،و فقط چیـ ــن دارد جای

داخلی آمریکا هم به آن اضافه شدهاست .آیا نظم لیبرال را آمریکاییها
مدیریت خواهند کرد؟ میتوانند یا نه؟
متقی :چون نظام جهانی پیچیدهتر و ابزارهای قدرت متنوعتر شـ ــده،
این دفعه دورۀ گذار طوالنی شدهاسـ ــت .دوران گذار قبلی پنج یا  10یا
ً
20ســــاله بودهاســــت؛ مثال ،دورۀ گذار جنگ جهانی اول و دوم  20سال
بودهاست.

دهقانـ ــی فیروز آبادی :جنگ مثل ســــزارین اســــت .زایمان طبیعی کمی
بیشتر طول میکشد .بعضیها ،بدون ارائۀ مستندات ،میگویند دورۀ
گذار 25ساله است.
ً
نکتۀ مهم این اســــت که ایران کجاسـ ــت و چه کار میکند .من تقریبا
کلیــــت بحــــث را تأیید میکنــــم ،خودم هــــم همین نکات را نوشـ ــتم.
از تقســــیمبندی قدرتهـ ــا گفتیم :قـ ــدرت برتر ،قدرت بـ ــزرگ ،قدرت
متوســــط ،و قدرت منطقهای .اینهـ ــا در دولتهای عادی هم وجود
ً
دارد .اما ســــاختار مجموع نظام بینالمللی معموال برآیندی از قدرت
نظامی و اقتصادی و گفتمانی اسـ ــت ،البته با تأ کید بر قدرت نظامی و
اقتصادی که پایۀ آن است.
آنهــــا که میگویند قدرت نظامی اصل اسـ ــت منکر قـ ــدرت اقتصادی
نیســــتند؛ میگویند مقدمۀ واجب است .شـ ــما وقتی میخواهید نماز
بخوانیــــد ،باید وضو بگیرید .وضو خودش واجب نیسـ ــت .چون برای
کسب قدرت نظامی نمیتوانید قدرت فناورانه نداشته باشید ،فناوری

فرهنگ اسالمی /شمارۀ  / 69-68صفحۀ 102

ما باید هو یت انقالبی خود را حفظ کنیم.

هم مهم اســــت .من دیگر تکرار نمیکنم که از نظر نظامی و اقتصادی و
گفتمانی چه مؤلفههایی داریم.
ا گر بخواهیم جایگاه ایران را تعیین کنیم ،من بحثی را اضافه بر فرمایش
دوســــتان میگویم .ایران وقتی میخواهد جایـ ــگاه خودش را در نظام
بینالملل مشــــخص کند باید ببیند که این کار را به صورت یکجانبه
عنوان
میخواهد انجام دهد یا چندجانبه .مقام معظم رهبری تحت
ِ
«ســــاخت درونی قدرت» از آن نام بردنـ ــد .در ادبیات بینالملل ،به آن
ـوازن درونگرا ( )internal balanceمیگوییم .ا گر نخواســــته باشـ ــیم
تـ ـ ِ
باشیم ،باید قدرت داشته باشیم؛ و گفتیم که باید بین کشورها توزیع
قدرت برقرار باشد.
ایــــران یکجانبــــه چه جایگاهــــی دارد و چه جایگاهــــی میتواند برای
ِ
خودشتعریف کند؟ ا گر یک الگوی چندجانبه داریم ،ایران میخواهد
بــــا یک یا دو بازیگر دیگر جایگاه خود را در نظام بینالملل تعیین کند.
منظور من از الگوی چندجانبه چسـ ــبیدن به یک قدرت برتر یا قدرت
بزرگ نیســــت .آن دنبالهروی اسـ ــت .ما میگوییم ا گر ایران بخواهد در
نظام بینالملل جایگاهی داشـ ــته باشد ،باید یکجانبه یا چندجانبه
عمــــل کنــــد .در روش یکجانبه ،ایــــران باید حداقــــل جایگاهی را که
اآلن دارد تثبیت کند .اعتقاد من هم بر این است که ایران یک قدرت
منطقهای اســــت .بعضیها منظورشــــان از قــــدرت منطقهای هژمون
منطقهای است .ما نه هژمون منطقهای هستیم و نه صالح است که
هژمون منطقهای شویم .خیلیها میگویند در نظام بینالملل و نظام
منطقهای ،هزینۀ هژمون شدن از منافعش بیشتر است چون دیگران
را علیه خود بسیج میکنید تا در برابر شما موازنهسازی کنند .بنابراین،
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توازن ایجاد کنیم ولی بخواهیم در نظام بینالمللی جایگاهی داشـ ــته

به نظر من ما اآلن هژمون منطقهای نیســــتیم ،به صالح هم نیسـ ــت
یکجانبه هژمــــون منطقهای باشــــیم مگر اینکــــه در قالب همگرایی
منطقهای باشد .پس ما یک قدرت منطقهای متعارفیم ،دالیل آن هم
مشخص است )1( :به هر نحو که شما تعریف کنید ،ما یکی از قطبهای
خاورمیانه هســــتیم-ا گر بگویید دو یا سهقطبی است ،ما یکی از آنها
هســــتیم؛ ( )2ایران تعیینکننده و تغییردهندۀ دسـ ــتور کار منطقهای
اســــت؛ ( )3تحوالت داخل ایران بر منطقه اثرگذار اسـ ــت؛ ( )4مسائل و
بحرانهای منطقه بدون حضور ایران قابل مدیریت نیست.
هستیم .ما مؤلفههای قدرت منطقهای را داریم و به صورت یکجانبه
میتوانیم قدرت منطقه را حفظ کنیم.
اما در مورد الگوی چندجانبه،به نظر من به سه شکل میتوانیم عمل
کنیم:
( )1جایگاهمان را حفظ کنیم یا ارتقا دهیم .تأ کید آقای زارعی بر جهان
اسالم بود .این یک الگوست که ما بخواهیم در چارچوب جهان اسالم
جایگاهــــی برای خودمان در نظام بینالملل تعریف کنیم .در جلسـ ــۀ
پیــــش عرض کردم که میشــــود یــــک نظم چندمرکزی شــــکل بگیرد،
اســــام یکی از مرا کز قدرت باشـ ــد ،و ما هم آنجا باشیم .آیا قرار است ما
در مرکز جهان اسالم قرار بگیریم ،یا جهان اسالم دوقطبی خواهد بود؟
باالخره ،ترکیه و مالزی و اندونزی هم هسـ ــتند .یکی از نقدهایی که به
درون تمدنی که تعریف میکند
هانتینگتون میکردند این بـ ــود که در ِ
ً
خارج آن دعواست .واقعا همینطور است .ا گر فردا اعالم کنند
بیش از ِ
که ما میخواهیم یک کرسـ ــی دائمی سـ ــازمان ملل را به جهان اسالم
بدهیم ،تازه چالش شــــروع میشـ ــود .در هر حال ،این یک الگوست.
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اینها همه روی زمین است .روی هوا نمیگوییم که قدرت منطقهای

ممکن اســــت به سمت وحدت جهان اسالم برویم و خودمان هم یک
بازیگر جهانی شویم.
( )2ایــــران در قالــــب منطقهگرایــــی (یعنــــی همگرایــــی منطق ـ ـهای در
خاورمیانه) شــــکل بگیرد و ما در ذیل آن بتوانیم به صورت چندبلوکی
نقــــش ایفا کنیم .نمیخواهم بگویم این شــــیوه نشــــدنی اسـ ــت ،ولی
خوشبینانه اســــت .اینکه خاورمیانه ،مثل اروپا ،یک اتحاد منطقهای
تشکیل دهد که در درونش رقابتی وجود نداشته باشد در کوتاهمدت
شدنی نیست.
چندجانبۀ دیگر اســــت کـ ــه اآلن آن را بهنوعی سـ ــامان دادهایم :محور
مقاومت درســــت کردهایم و میتوانیم در چارچـ ــوب آن در آیندۀ نظام
بینالملل نقش ایفا کنیم.
در مجموع ،ا گر وضع موجود و جایگاهی که داریم را حفظ کنیم خوب
ّ
است چون کل نظام بینالملل بسیج شده که این جایگاه را از ما بگیرد.
این طبیعی اســــت .نظام بینالملل در قبــــال تغییر قدرت محافظهکار
اســــت .ا گر روسیه و چین و آمریکا دور هم جمع شوند ،برای این است
که نمیخواهند دیگران نظم بینالمللی را بر هم بزنند .البته ،آسـ ــتانۀ
تحمل قدرتهای بزرگ فرق میکند :آمریکاییها خیلی آستانهشـ ــان
کم است ،و آستانۀ تحمل چینیها ممکن است از روسها بیشتر باشد.
اما در هر حال اینها بهراحتی قبول نمیکنند که یکی نظم بینالملل
را متحــــول کند .بنابرایـ ــن ،اینکه بتوانیم قدرتمـ ــان را تثبیت و همین
مؤلفههایــــی که داریم را حفـ ــظ کنیم راهبردی عاقالنه اسـ ــت :قدرت
مادی و هویت انقالبی که برای خودمان تعریف کردهایم را حفظ کنیم.
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( )3الگوی چندجانبه را ذیل محـ ــور مقاومت ببینیم .این یک الگوی

ما در ایران ّ
تلون گفتمانی داریم .از اول انقالب اینطور بودهاست .آن

موقع رســــم نبود که از واژۀ گفتمان اسـ ــتفاده کنند و به آن ایدئولوژی
میگفتند :اینکه ایران چگونه باشـ ــد ،چگونه خود را تعریف کند ،و چه
نقشی ایفا کند .اآلن استاد دانشـ ــگاهی داریم که میگوید« :ایران چرا
باید قدرت منطقهای باشد؟» سکوالرها میگویند« :شما در منطقه چه
کار میکنید؟ ما آنجا چه کار داریم؟»
امپریالیسم در برابر سه بنبست قرار گرفته است :بنبست ماتریالیسم،

ً
مــــا در داخل به وحدت نظر نیاز داریم .اینکه چه گفتمانی داریم حتما
مهم اســــت .مهمتر از همه این است که این گفتمان را غالب و حا کم
کنیم .گفتمان با اقناع حا کم میشود ،نه با زور .باید مردم را قانع کنید
که این بهترین ایدۀ حکمرانی است ،و بهترین ایدۀ دولت این است که
ما میگوییم .ا گر قانع شـ ــوند ،هویت ملی شکل میگیرد و همه حاضر
خواهند بود برای آن بجنگند.
در سیاســــت بینالملل ،ما به یک سیاست خارجی متوازن نیاز داریم.
ً
قبال بــــه آن موازنۀ منفـ ــی میگفتند چون ایران به لحـ ــاظ جغرافیایی
ّ
محل رقابت قدرتهای بزرگ بود؛ اآلن عوامل دیگری هم به آن اضافه
شدهاســــت .بین قدرتهـ ــای بزرگ ،ما چه موضعـ ــی میتوانیم اتخاذ
کنیــــم که به بهترین وجه جایگاهی برای خودمان تعریف و آن را حفظ
کنیم؟ اعتقاد من این اسـ ــت که ما باید با قطبهای قدرت به صورت
متوازن رابطه داشته باشیم؛ گرایش به یکی از آنها تأمینکنندۀ منافع
ما نیست.

فرهنگ اسالمی /شمارۀ  / 69-68صفحۀ 106

بنبست کاپیتالیسم ،و بنبست لیبرالیسم.

من اعتقاد دارم یکی از دالیل شکست ایران در دو سدۀ اخیر عدم درک
واقعی از نظام بینالملل اسـ ــت .اینکه بگوییم عدهای خائن در میان
ما بودهاند کاری از پیش نمیبرد؛ چنین افرادی همیشه بودهاند100 .
سال دیگر گفته میشود که چه کسی امروز خائن بودهاست! من بارها
ّ
گفتهام که انقالب اسالمی کل خیانتکارها را از بین نبرد.
اینها را که کنار بگذاریم ،مشکل عدم درک نظام بینالملل بودهاست.
فتحعلی شاه و عباس میرزا معادالت بینالمللی را نمیدانستند و نظام
بینالملل را درک نمیکردند .غربیها بر اساس طراحی استراتژیک بارها
روس است ،که در آخر خودشان مصالحه کردند.
ما باید ببینیم منافع ما ایجاب میکند که چه نوع روابطی با قدرتهای
نزدیکی بیش از حد بــــه یکی از آنها
بزرگ داشــــته باشــــیم .به نظرم،
ِ

تأمینکننــــدۀ منافع ملی ایران نیســــت .ما باید بین روســــیه و چین و
آمریکا سیاســــت متوازنـ ــی ایجاد و برای تأمین منافـ ــع ملی خودمان از
آنها استفاده کنیم .جایگاهی که در نظام بینالملل میتوانیم داشته
باشیم بسیار مهم است .ما دو گروه غربگرا و شرقگرا داریم که به نظرم
هیچکدام خوب نیستند ،چه آنها که گرایش به غرب دارند و بر اساس
عکس آن!
آن رابطه با شرق را تعریف میکنند و چه
ِ

مســــئلۀ دیگر مــــا تقویت قــــدرت اقتصــــادی اســــت .اآلن مهمترین
ّ
پاشــــنۀ آشــــیل ما قدرت اقتصادی اسـ ــت .مردم حداقل معیشت را
میخواهند .مردم رفاه خودشــــان را با شهروندان یک کشور اروپایی

مقایســــه میکننــــد و میبینند قابل مقایســــه نیســــت .همـ ــۀ ما ،ا گر
ّ
بخواهیم بــــرای ایران کاری کنیم ،باید راه حلــــی برای تقویت قدرت
اقتصادی پیدا کنیم.
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بر سر ما کاله گذاشتند؛ نمونۀ آن موضع غربیها در جنگهای ایران و

نکتۀ آخر سیاست همسایگی است .برای اینکه هرکدام از این الگوها را
پیش ببریم ،باید روابط تعریفشدۀ مشخصی با همسایگانمان داشته
باشــــیم ،فار غ از آنکه میخواهیم با دنیا چه رابطهای داش ـــته باشیم.
بعضی معتقدنــــد که ا گر رابطهمان با قدرتهای بزرگ را تنظیم کنیم،
بقیۀ قدرتهای منطقه با ما کنار میآیند .به نظر من اینگونه نیست.
ما باید سیاست مستقل منطقهای داشته باشیم.
این یک بحث راهبردی اسـ ــت که مـ ــا از منطقه میخواهیم وارد نظام
بینالملل شــــویم یا از نظام بینالملل میخواهیم وارد منطقه شویم.
از منطقه شــــروع میکنم و قدرتم را تقویت میکنم و از آنجا وارد عرصۀ
بینالملل میشوم ».در مجموع ،ما باید تثبیت قدرت کنیم و سپس
گام بعــــدی را برداریم .این خودش مهم اسـ ــت که بتوانیم چیزی را که
ّ
داریم تثبیت کنیم .کل نظام بینالملل بســــیج شدهاست که همین
را از ما بگیرد؛ هم توان هسـ ــتهای ،هم توان موشـ ــکی ،و هم سیاست
منطقهای ایران را هدف گرفته اند .این چه معنایی دارد؟ معنایش این
اســــت که «به فضای خودتان بروید .از قدرت منطقهای عقبنشینی
ُ
کنید و یک دولت نرمال باشید ».این چیز کمی نیست.
ما باید اول این را تثبیت کنیم ،بعد یک قدرت متوسـ ــط و سپس یک
قدرت جهانی شــــویم .برآورد بیش از حد از خود سبب فروپاشی است؛
تعیین اهداف خیلی کالن که توانایی تحقق آن را نداشته باشید برای
کشور تهدیدکننده است.
زورق :من میخواهم از زاویۀ دیگری به قضیه نگاه کنم .همۀ دوستان
قبول دارند که نظمی که وجود داشت در حال افول است .دوستان از
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این یک دوگانۀ اســــتراتژیک اســــت .ممکن است شــــما بگویید« :من

