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4سخن نخست: بهار می رسد از راه

6غرب در مقابل سه بن بست و یک فقر  راهبردی

یکا به افزایش تضاد های خارجی نیاز دارد؟ 19آیا آمر

یکا قدرت برتر اما در حال افوِل جهان است 38میزگرد ماه 1: آمر

71میزگرد ماه 2: انقالب اسالمی ایران و نظام جهانی امروز

117گفت وگو با محمدسرور رجایی: شعر  و ادبیات افغانستان

141تحوالت یمن در آینۀ رسانه ها



 مرا که یار نباشد، هبار را چه کمن؟

که بــــا نوهبار بــــازآیی امیــــد بــــود 

 هبار، یب گِل روی نگار را چه کمن؟

کمن؟ مالمِت دل اّمیــــدوار را چه 

یا مقلب القلوب و االبصار...

محید سبزواری



بهار می رسـد از  راه...

ســخن نخسـت



5 
حۀ

صف
 / 

69
-6

8 
ارۀ

شم
ی/ 

الم
س

گ ا
هن

فر

سال جدید فراِرسید! با آغاز سال جدید، قرن جدید-بر اساس تقویم 

هجری شمســــی-چهره نمود، وچهل و ســــومین سال مقاومت ملت 

ایران زیر پرچم امامت محمدی در برابر سلطۀ سیاه سفیانی بر جهان 

آغاز شد.

مبدأ تاریخ ما مسلمانان هجرت پیامبر؟ص؟ از مکه به مدینه است، ولی 

گویای ُبعد عظیمی از تاریخ اسام نیست؛ آنچه  این هجرت به تنهایی 

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

که یک اصل مترقی سیاسی-عبادی  الگوی امامت در مدینه اســــت، 

گفت آغاز عملِی امامــــت محمدی در مدینه  اســــت. در حقیقت، باید 

که تا امروز  مبدأ تاریخ ما مسلمانان جهان است، و این حقیقتی است 

کافی نشده است. سال جدید نخستین سال از قرن جدید  به آن توجه 

و آغاز پانزدهمین قرن امامت محمدی در مدینه اســــت. در این قرن، 

که در راه احیای امامت محمدی در  مســــلمانان جهان باید بکوشــــند 

سراسر قلمرو اسامی قدم های بلند و سنجیده بردارند.

گاهی  گاهی-خداآ امامت محمــــدی بر دو اصِل مردم ســــاالری و خودآ

کامًا  استوار است. این دو اصل، در نظام جمهوری اسامی، به صورت 

دقیق و روشن در قانون اساسی ایران متجّسم شده است. اصل والیت 
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فقیه برگرفته از اصل والیت خدا و پیامبر؟ص؟ و امام؟ع؟ است. در زمان 

غیبت امام معصوم؟ع؟، امت باید ولّی فقیه را شناسایی و از او پیروی 

کند و بدین وسیله در مسیِر سیر الی اهلل به حرکت درآید.

که بارقــــه ای از خورشــــید امامت محمدی  نظام جمهوری اســــامی، 

اســــت، تــــا امروز برکات زیــــادی برای ایــــران و مســــلمانان و حتی تمام 

جهانیان داشته است. فروپاشــــی نظام جهانی دوقطبی، ایجاد محور 

مقاومت اسامی ضّد صهیونیستی، بیداری مسلمانان جهان و حتی 

کشورهای  مردم غیِر نژادپرست آمریکا، پیدایش حرکت های مترقی در 

گون، و پیشرفت علمی و صنعتی و آموزشی و اقتصادی و سیاسی  گونا

ایران همه از برکات انقاب اســــامی و نظام جمهوری اسامی در ایران 

است.

آغاز سال جدید و قرن جدید را تبریک عرض می کنیم و تداوم راه انقاب 

گران قدِر آن-به ویژه، شهیدان  اسامی و حفظ حرمت خون شهدای 

قاســــم ســــلیمانی و ابومهدی المهندس-را ازدرگاه خداوند مسئلت 

می داریم.

سردبیر



محمدحسن زورق 

غرب در مقابل سه بن بست و یک فقر  راهبردی
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غــــرب امروز در برابر ســــه بن بســــت بنیادیــــن و یک فقر راهبــــردی قرار 

گرفته است. 

اولین بن بســــت پیِش روی غرب بن بست فلســــفی است. ماتریالیسم 

غرب را در فلســــفه، جامعه شناســــی، فرهنگ، سیاســــت، و اقتصاد با 

بن بست روبه رو کرده است؛ اما بن بست اصلی غرب بن بست در فلسفۀ 

ماتریالیسم است.

ماده پرستی یا ماتریالیسم از ابتدایی ترین اندیشه ها در جامعۀ بشری 

کمتر ریشــــۀ دیرینه تری  بــــوده و به ویــــژه در جوامعی با رشــــد فکــــری 

داشته است.

ماده گرایی یا ماده باوری )naturalism( می گوید هستی جز ماده و انرژی 

گرفته است.  چیز دیگری نیســــت. این باور از حواس انسان سرچشمه 

چون حواس پنج گانۀ انســــان جز ماده و انرژی چیز دیگری را نمی تواند 

تشــــخیص دهد، پیروان این دیدگاه نتیجه می گیرند چیز دیگری-که 

به وسیلۀ حواس ما قابل تشخیص نباشد-حتمًا و الزامًا وجود ندارد. 

ماتریالیسم پیوند نزدیکی با فیزیکالیسم و شیءباوری دارد. فیزیکالیسم 

می گوید جز فیزیک چیزی وجود ندارد و فراتر از فیزیک چیزی نیســــت 
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چــــون هرچه فراتر از فیزیک باشــــد از حواس ما نیز فراتــــر خواهد بود، و 

چون فراتر از حواس ما چیزی وجود ندارد پس به فرافیزیک یا متافیزیک 

گفت ماتریالیسم و فیزیکالیسم دو نام  نمی توان باور داشــــت. می توان 

برای یک نگرش واحدند، و انســــان ماتریالیست و انسان فیزیکالیست 

الزامًا و طبعًا یک انسان است.

ین اندیشه های جامعۀ بشری بوده است. یالیسم از ابتدایی تر ماتر

ماتریالیسم می گوید اشیای بی نهایت زیاد و متنوعی که انسان را احاطه 

کیهانی(  کوچک تریــــن ذرات اتم تا عظیم ترین ســــتارگان  کرده انــــد )از 

گرفته تا  بی جان هســــتند، و برخــــی دیگر )از موجــــودات تک ســــلولی 

موجودات ُپرسلولی نظیر انسان( چیزی جز ترکیبی از ماده نیستند و از 

گون به وجود می آیند. گونا کنش مواد  کنش و وا

گاهی و دانایی و عشــــق و  گر آ که ا البته ماتریالیســــم توضیح نمی دهد 

گر  آزادی از ترکیب های شــــیمیایی هستند چرا قابل تجزیه نیستند، و ا

تجزیه شوند به کدام عناصِر جدول مندلیف بر خواهند گشت!

ماتریالیســــت ها امور غیِر مادی، نظیر روح و معنا، را از ویژگی های ماده 

که عناصر مادی تحت شــــرایطی خواّص  می پندارند و تصــــور می کنند 

ویژه ای پیدا می کنند که به آن ها جان یا اندیشه یا معنا گفته می شود و 

که آنچه خارج از قالب احساس و  نهایتًا بر این تصور پافشاری می کنند 

لمس انسان باشد اصًا وجود خارجی ندارد.

که ماتریالیســــم در جوامع باستانی و در چین قدیم در  برخی معتقدند 

ک و مغز ظاهر شد. در هند قدیم  قالب اعتقاد به چوب و آب و آتش و خا

ک است. این نظر در  نیز تصور می شد هســــتی ُمرکب از آب و آتش و خا
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یونان قدیم نیز پذیرفته شده بود و تصور می کردند هستی آب و آتش و 

که ماتریالیست بودند  ک و هواســــت. از جمله افراد دنیای باستان  خا

که هرچه قابل حس نباشد موجود هم  اپیکور اســــت. او خیال می کرد 

که چینی ها و هندی ها تنها عناصر  کرد  نیســــت. البته، می توان تصور 

طبیعت را چنین تصور می کردند و منکر فراطبیعت نبودند.

پس از رنسانس، جریان ســــامی بر اندیشۀ انسان اروپایی مسلط شد. 

این جریان ترکیبی از ارتجاع عرب با تمایات مادی گرایانه و ارتجاع یهود 

با تمایات نژادپرستانه بود. ترکیب ماتریالیسم و نژادپرستی پایه های 

اصلی رنســــانس را پدید آورد. ارتجاع عرب در تجربیات تاریخِی تعارض 

که مکتب  شــــرک ُقرشــــی و توحید نبوی ریشــــه داشــــت. این ارتجاع، 

سفیانی را درون خود پروراند، نهایتًا به اصالت طبیعت و اصالت لذت 

و اصالت قدرت معتقد شد-این ها سه اصل اندیشۀ سفیانی در عمل 

سیاسی و کنش اجتماعی و روند اقتصادی بوده است.

در قــــرون 18 و 19 میــــادی، ماتریالیســــم دوران شــــادابِی خــــود را 

کرد. پیشــــرفت فناوری، افزایش تولید، پیشــــرفت در درمان  ســــپری 

بیماری های عفونی، رشــــد وســــایل ارتباط جمعی، و موفقیت های 

نظامی غرب زمینۀ ســــلطۀ این اندیشــــه را بر بســــیاری از روشنفکران 

جهان فراهم آورد.

به تدریــــج، با پیشــــرفت دانش بشــــری، پایه های اقتدار این اندیشــــه 

که هســــتی با آنچه به  فروریخــــت. امروز، به طــــور طبیعی، این فرضیه 

وســــیلۀ حواس انسان درک می شود مســــاوی است با شکست روبه رو 

شده اســــت: محدودیت هــــای انکارناپذیر حواس انســــان از یک ســــو 

که حواس انسان به طور مرتب و منظم مرتکب می شوند از  خطاهایی 

کرده اند. سوی دیگر ابطال این فرضیه را نمایان 
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گونــــی در فضــــای  گونا کــــه شــــاخه های  ماتریالیســــم درختــــی بــــود 

جامعه شناســــی، سیاســــت، اقتصاد، ارتباطات، سیاســــت، فرهنگ، 

فلسفه، هنر، و اخاق پدید آورد.

کرد، در  ماتریالیسم در جامعه شناســــی داروینیسم اجتماعی را تقویت 

کیاولیسم و میلیتاریسم و امپریالیسم شد،  سیاست موجب پیدایش ما

در اقتصاد دو مکتب مارکسیسم و کاپیتالیسم را ایجاد کرد، در ارتباطات 

سیاسی لیبرالیســــم و اومانیســــم را پرورش داد، در فرهنگ به تقویت 

پلورالیسم و نیهیلسم منجر شد، در فلسفه پوزیتیویسم و اومانیسم و 

سکوالریســــم را بال و پر داد، در هنر منجر به پیدایش مکتِب هنر برای 

هنر شــــد، و در اخاق نسبیت گرایی 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 نگرانی های روحی، اضطراب، افسردگی، روان پریشی، 

پایی حاکم شد. یخ بر اندیشــۀ انســان ارو یان ســامِی تار پس از رنســانس، جر
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گردید. بعضی از چهره های مشــــهور اندیشــــۀ  و بیماری های روان تنی 

گوست کنِت فرانسوی( در اثر اضطراب وروان پریشی  ماتریالیسم )ماننِد ا

با خودکشی به زندگی خود پایان دادند.

امروز، ماتریالیســــم در تمام وجوه خود با بن بســــت روبه رو شده اســــت 

که انســــان با آن ها روبه روست  و نمی تواند به پرســــش های بنیادینی 

پاسخی قانع کننده دهد.