دوران گذار صحبت کردند .سـ ــؤال این است که چرا این نظم در حال
افول اســــت .من فکر میکنم سه بنبست در مقابل نظم کنونی وجود
دارد:

( )1بنبست در ماتریالیسـ ــم .زمانی بود که طبیعت ،آنچنان که هست،
برای انسان شناختهشده نبود؛ جستوجو در طبیعت ّ
حس کنجکاوی
و حقیقتیابی انسان را ارضا میکرد؛ انسان فکر میکرد خودش میتواند
با حواســــی کــــه دارد و علم (به معنـ ــای  )scienceبه آسـ ــایش و آرامش
برسد .آرمان پویشــــی که در  500سال اخیر صورت گرفته این است که
توانمان نامحدود است ،همۀ مشکالت را میتوانیم حل کنیم .تمدن
فعلی آسایش آوردهاست ،ولی روح انسان را سیراب نکردهاست .حرف
این نیست که امام خمینی؟ق؟ چشم و گوش ما را به عنوان یک شیعه
خود هانتینگتون هم عین این حرف را زدهاست؛
به روی دنیا باز کردندِ .
گفتهاست«:مردم دنیا میگویند" :بعدش چه؟"»

ً
رفاه و آسایش نتیجهاش این است که خانمهای خانهدار مثال لباسها
را در ماشــــین لباسشــــویی بریزند و یک دکمه را فشار دهند .در قدیم،
زیر تشت آتش روشن میکردند ،ظرفها را با چوبک می ُشستند ،آب از
چشمه میآوردند .همۀ آن سختیها کنار رفتهاست :شیر را باز میکنند
و آب سرد و گرم میآید.
ولــــی بیماریهــــای روانتنــــی و قلبــــی و گوارشــــی و ســــرطان افزایش
یافتهاست .بیماریهای عفونی کاهش پیدا کردهاست ،اما با وجود این
ویروسهای جدید ،این مزیت هم از دست میرود چون ویروسهای
جدید جهشیافته و مقاوم پیدا شـ ــدهاند .تازه ،وقتی همۀ آسایش را
ِ
داشته باشــــی ،میگویی« :پس چه؟ برای چه؟» یکی از بنبستهای
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با استفاده از طبیعت زندگی شادکامی داشته باشیم؛ با توجه به اینکه

نظام بینالمللی بنبســــت ماتریالیسم و بنبســــت فلسفی است :من
برای چه آمدهام و در این دنیا چهکارهام؟

( )2بنبست لیبرالیسـ ــم .جاذبۀ لیبرالیسم در مقابله با استبداد مطلق و
نسبی کالسیک بود .وقتی از ایران به اروپا میرفتند ،میدیدند
استبداد ِ

در اینجــــا اول و آخر مملکت اعلیحضرت همایونی اسـ ــت ،اما در آنجا
هر چهار سال یک بار نخس ـ ـتوزیر عوض میشود .شیفته میشدند.
اما حاال میبینند نخستوزیر همکارهای نیسـ ــت؛ عدهای سرمایهدار
و گردنکلفت (به قــــول امروزیها ،دولت عمیق) وجود دارند .تازه ،ا گر
انتخاب هم کردند ،در آمریکا ترامپ بر سـ ــر کار میآید .تضمینی وجود
از دست دادهاست.

( )3بنبسـ ــت کاپیتالیسـ ــم .کاپیتالیسـ ــم نتوانسـ ــت با آن ادبیاتی که در

اقتصاد میگفتند به نیازها پاسـ ــخ دهد .میگفتنـ ــد گردش پول ،مثل
گــــردش خون ،میتواند همـ ــۀ بافتهای جامعه را تغذیـ ــه کند؛ اما در
عمل دیدیم چه مشکالتی به وجود میآید .خودمان هم بعد از جنگ
به دنبال کاپیتالیسم رفتیم که به اینجا رسیدیم.
این نظام سه بنبست در ماتریالیسم ،در لیبرالیسم ،و در کاپیتالیسم
دارد .مشــــکل اصلی این اســــت که بقیۀ مشــــکالت ناشــــی از این سه
ّ
ً
بنبست است .اتفاقا ،روزی آمریکا پرچمدار حل مشکل هر سه حوزه
بود؛ در لیبرالیسم و قدرت نظامی و اقتصادی جاذبۀ جهانی ایجاد کرده
بود .ولی امروز با این بنبستها مواجه شدهاست.
بــــرای اینکه یک چرخۀ رهبری به وجود بیاید ،باید چهار عنصر در کنار
هم قرار گیرند:

فرهنگ اسالمی /شمارۀ  / 69-68صفحۀ 110

ندارد که این حوادث در آینده تکرار نشود .لیبرالیسم جاذبۀ خودش را

( )1مشکل :ا گر مشکلی نداشته باشیم ،به رهبر نیاز نداریم.
( )2کسی که مشــــکل داشته باشد :ا گر کسی مشکل نداشته باشد ،به
رهبر احتیاج ندارد.
ّ
( )3راه حــــل :ا گر راه حلی وجود نداشـ ــته باشـ ــد ،نظام رهبری شـ ــکل
نمیگیرد.

ّ
( )4کســــی که راه حل را بداند :ا گر راه حلی وجود داشـ ــته باشد و کسی
نداند ،نظام رهبری به وجود نمیآید.

مــــا باید ببینیم از این چهار عنصر چند تا وجود دارد .همه توافق داریم
دارد .همــــه در جهان ،حتی در کشـ ــورهای ثروتمند ،راضی نیسـ ــتند.
وضع را در آمریکا میبینید که چهطور است :همۀ گاوچرانها طرفدار
ترامپ هســــتند و به کنگــــره حمله میکنند ،سیاهپوســــتان تظاهرات
میکنند ،مسلمانها ناراضی هستند .در فرانسه ،جلیقهزردها ناراضی
هستند .در انگلیس ،هر سال در روز جهانی کارگر شرایط ویژهای برقرار
است و به مظاهر ســــرمایهداری حمله میشود .یک سال به مجسمۀ
چرچیل حمله کردند .آن موقع ما نفهمیدیـ ــم این چه معنایی دارد،
ولی حاال که با مسائل آمریکا مواجهیم ،میبینیم یک نوع خودآ گاهی
تاریخی در متن جوامع غربی وجود دارد که ما نسبت به آن بیگانهایم.
ما با غرب در رویۀ ارتباطات رسـ ــمی آشنایی داریم؛ از الیههای پنهانی
که در جوامع غرب وجود دارد و در متن زندگی مردم جریان دارد آ گاهی
نداریم.
ما رفته بودیم کلیسای کانتربری را ببینیم .سر ظهر بود و گفتند میشود
ســــاندویچ ماهی خورد .از یک جـ ــوان انگلیسـ ــی آدرس مکدونالد را
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وجود مشـ ــکل اسـ ــت .جهان مشکل
که حداقل یکی وجود دارد ،و آن
ِ

پرسیدیم .گفت« :چرا میخواهی از آنها خرید کنی؟ مگر نمیبینی چه
بالیی بر ســــر دنیا آوردهاند؟ چرا این سرمایهداران را تقویت میکنید؟»
این از کشورهای مرفه؛ کشورهای فقیر که جای خود دارد .پس قبول
داریم که مشکل وجود دارد.
آیــــا راه حــــل وجــــود دارد؟ به نظر مـ ــن ،راه حل وجود دارد .بنبسـ ــت
ماتریالیســــم با فلسفۀ اسالمی قابل پاسـ ــخگویی است .ما نمیتوانیم
خودمان را ببینیم .انسان خیلی از جاهای بدنش را نمیتواند ببیند.
هیچ کس نمیتواند پشت سر خودش را ببیند مگر اینکه دو آینه را کنار
میگویند؟» خودمان نمیتوانیم خودمان را ببینیم .دانشـ ــگاه لندن
یک مرکز ویژۀ مطالعات جهان اسالم دارد که اسمش را مرکز مطالعات
شــــمال آفریقا و خاورمیانه گذاشـ ــتهاند .اغلب زمامداران کشـ ــورهای
منطقه در آنجا تربیت شدهاند .بعد از انقالب هم بعضی از ایرانیها در
آنجا دکترا گرفتند .این مرکز یک بولتن ماهانه داشـ ــت که رویدادهای
یکـ ــرد .دفتر
علمــــی و فرهنگی دانشــــگاههای انگلیــــس را منعکس م 
صدا و سیما مشــــترک آن بود .ماهی نبود که یک نشست ،سمینار ،یا
سمپوزیوم در مورد فلسـ ــفۀ وحدت وجود مالصدرا در جزیرۀ انگلیس
برگزار نشود.
من مرحوم جان کوپر را در دانشگاه آ کسفورد دیدم .در آنجا سمیناری
بود .در این زمینه با او صحبت کردم .میدانید که خودش به ایران آمد
و شش سال ماند و مسلمان شد .بعد از رفتن به آنجا ،به او یک کرسی
در دانشــــگاه آ کســــفورد دادند .بعد هم تصادف کـ ــرد و مرد .میگفت:
«اآلن در هــــر کوچۀ لندن بســــاطی بــــرای بحثهای تصــــوف و عرفان
ً
اســــامی وجود دارد ».البته اغراق میکرد؛ اما فلسفۀ اسالم ،مخصوصا
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هــــم بگذارد .این اســــت که مرتب میگوییم« :دیگـ ــران در مورد ما چه

با قرائت مالصدرا ،بنبست ماتریالیسم را میشکند .این فلسفه خیلی
معقول است ،اما متأسفانه در کشور ما مهجور است .ادبیات مالصدرا
ً
به ریاضیات خیلی نزدیک است و سعی میکند شما را قانع کند .مثال،
وقتی در مورد تعریفناپذیـ ــری خدا صحبت میکند ،میگوید« :وجود
غیر قابل تعریف اســــت؛ چون تعریف یا به حد است یا به جنس ،و غیر
ِ
ْ
از وجود حد و جنســــی وجود ندارد» و ذهن شـ ــما را با دو دو تا چهار تا
آشنا میکند.
ا گر بنبســــت ماتریالیســــم با فلســــفۀ اســــامی پاســــخ داده میشود،

انتخاب سرنوشــــت را به مردم میدهند .علت اینکه حضرت علی؟ع؟
بعد از حضرت رســــول؟ص؟ وارد زد و بند سیاسـ ــی نشـ ــد این بود که بنا
د سیاسی قدرت کسب
نیســــت امام به وســــیلۀ اقدام نظامی یا زد و بن 
کند .مردم باید به آن سـ ــطح از آ گاهی برسـ ــند که نظام امامت را ایجاد
کنند و به ســــراغ امام بروند .مردم نباید منتظر امام باشند؛ امام منتظر
مردم است .امام حســــن؟ع؟ به این دلیل کناره گرفت که مردم آماده
نبودند ،وگرنه امام حسن؟ع؟ در مقابل معاویه کم نمیآورد.
پس این دو معتقدند ّ
حق تعیین سرنوشـ ــت با مردم است ،اما تفاوت
در این اســــت که لیبرالیسم میگوید« :من هیچ معیاری برای انتخاب
تــــو ندارم .هر کس را خواسـ ــتی انتخـ ــاب کن!» ریگان هنرپیشـ ــه بود،
متوسط
بوش از دســــتۀ گاوچرانها بود ،اوباما سیاهپوسـ ــتی از طبقۀ
ِ
قدرتطلب بــــود .هر کــــس بیاید مهم نیســــت .نماینــــدۀ پارلمان در
تلویزیون انگلیــــس بهصراحت میگفت« :مــــن همجنسبازم ».هیچ
معیاری وجود ندارد .اما در امامت ما معیار داریم .امام باید کسی باشد
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بنبســــت لیبرالیســــم با امامت پاسخ داده میشـ ــود .تفاوت امامت با
دموکراســــی غربی در چیسـ ــت؟ امامت و دموکراسـ ــی غربی هر دو ّ
حق

که صفات خدا را بیشتر در خود متجلی کرده باشد .ما محدود هستیم
و خدا مطلق است .برای اینکه نمونهای از خدا باشیم ،صفت عدالت
شرط الزم است .امام کسی است که در مدیریت خود و جامعه از همه
قدرتمندتر است؛ کسی است که از همه دانشمندتر ،عادلتر ،لطیفتر،
و خالقتر است .اینها صفات خداست .حتی در شرایط مساوی ،امام
کسی اســــت که ظاهرش از همه زیباتر است! امام باید کشف شود ،نه
انتخاب .فرمودهاند« :هر کس بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد به
مرگ جاهلیت مرده اسـ ــت ».جاهلیت همین جاهلیتی است که اآلن

وجود دارد .آیا کســــی که راه حل را بداند وجـ ــود دارد؟ از نظر من ،بله!
امام به ما راه حل را دادهاسـ ــت ،اآلن هم مقام معظم رهبری راه حل را
پیگیریمیکند.
بنابراین ،هر چهار شرط الزم برای یک نظام رهبری وجود دارد :وجود
مشــــکل ،وجود راه حل ،وجود کسانی که مشکل دارند ،و وجود کسی
کــــه راه حل مشــــکل را میداند .علـ ــت بالندگی انقالب اسـ ــامی ایران
پیدایش این سیستم است .این قدرت نوظهور مثل جوانه است .یک
جوانه در ابتدا بیش از دو سـ ــانتیمتر طول ندارد ،ولی بعد از چند سال
یک درخت تنومند میشـ ــود .به این حرکت ،حرکت بالنده میگوییم.
یک بچۀ دوســــاله قدرتش از یک جوان 20ساله خیلی کمتر است ،اما
 30ســــال بعد ،آن در حال فروریختن و این در حال برآمدن اسـ ــت .ا گر
ُ
25سال بعد با هم کشتی بگیرند ،این آن را زمین میزند.
وحشت غرب از این حقیقت است که یک قدرت بالنده به وجود آمده
که ا گر مجال رشــــد پیدا کند ،آینده با اوست .این انقالب در استراتژی
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وجود دارد .باید امام را شناخت.
ّ
راه حل بنبست کاپیتالیسـ ــم برقراری عدالت است ،پس راه حل هم