یخِی تعارض شرک ُقرشی و توحید نبوی  ارتجاع عرب در تجربیات تار

یشه داشته است. ر

که اولین ســــتون اقتدار و پیشــــرفت تمدن غــــرب پایه و  گــــر بپذیریم  ا

ستون فلســــفی آن )یعنی ماتریالیســــم( است، دموکراســــی نمادین و 

لیبرالیسم غربی دومین ستون این بناست. نظام سیاسی در غرب نماِد 

کم بر غرب  دموکراتیک و نهاِد اتوکراتیک دارد و از آریستوکراسِی سامی حا

حمایت می کند. این ساختار دوگانه در تمام کشورهای غربی مشاهده 

می شود. نهاِد قدرت، یعنی خاندان های سلطنتی و کان سرمایه داران 

غربــــی و صاحبــــان اصلــــی شــــرکت های چندملیتی، معمــــواًل ارتش، 

نهادهای امنیتی، و رســــانه ها در اختیار دارد؛ نماِد قدرت نیز در اختیار 

که معمواًل از یکی از دو حزب اصلی زمام امور را  بازیگران سیاسی است، 

در دست می گیرند. در انگلستان دو حزب کارگر و محافظه کار و در آمریکا 

دو حزب دموکرات و جمهوری خواه مسئولیت حفظ نمادین قدرت و 

نمایش جریان انتقال قدرت را بر عهده دارند.

امروز، با به قدرت رسیدن نمادیِن افرادی ماننِد جرج بوش پسر، دونالد 

ترامپ، و جو بایدن در آمریکا و سیاستمداران دنباله رِو آن ها )نظیر تونی 
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بلر و بوریس جانســــون در انگلستان( لیبرالیسم و دموکراسِی مبتنی بر 

آن نیز با بحران روبه رو شــــده، یا الاقل نقاط ضعف بنیادین آن آشــــکار 

شده است. آنچه در آمریکا مشاهده می شود 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 اساســــی افراد و فرصت برابر 

کثریت مطلق مردم  برای همه و آزادی اندیشــــه را وعده داد؛ ولی امروز ا

کشــــور حقوق شهروندان بر اساس رنگ  که در این  در آمریکا معتقدند 

پوست و نژادشان تعیین می شــــود و حقوق رنگین پوستان-به ویژه، 

که با جلیقۀ  سیاه پوستان-ضایع می شــــود، مردم فرانسه ماه هاست 

زرد به خیابان ها می ریزند و معتقدند در فرانســــه آزادی وجود ندارد، و 

کشورهای غربی )ماننِد انگلستان( به  شبیه چنین اعتراضاتی در سایر 

چشم می خورد. بن بســــت در لیبرالیسم دومین بن بست غرب پس از 

ماتریالیسم است.

کاپیتالیسم  کاپیتالیســــم مربوط اســــت.  ســــومین بن بســــت غرب به 

که پایۀ آن بر مالکیت خصوصی ابزار تولید  یک نظام اقتصادی اســــت 

که غرب، با تکیه بر فناوری و تجهیزات  اقتصادی اســــتوار است. از آنجا 

گرفته است،  و نیروی نظامی، ابزار تولید را در مقیاس جهانی در اختیار 

کاپیتالیسم به اهرمی برای تسلط غرب بر جهان تبدیل شده است.
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کشــــورهای آلمان و  که  اصواًل، جنگ جهانی دوم به این دلیل رخ داد 

کم بر غرب، صنعتی شده و  ایتالیا و ژاپن، خارج از کنترِل نهاِد قدرت حا

سلطۀ جهانی غرب را تهدید می کردند. امروز نیز چین ِبدان جهت مورد 

که توانسته تا حّد زیادی اقتصاد  گرفته  کینه توزی آمریکا قرار  خشــــم و 

جهانــــی را تحــــت تأثیر قرار دهد و بر تســــلط مطلق غرب بــــر ابزار تولید 

خدشه وارد کند. 

کشــــورهای غربی به پیدایش شکاف های  کاپیتالیســــم حتی در درون 

عظیم طبقاتی منجر شده اســــت. در آمریکا، امروز ده ها میلیون نفر زیر 

خّط فقر زندگی می کنند. در فرانسه، انگلستان، ایتالیا، و حتی کشورهای 

نسبتًا کم جمعیت ماننِد هلند، شرایط اجتماعی از نظر تقسیم مواهب 

کارگر، پلیس در این  عمومی رضایت بخش نیســــت. )هر ســــال، در روز 

کاپیتالیسم پیِش  کشورها به حالت آماده باش درمی آید.( افقی فراتر از 

کشــــورهای غربی نیســــت، و غرب در اقتصاد با بن بســــت  روی اقتصاد 

یالیسم، به کمک ساینتیسم، به جوامع صنعتی آسایش داد؛ اما آرامش را  ماتر

از آن ها گرفت.
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کاپیتالیســــم دولتی )که با نام سوسیالیسم  کاپیتالیستی روبه روست. 

کاپیتالیسم  شناخته می شود و شوروی پرچمدار آن بود( فروریخت، و 

بخش خصوصی )که آمریکا پرچمدار آن است( در حال فروریختن است.

کالن ســرمایه دارها، در  نهــاد قــدرت، یعنــی خاندان هــای ســلطنتی و 

کشورهای غربی ارتش و نهادهای امنیتی و رسانه ها را در اختیار دارند.

به این ســــه بحران، بحران فقر عقانیت سیاســــی و بحران ضعف ِخرد 

که به رغم  ارتباطی نیز افزوده شده است. زمامداران غربی توجه ندارند 

پیشــــرفت رســــانه های غربی در روش های اغوا و شرطی سازی و فریب 

افکار عمومــــی، تناقضات موجود در نظر/بیــــان و عمل/رفتار موجب 

کشورهای غربی-علیه  شده افکار عمومی جهانیان-حتی در داخل 

کمه برانگیخته و از آن ها خشمگین شود. طبقۀ حا

کرده است،  غرب با مجمع عمومی ســــازمان ملل نمادی متکثر ایجاد 

ولی این نماد را با تأســــیس شــــورای امنیت ســــازمان ملــــل محدود و 

کشــــور یک رأی در شورای  مخدوش می کند. از ســــوی دیگر، اصِل هر 

امنیت پذیرفته شــــده، ولی در عمل با حّق وتوی پنج کشور )انگلیس، 

کشورهای  آمریکا، فرانسه، روسیه، و چین( نقض شده است. در میان 

صاحب حّق وتو نیز سه کشوِر آمریکا و انگلیس و ]تا حدی[ فرانسه عمًا 

اقتدار و تأثیر بیشتری دارند.

غرب از یک ســــو از مبارزه با نژادپرستی دم می زند-و برای این منظور 

مردانی نظیِر نلسون ماندال را به عنوان حجت عینِی پایان نژادپرستی 

در غرب مطرح می کند-و از ســــوی دیگر از نظام آپارتاید در فلســــطین 

ِاشــــغالی حمایت می کند. غرب مدعی طرف داری از دموکراسی است؛ 
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ولی در جمهوری اسامی ایران، ونزوئا، شیلی )در زمان سالوادور آلنده(، 

گوئه )در عصر انقاب ساندنیستی(، و نقاط دیگر با دموکراسی ها  نیکارا

می جنگد و دشــــمنی می ورزد. از سوی دیگر، غرب رژیم های مستبد و 

کم بر عربســــتان، اردن، بحرین و... و دیکتاتورهایی نظیِر  دیکتاتوِر حا

که  محمدرضا پهلوی، محمد بن سلمان، پینوشه، و وان تیو را تا آنجا 

می تواند مورد حمایت بی دریغ قرار می دهد. 

غرب از یک سو از حقوق بشر دم می زند و از دیگر سو به سرکوب گستردۀ 

سیاهان می پردازد. غرب از یک ســــو دم از حمایت از آزادی می زند و از 

ســــوی دیگر حرکت های آزادی خواهانۀ حزب اهلل لبنان، جهاد اسامی 

کی  و حماس در فلســــطین، انصاراهلل یمن، نهضت اســــامی شیخ زکزا

در نیجریــــه، و ده ها نمونۀ دیگــــر را بی رحمانه ســــرکوب می کند. غرب 

به بازداشــــت یک ناراضی روس به اتهام فســــاد مالی اعتراض می کند، 

کوچــــه و خیابان بدون جرم و  اما پلیس آمریکا ســــاالنه صدها نفر را در 

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

لیبرال دموکراسی غربی آشکار شد .
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کمه به گلوله می بندد یا خفه می کند. غرب از یک سو از حقوق زنان  محا

دم می زند و از سوی دیگر از طریق تجارت جنسی در جهان و از طریق 

کاالهای تصویری سود سرشــــاری به دست می آورد. غرب  رســــانه ها و 

از یک ســــو از حقوق بشر دم می زند و از دیگر سو فرزندان خانواده های 

التین تبار را از والدینشــــان جدا می کند و در نقاط مختلف به تعقیب و 

کستانی، عرب، ویتنامی،  بازداشت و شکنجۀ جوانان افغانســــتانی، پا

مکزیکی، و... دست می زند.

غرب از یک ســــو از صلح دم می زند و از طرف دیگر در تمام جنگ های 

کرۀ زمین، مستقیم یا غیِر مستقیم، همیشه یک طرف جنگ  سراســــر 

بوده اســــت. غرب از یک سو از مخالفت با تروریسم دم می زند و از دیگر 

گروه های تروریستِی القاعده، طالبان، داعش، و... را پدید می آورد  سو 

یا هر کس را مطلوب نمی داند ترور می کند. غرب از یک سو از حّق تعیین 

سرنوشت برای همۀ بشریت دم می زند و از طرف دیگر این حق را برای 

سرخ پوستان، سیاه پوستان، فلسطینی ها، یمنی ها، و... قائل نیست.

یالیســم بر جهان را تا امروز امکان پذیر کرده است. کاپیتالیســم تداوم سلطۀ امپر
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با این همه، زمامداران غربی از مسئوالن رسانه های خود انتظار معجزه 

دارنــــد و از آن هــــا می خواهند همۀ این تناقضات را از چشــــم جهانیان 

که  کشوری  بپوشــــانند و هر شخص یا جریان سیاسی و اجتماعی یا هر 

کنند را به عنوان دشــــمن بشریت، مخالف آزادی، ناقض  آن ها تعیین 

حقوق بشــــر، بنیادگرا، اقتدارگرا، و... معرفی و در افکار عمومی جهانی 

ملکوک کنند. رسانه های غربی صادقانه تمام تاش خود را برای اجرای 

فرامین زمامداران غربی انجام می دهند، ولی چه کنند؟ همه را که برای 

همیشه نمی توان فریب داد!

یاد شده  امروز تناقض بین گفتار و رفتار دولت های غربی به اندازه ای ز

یب افکار عمومی نیستند. که رسانه های غربی قادر به پوشاندن آن با فر

کنونی، غرب به عقانیت سیاسی و ِخرد ارتباطی نیاز دارد.  در شــــرایط 

کاری مجنــــون وار آمریــــکا در راه حفظ واقعیت غیــــِر قابل پذیرِش  فــــدا

اســــرائیل و موجودیت غیِر قابل توجیِه رژیم های آل سعود و آل خلیفه 

نه تنها سبب بازگشت غرب به دوران طایی گذشته نمی شود که آیندۀ 

سیاه تری را پیِش روی کشورهای غربی قرار می دهد.

آیا در غرب مردانی به قدرت خواهند رسید که ظرفیت درک بحران های 

که روســــیه توانست خود را با  موجود را داشــــته باشــــند؟ آیا همان طور 

کند و در صف برندگان بازی سرنوشــــت قرار  تحوالت محیطی منطبق 

کشورهای غربی را با تحوالت جهانی منطبق  گیرد، آن ها نیز می توانند 

کــــرده و بــــه صف آینده ســــازان تاریــــخ بپیوندند؟ ترامپ می خواســــت 

استالیِن آمریکا باشد، ولی غرب امروز به یک پوتین نیاز دارد!



احمد کاظم زاده 

یکا به دلیل بحران های داخلی به افزایش  آیا آمر
تضاد های خارجی نیاز دارد؟

آرایـش سیـــاسـی جدیــد جهــــان بعد از 
یکا به قدرت رسیدن بایدن در آمر
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در دوره چهارسالۀ ریاســــت جمهوری ترامپ، روسیه تا حدود زیادی از 

مرکز توجه آمریکا خارج شد. آمریکا بر چین و ایران و تمرکز کرد، و روسیه 

کشید و تا حدودی دور از چالش سازی های غرب و آمریکا  نفس راحتی 

قرار گرفت. این موضوع حتی این شائبه را ایجاد کرد که روسیه و پوتین 

در به قدرت رساندن ترامپ نقش داشته اند. 

با این پیشینه، از قبل نیز تا حدودی قابل پیش بینی بود که به محض 

به قدرت رســــیدن دموکرات ها، چرخشی اساسی در رویکرد و سیاست 

خارجی آمریکا در قبال روسیه ایجاد شود. این پیش بینی خیلی زود به 

که بیش از چند هفته از به قدرت رسیدن  واقعیت پیوســــت: در حالی 

بایدن نگذشته، روسیه مورد حمات غرب و آمریکا قرار گرفته است.

مکس آبرامز : این کارشناس سیاسی آمریکایی و استاد امنیت بین الملل 

در توییتی نوشــــت: »ببینید آمریکایی ها چه قدر با شتاب در سیاست 

داخلی روسیه دخالت می کنند. آن ها به مدت چهار سال، با عصبانیت 

که بسیار  و  شــــدت، به دخالت های روسیه در سیاســــت داخلی آمریکا 

کنش نشان می دادند.« آبرامز همراه با  کمتر صورت مستقیم داشت وا

توییت خود پیام توییتری آنتونی بلینکن، وزیر خارجۀ آمریکا، را بازنشر 
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کردن سرکوب معترضان در روسیه، خواستار  که با محکوم  کرده اســــت 

آزادی بازداشتی ها شده است.

کاخ  یونی آسوشــــیتد پرس: ِجیک سالیوان در نشست خبری  شبکۀ تلویز

سفید در پاسخ به پرسشی دربارۀ سیاست آمریکا در قبال روسیه گفت: 

»بر خاف دولت قبل، ما گام هایی برمی داریم تا روسیه را در قبال طیفی 

کنیم. دخالت در دموکراسی  از فعالیت های شــــرارت آمیزش پاســــخگو 

در آمریکا از جملۀ این اقدامات روســــیه اســــت. این اقدامات شــــامل 

ک اروپا با تسلیحات شیمیایی است،  کردن شهروندان در خا مسموم 

که به آن ها اشاره می شود  این اقدامات شامل هک ها و حماتی است 

]حملۀ ســــایبری اخیر به آمریکا[. موارد متعدد دیگری نیز در این زمره 

کارها را هر موقع که تشخیص دهیم و به شیوه ای  قرار می گیرند. ما این 

که تشخیص دهیم انجام خواهیم داد. ما معتقدیم تحمیل کردن این 

هزینه ها و عواقب بر رفتارهای آتی روسیه تأثیر خواهد گذاشت.«

یکا در  با روی کار آمدن دموکرات ها، چرخشی اساسی در سیاست خارجی آمر

قبال روسیه ایجاد شده است.
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کی، در نشستی  یونی وابسته به آسوشــــیتد پرس: جنیفر ســــا شــــبکۀ تلویز

کاخ ســــفید، دربارۀ رویکرد دولت بایدن  خبری در جمع خبرنگاران در 

گفــــت: »رئیس جمهور ]بایدن[ چنــــد روز پیش با  در خصوص روســــیه 

گفت وگو از بیان  کرد. او در این  گفت وگو  پوتین، رئیس جمهور روسیه، 

کرملین و دولت روسیه خودداری  نگرانی هایش دربارۀ برخی اقدامات 

نکرد. بازنگری سیاست های آمریکا دربارۀ روسیه در جریان است. این 

کشــــور انجام می دهد. ما ایــــن بازنگری را دنبال  کار را تیم امنیت ملی 

کار شــــامل بررســــی حمات ســــایبری، مســــموم  کرد؛ و این  خواهیم 

که روســــیه  کــــردن الکســــی ناوالنی، و چنــــد اقدام نگران کننده اســــت 

انجام داده اســــت. ما منتظریم این بازنگری ادامه یابد و تکمیل شود. 

رئیس جمهور همواره این حق را برای خودش محفوظ نگه داشته است 

که بخواهد پاسخ دهد.« که بخواهد و هر موقع  که به شکلی 

آسوشیتد پرس: بایدن گفت: »من به طور شفاف به رئیس جمهور پوتین 

کوتاه آمدن آمریکا  گفتم: "من با ســــلف خود متفاوت هستم." روزهای 

در برابــــر تجاوزات روســــیه-در قالــــب مداخلــــه در انتخابات، حمات 

سایبری، و مسموم کردن شهروندان-به پایان رسیده است. ما در باال 

بردن هزینه های روســــیه و دفاع از دوســــتان و منافع حیاتی مان تعلل 

کار  نمی کنیم. وقتی در قالب ائتاف و همکاری با شــــرکای همفکرمان 

می کنیم، در برخورد با روسیه مؤثرتر عمل خواهیم کرد. حبس سیاسی 

الکســــی ناوالنــــی و تاش روســــیه برای ســــرکوب آزادی بیــــان و تجمع 

مســــالمت آمیز مایۀ نگرانی عمیق ما و جامعۀ بین المللی اســــت. آقای 

ناوالنی، مانند همۀ شهروندان روسیه، بر اساس قانون اساسی روسیه 

گرفته است. او به خاطر افشای  از حقوقی برخوردار است. او هدف قرار 
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 و بدون قید و شرط آزاد 
ً
گرفته است. او باید فورا فســــاد مورد هدف قرار 

شود.«

فرانس 24: جو بایدن قصد دارد در مورد روســــیه بر خاف دونالد ترامپ 

کامًا متفــــاوت از دونالد ترامپ  کرد به شــــیوه ای  گام بردارد. وی اعام 

کنش نشان خواهد داد. در همین راستا، وی اعام کرد: »روزهایی که  وا

آمریکا در برابر اقدامات تهاجمی روسیه بی تفاوت بود پایان یافته است.« 

چند نکتۀ قابل تأمل در این موضع گیری ها وجود دارد: نخست اینکه 

رویکرد غرب و دولت جدید آمریکا در قبال روســــیه ماهیت تهاجمی و 

کنش و پاسخ روسیه ماهیت تدافعی دارد؛ دوم اینکه غرب  در مقابل وا

و دولت جدید آمریکا از قدرت سخت به قدرت نرم متمایل شده اند-

هرچند این به معنای غفلت از قدرت سخت نیست. این بدین مفهوم 

که غرب و دولت بایدن جنگ نرم را با بهره گیری بیشتر از قدرت  اســــت 

نرم در اولویت قرار داده است. تهاجم به روسیه درست در زمانی آغاز شد 

که الکسی ناوالنی، مخالف و منتقد سرسخت پوتین، بافاصله بعد از به 

قدرت رسیدن بایدن همراه با همسرش از آلمان به مسکو بازگشت. به 

دنبــــال آن، موجی از تظاهرات ضّد دولتی در روســــیه به راه افتاد که در 

کمۀ ناوالنی انجامید، و این ســــوژه ای برای  نهایت به بازداشــــت و محا

یک جنگ سرد جدید بین آمریکا و روسیه شد.

خبرگــــزاری تاس: دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت ملی روسیه، 

که جو بایــــدن، رئیس جمهور جدید  کــــرد وی بر این باور اســــت  اعام 

آمریکا، در حال حاضر هیچ تصمیمی برای عادی سازی روابط با روسیه 
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 ،
ً
کرد: »ظاهرا ندارد. مدودف در مصاحبه با رســــانه های روســــی اعام 

کر ه کنندۀ ما، هم دولت جدید آمریــــکا و هم خوِد بایدن،  شــــرکای مذا

کنون این موضوع ]یعنی عادی ســــازی روابط با فدراسیون روسیه[ را  ا

عملی نمی دانند. به عقیدۀ ما، این امر اشتباه است.«

کرملین ســــخنان بایدن را در حمله به  کاخ  یون المیادین: مقامات  تلویز

کشــــور برای آزادی الکسی ناوالنی به شدت  روسیه و درخواست از این 

محکوم کردند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، از سخنان 

که امیدوار است،  گفت  کرد و  خصمانه و غیِر سازندۀ بایدن ابراز تأسف 

بــــه رغم وجود اختافات زیــــاد، برخی مبانی در مــــورد همکاری دربارۀ 

مسائل اساسی حفظ شود.

خبرگزاری فرانسه: کرملین اظهارات بسیار تهاجمی بایدن در قبال روسیه 

کرد. را محکوم 

بایــدن: مــن بــه طور شــفاف به پوتین گفتم که با ســلف خود متفاوت هســتم.
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کرد محکومیت  رویترز : امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســــه، اعام 

الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان دولت روسیه، به سه سال و نیم حبس 

»اشتباهی بزرگ« برای ثبات روسیه است.

کرد اینکه اتحادیۀ اروپا روابط خود را  کرملین اعام  خبرگزاری فرانسه: کاخ 

با روسیه به ناوالنی منوط کند »حماقت« است.

یونی فرانس 24: روابط میان اروپایی ها و روســــیه با تصمیم  شــــبکۀ تلویز

مســــکو برای اخراج سه دیپلمات آلمانی، لهستانی، و سوئدی بیش از 

کرد این افراد در تظاهرات در  کرملیــــن اعام  پیش رو به وخامت رفت. 

کرده بودند. این تظاهرات به دلیل  حمایت از الکسی ناوالنی شــــرکت 

کردند.  همه گیری ممنوع بود. در مقابل، اروپایی ها این اتهامات را رد 

کردند به عنوان ناظر تنها مشــــغول انجام  دیپلمات های اروپایی اعام 

کار خود بودند.

یکا هیچ تصمیمی برای عادی سازی  دیمیتری مدودف: رئیس جمهور جدید آمر

روابط با روسیه ندارد.
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که وخامت روابط میان  رویترز : وزارت امور خارجۀ روســــیه هشدار داد 

روســــیه و اتحادیۀ اروپا می تواند پیامدهای پیش بینی ناپذیر داشــــته 

باشد. سرگئی الوروف، وزیر امور خارجۀ روسیه-پس از دیدار با جوزپ 

که به مسکو سفر  بورل، مســــئول بلندپایۀ دستگاه دیپلماســــی اروپا، 

کرده است-این مطلب را در جمع روزنامه نگاران بیان کرد.

خبرگزاری فرانسه: منابع رسمی روســــیه از اخراج دیپلمات های آلمان و 

لهستان و سوئد در چارچوب پروندۀ الکسی ناوالنی خبر دادند.

فرانس پرس: آنگا مرکل، صدر اعظم آلمان، اقدام »توجیه ناپذیر« روسیه 

را در اخراج دیپلمات های اروپایی به دلیل شرکت در اعتراضات غیِر مجاز 

کرد. مرکل در یک  که در حمایت از الکســــی ناوالنی برگزار شــــد محکوم 

کنفرانس خبری مجازی-که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، نیز 

در آن حضور داشت-گفت: »ما اخراج این دیپلمات ها را توجیه ناپذیر 

پــا روابــط خــود را با روســیه بــه ناوالنــی منوط کند  کرملیــن: اینکــه اتحادیــۀ ارو

»حماقت« است!
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که نشان  که این جنبه ای دیگر از روســــیه اســــت  می دانیم. باور داریم 

کمیت قانون تقریبًا دور است.« پیشتر، هایکو  کشور از حا می دهد این 

گفته بود تصمیم مسکو در مورد اخراج  ماس، وزیر امور خارجۀ آلمان، 

دیپلمات های لهستانی، آلمانی، و سوئدی »بی پاسخ« نخواهد ماند. 