احتیاج ندارد با کســــی همگرا شود ،اما در تا کتیک چرا-همانطور که
یک جوانه باید حفظ شود .ا گر حفظ نشود ،از بین میرود و درختی که
در رؤیا داریم در عینیت ظاهر نمیشود .در تا کتیک ،ما باید این جوانه
را حفظ کنیم؛ اما در عین حال باید بدانیم که بنا نیست ما یک قدرت
در سطح دولت عمیق راه بیندازیم .ما ذات مردم اروپا را نمیشناسیم؛
فقط همین چیزهایی که در کتابها چاپ میشود را میخوانیم .بازی
دولت-ملت ما را در یک قفس قرار دادهاسـ ــت .این قفس هیچ تعریف
هویتی ندارد .کردســــتان ما با کردستان عراق مشترک است ،خراسان
پا کستان مشترک است ،و خوزسـ ــتان ما با بصرۀ عراق مشترک است.
مرزی مــــا را از هم جدا نمیکند جز مرزی که بــــهزور بر همۀ ما تحمیل
شدهاســــت .ما بایــــد بدانیم که یک قـ ــدرت بالنده هسـ ــتیم .آینده با
ماست؛ اما نه به شکل ایدهآلیستی ،به شکل واقعبینانه! باید بدانیم
خطرهــــای زیادی ما را تهدید میکند .ا گـ ــر جوانهای که به وجود آمده
حفظ نشود ،ممکن است نابود شود.
من بســــیاری از گفتههای دوسـ ــتان را تأیید میکنم .همۀ مالحظات
درســــت است و باید در نظر گرفته شـ ــود .ممکن است الزم باشد ما در
مقابل ســــهگانۀ ایدئولوژی ،اقتصـ ــاد ،و قدرت نظامی آمریکا س ـ ـهگانۀ
نظامی آن از روسیه،
ایدئولوژی آن از ایران ،قدرت
جدیدی ببینیم که
ِ
ِ
ً
اقتصادی آن از چین باشـ ــد .اتفاقا ،این سه کشور یا مسلمان
و قدرت
ِ
هستند (ایران) یا جمعیت مسلمان زیادی دارند (چین و روسیه) .ا گر
این واقعیت به آنها و به ما تفهیم شود ،ممکن است در تا کتیک مؤثر
باشد .بنا نیست در استراتژی ما برای روسیه و چین قمر باشیم .بنیان
این حرکت به نهاد نبوت و امامت مربوط میشـ ــود؛ ارتباطی به ایران و
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ما با خراسان افغانستان مشترک اسـ ــت ،بلوچستان ما با بلوچستان

آرش و پاســــارگاد و کورش ندارد ،بلکه بـ ــه نهاد نبوت و امامت در تاریخ
مربوط است.
میخواهم بگویم قهرمانانی که به روح ما جنس و شـ ــخصیت ما معنا
بخشیدهاند و در میان ما سردار سـ ــلیمانی پروراندهاند از محمد؟ص؟،
علی؟ع؟ ،فاطمه؟اهع؟ ،حسن؟ع؟ ،حسین؟ع؟ ،و زینب؟اهع؟ هستند،
نه از آرش و تهمینه و رستم و افراسیاب.
ماباید به هویت راستین خود و ماهیت واقعی جریان حا کم بر جهان پی
ببریم تا بتوانیم نقشی را در تاریخ جهان ایفا کنیم که شایستۀ ماست.
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گفتوگو با محمدسرور رجایی

شعر و ادبیات افغانستان

مصاحبه از احمد شهریار

اشاره :محمد سرور رجایی متولد مردادماه  ۱۳۴۷در شهر کابل است .او
اطراف کابل
با یکی از احزاب جهادی همکاری داشتم .وقتی طالبان به
ِ
رسیدند ،ناچار برای کاری به ایران آمده بودم .طالبان کابل را گرفتند،
و من نتوانستم به افعانستان بازگردم و بهاجبار در ایران ماندم .بعد ،در
سال  ۱۳۷4ازدواج کردم ،و این باعث شد که در ایران بمانم.
کردن خودم و اینکه در زندگی تجربه کسب کنم هر
در ایران ،برای پیدا ِ
کاری انجام دادم ،از بنایی گرفته تا دستفروشی.
شــــاعران افغانستان در حوزۀ هنری آشنا شدم و به
در سال  ،۱۳۷۶با
ِ
ـــار آنها آمدم و دیدم که بچهها حرف ـ ـهای کار میکنند .من هم در
کنـ ِ
افغانســــتان تا حدودی فعالیتهای فرهنگی و هنری داشتم .گاهی
نشریات جهادی چاپ میشد .بعد
شعر یا مطلبی مینوشـ ــتم که در
ِ
که به اینها پیوستم ،کمکم راه خودش باز شد».
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میگوید« :کودکیام در جنگ گذشت :در جنگ درس خواندم و سالها

فرهنـ ــگ اسـ ــامی :در معرفی خـ ــود به احـ ــزاب جهادی اشـ ــاره کردید.
این به دورۀ پیش از طالبان مربوط اسـ ــت یا به کسـ ــانی که با طالبان
میجنگیدند؟
رجایی :در بهار  ،1357در کابل کودتای کمونیسـ ــتی شد .دولت وقت
طرفدار اتحاد جماهیر شوروی بود؛ به همین دلیل ،نیروهای شوروی
ـغال نظامی درآوردند .حزب
به افغانســــتان آمدند و کشـ ــور ما را به ِاشـ ـ ِ
جهادی که من عضویت آن را داشـ ــتم در سـ ــال  ۱۳۵۸تأسـ ــیس شد.

شوروی بود.
در زمانی که طالبان آمدند نیـ ــز ناچار در جبههها تا آخرین لحظات در
برابــــر طالبان جنگیدیم و مقاومت کردیم-ا گرچه ،من در روزهای آخر
در افغانستان نبودم و به ایران آمده بودم که آنها کابل را تصرف کردند.
فرهنگ اسالمی :یعنی در زمان پیدایش طالبان در کابل بودید؟
خود کابل نه .من متولد کابل هسـ ــتم .در سالهای حضور
رجایی :در ِ
کمونیســــتها در کابــــل بودم و در همان شـ ــهر درس خوانـ ــدم ،اما به
وضعیت کابل برای من
ارتباط خانوادگی که با جهاد داشتیم،
واسطۀ
ِ
ِ
ســــخت شــــد .ناچار ،کابل را ترک کردیم و به مناطقی رفتیم که تحت
تســــلط مجاهدین بودند .دایی من یکی فرماندۀ برجستۀ جهادی و
مسئول نظامی یک والیت بود.
ِ
دولت کمونیسـ ــتی کابل سقوط کرد
در پایگاه جهادی بودیم تا اینکه ِ
و ما دوباره به کابل رفتیم .در آن سـ ــالها ،سه سال به عنوان مسئول
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جنگ مــــا در آن موقع در برابـ ــر دولت کمونیسـ ــتی و نیروهای متجاوز

دفتر نمایندگی شورای والیتی جهادی در پیشاور پا کستان کار کردم و با
اصحاب جهادی در ارتباط بودم.
فرهنگ اسالمی :نوشــــتن را از چه وقت شـ ــروع کردید؟ اولین شعرتان را
ِکـی گفتید؟ چهطور متوجه شدید که باید شاعر شوید و شعر بگویید؟
شا گرد چه کسانی بودهاید؟
رجایی :خدا پدربزرگم را رحمت کند؛ شخصیت عالم و کتابخوانی بود.
داشــــتم کتاب بخوانم .از کالس اول ،میتوانستم کتابهای فارسی را
که سخت نبود بدون کمک دیگران و بیغلط بخوانم .بعضی روزها هم
کتابهای پدربزرگــــم را میخواندم .یکی از کتابهای بالینی پدربزرگ
من مجموعۀ شعری به نام گلستان مسرت بود ،منتخبی از شعر شاعران
ً
فارسیزبان( .اخیرا متوجه شدم که آن کتاب در هند چاپ شده بود ،نه
در ایران یا افغانستان ).خیلی وقتها آن کتاب را میخواندم .سالها

نام گنج غزل
بعد ،در دهۀ  ،60عموی من مجموعۀ شـ ــعری از ایران به ِ
(اثر مهدی سهیلی) برایم فرستاد ،که خیلی بر من اثرگذار بود.
در دوران کودکی ما در افغانستان ،رسم بود که پیش از آنکه به مدرسۀ
دولتی برویم ،بچهها را به مکتبهای خانگی بفرسـ ــتند تا قرآنخوان
شوند .در مکتبخانه ،ابتدا الفبای عربی و روخوانی و روانخوانی قرآن
را آموزش میدادند .هر کس که در قرآن روانخوان میشد به یادگیری

درس فارسی رو میآورد .درس فارسی مجموعۀشعری به نام پنج گنج
بود که بین بچهها به پنج کتاب معروف شده بود .کتاب آموزش بعدی
دیوان حافظ بود.
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از ســــالهایی که خودم را شـ ــناختم و پنج یا شش سـ ــالم بود ،دوست

بنابراین ،ما با شعر آشنایی داشتیم .در افغانستان ،مدام میخواندم و
گاهی شــــعر میگفتم .وزن را نمیشناختم ،اما ردیف و قافیه را تا ّ
حدی
میشــــناختم و برای خود مدام مینوشتم .بسـ ــیاری از آن سرودهای
قدیمی که برای خود سروده بودم با موضوع جنگ و جهاد بود .روحیۀ
من بیشتر جهادی بود .هر وقت میخواستم شعری یا متنی بنویسم،
با ذهنیت جهادی مینوشتم.
نوشــــتن جدی را از ســــال  ۱۳۶۸شــــروع کردم .یک بار بــــه خانۀ علم و
ِ
فرهنگ ایران در پیشــــاور رفته بودم .آن مرکز ،به مناسبت  ۲۲بهمن،

خمینی؟ق؟ برگزار کرده بود .تصمیم گرفتم در مسـ ــابقه شرکت کنم .در
آن روزها ،تمام نشــــریات جهادی را میخواندم و به نوعی میخواستم
خودم را محک بزنم.
مقالــــهای در پنج صفحه نوشـ ــتم و تحوی ـــل دادم .روزی که اختتامیۀ
مســــابقه برگزار شــــد ،وقتی به خانۀ علم و فرهنگ مراجعه کردم راهم
ندادند چون کارت دعوت نداشتم .ناچار ،بازگشتم .شب یکی از رفقای
جهادی من تمــــاس گرفت و گفت« :رجایی ،تبریک میگویم ».گفتم:
«چرا؟ مگر من چــــه کاری انجام دادم؟» گفت« :امـ ــروز در خانۀ علم و
فرهنگ بودیم .نفر سوم مقالهنویسی شدهای ».جالب این بود که دو
دکتر و پروفسور پا کستانی اول و دوم شده بودند.

دو هفتۀ بعد که رفتم ،هزار روپیۀ پا کسـ ــتانی و کتـ ــاب جاذبه و دافعۀ
علی؟ع؟ از اســــتاد مطهری را به من جایزه دادنـ ــد .از آنجا حس کردم
کــــه در نویســــندگی اســــتعداد و توانمنــــدی دارم .کمکم مینوشـ ــتم و
نوشــــتههایم را در نشریههای جهادی منتشر میکردم .گاهی هم شعر
مینوشــــتم .شــــعرهایم در آن زمان بیشتر شـ ــعاری بود و ّ
حس جنگ
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مســــابقهای برای مقالهنویســــی و نقاشــــی با محوریت شخصیت امام

داشت .هرجا میفرستادیم منتشر میشد ،اما کسی نبود که راهنمایی
کند .شعر میسرودم و دوستانم منتشر میکردند.
فرهنـ ــگ اسـ ــامی :بدین ترتیـ ــب ،وارد دنیای ادبیات و شـ ــعر شـ ــدید!
تا کنون چند مجموعه شعر و داستان و با چه موضوعاتی از شما چاپ
شدهاست؟
رجایی :در ســــال  ،1377با جمعی از شـ ــاعران هموطـ ــن خود در حوزۀ
کردم ســــرودههای من شعر نیست ،بیشتر نظم اسـ ــت .بعدها ،شعر را
شناختم.
در مدتی که شــــعر میسرودم ،حس میکردم که شعر کودک و نوجوان
در افغانستان بسیار مظلوم واقع شدهاست .با خودم فکر کردم که بهتر
است وارد فضای شعر کودک و نوجوان شوم .شعر بزرگسال ،الحمد هلل،
چه در ایران و چه در افغانستان شاعران بسیار برجستهای داشت؛ اما
در عرصۀ کودک و نوجوان کسـ ــی نبود .چنین شد که تغییر ّ
رویه دادم
و از شــــعر بزرگســــال فاصله گرفتم و به سـ ــرودن برای کودک و نوجوان
پرداختم.
عالوه بر این کار ،بهمرور ،کار پژوهش در عرصۀ فرهنگ جهاد و فرهنگ
انقالب و شهدای مشترک ایران و افغانستان را در پیش گرفتم و زندگی
شهدای ایرانی که در افغانستان شهید شدند و شهدای افغانستانی که
در جنگ ایران و عراق شهید شدند را بررسی کردم .در این سالها ،سه
مجموعۀ شعر کودک و نوجوانم در افغانستان چاپ شدهاست ،اما شعر
بزرگسال خود را تا اآلن منتشر نکردهام.
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هنری آشــــنا شدم .زمانی که شعرهای خود را با نقد محک زدم ،حس

فرهنگ اسالمی :با چه موضوعاتی؟
رجایی :موضــــوع شــــعرهای کــــودک و نوجوان من بیشــــتر اجتماعی و
علمآموزی است .یک کتاب من به نام گلهای باغ کابل و کتاب دیگرم

با نام کاغذپران رنگۀ من منتشر شد( .اسم کتاب اخیر در اصل کاغذپران
رنگی بود ،ولی موقع چاپ «رنگۀ من» نوشتند در حالی که من اسمش
ً
را کاغذپران رنگی گذاشته بودم و اصال «من» نداشت!)
فرهنگ اسالمی :با توجه به سـ ــابقۀ ذهنی شما ،آیا این کتابها بیشتر

رجایی :ایــــن مجموعهها نه جهادی بود نه مذهبـ ــی .ا گر مذهبی بود،
ناشــــر کابلی چــــاپ نمیکرد چون میگفتند نباید بین شــــیعه و ُسـ ــنی
اختالفافکنی شود .شـ ــعرهایی که مذهبی و عاشورایی بود را به کابل
نفرستادم ،فقط آنهایی که اجتماعی و آموزشی بودند را فرستادم.
در عرصۀ پژوهش ،اولین کتابی که منتشر کردم در آغوش قلبها بود که
در سه بخش منتشر شد :مجموعۀ اشعار ،یک مجموعه از خاطرات ،و
یک مجموعه عکس از ارادت افغانستانیها به حضرت امام؟ق؟ .شعرها
و خاطرهها را پیدا و دوباره بازنویسـ ــی کردم که زبان و روایتشان خوب
شود .عکسهایی از مراسم حضرت امام؟ق؟ در افغانستان در این کتاب
هســــت که تا آن زمان منتشر نشـ ــده بود .از این کتاب خیلی استقبال
شد.

کتاب بعدی که از من در ایران چاپ شد از دشت لیلی تا جزیرۀ مجنون
نام دارد و پژوهشی دربارۀ حضور نیروهای افغانستانی در جنگ ایران
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جهادی بودند؟

و عراق اســــت .این کتاب  520صفحه دارد و شامل حدود  270سند و
عکس از افغانســــتانیها در جنگ است .این توفیق را پیدا کردم که در
شــــب دیدار شاعران با حضرت آقا ،یک نسخه را به ایشان تقدیم کنم.
ً
حضرت آقا گفتند« :این کتاب را حتما میخوانم».

ـام گرگهای مهربان کوه
یک کتاب داســــتان من برای نوجوانان به نـ ـ ِ
تخت چند ماه پیش در انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.