روسیه این دیپلمات ها را »عنصر نامطلوب« نامیده است.

که ماحظه می شــــود، بافاصله بعد از به قدرت رسیدن بایدِن  چنان 

دموکرات در آمریکا، آلکسی ناوالنی، مخالف و منتقد سرشناس روس، 

به سرعت به روسیه بازگشت. در پی آن، موج جدیدی از تظاهرات ضّد 

که به شدت از سوی غرب )اعم از دولت  پوتین در این کشور رقم خورد، 

نوپای بایدن و اروپا( حمایت سیاسی و تبلیغاتی شد. شاید روزی نباشد 

که مقامات غربی علیه روسیه حرفی نزده باشند یا در رسانه های غربی 

خبری دربارۀ این تظاهرات تبلیغاتی به راه نیفتاده باشد.

از دیگر ســــو، دولت بایــــدن، با اینکه مقابله با روســــیه را در اولویت قرار 

که با اتخاذ سیاست  داده اســــت، از چین غافل نشده و در پی آن است 

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 

که این الگو را در  کاخ سفید بر این است  همراه و همگام اســــت، تاش 

برابر چین هم اجرا کند.

کرد: »آمریکا با  رویترز : آنتونــــی بلینکن، وزیر امور خارجۀ آمریــــکا، اعام 

متحدانش همکاری می کند تا چین را به دلیل تاش در جهت تهدید 

ثبات منطقۀ اقیانوس هند/آرام-شامل تنگۀ تایوان-محکوم کند.
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گفت وگو با چین، رقیب راهبردی  کرد برای  رویترز : دولــــت بایدن اعام 

خــــود، هیچ عجلــــه ای ندارد. دولــــت بایدن قول داده اســــت رقابت ها 

که با متحدان و  کار را هنگامی انجام خواهــــد داد  کند و این  را مرتفــــع 

شرکای واشنگتن »هماهنگ« باشد.

گفــــت: »دولت  کاخ ســــفید،  کی، ســــخنگوی  خبرگزاری کیودو: جن ســــا

که در مشــــورت با متحدانش دربارۀ سیاســــت خود  بایــــدن، در حالی 

در قبــــال چیــــن بازنگــــری می کند، بــــا صبر بــــه پکن نزدیــــک خواهد 

گفت: »چین در  کنفرانســــی خبری  کاخ ســــفید در  شد.« ســــخنگوی 

حال دیکتاتورتر شــــدن در داخل و جســــورتر شــــدن در خارج اســــت. 

کنــــون امنیــــت، رفــــاه، و ارزش های مــــا را به شــــیوه های قابل  چین ا

کــــه نیازمند رویکرد جدید آمریکاســــت به چالش می کشــــد.«   توجهی 

کرد: »دولت بایدن تصمیم دارد در این خصوص از صبر  کید  کی تأ ســــا

راهبردی استفاده کند.«

البته، اعام صبر راهبردی از سوی دولت جدید آمریکا به منزلۀ آن نیست 

که آمریکا فعًا کاری به چین ندارد، بلکه درست به عکس، به این مفهوم 

که آمریکا می خواهد هزینه های رویارویی را کاهش دهد و بخشی  است 

کند. دولت بایدن در تاش اســــت تا ابعاد  از آن را متوجه متحدان خود 

جنگ نرم را علیه چین تقویت کند. با مرور اخبار و گزارش های رسانه ها، 

می توان به ابعاد و گسترۀ این جنگ پی برد.

آسوشیتد پرس: بایدن: »رهبران آمریکا باید این لحظۀ جدید را دریابند، 

که در آن اقتدارگرایی در حال رشــــد است-از جمله، چین با  لحظه ای 
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بلندپروازی هــــای روزافزونش برای رقابت با آمریکا و عزمش برای ایجاد 

اخال و خرابکاری در دموکراسی ما.«

یونی سی.ان.ان: بایدن در سخنانی در ساختمان وزارت امور  شبکۀ تلویز

خارجۀ آمریکا گفت:»ما، به صورت مستقیم، با چالش هایی که از جانب 

جدی ترین رقیب ]یعنی چین[ متوجه شکوفایی، امنیت، و ارزش های 

کــــرد. ما با سوء اســــتفاده های  دموکراتیک ماســــت مقابلــــه خواهیم 

کرد. ما با اقدامات تجاوزگرانه و قهری  اقتصادی چین مقابله خواهیم 

چیــــن مقابله می کنیم. مــــا با حمات چین به حقوق بشــــر و مالکیت 

معنوی و حقوق بشــــر مقابله می کنیم. در عین حال، آماده هستیم با 

کار در جهت منافع  که انجام ایــــن  کنیم-البته وقتی  پکن همــــکاری 

آمریکا باشد.«

ین رقیبمان ]یعنی چین[  بایدن: ما با چالش هایی که از جانب جدی تر

متوجه شــکوفایی، امنیت، و ارزش های دموکراتیک ماست به صورت 

مستقیم مقابله خواهیم کرد.

فرانس پرس : آنتونی بلینکن، وزیر امــــور خارجۀ آمریکا، در اولین تماس 

خود با چین، مقامات چینی را در مورد هنگ کنگ و مسلمانان اویغور 

تحت فشار قرار داد.

رویترز : گزینۀ مــــورد نظر رئیس جمهور آمریکا برای وزارت بازرگانی وعده 

داد که از همۀ ابزارها برای محافظت از شبکه های ارتباطی آمریکایی در 
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مقابل شرکت های چینی، ماننِد هوآوی و ِزد.تی.ای )ZTE(، استفاده 

کند.

فرانــــس پرس : جینا ریمونــــدو، وزیر بازرگانــــی آیندۀ آمریــــکا، ضمن ابراز 

کرد  تأســــف از اقدامــــات تجــــاری ناعادالنۀ غــــول اقتصاد آســــیا، اعام 

 قصــــد دارد در قبال چیــــن همچنان قاطع و حتی »تهاجمی« باشــــد.

گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، جینا ریموندو، نخستین زن  به 

که جلســــۀ اســــتماع وی به تازگی در سنا برگزار  فرماندار ایالت رود آیلند 

شد، با اشاره به قیمت شکنی چین در بازارهای فوالد و آلومینیوم که به 

گفت: »چین به وضوح رفتار ضّد  کارگران آمریکایی آسیب رسانده است 

گر من تأیید شوم، قصد  رقابتی داشته است.« وی افزود: »در نتیجه، ا

دارم ]در قبال چین[ بســــیار تهاجمی باشم تا به آمریکایی ها در مقابله 

کنم.« با این حال، وی بر موضع  کمک  با اقدامات غیِر منصفانۀ چین 

بایدن که آمریکا نمی خواهد به تنهایی پیش برود و با متحدانش رایزنی 

کرد. کید  کند تأ کرد تا تجارتی عادالنه با چین برقرار  خواهد 

رویترز : به دنبال لغو مجوز شــــبکۀ تلویزیونی چینی ســــی.جی.تی.ِان 

)CGTN( توسط نهاد تنظیم رســــانه ها در انگلیس )آفکام(، مقامات و 

شبکه های اجتماعی چین به انتقاد شدید از بی.بی.سی پرداختند.

یونی بی.بی.سی : بایدن گفت با چین در حوزه های مختلف،  شبکۀ تلویز

از جمله مسائل حقوق بشری، برخورد می کند. او دربارۀ کودتای نظامی 

در میانمار هم گفت ارتش باید قدرت را به غیِر نظامیان بسپارد.
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کنگرۀ  گروه متشــــکل از نمایندگان هر دو حــــزب آمریکا در  رویترز : یک 

کشور جنبش طرف دار دموکراســــی در هنگ کنگ را برای دریافت  این 

کردند. پنج عضو سنا  جایزۀ نوبل صلح در سال جاری میادی معرفی 

و پنج عضو مجلس نمایندگان آمریکا در نامه ای به رئیس کمیتۀ جایزۀ 

سلو )نروژ( نوشتند اعطای این جایزه موجب می شود صدای 
ُ
نوبل در ا

که از زمان بازگشــــت هنگ کنگ به چین در سال 1997 م. علیه  افرادی 

فرسایش آزادی ها می جنگند شنیده شود.

یر بازرگانی بایدن، اعالم کرد قصد دارد در قبال ]رشد  یموندو، وز جینا ر

اقتصادِی[ چین قاطع و تهاجمی باشد.

سی.بی.اس نیوز : شــــرق تباران سان فرانسیســــکو-به ویژه، در شهرک 

چینی ها-با موجی از سرقت و خشونت مواجه شده اند. خبرنگار این 

که ســــال جدید  گفت: »در حالی  گزارشــــی در این خصوص  شــــبکه در 

کنان منطقه دربارۀ  چینی این هفته شروع می شود، پلیس اوکلند به سا

افزایش سرقت ها هشدار داده است.«

کت ننشســــته و حتی در  چیــــن در برابــــر تهدیدهای جدید آمریکا ســــا

مواردی، مانند میانمار، به اقدام پیشدستانه دست زده است. برخی از 

کودتای نظامی در میانمار علیه دولت  که  تحلیلگران بر این عقیده اند 

گرفته است، و  کشــــور با حمایت و مدیریت چین صورت  غرب گرای این 

کودتایی صورت نمی گرفت. رگه هایی از  گر این حمایت ها نبود چنین  ا

کنش های جاری میان مقامات غربی  کنش و وا این ادعا را می توان در 

و آمریکایی با مقامات چینی ردیابی کرد. 
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فرانــــس پرس: کودتای میانمــــار آزمونی بــــرای ارادۀ رئیس جمهور جدید 

که این  آمریکا در دفاع از دموکراســــی در سراسر جهان اســــت-به ویژه 

وظیفه در مقایسه با 10 سال پیش بسیار حساس تر است.

کودتای نظامی در میانمار و پیش از برگزاری  فرانس پرس: یک روز پس از 

نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد، چین از جامعۀ 

بین المللی خواست که »اوضاع در میانمار را از این پیچیده تر نکنند.«

فرانس پرس: ژنرال های میانمار سه روز پس از کودتا ضّد دولت غیِر نظامی 

که ابزار  آنگ ســــان سوچی دستور دادند شــــبکۀ اجتماعی فیس بوک، 

اصلی ارتباط در میانمار اســــت، مســــدود شود. این دســــتور در حالی 

گسترش  کودتا  که درخواســــت ها برای مقاومت در برابر  صادر می شود 

یافته است.

فرانــس پــرس: کودتای میانمار آزمونی بــرای بایدن در دفاع از دموکراســی های 

غرب گراست.
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گر پاســــخ دموکراســــی های  کرد: »ا رویترز : معاون وزیر دفاع ژاپن اعام 

جهان به کودتای میانمار سبب انسداد مجراهای ارتباطی با ژنرال های 

که  کشــــور شــــود، این خطر وجود خواهد داشــــت  قدرتمند ارتش این 

میانمار به چین گرایش پیدا کند.«

رویترز : آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجۀ آمریکا، چین را در پیوستن به 

کودتای نظامی میانمار تحت  کردن  جامعــــۀ بین المللی برای محکوم 

فشار قرار داد.

که در  کردند  فرانــــس پرس: دیپلمات های حاضر در ســــازمان ملل اعام 

متن بیانیه ای که انگلیس تنظیم کرده است، بر خاف آنچه در نشست 

اضطراری رخ داد، کودتای نظامی میانمار محکوم نشد. این تغییر لحن 

که نمایندگان چین و روســــیه با محکومیت  گرفت  به دلیِل آن صورت 

کودتا در میانمار مخالفت کردند.

که مقامات  کرد  ز : وزارت امــــور خارجۀ چین در بیانیه ای اعــــام  رویتر

کشــــور امیدوارند همۀ طرف ها در میانمار بتوانند اختافات را در  این 

راســــتای قانون اساســــی و در چارچوب حقوقی و بــــا حفظ ثبات حل 

کنند.

کنش ها میان آمریکا و چین از موضوع میانمار  کنش و وا البته، دامنــــۀ 

گرفته و در مواردی با تهدیدهای  فراتر رفته و ابعاد گســــترده ای به خود 

نظامی نیز همراه شده است.
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گفت: »عبور از خطوط  رویترز : یانگ جیچی، دیپلمات ارشــــد چینی، 

قرمز چین باعث تضعیف روابط چین-آمریکا و منافع آمریکا می شود.«

کــــرد: »پکن دیگر  خبرگــــزاری فرانســــه: وزارت امــــور خارجۀ چیــــن اعام 

گذرنامه های ویژه ای را که انگلیس برای مردم هنگ کنگ صادر می کند 

به رسمیت نخواهد شناخت.«

که برای نخســــتین بار از  کرد  فرانــــس پرس: نیروی دریایی آمریکا اعام 

کشــــور از تنگۀ تایوان عبور  زمان تحلیــــف بایدن، یک ناو جنگی این 

کرد: »ناوشــــکن  کرده اســــت. ناوگان هفتم آمریــــکا در بیانیه ای اعام 

یــــو.اس.اس جــــان اس. مک کیــــن )USS John S. McCain( مســــیر 

که تایوان را از ســــرزمین اصلی چین جدا  معمول خــــود را در دریایی 

کرد.« می کند طی 

یکا در حال  بایــدن تــالش می کند نشــان دهد که امپراتوری جهانــی آمر

سقوط نیست.

که جزیرۀ تایوان همچنان به عنوان یک پروندۀ  فرانس پــــرس: در حالی 

به شــــدت حســــاس بین چین و دولت بایدن باقی اســــت، چین اعام 

که ورود جنگنده های چینی به تنگۀ تایوان هشــــداری جدی به  کــــرد 

آمریکا و »جدایی طلبان« تایوانی است. حدود 10 جنگنده و بمب افکن 

چینی اخیرًا وارد منطقۀ شناســــایی پدافند هوایی تایوان شدند که در 

کیلومتری سواحل تایوان قرار دارد.  محدودۀ 250-200 
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که حمایتش از تایپه »مانند یک صخره قوی«  واشنگتن اطمینان داد 

می ماند و از پکن خواست »فشارهای نظامی، دیپلماتیک، و اقتصادی 

گزارش خبرگزاری فرانسه از پکن،  کند. به  خود را بر این جزیره« متوقف 

کنش  ژو فنگ لیان، ســــخنگوی دفتر امور تایوان در دولت چین، در وا

گفت: » هدف از این رزمایش ها در تنگۀ تایوان  به این اظهارات آمریکا 

کمیت ماست.« دفاع قاطعانه از حا

گویان  فرانــــس پرس: مقامــــات تایوان از افتتــــاح دفتر تجاری خــــود در 

)کشوری در آمریکای جنوبی( خبر دادند. تایوان در پی مهار تاش های 

کردن تایپه در عرصۀ بین المللی اســــت، و آمریکا از  پکــــن برای منزوی 

کرده است. این رویداد استقبال 

گر هریک از این تحوالت در بســــتِر محلی آن ها بررســــی و  بی تردیــــد، ا

گر در بستر و  تحلیل شود، شاید نتوان ارتباطی بین آن ها قائل شد؛ اما ا

چارچوب نظام بین الملل بررسی شوند، ارتباط میان آن ها تا حدودی 

آشــــکار می شــــود. قواعد رفتار قدرت های بزرگ تا حدودی مشــــخص 

که در اغلب موارد نظــــام بین الملل را  اســــت، و همین قواعد هســــتند 

شکل می دهند. 

در مجموع، بر پایۀ آنچه از قرائن و شواهد موجود برمی آید، با به قدرت 

رســــیدن دولت دموکراِت بایدن، قواعد بازی در عرصۀ نظام بین الملل 

تا حــــدودی تغییر می کند: تهدید نرم جای تهدید ســــخت را می گیرد، 

آرایش های تهاجمی و دفاعی جدیدی از این جنس شــــکل می گیرد، و 

حتی این احتمال وجود دارد که پروژه هایی از جنس انقاب های رنگی 

کار باشد.  و بهار عربی در دستور 
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روسیه و چین ســــازمان شانگهای را برای مقابله با تهدیدهای سخت 

کــــرده و در قالــــب آن به ائتاف نظامی هم دســــت  غــــرب و ناتو ایجاد 

یافته اند، اما به نظر می رسد این سازمان برای مقابله با تهدیدهای نرم 

نیاز به تکمیل دارد. 

گر تهدیدهای نرم غرب در دورۀ جدید با همان شدتی که بافاصله بعد  ا

از به قدرت رسیدن بایدن شروع شده است ادامه یابد، چین و روسیه 

در چارچوب این ســــازمان به هماهنگی هــــای جدیدی برای مقابله با 

تهدیدهای جدید دســــت خواهند زد-هرچند نبایــــد از این واقعیت 

که سیاست ایجاد تفرقه و اختاف بین رقبا و دشمناِن غرب  غافل شد 

هم به صورت یک پروژۀ موازی دنبال می شود. 

از این واقعیت نیز نباید غفلت کرد که دولت بایدن در صدد است جبهۀ 

که آمریکا در حال افول و  کند و نشان دهد  تضعیف شدۀ آمریکا را ترمیم 

سقوط نیست. مقامات روسیه و چین این نیاز آمریکا را درک می کنند، 

یــکا بــرای ســرپوش گذاشــتن بــر مشــکالت داخلــی خــود نیازمنــد افزایش  آمر

تضاد های خارجی است.
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کنونی مستقیمًا در نزول جایگاه جهانی  ولی تصمیم ندارند در شرایط 

آمریکا مداخلۀ جدی کنند چون رژیم آمریکا ممکن است برای سرپوش 

کی در جهت  گذاشــــتن بر مشــــکات داخلی خود به قمار هــــای خطرنا

افزایش تضاد های خارجی دست بزند.



یکا قدرت برتر اما در حاِل افول جهان است آمر

با حضوِر علی اکبر اشعری، فؤاد ایزدی، سید جالل دهقانی فیروزآبادی، حسین 
یوران، محمدحسن زورق، نوذر شفیعی، احمد کاظم زاده رو

میــــزگــــرد مــــاه 1
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ق: بسم اهلل الرحمن الرحیم. من در ابتدا سه مقدمه عرض می کنم.  زور  

گفتند نظام جهانی موجود  گفت وگوی پیشــــین، آقای شفیعی  )1( در 

یک نظام تک قطبی به رهبری آمریکاست. واقعیت ها و شواهد این نظر 

گفته می شود آمریکا 500 پایگاه نظامی در سراسر  را تأیید می کند. مثًا، 

کــــه در داخل ایاالت  جهــــان دارد، و این رقم غیر از پایگاه هایی اســــت 

کشور در جهان داریم، پس تقریبًا به  متحدۀ آمریکا وجود دارد. ما 200 

ازای هر کشور 2/5 پایگاه نظامی برای آمریکا در جهان وجود دارد. 

ک  کشــــور ها مثل ســــودان تریلــــی 18چــــرخ با پا آمریــــکا در برخــــی از 

دیپلماتیک دارد که  می توانند تانک جابه جا کنند! طبق قوانین فعلی، 

دولت میزبان هم قدرت و اجازۀ اعتراض و دخالت ندارد. ابعاد نظامی 

آمریکا با چندین درجه فاصله بیشــــتر از نزدیک ترین رقبایش اســــت. 

کسون  کشــــور های غیِر آنگلوسا گســــترش نظامی از  کنون چنین  من تا

نشنیده ام. 

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 می کنند. 
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گر بی.بی.سی  از نظر قدرت رسانه ای هم آمریکا در رتبۀ اول دنیاست. ا

که در  کس نیوز را در یک جبهه بدانیم، رقیبی ندارند  و سی.ان.ان و فا

این گسترۀ جهانی عملیات داشته باشد. 

از نظر تســــلط به دانش ارتباطــــات و مدیریت افکار عمومی، انگلیس و 

گفتم شامل  که  آمریکا و اســــرائیل خیلی از بقیه جلوترند. این »بقیه« 

فرانسه و آلمان هم می شود. هیچ کشوری از نظر دانش مهندسی افکار 

عمومی رقیب آن ها نیست. کشورهایی که افکار عمومی دنیا را مدیریت 

می کنند این ها هستند. 

این قدرت برآمده از یک فلســــفه است: فلسفۀ مادی. اصالت قدرت و 

اصالت طبیعت چارچوب اصلی این فلســــفه را شکل می دهد. زندگی 

که با تولد آغاز و با مرگ تمام می شــــود، مورد  طبیعــــی، یعنی زندگی ای 

گر  توجه این فلسفه است. این فلسفه برای بعد از مرگ حرفی ندارد. ا

کنیسه زده می شود، ربطی به این تمدن و  کلیســــا یا  هم حرفی در یک 

قــــدرت جهانی آن ندارد. این قدرت جهانــــی از آن حرف ها هم به نفع 

خود استفاده می کند، و مسیحیت صهیونیستی را رواج می دهد چون 

کار  کند-در آفریقا و آمریکای التین این  کم  می خواهد قدرت اســــام را 

کرده اســــت. ولی این قدرت عظیم به بن بســــت رسیده اســــت. این  را 

بن بســــت نه نظامی، نه سیاســــی، و نه اقتصادی است. بن بست این 

قدرت بن بســــت فلسفی اســــت. غرب به دلیل اینکه توانسته به تمام 

شعار های خودش جامۀ عمل بپوشاند به بن بست رسیده است، نه به 

کند. زندگی مرفه و  دلیل اینکه نتوانسته به شــــعار های خودش عمل 

آســــایش را به وجود آورده است، ولی نتوانسته آرامش به وجود بیاورد. 

گونه ای اســــت که وقتی به همــــۀ این قبیل  ذات فراجــــوی انســــان به 

نیازها پاســــخ داده می شود، می پرســــد: »چرا؟ اصًا چرا هستم؟« این 
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تمدن نمی تواند به پرســــِش »چرا هستم؟« پاســــخ دهد. پس بحران 

که یک نظام جهانی  اصلی تمدن غرب و قدرت جهانــــِی برآمده از آن، 

تک قطبی ایجاد کرده است، بحران فلسفی است. 

یــکا در واقع نظــم در حال افــوِل موجود  نظــام تک قطبــی بــه رهبری آمر

است.

کردم. می توان روی این  که خدمتتان عرض  کوتاهی بود  این مقدمــــۀ 

که یک تیم می تواند روی  گونه ای  کار دارد، به  کرد؛ جای  مقدمه بحث 

کند. کند و ابعاد مختلف آن را بررسی  کار  آن 

گورباچف نوشــــتند. مــــا این نامــــه را چگونه  )2( امــــام؟ق؟ نامــــه ای به 

می بینیم؟ یک وقت ما فکر می کنیم امام؟ق؟ برای آدمی به نام میخائیل 

گورباچف دلشــــان سوخته است و خواسته اند او را به راه راست هدایت 

کنند. البته این هم قســــمتی از واقعیت است، اما آیا این تمام مسئله 

کــــرۀ زمین زندگی  اســــت؟ نزدیک به هشــــت میلیارد نفر انســــان روی 

گورباچف  که هرکــــدام با مشــــخصات ظاهری احتمااًل یــــک  می کنند 

هســــتند. آیا امام برای همۀ آن ها نامه نوشــــتند؟ پاســــخ منفی است. 