دو کتاب آمادۀ چاپ هم دارم که بهزودی چاپ میشود .مأموریت خدا
دربارۀ یک شــــهید ایرانی است که در افغانستان شهید شده و مزارش
من از ایران برای تحقیق به افغانسـ ــتان رفتم و مزارش را پیدا کردم و با
دوستانش و کسانی که زیر نظرش آموزش دیده بودند مصاحبه کردم.
کتاب پژوهشی خوبی است.
کتاب احسـ ــان شهید هم به همین منوال اسـ ــت .احسان از شا گردان
ِ
شهید چمران بودهاست .بعد از شهادت شهید چمران ،به افغانستان
میرود و با مجاهدین همراه میشود و در نبردی در نیمروز به شهادت
میرســــد .این کتاب هم تحقیقی اسـ ــت .از این دست تحقیقات زیاد
انجام دادهام ،اما نگارش نشدهاسـ ــت .کارهایی که انجام دادهام انبار
شده و نیازمند فرصتی است که بنویسم.
فرهنگ اسالمی :شما در افغانستان بودید و حاال در ایران هستید .بعد
از اینکه شــــعر را جدی گرفتید ،چه تفاوتهایی بین شعر افغانستان و
ایران دیدید؟ در چه زمینههایی حس کردید که شـ ــاعران افغانستان
ً
از ایــــران قویتر عمل کردند و بهعکس؟ اصوال ،فضای شـ ــعر مذهبی و
جهادی در افغانستان چهطور است؟
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هم در افغانســــتان است .خیلی از ایرانیها از این موضوع خبر ندارند.

رجایی :شــــعر مقاومت ما توسط شـ ــاعران مهاجری که در ایران زندگی
میکردند یا شاعران مهاجری که در پا کستان بودند بر سر زبانها افتاد
و از اینجا سرچشــــمه گرفت .در سـ ــالهای جهاد ،شاعران مقاومت در
ً
داخل افغانســــتان بســــیار کم بودند یا اصال نبودند چون فضایی برای
آنها وجود نداشت .در کابل ،قدرت در دست کمونیستها بود .شعر
آن روزهای افغانستان هم توسط چند نفر از شاعران برجسته که گرایش
کمونیستی داشتند اداره میشد .آن روزها شعر درخشش چشمگیری
سر زبانها افتاد.
پیدا کرد ،اما با تفکر کمونیستی و انقالب کارگری بر ِ
کــــه با ادبیات ایران و با شـ ــاعران ایرانی پیدا کردند ،خـ ــود را کمکم باال
کشیدند .من در آن زمان در ایران نبودم .ممکن است در ابتدا شاعران
افغانستانی که در ایران بودند متأثر از شاعران ایرانی شعر سروده باشند،
اما بعدها شماری از آنها به جایی رسیدند و تأثیرگذار شدند.
ارتباط و دوســــتی شاعران ایران و افغانسـ ــتان در اواخر دهۀ  60و اوایل
دهۀ  70شکل گرفت و باعث تقویت دو طرف شد .ایران از نظر امنیتی
و اجتماعــــی و علمی جایگاه ثابتی داشـ ــت و دارد ،و ما در آن موقعیت
قرار نداشتیم؛ اما این رفاقتها بود که شاعر جوان ایران را باال کشید و
مثل سید ابوطالب مظفری،
شاعر افغانستانی را هم ترقی داد-کسانی ِ
محمدکاظم کاظمی ،قنبرعلی تابش ،سـ ــید ضیاء قاسـ ــمی ،و شریف
سعیدی.
شاعر افغانستانی جفا کردهایم؛ همان بهتر که
به نظر من ،ا گر بگوییم ِ
بگوییم شاعر زبان فارسی .قیاس بین شاعران افغانستانی و ایرانی ،که
از یک آبشــــخور تاریخی و فرهنگی سود میبرند ،قیاس خوبی نیست.
افغانســــتانی متعهد به ارزشهای دینــــی و ملی همه مهاجر
شــــاعران
ِ
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شاعران مهاجرت در عالم مهاجرت برجسته شدند و در ایران ،با رفاقتی

ً
شــــدند .شــــاعرانی که مردمی بودند و اعتقاد به جهاد و ...داشتند کال
از افغانســــتان بیرون آمدند .بین شـ ــاعران مهاجر که به نقاط مختلف
مثل پا کســــتان و ایران و اروپا رفتند ،سـ ــرآمدان شـ ــعر مهاجرت و شعر
افغانســــتان در ایران رشـ ــد کردند ،شـ ــاعرانی که به گواه آ گاهان ادبی
حرفی برای گفتن دارند .حتی نسـ ــبت به شاعرانی که در کابل بودند،
اینها رتبۀ باالتری دارند.

و ...را با خودشان داشتند-و هم وقتی به اینجا رسیدند چیزی به آن
افزودند .اینطور نیست؟
ارزش بس ـــیار داشـ ــت .رفاقـ ــت و اعتماد با
رجایی :آنچه با خود آوردند ِ

ادبیات و شــــعر ایران آن داشـ ــتهها را تقویت کرد و به قوام بیشتر و بهتر

رســــاند .اینکه شعر افغانستان در معرض نقد قرار گرفت هم سبب شد
که کارهای پختهتری از شاعران افغانستان دیده شود.
در سالهای اولیۀ ظهور شـ ــعر افغانستان در ایرانُ ،حسن کار این بود
که ذهنیتها هم در ایران و هم در افغانسـ ــتان انقالبی و جهادی بود.
متأســــفانه ،بعد از مدتی در افغانسـ ــتان جنگها زیاد شـ ــد .بعدتر که
آمریکاییها آمدند ،بــــا تبلیغات غربیها ،مــــردم از ارزشهای انقالبی
دلســــرد شــــدند و آن را یک چیز نفرتانگیز دانسـ ــتند .کمکم ،شاعران
جوانی که به میدان آمدند با ّ
حس تنفر از جنگ سرودند و حتی فرماندۀ
جهادی را «جنگســــاالر» خواندند .این ماجراها واژههای ارزشـ ــمند
اجتماعی ما را به بهانههایی بر زمین زد .ذهنیت شـ ــاعر جوان ما ،هم
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فرهنگ اسالمی :شاید دلیلش این هم باشد که این شاعران هم از کشور
ً
خود چیزی با خودشــــان آورده بودند-و مثال حالوهوای شـ ــعر بیدل

با توجه به نفرتپرا کنیهایی که صورت گرفته بود و هم به دلیل اینکه
برخــــی از فرماندهان جهـ ــادی خودمحوری و جنایـ ــت و زورگویی را در
پیش گرفتنــــد ،در مقابل ارزش ها کمرنگ شـ ــد و از آن فاصله گرفت.
در ایــــن نامالیمات ،حتی برخی از شـ ــاعران شـ ــعرهایی در ّ
ذم جهاد و
مقاومت و ارزشها سرودند.
فرهنـ ــگ اسـ ــامی :در ایــــران چــــه انجمنهایــــی بودند که شـ ــاعران و
نویسندگان دو کشور را به هم نزدیکتر کردند؟
ِ

قم شکل گرفتهاســــت ،انجمنی متشــــکل از طلبههایی که هم درس
نام کانون مهاجر فعالیتهای فرهنگی میکردند.
م 
یخواندند و هم با ِ
احزاب جهادی افغانسـ ــتان فعالیتشـ ــان را در ایران از سال  1358آغاز
ُ
کردند و هریک در بدنۀ خود کمیتهای به نام کمیتۀ فرهنگی داشتند،
که مظلومترین کمیته هم به شمار میرفت.
کمیتههــــای فرهنگی حتی بودجهای از حــــزب دریافت نمیکردند .در
آن زمان ،نیــــاز فرهنگی را نمیفهمیدند؛ به نیاز نظامی بیشـ ــتر توجه
میکردنــــد و برای آن ارزش بیشـ ــتری قائل بودنـ ــد و فکر میکردند تنها
بــــا قدرت نظامــــی میتوان در مقابل دشـ ــمن کاری کرد ،نـ ــه با قدرت
فرهنگی .این کمیتههای فرهنگی بعضی اوقات در همان نشـ ــریهای
که داشــــتند برای کارهای فرهنگی همـ ــت میکردند :تبلیغ میکردند،
خاطره مینوشتند ،شــــعر میگفتند .ذهنیت داستاننویسی آن زمان
کمتر بود .خالصه ،هر کار میکردند به نفع آن حزب بود.
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رجایی :گفتــــه میشــــود که اولیــــن انجمن فرهنگی مهاجران در شـ ــهر

اولیــــن شــــاعر افغانســــتانی کــــه در ســــال  1363یــــا  1364بـ ــه یکی از
انجمنهای ادبی ایران پیوسـ ــت سـ ــید فضلاهلل قدسـ ــی بود .آقای
قدســــی در افغانستان سابقۀ شـ ــاعری داشت و وقتی به مشهد رسید
جــــذب یک مجموعــــۀ فرهنگی شــــد .از نیمــــۀ دوم دهــــۀ  ،60کمکم
بچههای حوزوی افغانسـ ــتانی در مشـ ــهد و قم که بیشتر طلبه بودند
و پیشزمینۀ ذهنی از افغانسـ ــتان برای کارهای ادبیاتی داشتند وارد
این عرصه شدند .شاعری و نویسندگی هزینه ندارد؛ یک خودکار و دو
برگ کاغذ الزم دارد!
نمایندۀ امام؟ق؟ در امور افغانسـ ــتان ،در چند دوره برگزار شد .شاعران
جوان کمکم ظهور کردند و این سرآغاز کار شد .در همان سالها ،آقای
محمدحســــین جعفریان ،که در حوزۀ هنری مشـ ــهد کار میکردند ،با
جمعی از همین شــــاعران و نویسـ ــندگان جوان افغانستانی حدود 40
عنوان کتاب شــــعر و خاطره برای افغانسـ ــتان در حوزۀ هنری منتشـ ــر
کردند.
مرکــــز فرهنگــــی مهاجــــران هم بــــا حضــــور شــــاعرانی ماننـ ـ ِـد زندهیاد
ســــعادتملوک تابش ،آقای کاظمی ،و آقای مظفری راه افتادُ .حسن
ایــــن کار در آن بود که در بدنۀ کمیتۀ فرهنگی احزاب شـ ــکل نگرفت و
مستقل و به نام افغانستان بود .این جمع ،با فکر باز و ارتباط بیشتر با
مردم ،جوانانی که استعداد داشتند را هم جذب خود کردند و به عنوان
فرهنگیان مهاجر فعال شدند.
هنری بچههای افغانسـ ــتان در تهران از  ۱۳۷۳شـ ــروع
جلســــۀ حوزۀ
ِ
شــــد .هر چهارشنبه در آنجا جلسه داشـ ــتند .در قم و در اصفهان هم
همچنان جلســــاتی برقرار بود .این جلسـ ــات کمکم بارور شد .در قم،
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کمــــی بعدتر ،کنگرۀ شــــعر افغانســــتانیها با حمایت آقــــای ابراهیمی،

سرانجام کانون ادبی کلمه تأسیس شـ ــد .شاعران و داستاننویسان
جوان افغانســــتان در تهران خانۀ ادبیات افغانستان را در سال ۱۳۸۲
تأسیس کردند ،که هنوز هم فعال است و برای آموزش شعر و داستان
تالش میکند.
وقتی این کانونهای مردمی جدا از بدنۀ احزاب شکل گرفت ،اعتماد
مردم و اثرگذاری این مجموعهها بر جوانان بیشتر شد .ما هرچه شاعر
و نویســــندۀ خوب داریم عضو یکی از این مجموعهها بودهاند؛ بهمرور،

بچههای مهاجر افغانستان رونق گرفت و کتابهای خوبی هم منتشر
شد.
ّ
روسی احمد مدقق ،نویسندۀ
فرهنگ اسالمی :اینکه از کتاب نامههای
ِ
مهاجــــر افغانســــتانی ،در جایزۀ جـ ــال آل احمد تقدیر شـ ــد خودش
ن نویسـ ــندهها هم در ایران شروع کردند و
یک نشــــانۀ خوب است .ای 
همینجا رشد کردند؟
رجایی :ا گــــر ما کمی به عقب برگردیم ،ا گر اشـ ــتباه نکنم ،اولین مهاجر
افغانســــتانی که جایــــزه میگیرد آصف ســــلطانزاده اســــت .او جایزۀ
گلشــــیری را برد کــــه در آن زمان جایزۀ معتبری بود .بعـ ــد از آن ،کتاب
داستان آقای محمدحسین محمدی هم جایزۀ گلشیری و هم جایزۀ
داستان کوتاه اصفهان و هم جایزۀ داستان کوتاه بندرعباس را گرفت.
ً
در همان روزها ،در شــــعر هم اتفاقهای خوبی افتاد؛ مثال ،سـ ــید رضا
محمدی نفر دوم جایزۀ شبهای شهریور شد ،و سید ضیا در شهرهای
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توانستهاند حرفشان را برسانند ،کتاب چاپ کنند ،مجموعۀ شعر چاپ
ً
کنند ،و داســــتان بنویسـ ــند .خصوصا در دهۀ  ،80داستاننویسی بین

ً
دیگر جایزه برد .کال ،آن نسـ ــل خیلی برای ادبیات کار کرد و شـ ــناخته
شد .آن جایزهها در پیشرفت نسل بعدی سهم بسزایی داشت.
ّ
رمان آقای مدقق هم ،با توجه به اینکه یک موضوع ویژه بود و به نوعی
فضای فراموششــــدۀ جهاد را با دورۀ تاریخی کمونیسـ ـ ِـم افغانسـ ــتان
تلفیق کرد ،ارزشــــمند بود .البته ،کتابهای دیگری هم از نویسندگان
افغانستان در افغانستان چاپ شد که در ایران کمتر دیده شدند .یکی
ّ
از توفیقات ّ
مهم آقای مدقق این بود که کتابش در ایران منتشر و توسط
ایرانیها دیده و خوانده شـ ــد .کتاب آقای محمدحسـ ــین محمدی،
روز همین نویسنده
چاپ ایران بود و دیده و خوانده شـ ــدِ .
کتاب پایان ِ

هم چون چاپ ایران بود توفیق پیدا کرد .
به نظر من ،نگاه بیشتر نگاه تبلیغی است .ادبیات افغانستان برای بیان
هنر خود و برای بیان درد مردم خود ّقوت و تعهد داشت ،اما در تبلیغات
ً
باز آقای حسینی با پشتوانۀ تبلیغات
ضعیف بود .مثال ،کتاب بادبادک ِ
آمریکاییها به ایران رسید و در ایران چندین ترجمه از آن منتشر شد،

اما خیلی از ایرانیها که بادبادکباز را دیدند آوازهای روسی و انجیرهای
ـرخ مزار را ندیدند .متأسـ ــفانه ،تبلیغات در مورد ادبیات داستانی و
سـ ـ ِ
شعر افغانستان خوب عمل نکرد .در ایران ،میشود تقصیرها را بر گردن
تبلیغهای ضعیف یا ناخواسته انداخت .همین تبلیغهای ناخواسته
بود که بادبادکباز را به جایگاهی که دارد رساند.
فرهنگ اسـ ــامی :ارتباط نویسندگان و شـ ــاعران افغانستانی با ایرانیان
خیلی زیاد شدهاســــت .دو ســــال پیــــش ،محمدکاظــــم کاظمی دبیر
جشنوارۀ شــــعر فجر شــــد ،که از جشــــنوارههای بســــیار مهم در ایران
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ـرخ مزار ،هم در ایـ ــران بین درجۀ یکها قرار گرفت چون
انجیرهای سـ ـ ِ

محســــوب میشود .این هم میتواند بر رشـ ــد فکری جوانها و انگیزه
دادن به آنها خیلی تأثیر بگذارد .شما چه فکر میکنید؟
رجایی :انتخاب استاد کاظمی به عنوان دبیر جشنوارۀ فجر یک اتفاق
مبارک بود که برای اولین بار در  40سال حضور مهاجران افغانستانی در
ایران رقم خورد .چنین اتفاقی میتوانست زودتر هم رقم بخورد .خیلی
از شــــاعران افغانســــتانی این حق و توانایی را داشـ ــتند که در جاهایی
از حضور آن ها اســــتفاده شود ،اما نشـ ــد .خیلی از شاعران افغانستانی
برخی رسانهها و نشریات و روزنامههای معتبر یا عضو تحریریۀ مجالت
ادبی شوند ،اما نشدند.
بعد از دهۀ  ،80رفاقت شـ ــاعران و نویسـ ــندگان افغانسـ ــتانی با ادیبان
و شــــاعران ایرانی-که از دهۀ  70آغاز شـ ــده بود-ثمر داد .اینکه استاد
کاظمــــی به عنوان دبیر جشــــنوارۀ شــــعر فجر انتخاب شــــد بر اسـ ــاس
توانمندیهایش بود .او با شـ ــاعران ایرانی همدورۀ خود دوستیهایی
داشــــت ،و آنهــــا نیز قــــدر رفاقت و یگانگی زبان پارســــی را دانسـ ــتند.
ً
انتخاب آقای کاظمی احترام به زبان پارسی بود .متأسفانه ،فعال چنین
رفاقتهایی بین شاعران جوان ایران و افغانستان دیده نمیشود .این
فاصله بیشتر به ضرر ادبیات افغانستان تمام خواهد شد .اآلن ما بین
نسل جدید خود شاعر توانمند یا داستاننویس قدرتمند مثل دهۀ 70
نداریم .ما از این فاصله گرفتن ضرر کردیم.
دلیــــل فاصلــــه گرفتــــن نســــل جــــوان ادبی مــــا شــــاید این باشـ ــد که
نامهربانیهایی از مســــئوالن میزبان دیدند .جوانان بیشـ ــتر به دنبال
هویت گمشدهشان بودند و هسـ ــتند؛ اما کسی در این مسیر به آنها
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میتوانســــتند عضو هیئتمدیـ ــرۀ نهادهای ایرانی یا مشـ ــاور فرهنگی

کمک نکرد ،و آنها نیز نتوانستند خود را با بخشهای فرهنگی ایرانی
وفــــق بدهند .فکــــر و اندیشــــۀ جوانان مــــا متحول شدهاسـ ــت و دیگر
خودسانسوری و ترس ندارند ،اما از سوی دیگر ،تکنیک و بیان ضعیف
ً
شدهاست .قطعا ما اینجا ضرر کردیم.
فرهنگ اسالمی :انقالب اسـ ــامی ،چه در ایران و چه در افغانستان ،در
رشد فکری شاعران و نشـ ــان دادن سمتوسو به آنها چه نقشی ایفا
کردهاست؟

نمیشــــدند ،این همه شاعر و داسـ ــتاننویس و نیروی فرهنگی خوب
نداشــــتیم .جنگ هزینههایی دارد .ما بیخانه شـ ــدیم ،آواره شــــدیم،
تحقیرها چشــــیدیم ،گفتههای تلخ جامعۀ میزبان را به جان خریدیم،
اما از ســــوی دیگر از نظر فرهنگی و پیشـ ــرفت فکری به جاهای باالتری
رســــیدیم .این اتفاق مرهون جنگ است .ا گر واقعبینانه به قضیه نگاه
کنیم ،در قدم اول ،ادبیات ما هرچه دارد از جنگ و جهاد دارد.
اینکــــه امروز ما به انقــــاب یا جهـ ــاد بیاعتماد شـ ــدهایم حاصل روند
ناملموس و تلخ ادامۀ جنگهای ویرانگر در افغانسـ ــتان است ،که آن
خاصیت نیــــک و ارزشهای مـ ــا را گرفت و به ضـ ـ ّـد ارزش تبدیل کرد.
جوانانی که بعد از ما به میدان آمدند با موضوعاتی که روزگاری ارزش ما
و ّ
خط قرمز ما بود مخالفت کردند و علیه آنها شعر گفتند و چنان پیش
رفتند که حتی در بعضی جاها به جای اینکه درد اجتماع را بیان کنند از
خلوت خود سخن گفتند و به جای اینکه مشکالت مردم خود را بیان
کنند عالقهمندیهای شخصی خود را بیان کردند.
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رجایی :من معتقدم ا گر در کشور من انقالب نمیشد و هموطنانم مهاجر

شاید خیلی از جوانان ما ناخواسته دچار این آفت شدند .ا گر ما بعد از
جنگ به یک آرامشی نسبی میرسیدیم ،آن فضای فکری که بر اساس
ارزشها ایجاد شــــده بود تقویت میشـ ــد .نسل جوان ما از بابت اینکه
با ار زشهای جهاد و انقالب ما آشـ ــنایی ندارند مقصر نیستند .در این
مسئله ،فرهنگیان پیشکسـ ــوت ما مقصرند که نتوانستند ارزشهای
مردمی خود را درست معرفی کنند.
جهادی و
ِ

وقتی در افغانستان کودتای کمونیستی صورت گرفت ،مردم ،به دلیل
اینکــــه از ماهیت کودتا گران خبر نداشـ ــتند ،خیلی امیدوار شـ ــدند که
سیاه و خشونتطلب کمونیستها رو شد و دستگیری آدمهای نخبه
و فرهنگی یا علمی و چهرههای سرشناس و حتی جوانان خوشپوش
حکومت وابسته به اتحاد
دانشگاهی آغاز شد ،مردم فهمیدند که این
ِ
جماهیر شــــوروی قصد دارد همان سیاستهایی را که در ازبکستان و
تاجیکستان و دیگر جمهوریهای تحت سلطۀ اتحاد جماهیر شوروی
پیاده شده در افغانستان هم اجرا کند.
مردم مسلمان افغانستان مخالفتها را در مناطق دور از پایتخت آغاز
کردند .انقالب اســــامی در بهمن  57به پیروزی رسید ،و اولین تأثیری
دادن روحیۀ مبارزه و اعتراض بود .مردم
که بر مردم افغانستان گذاشت ِ
مسلمان فهمیدند که میتوان با مشت خالی بر دهان ابرقدرتها زد.
مردم ایران هم همین کار را کرده بودند :با راهپیمایی و اعتراض ،انقالب
اسالمی را به پیروزی رسانده بودند .در آن زمان که مردم با انگیزۀ بیشتر
به صحنۀ مبارزه آمدند ،حکومت کمونیستی وقت ،چون از ایران دل
خوشی نداشت ،شروع به راهپیمایی علیه ایران کرد و حتی شعارهای
مثل «مرگ بر ایران» و «مرگ بر خمینی» سر داد.
بسیار تندی ِ
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حکومت جدید حکومت خوبی است .بعد از سه-چهار ماه ،وقتی روی

در عرصۀ ادبیات مقاومت ،اشـ ــعاری که برای تهییج و انگیزهبخشـ ــی
مجاهدان افغانستانی به کار میرفت شعرهایی بود که توسط شاعران
افغانســــتانی در ایران سروده میشد .حتی بسـ ــیاری از ترانههایی که
در ایران توســــط هنرمندان ایرانی برای تقویت جبههها ساخته شده
بود بهترین ســــوغات ایران برای مردم و مجاهدان بود .کاس ـ ـتهای
حماســــی آهنگران و کویتیپور در آن سـ ــالها عالقهمندان بسـ ــیاری
داشت .هر کس که کتابی از ایران به دستش میرسید ،وظیفه داشت
آن را رونویســــی کنــــد و بعد به رفیقش بدهد تا او هم رونویسـ ــی کند تا

خود افغانسـ ــتان هم شـ ــاعران انقالبی و جهادی
فرهنگ اسـ ــامی :در ِ
مانند خلیلی یا شــــهید اســــماعیل بلخی .اینها چه
داریم ،کســــانی
ِ
شاعران پس از خود داشتهاند؟
تأثیری بر
ِ
رجایی :شــــهید سید اســــماعیل بلخی محور یا پیشــــگام شعر انقالبی
در افغانستان اســــت .او خودش انقالبی و دشمنشناس خوبی بود و
سرانجام در مسیر مبارزه و حقطلبی به شهادت رسید .شعرهایی که
از ایشان به جا ماند روزگاری تنها منبع روحیهبخش مجاهدان شیعۀ
افغانستان بود .در آن روزها ،تمام سخنوران در سخنرانیها از شعرهای
ً
شهید بلخی سود میبردند .مثال ،میگوید:
گرد فرنگ
مستبد ،ای کهنهشا ِ
باخبر باش که ملت شد زرنگ
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مخاطبان کتاب گسترش پیدا کند.

در این مرتع چریدن یکنفس کاری َبود مشکل
بادی ما مشت خونخوار است ،آ گه شو
شــــبان ِ
مــــرا جــــام دل از ایــــن ْ
یاد خون اســــت
ْ
دامــــاد خون اســــت
عــــروس وصــــل را
ن پند
لــــب شــــیرین دهــــد بــــر کوهکــــ 
ْ
فرهــــاد خون اســــت
کــــه مــــزد تیشــــۀ

جهاد ،هر ســــخنران انقالبی که سـ ــخنرانی میکرد شاهد مثالهایش
از شــــعر شــــهید بلخی بــــود .در تمام مزار شــــهدای جهاد ،ا گر شـ ــعری
مینوشتند شعرهای بلخی را مینوشتند:
شمشیر تیز عشــــق ز سنگ مزار ماست
ما عاشقیم ،کشته شدن افتخار ماست
ما جان به فنا دادیم تا زنده شما باشید
بر خا ک مــــزار مــــا دائم به دعا باشــــید
شعرهای آیینی و عاشورایی بلخی هم بر جوانان ما اثرگذار بود .مداحان
ا کثر شــــعرهای عاشورایی شهید بلخی را در روزهای سوگواری شهدای
کربالمیخواندند.
فرهنگ اسالمی :وضعیت شعر مذهبی در افغانستان به چه صورت بوده
و هست؟ چه اندازه اجازۀ کار دارند؟
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این شــــعرها راه نشــــان میدهند .به خاطر دارم که در سـ ــالهای اول

رجایی :در افغانستان ،از روزگاران دور شاعران مذهبی ُسرا داشتیم ،اما
شعر آنها به دلیل ســــتم حا کمان شیعهستیز کمتر منتشر میشد .از
دوران نوجوانی به خاطر دارم که کتابی به نام خزائن االشعار داشتیم؛
آن را دستبهدســــت میکردیم و نوحههایش را مینوشتیم و در محرم
در ذا کرخانهها میخواندیم .آن سـ ــالها ما شاعری نمیشناختیم .در
آن زمان ،در افغانستان منقبتخوانی خیلی رواج داشت .من معتقدم
که ا گر مناقبخوانهای سـ ــنتی افغانسـ ــتان نبودند ،شـ ــاید بخشی از
آیینهای مذهبی ما به فراموشـ ــی سپرده میشد .عبدالرحمن خان،
خود آن فرد
مدح امامان معصوم؟مهع؟ نزد کسی دیده شود ،چه شعر از ِ
کس دیگر ،آن فرد باید زندانی شود و مکافات ببیند .در آن
باشــــد یا از ِ

وضعیت ،در افغانســــتان دیگر کسـ ــی جرئت چاپ کردن کتاب شعر را
نداشت .این سختیها تا سالها وجود داشت.
خدا رحمت کند سید محمدکاظم بلبل را که به ایران آمد و درس خواند
و یک مجموعۀ شــــعر خوب مذهبی آیینی را در کابل منتشر کرد .این
مجموعه بیشتر شامل قصیده است و به درد منقبتخوانها میخورد.
میگویند هرگاه آقای بلبل شعر تازهای میسرود ،بهترین منقبتخوان
یــــا مداح کابــــل از او میگرفت و میخواند ،و شــــعرش دستبهدسـ ــت
منتشر میشــــد .این شاعر بزرگ آیینی افغانستان در وصف خود گفته
بود« :عالمی طوطی شـ ــدند اما کسی بلبل نشـ ــد»! منقبتخوانیها
نقش ّ
مهمی در جامعۀ شیعی و مردم افغانستان داشتند .در دهههای
ی مهاجر تقویت
اخیر ،شعر آیینی ما در ابتدا با حضور شاعران افغانستان 
شد .سرودن شعر آیینی و رواج دادن آن در افغانستان کار بزرگی است
که متأسفانه در این سالها کمرنگ شدهاست.

فرهنگ اسالمی /شمارۀ  / 69-68صفحۀ 136

از حا کمان جابر افغانستان ،زمانی دستور داد که ا گر اشعار مذهبی در

نمــــــونۀ اشعــــــار ()1

چــــون صبح باغ باشُ ،پـ ــر از آفتاب باش
سرشــــار از طــــراوت عطــــر گالب بــــاش
محجوب باش ،اهل حیا و حجاب باش
میدانمت که جنگ و شهیدان ندیدهای
حداقــــل تو هـ ــم روایتی از انقـ ــاب باش
ماننــــد شــــعر طنــــز هیاهــــو به پــــا مکن
چون شعر اعتراض جهان را خطاب باش
ُ
بالــــی خــــود تابلــــو مکــــن
الا
لبخنــــد
ِ
چون طر حهای سـ ــادۀ جلد کتاب باش
دار جهان ُم ّژههای توســــت
ســــرباز نیــــزه ِ
آری ،بــــه احتــــرام خــــودت آفتــــاب باش
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محبوب من ،حباب به تن کردهای چرا؟

نمــــــونۀ اشعــــــار ()2

بخوان الالیــــیای دیگر

بگــــو از بــــاغ باالیـ ــی

منــــم آن کــــودک نازت

كه دائـ ــم گاز* میدادی

همیشــــه گریه میكردم

همیشــــه ناز مــــیدادی

همیشه قصه میگفتی

برایــــم از پــــدر بسـ ــیار

كمربندش به من دادی

تفنگش هم به من بسپار

بببین ،شكل پدر گشتم

برایــــت خانه میســــازم
ُپــــر از پروانــــه میســــازم

تو الالیی ترین شــــعری

تــــو دریاییتریــــن گوهر

تــــو قرآنیتریــــن نامــــی

بخوانـ ــم «آیـ ــه»ات مادر

خــــزان شــــال گلــــدارت

(*) تاب
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دلت آغاز خورشيد است

لبــــت سرشــــار الالیـ ــی

نمــــــونۀ اشعــــــار ()3

الـــهـــــــام میدهنــــــــد لبـــــــانت انــــــــار را
آوار میکننــــــــد بــــــــه رویـــــــــم شـــــــــرار را
بــــا تکههـــــــای کوچک قلبــــــم ،مــــزار را
آری ،مــــزار و کابــــل و شــــیراز خواهرنــــد
چــــــادری نوبهــــار را
چون ســــــر کننــــــد
ِ
چشمان سبزوار تو همرنگ چشمهاند
جاری کند خدا به من آن چشمهسار را
بـــــــادام چشمهای تو از جنس کاغذند
ِکــــی میکنند تحمــــل پلکی فشــــــار را؟
پلکــــی بــــزن ،بهــــار ،کــــه از نو بنــــا کنم
شــــور هــــرات و کابــــل و بلــــخ و مــــزار را
ِ
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نوبهــــار تــــو آذین نمـــــــودهاند
دســــتان
ِ