که در شرایط سیاسی آن دوران، امام؟ق؟ دست به  کنیم  می توانیم فکر 

یک مانور سیاســــی زدند. این هم به عنوان یک احتمال مطرح است، 

ولی می توانیم کمی باالتر هم فکر کنیم.

گر با هم همگرا  که ایران و چین و روسیه ا )3( مقدمۀ ســــوم این اســــت 

شــــوند می توانند به قــــدرت ســــه ُبعدی آمریکا تا حدود زیادی پاســــخ 
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دهنــــد. اآلن قدرت اقتصادی چیــــن با قدرت اقتصــــادی آمریکا قابل 

گر کم و کسری هم داشته باشد، روسیه هم یک قدرت  مقایسه است؛ ا

اقتصادی است. قدرت نظامی چین و روسیه هم مجموعًا عظیم است 

و تا حّدی قابل مقایسه با قدرت آمریکاست. 

ولی روســــیه و چین هــــر دو فاقد قدرت ایدئولوژ یک هســــتند؛ یعنی 

کنند. فلسفۀ  نمی توانند فلسفۀ تازه ای را در مقابل فلسفۀ غرب ارائه 

مارکسیســــتی از اول هم فلسفه نبود بلکه یک سفسطۀ سیاسی بود؛ 

در دورۀ شــــادابی اش حرف هایی می زد، ولی هم چین و هم روســــیه 

گرفت و  گرفتند. شــــوروی صریحًا حرفش را پــــس  حرفشــــان را پــــس 

که ضّد ســــرمایه داری  کرد. چین هم نمی تواند مدعی باشــــد  اعــــام 

که امروز شریک تمام سرمایه داران بزرگ  کرده اســــت در حالی  حرکت 

دنیاست. 

ولی انقاب اسامی ایران، از نظر اینکه تعریف نوینی ارائه کند که انسان 

کیســــت و چه باید بکند، فلسفۀ جدیدی دارد. این انقاب اندیشه ای 

که تبیین می کند معنای زندگی چیســــت؛ از عالــــِم قبل از تولد تا  دارد 

تولــــد و مرگ و بعــــد از مرگ حرف دارد، مخصوصًا اســــام با قرائت امام 

خمینی؟ق؟! گذشته از این، ایران متعلق به حوزۀ تمدنی بزرگی است که 

شامل آسیای غربی و آفریقای شمالی و حتی شبِه جزیرۀ ایبری است. 

که انتظار آن  که از شــــبِه جزیرۀ ایبری حرف هایی بشنویم  دور نیست 

که منتظر آن  که از آمریکا حرف هایی شنیدیم  را نداشــــتیم، همان طور 

کلمب  کریستف  نبودیم: ما انتظار نداشتیم در آمریکا عده ای مجسمۀ 

را پایین بکشند و بگویند: »این چه آدمی بود؟« 

کاری نداریم. همین شــــمال آفریقا و آســــیای  به شــــبِه جزیرۀ ایبــــری 

که با وقوع انقاب اسامی برای تحول آماده  غربی حوزۀ تمدنی اســــت 
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شده است. شاخصۀ نوزایی تمدن نوین اسامی پیدایش نهضت هایی 

که-چه راســــت و چه دروغ-ناچارند پســــونِد اسامی داشته  اســــت 

که در قرن بیستم زیســــته و زندگی سیاسی را تجربه  کســــانی  باشــــند. 

کرده اند یادشان هست که پسوند هایی مثِل خلق و سوسیالیسم پشت 

که  اســــم حرکت های سیاســــی و اجتماعی رایج بود؛ هر حرکتی صورت 

که آمریکایی ها درست می کردند و چه آن ها  می گرفت، چه از نوع قابی 

که وابســــته به روســــیه بودند، همه شعارشــــان سوسیالیسم و خلق و 

این جور الف ها و بلوف ها بود. 

اآلن هــــر حرکتی در ظــــرف جغرافیایی تمدن اســــامی صورت می گیرد 

که راستین هستند-مثل حزب اهلل لبنان،  پسونِد اسامی دارد. آن ها 

کی-خودشان را منسوب  انصار اهلل یمن، یا نهضت اســــامی شیخ زکزا

که از نوع قابی آمریکایی و شبیه همان  به اســــام می دانند؛ آن ها هم 

توده ای نفتی ها هستند )نظیر داعش( باز می گویند: »اسام!« اسام در 

این ظرف جغرافیایی خاستگاه خیزش شده است.

یکا در مقابل یک بن بست فلسفی قرار گرفته است. آمر
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به نامۀ حضــــرت امام؟ق؟ برمی گــــردم. آیا یکی از اهــــداف نامۀ حضرت 

کنند؟ در اول  کــــه برای این همگرایی زمینه ســــازی  امام؟ق؟ این نبود 

انقاب، ما شعاِر »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر شوروی« می دادیم. مردم 

که برد؟ شــــوروی. مرگ بر این  گاز را  که برد؟ آمریکا.  می گفتند: »نفت را 

سلطنت پهلوی.« شوروی مورد لعن و نفرین مردم ما بود. چه طور شد 

گورباچف نامه نوشــــتند و این نامه فضای روابط ایران و  که امام؟ق؟ به 

کرد؟ این یک سؤال است. بدون این نامه، امکان  شــــوروی را دگرگون 

این کنش جدید وجود نداشت. 

بخش عظیمــــی از بدنۀ اجتماعی اتحاد جماهیر شــــوروی مســــلمان 

کشــــورهای مســــتقّل مشترک المنافع،  بودند. روس ها، با ایجاد بازی 

خود را با تحوالت ناشــــی از انقاب اسامی و حضور جمهوری اسامی 

دقیقًا منطبق کردند و از ایدئولوژی به سوی ناسیونالیسم حرکت کردند 

و این قبیل کشور ها را پدید آوردند. 

نزدیک به 70 درصِد نیروی نظامی شــــوروی ســــابق در اختیار روســــیۀ 

فعلی اســــت و کمتر از 30 درصِد آن در بقیۀ کشور های مشترک المنافع 

کشور ها اهرم هایی  پخش شده است. در ضمن، روســــیه هنوز در این 

کرده  کامل به حال خود رها  که آن ها را به طور  دارد، و این طور نیســــت 

باشد. 

کرد و بعد در قضایای  روســــیه خود را به نحوی با دنیای اسام منطبق 

که آمریکایی ها،  کامًا با محور مقاومت همگرا شــــد؛ در حالی  ســــوریه 

مخصوصًا جناح تندرو محافظه کارشــــان، ســــفت و سخت می گویند: 

غ یک پا دارد. نهضت اســــامی و اســــام سیاســــی موجب بحران  »مر

است، و ما باید آن را از بین ببریم.« جزمّیت آن ها در مقابل این تحول 

که در این تحول قرار دارند چون این تحول  کسانی اســــت  فراتر از ارادۀ 
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که جلوی این تحول را  یک ضرورت تاریخی اســــت. آمریکا ُمصر اســــت 

بگیرد، اما تا حاال شکست خورده است. 

که  که در این اندیشــــه باشیم  کردم  این ســــه مقدمه را برای این عرض 

آیا می تــــوان از این محور همگرایی جدید نه به عنوان یک اســــتراتژی 

کتیک درازمدت در برابر  ابدی برای جهان اسام بلکه به عنوان یک تا

سلطه جویی غرب استفاده کرد یا نه.

همگرایی ایران، روسیه، و چین می تواند منشور سه وجهی سلطۀ جهانی 

یکا را به چالش بکشد و به آن پاسخ بدهد. آمر

گذشــــته، به ماهیت نظــــام بین الملل و قدرت  دهقانــــی: در بحث های   

کردم. باید ببینیم نظام بین الملل چه ماهیتی دارد و قدرت  اشاره ای 

که نظام بین الملل تک قطبی است- کجاست. اواًل، من اعتقاد ندارم 

کرده ام. خیلی از استادان دیگر  کتاب خودم هم این مطلب را عرض  در 

هم اعتقــــاد دارند آمریکا برترین قدرت اســــت، ولی )به تعبیر من( اصًا 

هژمونیک و تک قطبی نیســــت. در اوایل دهــــۀ 2020 م.، هانتینگتون 

کتابی نوشت و نظریۀ »یک چندقطبی« را مطرح کرد.

ایــــزدی: هانتینگتون، پیــــش از اینکه بــــرای ارائۀ نظریۀ تقابــــل و روابط   

تمدن ها مشهور شود، نظریه پرداز افول آمریکا بود؛ منتها به خاطر افول 

کشور ما خریدار ندارد.  آمریکا مشهور نشــــد چون افول آمریکا خیلی در 

کار های او دربارۀ افول آمریکا خیلی در کشور ما ترجمه نشد، ولی کار های 

بعدی او ترجمه شد.
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کسانی  کتاِب برخورد تمدن های او هم خیلی بازتاب نداشت.  دهقانی:   

گر زمانی قدرت برتر  که آمریکا، ا مثل فرید زکریا اعتقادشان بر این است 

بود، اآلن قدرت برتر نیســــت. به اعتقاد من، این نظام یک چندقطبی 

است. همان موقع که من کتاب خود را می نوشتم و در منابع می گشتم، 

دیدم قبل از من بعضی ها به این مسئله فکر کرده و نوشته اند. همیشه 

کرد.  که واقعًا نظام فعلی را چه طور می توان توصیف  در ذهــــن من بود 

که نظام جهانی هیئت مدیره ای اداره می شــــود و  ذهنیت من این بود 

رئیس هیئت مدیره دارد، بعد دیــــدم هانتینگتون هم تقریبًا همین را 

گفته است. 

اآلن آمریکا در نظام بین الملل با فاصله از دیگران قرار دارد؛ ولی قدرت 

در سه سطح دیگر-در میان کشورهایی ماننِد روسیه، چین، انگلیس، 

و فرانسه-توزیع شده است. یک سطح هم قدرت های منطقه ای مثل 

ایران و ترکیه هستند. البته هانتینگتون جور دیگری می گوید. نظر او این 

که یک قدرت برتر جهانی )آمریکا( داریم، قدرت های منطقه ای  است 

مثل روسیه و چین در سطح دوم هستند، و رژیم های معارض با این ها 

در سطح سوم قرار می گیرند؛ مثًا، او ایران را از قدرت های منطقه ای و 

عربستان را از قدرت های منطقه اِی معارض با ایران شمرده است. 

کســــی در ایران نمی گوید. مــــن بعید می دانم  معمــــواًل این  حرف ها را 

که نظام جهانی چندقطبی  کاس از این رأی هانتینگتون  کسی ســــر 

که او از قدرت های منطقه ای زده اســــت حرفی  اســــت و از مثال هایی 

کرده است.  بزند. او قدرت های منطقه ای را به درجۀ یک و دو تقسیم 

ایــــران در ردیف قدرت های منطقه ای درجۀ یک اســــت، عربســــتان 

گر بخواهیم ببینیم نســــبت ما با  قدرت منطقه ای درجۀ دو اســــت. ا

که ما  کنیم  قدرت هــــای نظــــام بین الملل چگونه اســــت، باید توجــــه 
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مسلمان و ایرانی هستیم و قطعًا اهداف و آرمان هایی داریم. دیگران 

گفته اند.  هم این را 

البتــــه، بعضی از نظریه پردازان-و در رأس آن ها، رئالیســــت هایی مثل 

که قدرت مادی اش  والتز-می گوینــــد هژمون همان قدرت برتر اســــت 

از بقیۀ بیشــــتر اســــت. وقتی آنــــان می گویند نظام تک قطبی اســــت، 

که هژمونیک هم هســــت. اما خیلی ها اعتقاد  منظورشــــان این است 

که وضعیــــت هژمونیک بــــا وضعیت تک قطبی تفــــاوت دارد، و  دارنــــد 

که می خواهد قدرت برتر  کسی  هژمونی قدرت به اضافۀ رضایت است: 

مادی داشته باشــــد، باید به لحاظ فرهنگی و ایدئولوژیک آن را موجه 

کند تا بقیه بپذیرند. این جمله از گرامشی گرفته شده است که می گوید: 

کفایت نمی کند، بلکه الزم است بقیه  »داشــــتِن ابزار های تولید مادی 

کنیم  گر هژمونی را این طور تعریف  که بــــا او بمانند.« ا کند  را هم راضی 

که شما قدرت برتر باشــــی و بقیۀ دنیا هم بپذیرند )یعنی ضّد هژمونی 

نداشته باشید(، به نظر من امروز این شرایط برقرار نیست. اآلن که اصًا 

نیست، قبل از آن هم نبود. در گذشته هم این طور نبود که آمریکا بتواند 

ســــلطۀ خود را توجیه کند. متحدان آمریکا در حمله به عراق در ســــال 

2003 م. مخالف او بودند. حتی اروپاییان با تحریم های فراسرزمینی که 

آمریکا علیه ما اعمال کرد مخالف بودند.