نمــــــونۀ اشعــــــار ()4

آمدنــــد از هر ســــو

گلههاشان بسیار

آمدنــــد از دریــــا

آمدنــــد از جنگل

تحفههــــا آوردند

از برایــــم مخمــــل

میدوم در کوچه

بــــا لباســــی از مه

میشمارم یک دو

ابــــر میگوید ســــه

ُ
نقره میپاشد ریز

بــــرف میبــــارد باز

شهر ما میپوشد

شال مخمل با ناز
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ابرهــــا یعنــــی قــــو

ابرهــــا یعنی ســــار

احمد کاظمزاده

تحوالت یمن در آینۀ رسانهها

وقتی عربستان و امارات در اسفند سال  1393تجاوز نظامی به یمن را
آغاز کردند ،هرگز فکر نمیکردند این جنگ شش سال طول میکشد و
هســــت و نیست عربستان را بر باد میدهد .عربستان و امارات در این
جنگ به پیشــــرفتهترین تســــلیحات غربی مجهز بودند ،اما مقاومت
بیســــابقۀ مردم یمن و حمایت همهجانبۀ آنهــــا از دولت مردمی به
رهبری انصاراهلل همۀ معادالت و محاسبات نظامی را بر هم زد و یمن
ویتنام عربستان تبدیل کرد.
را به
ِ
با این حال ،جنگ یمن بزرگترین فاجعۀ انسانی جهان را پس از جنگ
جهانی دوم رقم زدهاسـ ــت .متجاوزان سعودی و اماراتی و فروشندگان
تســــلیحات بزرگترین جنایــــات را در این جنگ مرتکب شـ ــدهاند اما
تا کنــــون تحت پیگــــرد قضایی قــــرار نگرفتهاند .در واقع ،یکـ ــی از ابعاد
ـانی ناشی از آن است .مجامع جهانی و
تراژدی جنگ یمن فجایع انسـ ـ ِ

غربــــی در قبال آن با بیتفاوتی برخورد کردهاند ،و در مواردی هم که به
انتشار گزارش دســــت زدهاند ،رسانههای غربی به دلیل تأثیرپذیری از
دالرهای ســــعودی و اماراتی در قبال آن گفتمانسازی نکردهاند؛ لذا،
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مقدمه

بخش عمدۀ بار اطالعرسـ ــانی دربارۀ جنگ یمن بر دوش رسـ ــانههای
یمنی و همپیمانان آنان قرار داشتهاست.
فجایع انسانی

شـ ــبکه تلویزیونی المیادین :سـ ــازمانهای بینالمللی هشدار دادند که
یمنی زیر پنج سـ ــال در سال جاری میالدی
بیش از دو میلیون کودک ِ
به ســــوء تغذیه مبتال میشــــوند ،و صدها هــــزار نفر از ایــــن کودکان به

علــــت کمبود کمکهای انسـ ــانی جان خود را از دسـ ــت خواهند داد.
کودک به ســــوء تغذیۀ شـ ــدیدی مبتال شـ ــوند ،که در صـ ــورت معالجه
نشدن ،ممکن است به مرگ آنها منجر شود .سازمانهای بینالمللی
همچنین پیشبینی کردهاند که ّ
طی سال جاری ،بیش از یک میلیون
زن باردار یمنی از سوء تغذیۀ شدید رنج خواهند برد.
العالـ ــم :نهادهای وابسـ ــته به سـ ــازمان ملل اعالم کردند کـ ــه نیمی از
کودکان زیر پنج ســــال یمنی امســــال با ســــوء تغذیه دســــتبهگریبان
خواهند بود ،و ممکن اسـ ــت صدها هزار َتن از این کودکان به سـ ــبب
کمبود کمکهای انســــانی در نتیجۀ جنگ در این کشور جان خود را
از دست بدهند.
این نهادها اعالم کردند آمار کودکان مبتال به سـ ــوء تغذیه در مقایسـ ــه
با ســــال گذشــــته  22درصــــد افزایــــش نشــــان میدهد .ایـ ــن نهادها
همچنیــــن هشــــدار دادند که بیش از یــــک میلیون زن بــــاردار یا زنانی
که نوزاد شــــیرخوار دارند امسـ ــال به سـ ــوء تغذیه دچار خواهند شـ ــد.
مالک السامرائی ،گزارشگر العالم ،گفت« :بر اساس گزارشهای سازمان
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این ســــازمانها پیشبینی کردند که  400هزار کودک از این دو میلیون

ملــــل ،جنگ ویرانگر امارات و عربســــتان و متحــــدان غربی آنها علیه
ملت یمن این کشــــور را با شـ ــدیدترین بحران انسانی در جهان روبهرو
کردهاســــت .در این جنگ ،دهها هزار نفر کشـ ــته و میلیونها نفر آواره
شدهاند ،و مردم این کشور در آسـ ــتانۀ بحران گرسنگی قرار گرفتهاند.
ســــازمان خوار و بار و کشاورزی سـ ــازمان ملل (فائو) ،صندوق کودکان
سازمان ملل (یونیسف) ،برنامۀ جهانی غذا ،و سازمان جهانی بهداشت
در گزارش خود هشدار دادهاند که سوء تغذیۀ شدید حدود دو میلیون
و  300هزار کودک یمنی را تهدید میکند.
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جنگ یمن بزرگترین فاجعۀ انسانی را رقم زدهاست.

این سازمانها همچنین هشـ ــدار دادهاند که امسال نیمی از کودکان
یمنی زیر پنج ســــال ،در کشـ ــوری که با فاجعۀ جنگ و شیوع ویروس
ِ

کرونا روبهروست ،با سوء تغذیه دستبهگریبان خواهند بود؛ و ممکن
است  400هزار َتن از آنها به سبب کمبود کمکهای انسانی جان خود
را از دست دهند.

این سازمانها اعالم کردهاند هر روز تعدادی از کودکان یمنی جان خود
را از دست میدهند ،و سازمانهای انسانی به منابع پیشبینیشده و
دسترســــی آسان به گروههای مردمی نیاز دارند .این نهادها در گزارش
یمنی مبتال به سـ ــوء تغذیۀ
خود پیشبینی کردهانـ ــد که آمار کودکان ِ

شــــدید در مقایسه با ســــال گذشــــته  22درصد افزایش پیدا کند .این
گــــزارش اعــــام میکند که صنعا ،عــــدن ،تعز ،و الحدیــــده بیش از دیگر
مناطق آسیب دیدهاند.

فقیر امــــا با موقعیت جغرافیایـ ــی راهبردی را فرا گرفته تا کنون سـ ــبب
شدهاست این کشور در وخیمترین بحران انسـ ــانی جهان َ
فرورود .در
جنگ یمن ،دهها هزار نفر کشته و هزاران نفر آواره شدهاند و جمعیتی
در آســــتانۀ قحطــــی قرار دارند .ســــازمان خــــوار و بار و کشــــاورزی ملل
متحد (فائو) ،صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف )  ،برنامۀ
جهانی غذا ،و ســــازمان جهانی بهداشت هشدار دادهاند که «در یمن،
ســــوء تغذیۀ حاد تهدیدی برای نیمی از کودکان زیر پنج سال (نزدیک
بــــه دو میلیون و  300هزار کودک) در سـ ــال  2021م .به شــــمار میآید».
این نهادهای وابســــته به سـ ــازمان ملل متحد در بیانیهای مشـ ــترک
ً
اعــــام کردند« :بین آنها ،احتماال  400هزار نفر از ســــوء تغذیۀ شـ ــدید
رنج میبرند ،که ا گر فوری درمان نشـ ــوند  ،ممکن است جان خود را از
دست بدهند ».این آمار در مقایسه با سال  2020م 22 .درصد افزایش
داشتهاست.
هنریتــــا فور ،مدیر اجرایی یونیسـ ــف ،هشـ ــدار داد« :هـ ــر روز که بدون
اقدام میگذر د مرگ شمار بیشتری کودک را در پی دارد .سازمانهای
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فرانس پرس :بنا به اعالم سـ ــازمان ملل متحد ،درگیریای که این کشور

قابل پیشبینی و دسترسـ ــی بیمانع به مردم
بشردوســــتانه به منابع ِ
یمن نیاز فوری دارند».

این چهار نهاد ســــازمان ملل متحد خاطرنشـ ــان کردهاند که در سال
ً
 2021م ،.احتماال حدود یک میلیون و  200هزار زن باردار یا شـ ــیرده نیز
از سوء تغذیۀ شدید رنج خواهند برد ،و این سطح سوء تغذیۀ شدید در
باالترین سطح ثبتشــــده در یمن از زمان باال گرفتن تنشها در سال
نظامی تحت
 2015م .قرار دارد .سال  2015م .زمان آغاز مداخلۀ ائتالف
ِ

هدایت عربستان ســــعودی برای حمایت از «نیروهای دولتی»[دولت

ـاراهلل تحت
مســــتعفی و فــــراری یمن ] علیه «شورشــــیان حوثی» [انصـــ ِ
حمایت ایران] است.
دیوید بیزلی ،مدیر اجرایی برنامۀ جهانی غذا ،خاطرنشان کرد« :بحران
یمن ترکیبی ّ
ســــمی از درگیری ،رکود اقتصادی ،و کمبود شــــدید منابع
مالی برای کمکهای حیاتی است ».وی تأ کید کرد« :راه حل قحطی
این است :پایان خشونتها و تغذیه».
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یمنی زیر پنج سال را تهدید میکند.
سوء تغذیه بیش از دو میلیون کودک ِ

سازمان ملل متحد و سازمانهای بشردوستانه به طور مداوم از کمبود
منابع مالی برای کمک بینالمللی به یمن ،بهویژه در بحبوحۀ شیوع
کوویــــد  ،19ابراز تأســــف کردهاند .نهادهای سـ ــازمان ملل متحد اعالم
کردهاند که در سال  2020م ،.در چارچوب طرح کمکهای بشردوستانه
دالر الزم فقط یک میلیارد و
به این کشور ،از سه میلیارد و  400میلیون ِ
 900میلیون دالر دریافت شد.
شورای روابط خارجی آمریکا :گروههای بشردوستانه هشدار میدهند که
عمده به عوامل انسانی و فلجشـ ــدگی اقتصادی بازمیگردد .محاصرۀ
ائتالف تحــــت رهبری ســــعودی منجر به
طوالنیمــــدت یمن توســــط
ِ
افزایش قیمت مواد غذایی شدهاست .با اینکه غذا وجود دارد ،بسیاری
توان مالی برای خرید ندارند .ارزش پول ملی یمن رو به کاهش است ،و
حدود نیم میلیون نفر از کارمندان (از جمله ،پزشکان و معلمان) چهار
سال است که حقوق دریافت نکردهاند.
آنتونیــــو گوترش ،دبیر کل سـ ــازمان ملـ ــل ،هشـ ــدار داد« :یمن با "خطر
قحطی" دهههای گذشته در جهان مواجه است».
قریبالوقوع بدترین
ِ

شبهقحطی
سازمانمللپیشبینیمیکندشمار یمنیهایی کهشرایط ِ
را تجربه میکنند ّ
طی کمتر از شش ماه سه برابر خواهد شد.
مقصر فاجعۀ انسانی یمن کیست؟

پایـ ــگاه اینترنتی خبـ ــری العهـ ــد لبنان :تجــــاوز ســــعودیها و همپیمانان
آنــــان به یمــــن و بهکارگیری ســــاحهای ممنوع و اقدام متجـ ــاوزان به
محاصرۀ ظالمانۀ این کشور به شـ ــیوع گستردۀ بیماری و مرگ هزاران
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یمن گرفتار گرســــنگی و قحطی قریبالوقوع اســــت ،و علت آن به طور

یمنی بیگنــــاه منجر شدهاســــت .صدها هزار بیمار العــــاج و مبتال به
بیماریهای مزمن-بهخصوص ،بیماران سرطانی-محکوم به مرگ
تدریجیهستند.
استفادۀ افراطی از تسلیحاتی که در سطح بینالمللی ممنوع است به
افزایش تعداد مبتالیان به انواع سرطان دامن زدهاست .در دهها سال
گذشته چنین چیزی در یمن سابقه نداشتهاست ،و بیم وقوع خطر و
فاجعهای قطعی وجود دارد.

دربارۀ سوء تغذیۀ کودکان یمنی هشدار دادهاند.
وزارت بهداشــــت یمن در گزارشـ ــی خبر داد که در شـ ــش سال گذشته
ُ
 71هزار مبتال به ســــرطان ثبت شدهاسـ ــت ،و ساالنه نه هزار نفر به این
درصد آنان را کودکان تشکیل میدهند.
فهرست افزوده میشود که 15
ِ
ابتال به سرطان خون بین کودکان در صنعا از  300نفر به  700نفر افزایش
یافتهاست زیرا متجاوزان سعودی و اماراتی در حمالت به عطان و نقم
در صنعا از تسلیحات و گازهای ممنوع استفاده کردهاند .هزار کودک نیز
در سایر استانها به سرطان مبتال شده اند .وضع جسمانی  300کودک
به گونهای است که برای درمان فوری به سفر به خارج نیاز دارند ،اما در
این جهان دورو چه کسی به کودکان یمنی اهمیت میدهد؟
همچنین 10 ،هزار مورد جدید ابتال به سرطان در سال  2017م .گزارش
درصد آنان
شدهاست ،که به گفتۀ سازمان جهانی بهداشت ،فقط 40
ِ
درمان شدهاند .در سال  2018م .نیز این سازمان تأیید کرد که از سال
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سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و صندوق کودکان سازمان ملل

درصد آنان کودک بودند
 2005م .بیش از  60هزار بیمار سرطانی که 12
ِ
در مرکز ملی درمان سرطان صنعا درمان شدهاند.
وزارت بهداشــــت یمن در سـ ــپتامبر  2019م .دربارۀ مرگ  35هزار بیمار
ســــرطانی در صورت درمان نشدن هشدار داده بود .آمار پایش جهانی
ســــرطان ،وابسته به سـ ــازمان جهانی بهداشت ،در دسـ ــامبر  2020م.
نشــــان میدهد که ّ
طی سال گذشــــته  12.103بیمار سرطانی در یمن
جان باختند و  16.476نفر به سرطان مبتال شدهاند.

سوء تغذیه رنج خواهند برد.
شبکۀ تلویزیونی المسیره :متجاوزان به یمن با توقیف کشتیهای حامل
فرآوردههای نفتی باعث بروز مشکالت زیادی برای مردم یمن شدهاند.
تحتتأثیرقرار گرفتنزندگیماهیگیرانیمنی ،کهدوونیممیلیوننفرند،
از جملۀ این مشکالت است .درآمد ماهیگیران یمنی و صنایع وابسته به
ماهیگیری بسیار کاهش یافته ،و علت این امر توقیف کشتیهای حامل
فرآوردههای نفتی و کمبود سـ ــوخت در یمن عنوان شدهاســــت .بنا بر
اعالم سازمانهای بینالمللی ،وضعیت انسانی در یمن به وخیمترین
حالت در سالهای گذشته رسیدهاست-این در حالی است که همین
سازمانها یا سکوت اختیار کردهاند یا با متجاوزان برخوردی نرم دارند.
محمد معوضه ،خبرنگار المسـ ــیره ،در گزارشـ ــی از بندر الحدیده گفت:
«ماهیگیران یمن حدود دو و نیم میلیون نفر از جمعیت این کشورند.
یمنیها از ســــازمان ملل میخواهند که برای آزادسـ ــازی کشــــتیهای
حامل فرآوردههای نفتی اقدامی عملی انجام دهد».
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در ســال  2021م ،.یــک میلیــون و  200هــزار زن بــاردار و شــیرده یمنی از

توییتـ ــر  :محمــــد علی الحوثــــی ،عضو شــــورای عالی سیاســــی یمن ،در
توییتی نوشــــت« :جلوگیری کشـ ــورهای متجاوز از ورود کشـ ــتیهای
حامــــل فرآوردههای نفتی [به بندر الحدیـ ــده] به بهانۀ پرداخت نیمی
از حقــــوق کارمنــــدان اقدامی تروریســــتی ّ
ضد ملتی اســــت کـ ــه مورد
خشــــم ســــازمان ملل و متجاوزان آمریکایی-سـ ــعودی قرار گرفتهاند.
چرا فقط نیمی از حقوق کارمندان تحت محاصره پرداخت شد؟ آیا این
مصداق دقیق جنایت نیست؟»

هشتگ  #آمریکا-تحتجز-سفن-النفط (آمریکا کشتیهای حامل نفت
ِ

حساب کاربری شخصی به نام عبدالباسط الشرفی در توییتر تصاویری
با عنــــوان «توقف دو هزار کامیون حامل مـ ـ ّ
ـواد غذایی به دلیل فقدان
فرآوردههای نفتی ســــبب فاجعۀ انسانی میشود» منتشر کرد .در این
تصاویر ،تعداد زیادی کامیون که پشـ ــت سـ ــر هـ ــم در یک جاده توقف
کردهاند دیده میشــــود .به گفتۀ این حسـ ــاب کاربری ،این خودروها
حامــــل مــــواد غذایی هســــتند اما به ســــبب محاصرۀ یمــــن و توقیف
کشــــتیهای حامل فرآوردههای نفتی و جلوگیری از ورود آنها به بنادر
یمن ،قادر به حرکت و رسـ ــاندن محمولههای مـ ــواد غذایی به مقصد
نیستند .همین مسئله فاجعهای انسانی را در یمن کلید زدهاست.
شـ ــبکۀ تلویزیونی العالم :مهدی المشـ ــاط ،رئیس شورای عالی سیاسی
یمــــن ،گفت« :اقدام آمریکا به توقیف نفتکشهــــای عازم یمن به فلج
شــــدن و توقف کامل بخشهای بهداشـ ــتی و خدماتی منجر شـ ــده و
بزرگترین فاجعۀ انسانی جهان را در یمن رقم زدهاست».
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را توقیف میکند) با  107هزار بازنشر در توییتر یمن ِترند شد.

العالم :کمبود مشــــتقات نفتی در یمن ،به سـ ــبب آنکه ائتالف متجاوز
تحت فرماندهی عربســــتان سعودی کشـ ــتیهای حامل فرآوردههای
نفتی را توقیف کردهاسـ ــت ،بیش از پیش بر مردم این کشور فشار وارد
میکند .مقامات یمنی دربارۀ توقف فعالیت بخشهای آسیبدیده از
کمبود سوخت و وقوع فاجعهای انسانی در همۀ بخشهای این کشور
هشدار دادند.
امه الصبور نجمالدین ،خبرنگار شـ ــبکۀ العالم در یمن ،در گزارشـ ــی با
اشاره به هشــــدار دربارۀ نزدیک شـ ــدن فاجعه در بخشهای مختلف
دیالیز بیمارستانها به سبب کمبود سوخت خبر دادند .حدود  200هزار
بیمار مبتال به دیابت نیز از فقدان سوخت مورد نیاز برای دستگاههای
خنککننده جهــــت نگهداری داروهـ ــای آنها آسـ ــیب دیدهاند .این
مطالب در کنفرانس خبری مشترک وزارت نفت یمن و حدود  10بخش
رسمی آسیبدیده از توقیف کشتیهای حامل فرآوردههای نفتی ارائه
شد».
شبکۀ تلویزیونی المیادین :مهدی المشاط ،رئیس شورای عالی سیاسی
یمن ،گفت« :محاصرۀ ملت یمن توسط آمریکا مصداق جنایت جنگی
است و چهرۀ زشت واشنگتن را نمایان ساختهاست».
آمر یکا ،شر یک جرم عربستان و امارات در جنگ یمن

ً
نیوزو یـ ــک :دونالــــد ترامپ ،دقیقا چهار سـ ــال پیش ،به عنــــوان یکی از
اولین اقدامات خود در کسـ ــوت رئیسجمهور ،به نیروهای ویژۀ آمریکا
دســــتور داد به یک روستای کوچک در یک قسـ ــمت دورافتاده از یمن
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یمن افزود« :کارشناسان از توقف فعالیت اتاقهای عمل و بخشهای

حمله کنند .سا کنان این روستا ساعت  2صبح با صدای هواپیماهای
بیسرنشین ،بالگردها ،و مسلسل از خواب بیدار شدند .مردم ،که گیج
شــــده بودند و نمیدانستند چه کسـ ــی و چرا به آنها شلیک میکند،
برای نجات جان خود میدویدند و سعی میکردند از خود دفاع کنند.
ً
تا روشن شدن هواَ 26 ،تن کشته شده بودند که تقریبا همگی از فامیل
العامری بودند-از جمله ،فاطمه ،مـ ــادری که کودک 18ماههاش را در
بغــــل گرفته بود و به طرف جای امنـ ــی میدوید .عبداهلل (پدربزرگ این
خانواده) نیز در حالی که بیهوده سعی میکرد پسر و سه نوهاش را نجات

نیم میلیون نفر از کادر درمانی یمن چهار سال است که حقوق نگرفتهاند.

چنین حملهای فقط یک بار اتفاق نیفتاد .دولت آمریکا هشـ ــت سال
است که خانوادۀ العامری را زیر نظر دارد .حملۀ هواپیمای بیسرنشین
به یک مراســــم عروسی خانوادۀ العامری در سال  2013م .سبب کشته
شــــدن  10نفر شــــد .این حمالت آشـ ــکار به یک خانواده ،کـ ــه در زمان
دولــــت اوباما آغاز شــــد ،در زمان ترامپ شـ ــدت گرفت .آی ـــا ا کنون که
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دهد مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.

بایدن رئیسجمهور اسـ ــت این حمالت ادامه خواهد یافت؟ تا کنون
هواپیماهای بیسرنشین در مجموع شش بار به اعضای خانوادههای
العامری و التعیسی حمله کردهاند ،اما هیچ کس توضیح ندادهاست که
چرا آنها مورد هدف قرار گرفتهاند.
شورای روابط خارجی آمریکا :آمریکا از سال  2015م .از ائتالف تحت رهبری
عربستان حمایت کرده و به لحاظ تسلیحاتی ،آموزشی ،و اطالعاتی به
آن کمک کردهاســــت .آمریکا همچنین گروههای تروریستی را در یمن
دولتهــــای اوباما و ترامـ ــپ انجام گرفت همین بود .طبـ ــق آمار پروژۀ
ًُ
غیر نظامی کشته شدند.
دادههای یمن ،در این حمالت تقریبا نه هزار ِ
نیویورک تایمز  :این اتفاق [توقف کمکهای نظامی آمریکا به عربستان
سعودی] در سال  2016م .و در زمانی که جتهای سعودی بمبهای
ســــاخت آمریکا را بر افراد حاضر در یک مراسم تشییع در صنعا ریختند
و بیش از  140نفر را کشــــتند اتفاق نیفتاد؛ این اتفاق در سال  2018م .و
پس از آنکه جتهای سعودی با بمبهای ساخت آمریکا یک اتوبوس
مدرســــه را هدف قرار دادند و  44پســــربچه را کشــــتند نیز رخ نداد؛ اما
نزدیک به شش سال پس از آنکه عربستان سعودی و متحدان عربش
مداخلۀ نظامی را در فقیرترین کشور عربی آغاز کردند ،بایدن اعالم کرد
که به کمکهای آمریکا به این جنگ تحت هدایت عربستان سعودی
(از جمله ،فروش برخی سـ ــاحها) پایان میدهـ ــد .بایدن گفت« :این
جنگ باید پایان یابد» و این جنگ را یک «فاجعۀ انسانی و راهبردی»
خواند.
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هدف قرار میدهد .انگیزۀ اصلی حمـ ــات هوایی به یمن که در زمان

اصرار انگلیس بر ادامۀ فروش تسلیحات به عربستان

گاردین :وزیران انگلیس از ملحق شدن به آمریکا در تعلیق فروش اسلحه
به عربســــتان سعودی برای عملیات هجومی در کشور جنگزدۀ یمن
خــــودداری و اعالم کردهاند انگلیس خود دربارۀ فروش سـ ــاح تصمیم
میگیرد.
جیمز ِکلورلی ،وزیر مشـ ــاور در امور خاورمیانه و شـ ــمال آفریقا در وزارت
امــــور خارجۀ انگلیــــس ،گفــــت« :او این بررســــی آمریکا را مـ ــورد توجه
قرار دادهاســــت ...امــــا مجوزهای فروش سـ ــاح انگلیس بـ ــا احتیاط
بشردوســــتانه منجر نمیشـ ــود ».وی افزود« :تصمیماتی که آمریکا در
خود آمریکاست .انگلیس
زمینۀ فروش سالح میگیرد تصمیماتی برای ِ
مســــئولیتهای صادرات اســــلحۀ خود را بســــیار جــــدی میگیرد .ما
همچنــــان تمام پروانههای صادرات سـ ــاح را مطابق با ضوابط دقیق
صدور مجــــوز ارزیابی میکنیم ».بین سـ ــالهای  2010تــــا  2019م40 ،.
درصد از واردات اسلحۀ عربستان سعودی از انگلیس بودهاست.
اســتفادۀ نیروهای ســعودی از تســلیحات ممنوع سبب افزایش سرطان
در یمن شدهاست.
گر یفیتس ،نمایندۀ سازمان ملل یا انگلیس؟

شبکۀ تلویزیونی الجزیره :معاون وزیر اطالعرسانی دولت نجات ملی یمن
در صنعا مارتین گریفیتس ،فرسـ ــتادۀ ویژۀ سازمان ملل در امور یمن،
را متهم کرد که در لباس فرسـ ــتادۀ سـ ــازمان ملل اما در واقع نمایندۀ
انگلیسیهاست.
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زیادی صادر شدهاســــت تا اطمینان حاصل شـ ــود که به نقض قوانین

نصرالدین عامر در مصاحبه با این شـ ــبکه گفـ ــت« :عملیات نظامی در
مــــأرب در چارچوب جنگی که متوقف نشدهاســــت مشــــروع و طبیعی
است .این عملیات بیش از تالشهای مارتین گریفیتس فضای مثبتی
برای راه حلهای سیاسی ایجاد میکند .عملیات نظامی میتواند نقش
آشکاری در نزدیک کردن دستیابی به راه حل سیاسی ایفا کند».
عامر افــــزود« :مارتین گریفیتس به گونهای ســــخن میگوید که به نظر
میرســــد به انگلیس وابســــته است و همســــو با موضع آمریکا (که این
جنگ را هدایت میکنــــد) حرکت میکند .این موضعگیریها به نقش
نیست.
توییتر  :محمد طاهر انعم ،مشاور شورای عالی سیاسی یمن ،در صفحۀ
توییتر خود در وا کنش به توییتهای اخیر مارتین گریفیتس ،فرستاده
ویژۀ دبیر کل ســــازمان ملل به یمن ،نوشـ ــت« :تا زمانی که فرسـ ــتادۀ
ســــازمان ملل با کشــــورهای متجاوز همدســــت اســــت و برای تثبیت
اشــــغالگری محکومشدۀ عربستان در شـ ــهر مأرب تالش میکند ،هیچ
حرکت دیپلماتیک جدیدی انجام نمیشود .فرآیند سیاسی مبتنی بر
مذا کره در آیندۀ نزدیک از سـ ــر گرفته نخواهد شد .بدون قید و شرط از
کشور ما خارج شوید و به مداخله خارجی پایان دهید ،آنگاه از تفاهم
و مذا کره سخن بگویید».
نجات یمن یا عربستان؟

االخبـ ــار  :برخی منابع آ گاه در صنعا میگوینـ ــد نیروهای صنعا ،با توجه
به پیشرویهای زیادی که به دسـ ــت آوردهاند ،در حال نزدیک شدن
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فرستادۀ سازمان ملل آسیب میزند و به هیچ وجه به سود روند صلح

موازات آن با مقامات محلی در مأرب وارد
به شــــهر مأرب هســــتند و به
ِ
مذا کرات «دقیقۀ  »90شدهاند.
این تحوالت موجب شدهاست طرفهای آمریکایی و انگلیسی بسیج
شوند و بهسرعت از انصاراهلل بخواهند که حمالتش را به مأرب متوقف
کند .به نظر میرسد این جنبش به عملیات خود ادامه میدهد ،و چه
بس ـــا به نظر میرسد پیش از حضور در هر مذا کرهای در تالش است که
برای همیشه این برگ برنده را از دست دشمنانش خارج کند .تحرک
سیاسی و دیپلماتیک پس از آنکه بایدن اعالم کرد حمایت کشورش از
را تقویت میکند.
پایگاهاینترنتیخبریعربی #:21دستمزدها-پاسخگوی-نیازها-نیست،
پس از افزایش شــــکایت شـ ــهروندان سـ ــعودی از قطع شدن پرداخت
حقوق و افزایش قیمت کاالها ،بار دیگر در صدر هشـ ــتگهای در این
کشور قرار گرفتهاست.
این هشــــتگ برای نخســــتین بار در ســــال 2013م .در فضای مجازی
عربستان گســــترش یافت و بیشتر به اعتراض مردمی شباهت داشت.
در آن زمان ،این هشتگ موجب خشم مقامات سعودی شد چون در
داخل عربستان و در سراسر جهان بازتاب گسترده داشت.
فعاالن با این هشــــتگ به نظام ســــعودی حمله کردهانــــد و این نظام
حکومتی را «خورندۀ ثروتهای کشور و بر باد دهندۀ آن در لهو و لعب و
امکانات اختصاصی و جنگهای مغرورانه» توصیف کردهاند.
آنان همچنین سیاست نظام سعودی را که ثروتهای کشور را در جنگ
طوالنی با یمن به فنا دادهاست محکوم کردند .آنان به سپردهگذاری
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عملیات ائتالف سعودی-آمریکا در یمن متوقف شدهاست این ارزیابی

دولت
دو میلیارد
دالری عربسـ ــتان نزد بانک مرکزی یمن [وابسته به ِ
ِ
غیر قانونی عبــــد ربه منصور هادی ،رئیسجمهور مسـ ــتعفی و فراری
ِ
یمن] اشــــاره و تأ کید کردند که شهروندان سـ ــعودی به پولهای این
جنگ ،که از هفت سال پیش هزینه میشود ،سزاوارترند.