نظــــام یک چندقطبــــی معمواًل بعــــد از نظام تک قطبی اســــت. نظام 

تک قطبی وقتــــی افول می کند بــــه یک چندقطبی تبدیل می شــــود. 

کند، باید چندقطبی شــــود. با توجه به اینکه  گر بازهم بخواهد تغییر  ا

هژمونی به یک چندقطبی تبدیل شده است، اآلن احتمال شکل گیری 

نظام چندقطبــــی وجود دارد. یکی از ویژگی های این رونْد افول قدرت 

برتر اولیه در مقایسه با دیگران است. جایگاه آمریکا نسبت به 50 سال 
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پیش دوبرابر شده است. پس چه افولی کرده است؟ قدرت او در مقایسه 

کرده است.  با بقیۀ کشور ها نصف شده، و قدرت نسبی اش افول 

در نظام های یک چندقطبی، یک قدرت برتر وجود دارد، و قدرت های 

دیگر ناراضی هستند. این هم یکی از ویژگی های نظام یک چندقطبی 

اســــت. قدرت برتر می خواهد جلوی افول خــــود را بگیرد، اما بقیه هم 

می گویند عرصۀ قدرت باید چندقطبی شود. 

اآلن ساختار های اقتصادی، نظامی، و ایدئولوژیک )به قول امروزی ها، 

گفتمانی اســــت، یعنی  گفتمانی( داریم. قدرت فلســــفی همان قدرت 

که ناشی از قدرت اندیشــــۀ بشر است. اسم امروزِی آن گفتمان  قدرتی 

فلسفی است و به آن )با تسامح( ایدئولوژیک هم می توان گفت.

کنــــم. به لحاظ مفهومی  کلمه ای عرض  امــــا در مورد قــــدرت هم چند 

و نظــــری، چند برداشــــت از قــــدرت وجــــود دارد. منظور مــــا از قدرت 

کنترل منابع است. به لحاظ سنتی،  گاهی قدرت به مثابۀ  چیســــت؟ 

کدام  که در نظام بین الملل  گر بخواهیم بدانیم  که ا این طور می گفتند 

نامــۀ امــام خمینــی؟ق؟ به گورباچــف را باید در یک افق راهبــردی مطالعه کرد.
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کشور قدرت بیشــــتری دارد، منابع قدرت را می سنجیم. منظور منابع 

که قدرت از آن برمی آید:  زیرزمینی نیســــت، بلکه منظور منابعی است 

قــــدرت اقتصادی، نظامی، و فرهنگی. اما آیا هر کس منابع قدرت دارد 

در روابط بین الملل به همان میزان قدرت اعمال می کند؟ نه! پس بین 

قدرت و منابع قدرت در روابط بین الملل فاصله هست.

کنترل بازیگران است. بعضی ها می گویند شاخص اینکه  مســــئلۀ دوم 

کسی می تواند بازیگران دیگر را  که چه  کســــی قدرتمند است این است 

کنترل  کند. ممکن اســــت منابع قدرت در دست یکی و توانایی  کنترل 

بازیگران در دست دیگری باشد. 

کیست، باید  که قدرت دست  کنیم  گر بخواهیم شــــاخص بندی  پس ا

ببینیم معنی قدرت چیست. آیا آمریکا می تواند بازیگران بین المللی را 

کند؟ آمریکا نمی تواند نظام بین الملل را  کنترل  که می خواهد  آن طور 

که می تواند، ولی بحران  کند. بوِش پســــر فکر می کرد  کنترل  به تنهایی 

عراق نشان داد که نمی تواند. بنده می گفتم: »آمریکا می تواند جنگ را 

کند، اما نمی تواند به تنهایی صلح را به دست بیاورد.«  شروع 

کنترل نتایج  که قدرت بــــه مثابۀ  یک فرض دیگر می تواند این باشــــد 

کند، یعنی تعیین  کنترل  کسی می تواند نتایج بین المللی را  است. چه 

کند که چیزی بشود و چیزی نشود؟ آیا آمریکایی ها به تنهایی می توانند 

کنند؟ در چه حوزه هایی می توانند و در چه  کنترل  نتایج بین المللی را 

حوزه هایی نمی توانند؟ 

یک وقت می گوییم کنترل منابع و کنترل بازیگران و کنترل نتایج با هم 

قدرت سه ُبعدی را تشکیل می دهد. در جلسۀ پیش، به نوعی به بحث 

ساختاری و اجتماعی اشاره شد. بعضی وقت ها قدرت در ساختار های 

بین المللی هم نهفته است و فقط قدرت دست بازیگران نیست؛ مثًا، 
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در ساختار های سرمایه داری، تولیدکننده دارای قدرت است. ما بحثی 

تحت عنوان پیرامونی و شــــبِه پیرامونی داریم. قدرت اینجا هم هست 

که بگوییم فقط دست  و دست هیچ کس هم نیست. این جور نیست 

آمریکاست. 

کشور ها تولید می شود. ما در اینجا از قدرت  قدرت مولد در روابط بین 

اسام ناب محمدی صحبت می کنیم. آمریکا گفتمان تروریسم درست 

که  کشــــور حمله می کند و تهدید می کند  می کند و بر اســــاس آن به دو 

که در فهرست تروریستی قرار بگیرید. چرا آمریکایی ها  کافی است  فقط 

می خواهند ما را در فهرســــت تروریســــتی قرار دهند؟ چــــه نفعی برای 

کرده اند. وقتی در  گفتمان درست  آن ها دارد؟ بر اساس تروریسم، یک 

فهرست تروریسم باشی، مورد اعمال قدرت قرار می گیری. این گفتمان 

که در غیر آن صورت نمی تواند.  کار هایی بکند  که  به او امکان می دهد 

گفتمان های دموکراســــی، لیبرالیســــم، و حقوق بشــــر را درست  آمریکا 

کرده است. این هم قدرت بسیار مهمی است.

از نظر هانتینگتون، ایران قدرت منطقه ای درجۀ یک است.
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شفیعی: من هم می خواهم طرح بحث کنم. صحبت های آقای دهقانی   

که ســــاختار نظام بین الملل  با اشــــاره به بحث های گذشــــتۀ ماســــت 

کردند این است  که آقای زورق مطرح  چگونه است. ســــؤال مشخصی 

که آیا ایران و چین و روســــیه می توانند مشــــترکًا به تعبیر رئالیســــت ها 

موازنۀ قدرت و به تعبیر دیگران گفتمان ایدئولوژی و فلسفی را در مقابل 

لیبرالیسم ایجاد کنند. من سه نکته را خیلی کوتاه مطرح می کنم. سعی 

که در جا های مختلف می بینم و می خوانم و مواردی  می کنم چیزی را 

که فراوانی بیشتری دارد را به عنوان واقعیت قلمداد کنم، یعنی نزدیک 

به واقعیت ! 

یگران دیگر یک شاخص قدرت در دنیای امروز است. قدرت کنترل باز

که ایاالت متحده رو به افول است تقریبًا اجماع وجود دارد،  دراین باره 

منتها این افول مسیر و مراتبی دارد که انتقال قدرت را توضیح می دهد. 

که مینورســــکی توضیح می دهد، چه تولید قدرت و  چه چرخۀ رهبری 

کِندی  که پل  که چارلز دوران توضیح می دهد، چه افول و ظهور  نقش 

توضیح می دهد، همۀ این ها به خّط ِســــیری برای افول قائل هستند. 

این ها معتقدند همۀ قدرت های بزرگ تولد، بلوغ، و انحطاط دارند. در 

طول تاریخ، این افول و ظهور حداقل 16 بار اتفاق افتاده است-در 12 

مورد، جنگ هم به همراه داشته است. 

کجاســــت؟ مینورســــکی وقتی  جایگاه آمریکا بر اســــاس این تئوری ها 

چرخۀ رهبری را توضیح می دهد به چهار یا پنج مقطع اشــــاره می کند؛ 

می گویــــد قدرت های بزرگ اول متولد می شــــوند، بعد در مرحلۀ ظهور 

یا خیزش قرار می گیرند، و ســــپس به قدرت جهانی تبدیل می شوند-
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که در یک فاصلۀ 100ساله  هرکدام از این ها یک بازۀ زمانی 25ساله دارد 

اتفــــاق می افتد؛ بعد از آن، به ترتیــــب در مرحلۀ قدرت جهانی و مرحلۀ 

مشروعیت زدایی قرار می گیرند و پس از آن به سوی انحطاط و فروپاشی 

یا افول حرکت می کنند.

که قــــدرت افول  او می گویــــد مشــــروعیت زدایی بــــه این معنا نیســــت 

کرده است؛ قدرت هست و هنوز هم برترین قدرت است، ولی پایه های 

فلسفی و قدرت آن متزلزل می شود. 

که در این زمینه  شما به قدرت نظامی اشاره می کنید. خیلی از افرادی 

کار کرده اند، مثل سوزان استرنج، می گویند قدرت نظامی دارد تا حّدی 

رنگ می بازد. اســــترنج حداقل دو یا ســــه دلیل را نام می برد؛ می گوید 

امروز قدرت های بزرگ با جنگ های بدوِن پیروزی همراه هســــتند. او 

که جز هزینه چیزی برای  جنگ های عراق و افغانستان را مثال می زند 

کشور های مهاجم نداشته است. 

یکی دیگر بحث اقتصاد را در زمینۀ تجارت و وابستگی متقابل مطرح 

گذشته از راه جنگ به دست می آوردید اآلن  می کند؛ می گوید آنچه در 

گــــر چین در پی یک  می توانید از راه ســــرمایه گذاری به دســــت آورید. ا

کّل نفت او  کشور نفت خیز دست یافت،  توافق 25ساله به منابع یک 

که چین با او بجنگد.  در اختیار چین قرار می گیرد، و دیگر لزومی ندارد 

کشور هم منافعی می برد.(می خواهم بگویم قدرت نظامی  )البته، آن 

کم ارزش می شود.  کم رنگ و  تاحّدی 

که آمریکا رو به افول اســــت. این  بــــه نظر من، برای ما این مهم اســــت 

کنیم. در 50 سال میانی،  دوره را باید به چهار بخِش 25ســــاله تقسیم 

در 25 سال نخست آمریکا یک قدرت جهانی است و در 25سال بعدی 

متزلزل می شود )یعنی پایه هایش شل می شود( ولی هنوز برترین قدرت 
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اســــت. هرکدام از مراحــــِل تولد، خیزش، قدرت جهانی، مشــــروعیت، 

مشــــروعیت زدایی، و افول یک نقطۀ عطف اســــت. چرا؟ برای اینکه از 

یک مرحله به مرحلۀ دیگر می رویم.

من راجع به چین و روسیه و ایران اطاعاتی دارم که برای ما مهم است. 