درصد آنها تحت درمان قرار گرفتند.
فقط 40
ِ

این افراد به اقدام محمد بن سـ ــلمان (ولیعهد سـ ــعودی) برای خرید
یک کشــــتی تفریحی بــــه ارزش  500میلیون دالر و یک تابلـ ــو به ارزش
 450میلیون دالر و نیز کاخی در فرانسـ ــه بـ ــه ارزش حدود  300میلیون
دالر اشــــاره کرده و گفتهاند ترکی آل الشـ ــیخ ،رئیس شـ ــورای تفریح در
عربستان ،به شاهزاده بدر بن عبدالمحسن یک مجسمۀ طالیی هدیه
کردهاســــت ،و عالوه بر این ،به شماری از هنرپیشهها و خوانندگان نیز
هدایایی داده میشود.
آنــــان تأ کید کردند که چنین هدایا و بخش ـ ـشهایی در اصل از اموال و
ثروتهای ملت اســــت .خاندان حا کـ ــم آن را دارایی خود میداند و با
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در سال  2017م 10 ،.هزار مورد ابتالی جدید به سرطان در یمن گزارش شد که

نابخردی حیفومیل میکند حال آنکه شـ ــهروندان سعودی در حال
فقیرتر و بیکارتر شدن هستند.
شـ ــبکۀ تلویزیونی الحوار  :عربستان سـ ــعودی از زمان به قدرت رسیدن
ملک سلمان نیم تریلیون دالر از دست دادهاست .بر اساس آمار و ارقام
موثقی که پایگاه عربی  21منتشر کرد ،عربستان سعودی بیش از 238
میلیارد دالر از خارج قرض کـ ــرده و  278میلیارد دالر نیز از ذخایر خود
برداشت کردهاست .جدیدترین گزارش بانک مرکزی عربستان سعودی
بر اساس گزارشها ،ذخایر ارزی عربستان سعودی از  732میلیارد دالر
در سال  2014م .به  453میلیارد دالر در دسامبر  2020م .رسیدهاست
که  40درصد کاهش نشان میدهد .عربستان سعودی همچنین ّ
طی
ماههای نخست شیوع ویروس کرونا  50میلیارد دالر از ذخایر ارزی خود
را از دست داد .عربستان بودجۀ خود را با انتشار اوراق بهادار و برداشت
از ذخایر دولت در بانک مرکزی تأمین میکند ،اما پیشبینی میشـ ــود
بدهیهای دولتی از  11/8میلیارد دالر در سـ ــال  2014م .به حدود 250
میلیارد دالر در پایان سال  2021م .برسد!
بلومبـ ــرگ :نباید از اظهــــار نظر بایدن دربارۀ اعـ ــام پایان حمایت آمریکا
از عملیات تهاجمی ســــعودی در یمـ ــن و توصیف این جنگ به عنوان
«یک فاجعۀ انســــانی و راهبردی» تعجب کرد .بخـ ــش زیادی از حزب
بایدن دست از رژیم سعودی شستهاست-بهویژه ،پس از آنکه عوامل
سعودی جمال خاشقجی (ستوننویس روزنامۀ واشنگتن ُپست) را به
قتل رساندند و جسد او را تکهتکه کردند.
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نشان میدهد کاهش ذخایر ارزی این کشور ادامه دارد.

اما اشتباه است که اقدام اولیۀ دولت بایدن برای بازتعریف روابط آمریکا
با قدیمیترین متحــــد خود در خاورمیانه (عربسـ ــتان) را خیلی جدی
و معنــــادار تصور کنیــــم .برخالف اعضای کنگــــره ،رئیسجمهور آمریکا
ً
نمیتواند صرفا در مورد یک مسئله موضعگیری کند-او باید در مورد
آن سیاستگذاری هم بکند.
به همین دلیل است که توجه به سایر اظهارات بایدن مهم است .وی
متعهد شد که از احیای گفتوگوهای صلح بین سعودیها و شورشیان
حوثی [جنبش انصاراهلل] در یمن ،که دیرزمانی است مسکوت مانده،
محافظت از آن در برابر هواپیماهای بیسرنشـ ــین ،موشکها ،و سایر
تهدیدات حمایت کند .در واقع ،بایدن عالقهمند است روابط آمریکا و
عربستان سعودی را ترمیم کند ،نه اینکه به پایان برساند.
استقبال انصاراهلل از صلح در عین آمادگی برای دفاع و تالفی

شـ ــبکۀ تلویزیونـ ــی الجزیره :محمد علــــی الحوثی ،از مســــئوالن جنبش
انصاراهلل ،گفت« :آنچه صلح را محقق میکند درخواستها [برای صلح]
نیســــت ،بلکه توافقهای امضاشده اسـ ــت .وی در توییتی در حساب
کاربری خود افزود« :هرگونه درخواست [برای صلح] که انصاراهلل شاهد
اجرای واقعی آن نباشــــند فقط در ّ
حد ابراز احساسـ ــات اسـ ــت ....ا گر
دربارۀ اهداف درســــت دعوتکنندگان به برپایی صلح اطمینان خاطر
یابیم ،میتوانیم چنین احساسی را پاسخ دهیم .همزمان با اقدام برای
توقف تجاوز و محاصــــره و امضای توافقنامه ،میتوان اقدامات عملی
انجام داد».
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و همچنین ادامۀ فروش سالحهای دفاعی به عربستان سعودی برای

المسـ ــیره :در پــــی حملــــۀ پهپــــادی نیروهای مســــلح یمن به آشـ ــیانۀ
َ
جنگندههای رژیم ِآل سعود در فرودگاه ابها ،سخنگوی نیروهای مسلح
یمن تأ کید کرد که این حمله پاسخ به ادامۀ حمالت هوایی و محاصرۀ
ظالمانۀ یمن اســــت .وی تأ کید کرد که تا زمانی کـ ــه تجاوز و محاصره
ادامه دارد ،عملیات ما نیز ادامه خواهد داشت-همانگونه که خداوند
بزرگ فرمود« :ا گر کسی به شما تعدی کرد ،همانگونه که به شما تعدی
َ
َ َ ََ ُ
َ
یکم َف َ
اعتدوا َعل ِیه
کردهاســــت مقابلهبهمثل کنید( ».ف َم ِن اعتــــدی عل
َ ُ
بمثل َما َ
اعت َدی َعلیکم).
ِِ ِ

المیادین :سرتیپ یحیی سریع ،سخنگوی نیروهای ارتش و کمیتههای
مردمی یمن ،گفت« :نیروی پهپادی یمن آشیانۀ هواپیماهای نظامی
َ
را در فرودگاه بینالمللی ابها [در عربستان سعودی] هدف قرار دادند».
او افزود« :در این عملیات از چهار فروند پهپاد صماد  3و قاصف ِکــ ــی2
استفادهشد،وآشیانۀجنگندههابادقتهدفقرار گرفت.نظاممتجاوز
سعودی هشدارهای سـ ــابق ما را دربارۀ استفاده نکردن از فرودگاههای
مسافربری به عنوان اهداف نظامی نادیده گرفت .این حمله پاسخی به
ادامۀ حمالت هوایی و ادامۀ محاصرۀ ظالمانۀ یمن بود».
نتیجهگیری

( )1رســــانههای جهان و حتی منطقه به مسئولیت خود در قبال یمن
عمل نکرده و نتوانســــتهاند حساسـ ــیت افکار عمومی را علیه جنایات
صورتگرفته در این جنگ برانگیزند و آن را به یک موضوع و دستور کار
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ائتالف سعودی حتی مانع ماهیگیری توسط صیادان یمنی میشود.

بینالمللی تبدیل کنند .این بار مسـ ــئولیت رسانههای حامی ملت و
دولت منتخب آن (به رهبری انصاراهلل) را سنگینتر کردهاست.
از زمانی که تجاوز عربستان و امارات به یمن آغاز شد ،روزی نبودهاست
که فاجعهای انســــانی در این کشـ ــور روی ندهد .بخش عمدۀ فجایع
انسانی به مناطق تحت کنترل انصاراهلل مربوط است چون این مناطق
هر روز از هوا توسط جنگندههای سعودی و اماراتی بمباران میشود و
از زمین و دریا هم تحت محاصره قرار دارد.
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ائتالف سعودی اجازۀ رسیدن سوخت به مردم یمن را نمیدهد.

نزدیک به  20میلیون انسان بیگناه در این منطقه به طور دستهجمعی
مجازات میشــــوند؛ از این دید ،یمن به یک غزۀ بزرگتر تبدیل شـ ــده
اســــتّ .
طی شش سال گذشـ ــته ،اوضاع این مناطق و فجایع انسانی
حا کم بر آن مورد غفلت مجامع جهانی و رسانههای غربی و عربی واقع
شدهاســــت .در مواردی هم که این مجامع با تأخیر به انتشـ ــار گزارش
اقدام کردهاند ،رســــانههای عمدۀ خبری جهان یا بی سر و صدا از کنار
آن گذشتهاند یا اینکه حدا کثر به انتشار تکخبر بسنده کرده و از ایجاد

دست کم
حساسیت و گفتمان جهانی در قبال آن پرهیز کردهاند-که ِ
یک دلیلش دالرهای سعودی بودهاست.
ً
با این حال ،این رسانهها اخیرا تبلیغات گستردهای دربارۀ شهر مأرب به
راه انداخته و از روی دادن فاجعۀ انسانی در این شهر سخن گفتهاند،
حــــال آنکه این شــــهر تحت کنترل نیروهــــای اشــــغالگر و از تحریمها و
محاصره دور بودهاست؛ بنابراین ،هدف از به راه انداختن این تبلیغات
ایجاد مانع بر ســــر راه آزادسـ ــازی این شـ ــهر راهبردی از دست مزدوران
سعودی اســــت .حتی گفته میشـ ــود هدف اصلی از رایزنیهای اخیر
شهر مأرب است.
نیروهــــای انصــــاراهلل مدتهاســــت کــــه خــــود را بــــه دروازۀ این شـ ــهر
رســــاندهاند .در واقع ،شهر به لحاظ نظامی سـ ــقوط کردهاست ،اما به
دالیل انسانی ،انصاراهلل از ورود به شهر خودداری میکنند؛ ضمن اینکه
از این طریق تالش میکنند جلوی بمباران تأسیسـ ــات نفتی این شهر
توسط هواپیماهای سعودی را بگیرند.
چند عامل باعث شدهاسـ ــت که انصاراهلل به فکر آزادسازی شهر مأرب
بیفتد( :الــــف) اینکه طرفهــــای متجاوز را نه به یــــک آتشبس موقت
متناسب با نیاز آنها بلکه به برقراری صلح واقعی وادار کند( ،ب) قدرت
پیش رو تقویت کند و برتریهای نظامی
چانهزنی خود را در مذا کرات ِ

خود را بیش از پیش محکم سازد( ،پ) به نظر میرسد با سران و عشایر
برای آزادسازی مأرب به توافق رسیدهاند.
توافق انصاراهلل با سران شهر مأرب میتواند به آزادسازی سریع شهر با
تلفات کم یا بدون تلفات بینجامد ،و این امر ادعای رسانههای غربی و
سعودی دربارۀ بروز فاجعۀ انسانی در مأرب را باطل میکند .عربستان و
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گریفیتس ،نمایندۀ ســــازمان ملل در امور یمن ،جلوگیری از آزادسازی

نیروهای مزدور تحت امرش ،که اهرمی برای حفظ این شهر ندارند ،به
جنجال تبلیغاتی دربارۀ فاجعۀ انسانی دست زدهاند حال آنکه فاجعۀ
انسانی واقعی نه در مأرب که در سایر مناطق یمن در حال وقوع است،
ِ
اما از دید رسانههای غربی و سعودی پنهان ماندهاست.

کارشناســان از توقــف فعالیــت اتاقهــای عمــل و بخشهــای دیالیز در
بیمارستانهای یمن به دلیل کمبود سوخت خبر میدهند.

دادهاســــت گامی به جلوســــت ،امــــا تأخیر آمریکا در این زمینه سـ ــبب
شدهاســــت که ّ
طی شش ســــال چند صد هزار نفر از مردم یمن کشته
یا زخمی یا معلول شــــوند و چند  100میلیارد دالر خسارت به این کشور
وارد شود.
هــــر وقت از صلح صحبت میشــــود ،از این هیچ حرفی زده نمیشـ ــود
که تکلیف تلفات و خرابیهای شــــش سال گذشــــته چه خواهد شد.
دولت بایدن ،که با صدور دسـ ــتور توقف کمکهای تسلیحاتی آمریکا
به نوعی به مشــــارکت آمریکا در این جنگ اذعان و اعتراف کردهاست،
تسلیحاتی چند سـ ــال گذشته به عربستان و امارات
بابت کمکهای
ِ
چه اقدام جبرانیای میتواند انجام دهد؟

( )3جنگ در یمن در دورۀ دموکراتها شـ ــروع شد-بایدن در آن زمان
معاون اوباما بود .بنسـ ــلمان نتوانست جنگ را در یمن یکسره کند و
نه تنها آبروی عربســــتان بلکه آبروی آمریکا و سالح آمریکایی را نیز برد.
معنای اینکه دولت بایدن در پی پایان جنگ اسـ ــت این نیست که او
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( )2اینکــــه دولــــت نوپای بایــــدن پایان جنــــگ یمــــن را در اولویت قرار

ضد جنگ اســــت؛ او در واقع ّ
ّ
ضد نتایجی اسـ ــت که بنسلمان در این
جنگ به بار آورد!
فاطمــه ،مــادر یمنــی ،در حالی که کودکش را در آغــوش گرفته بود و به
ســوی جای امنی میدو یــد هدف گلولهباران هواپیمــای آمریکایی قرار
گرفت.
( )4رگههایی از پسلرزههای پایان جنگ یمن در داخل عربستان دیده
اســــتان ریاض ،قصیم ،و حائل اسـ ــت-از اعتراضات مردمی دور بود.
اسماعیلی
نشین شرق و
دولت اعتراضهای پیرامونی در مناطق شیعه ِ
ِ
جنوب را ســــرکوب میکرد و از این بابت مشـ ــروعیت داخلی به دسـ ــت
میآورد .اما بهتازگی تظاهراتی در اسـ ــتان قصیم در مرکز عربسـ ــتان در
اعتراض به فقر صورت گرفتهاست که میتواند بعد از پایان جنگ یمن
تشدید شود.
استان قصیم ،در کنار نجد و ریاض ،یکی از سه استان مرکزی است که
بافت ُســــنی وهابی دارد و صاحب قدرت است .چنین تظاهراتی علیه
فقر نشــــان میدهد که بین قبایل توافقات جدیدی صورت گرفته که
طرح چراها از سوی مردم
از بروز تحوالت جدید حکایت دارد .احتمال ِ
در مرحلۀ بعد از پایان جنگ وجود دارد :چرا عربستان وارد این جنگ

شــــد؟ چرا با استفاده از بهترین تسلیحات نتوانسـ ــت پیروز شود؟ چرا
بیش از  400میلیارد دالر در جنگی هزینه کرد که سرانجامش شکست
و خواری بود؟
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میشود .تا کنون هستۀ مرکزی عربســــتان-یعنی نجد که شامل سه

( )5دورۀ پــــس از جنگ حسـ ــاس و مهـ ــم خواهد بود .آمریـ ــکا و دولت
بایدن شروط خود را در مرحلۀ بعد از جنگ مطرح خواهند کرد ،و لزوم
گفتوگوهــــای فرا گیر داخلی از جملۀ آنها خواهد بود .انصاراهلل از این
گفتوگوها استقبال کرده و میکند ،اما احتمال اینکه اختالفات داخلی
در مرحلۀ بعد از جنگ تشدید شود و حتی جنگ با عربستان به جنگ
داخلی تبدیل شود وجود دارد.
چه بســــا آمریکا و عربستان از طریق دیپلماسـ ــی در پی کسب اهدافی
باشــــند که از خــــال جنگ به دســــت نیامد .بــــرای مثــــال ،بایدن در
تنگهها بابالمندب است که برای آمریکا ،اسرائیل ،و عربستان حیاتی
است .در مجموع ،پایان جنگ به منزلۀ شروع طرح مطالبات سیاسی
جدیدی از سوی طرفهای درگیر و حامیان آنها خواهد بود.
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ســــخنرانی خود بر لزوم سیطرۀ آمریکا بر تنگهها تأ کید کرد .یکی از این