بعد از اینکه شوروی فروپاشید و وضعیت دوقطبی پایان یافت، محافل 

چین )اتاق های فکر( در کنار هم نشستند و گفتند: »شوروی فروپاشید، 

آمریکا هم به عنوان تک قــــدرت وجود دارد. ما، به عنوان چین، از این 

که می خواهیم به یک  بــــه بعد چه رفتاری باید انجام دهیــــم؟ رفتار ما 

گفتند: »در حالت  ابرقدرت تبدیل شویم باید چگونه باشد؟« عده ای 

عدم تعهد باقی بمانیم. عدم تعهد ما را به اینجا رسانده اســــت، و الزم 

که رهبر شدند  گفتند: »آن ها  اســــت غیِر متعهد باقی بمانیم.« عده ای 

در پرتو اتحاد با دیگران رهبر شده اند. اآلن باید با دیگران متحد شویم. 

گر به سوی این سیاست نرویم، اواًل به ما شک می کنند و ثانیًا به سراغ  ا

کشــــور های آســــیای جنوب  دیگران می روند.« )در این زمینه، بیشــــتر 

شــفیعی: در این مورد که ایاالت متحده رو به افول اســت، اجماع وجود دارد.
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که طرف دار سیاست عدم  شرقی مّد نظر بوده است.( غیِر متعهد هایی 

گر مثًا با  اتحاد بودند گفتند: »اتحاد مشکلی به ناِم معضل اتحاد دارد. ا

ایران پیمان اتحاد ببندیم، به طور اجتناب ناپذیری مجبوریم تعهداتی 

کنار ایران علیه آمریکا بجنگیم. این برای ما زود  را به دوش بگیریم و در 

کنیم، عمًا آمریکا و دشــــمنانمان را تحریک  گر ما اتحاد ایجاد  اســــت. ا

کشور غیِر متعهد می شناسد  کســــی ما را به عنوان  گر امروز  می کنیم، و ا

فردا از ما دور می شود.« 

بنابراین، سه دسته شدند: طرف داران عدم تعهد، طرف داران اتحاد، 

گفتند: »مــــا در میانه باید یکی  و طــــرف داران راه میانه! دســــتۀ ســــوم 

کت  کنیم.« میانه چیســــت؟ ائتاف، شــــبِه اتحاد، یا شــــرا را انتخــــاب 

کرده و در  کت راهبردی را انتخــــاب  راهبردی. چینی ها سیاســــت شــــرا

کشور این  کار سیاست خارجی خود قرار داده اند: با بیش از 100  دستور 

کرده اند. این 25 الگو  کت را در 25 الگو امضا  کت را دارند و این شرا شــــرا

کت راهبردی، و  کت منظم، شــــرا در مجموع از ســــه نوع هستند: شرا

کت راهبردی جامع. شرا

کننــــد. البته،  کت راهبــــردی جامع امضا  اآلن می خواهنــــد بــــا ما شــــرا

طبقه بندی های جزئی زیاد است. مشــــارکت 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 

کار جلو برود، مســــئلۀ نقش کشورها در عرصۀ بین الملل  و چین، وقتی 

که من در حاشــــیه  کند. تــــا جایی  ممکن اســــت چالش هایــــی ایجاد 

مطالعاتی انجام داده ام، روســــیه به شــــدت به درگیــــری 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 می کشد. تا 
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اآلن، چین در پرتو تعارضات ایدئولوژیک و نظامی شوروی و آمریکا رشد 

گر 100 درصد منابع داشته باشم و یک نفر روبه روی من  کرده است. من ا

گر یک نفر باشم و پنج  باشد، 100 درصد را به او اختصاص می دهم؛ ولی ا

نفر جلوی من باشــــند، باید به هرکدام 20 درصد بدهم. روسیه و چین 

کنار هم قرار بگیریم، آمریکا مجبور است 50 درصد  گر ما در  می گویند: »ا

فشار را روی چین و 50 درصد را روی روسیه بگذارد.« 

یکا و چین تمایل دارد. روسیه به شدت به برقراری تنش بین آمر

گذاری  همان طور که آقای کاظم زاده قبًا اشاره کردند، روسیه راهبرد وا

گرفته اســــت. یعنی چه؟ روسیه  قدرت به دالیل واقع گرایانه را در پیش 

گذاری قدرت به دالیل واقع گرایانه دو فلسفه دارد: برای وا

)1( بین تهدید بعیــــد و تهدید نزدیک تفاوت قائل می شــــود. تردیدی 

که چین رقیب روسیه اســــت، ولی فعًا رقیب نزدیک تِر روسیه  نیست 

کنار چین علیه آمریکا قرار گیرد. آمریکاست؛ پس روسیه باید در 

گر خواســــت به آسیای مرکزی  که ا )2( به چین فرصت و اجازه می دهد 

بیاید، چون فکر می کند فعــــًا 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 می آید. اآلن روســــیه و چین پیمان راهبردی دارند و در این 

قالب رفتار می کنند، ولی نگاه پنهانی هر دو به این منطق است. 

ایران احتمااًل به اتحاد تمایل دارد. به چه دلیل آن ها ایران را به عنوان 

عضــــو اصلی به ســــازمان همــــکاری شــــانگهای راه نمی دهند؟ بعضی 
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»بله «هــــا »نه« اســــت! هیچ کــــدام نمی گویند با عضویت ایــــران موافق 

نیستند، ولی ما وقتی تقاضا می کنیم با پاسخ منفی روبه رو می شویم. 

که سازمان همکاری شانگهای فعًا نمی خواهد  دلیل اصلی این است 

کند و با آمریکا درگیر شود.  خود را درگیر منازعۀ ایران و آمریکا 

گر شــــما به دنبال تاش برای همگرایی  بحثم را جمع بندی می کنم. ا

کنار هم  کشور هســــتید، باید در پرتو یک تهدید مشــــترک در  این سه 

جمع شوید. ما بزرگ ترین حکومت اسامِی جهان هستیم، چین هم 

بزرگ ترین کشور کمونیستِی جهان است. به لحاظ فلسفه و ایدئولوژی، 

یکی نهایت فلســــفۀ الهی و دیگری نهایت فلســــفۀ غیِر الهی است. ما 

کنار هم جمع  کنار هم جمع شدیم؟ تهدید مشترک ما را در  چه طور در 

کرده است، وگرنه منطقًا هیچ دلیل ایدئولوژیکی نداریم. 

کنار هم قرار دهد.  که آمریکاســــت، می تواند ما  را در  تهدید مشــــترک، 

که این می تواند اتفاق  گونه ای اســــت  خوشــــبختانه، روند حوادث به 

بیفتد. آمریکا اآلن 60 درصِد فشار خود را بر چین می گذارد، و این فشار 

گر زمین لرزه ای در آنجا  حتمًا چین را به سمت ما می کشاند. اصطاحًا، ا

که به آنجا بیاید در  گسل های اینجا هم تکان می خورد؛ فشار ی  بیاید، 

خاورمیانه هم منعکس می شود. 

در مورد روسیه، این کشور با آمریکا بر سر قدرت تضاد دارد. این دو تضاّد 

ایدئولوژیک ندارند، تضاّد ژئوپلتیک دارند؛ به همین دلیل، در روابط ما 

و روســــیه می توان روی تهدید مشترک حساب کرد-البته، این پدیدۀ 

جدیدی نیست. 

چیــــن فعًا به اتحاد راهبردی با ما تمایل ندارد چون زمان را مناســــب 

نمی داند، روســــیه هم فعًا به اتحاد راهبــــردی با ما تمایل ندارد چون 

کشف  تصور می کند ممکن اســــت برایش هزینه داشــــته باشد. ما باید 
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کنیم که چه شرایطی باعث می شود که در نقطه ای و در مقطعی از زمان 

بتوانیم در کنار هم قرار بگیریم. 

گذشته  که آیا در 500 سال  که مطرح اســــت این اســــت  ایزدی: ســــؤالی   

تغییــــری در روند ایجــــاد امپراتوری هــــا، هژمون ها، یــــا قدرت های برتر 

داشته ایم. دوستان می دانند که در قرن شانزدهم پرتغالی ها امپراتوری 

که در جنوب ایران تأسیس  کردند-هنوز بقایای پایگاه هایی  درســــت 

کردند وجــــود دارد. در قــــرن هفدهم اســــپانیایی ها، در قرن هجدهم 

فرانســــوی ها، در قرن نوزدهم انگلیسی ها، و در قرن بیستم )به نوعی( 

آمریکایی ها امپراتوری درست کردند. 

کنون امپراتــــوری آمریکا رو  دراین باره، پرســــش هایی وجــــود دارد: آیا ا

کشــــور اروپایی یا آمریکایی  به افول اســــت؟ آیا اینکه هر 100 ســــال یک 

کار ادامه  برجسته می شود یک سْبک است، و آیا قرار است این سْبک 

پیدا کند-مثًا، آیا 80 سال دیگر کسانی خواهند گفت چینی ها در قرن 

یکا، این کشــور تا ُنه ســال دیگر هژمونی  بــر پایــۀ بــرآورد نهادهای اطالعاتی آمر

نخواهد داشت.
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کردند؟ آیا این روند داستان آمریکا را  بیست و یکم امپراتوری درســــت 

گر در موارد قبلی بازۀ زمانی شکل گیری امپراتوری ها  تمام خواهد کرد؟ ا

100 سال بود، آیا ممکن است برای آمریکا مثًا 200 سال باشد؟ چه وقت 

که  قرار است تســــلط آمریکا بر جهان تمام شــــود؟ اصًا، آیا این سْبک 

گر به این  پرسش ها  یک کشور امپراتور اصلی باشد ادامه می یابد یا نه؟ ا

که در اینجا  بپردازیم، شــــاید پاســــخ بهتری برای بعضی از بحث هایی 

مطرح شد داشته باشیم. 

دربارۀ افول آمریکا، همان طور که بحث شد، اجماع وجود داشته است. 

که معتقد به  کســــی را نمی شناسم  من این بحث ها را دنبال می کنم و 

کز عمده ای در آمریکا به افول معتقد هستند؛ می گویند:  افول نباشد. مرا

کار را بکنیم، افول را برمی گردانیم و دوباره قدرت می گیریم.«  گر فان  »ا

کز دولتی و امنیتی در  کارشناســــان، حتی بعضی مرا نه تنها استادان و 

گزارش اسناد  کرده و محتوا تولید می کنند.  آمریکا در این حوزه تحقیق 

جهانِی 2030 شورای اطاعات ملی آمریکا ترجمه و منتشر شده است. 

که طبق بــــرآورد نهادهای اطاعاتی آمریکا،  گزارش آمده اســــت  در این 

ُنه ســــال دیگر آمریکا هیچ هژمونی نخواهد داشــــت. این بــــرآورد خوِد 

کارش روند شناسی  که  آن هاست. این یک نهاد رسمی اطاعاتی است 

است؛ می گوید قدرت در جهان چندقطبی می شود. 

کشورها شــــبکه ها و ائتاف های قدرت ایجاد می کنند. چرا این اجماع 

که آمریکا رو به افول است؟ پاسخ در همان نکته ای است  ایجاد شــــده 

کارشناســــان جایگاه آمریکا را با دورۀ بعد از جنگ  گفته شــــد. وقتی  که 

جهانی دوم مقایســــه می کنند، می بینند بعد از جنگ جهانی دوم 50 

درصــــِد اقتصاد دنیا در دســــت آمریکا بود. رقبای ســــنتی آن ها-مثِل 

آلمان، فرانسه، انگلیس، و ژاپن-در جنگ تخریب شدند. آمریکایی ها 
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کردند، اما اآلن سهمشان از اقتصاد  ســــه دهه اقتصاد دنیا را مدیریت 

کمتر هم خواهد شد.  جهانی به حدود 20 درصد رسیده و 

یکی از شرکت های اصلی مالی آمریکا برآورد  کرده است که اقتصاد آمریکا 

بیش از چند ســــال دیگر نمی تواند اقتصاد جهان را در دســــت داشته 

کرونا جایگاه اقتصادی   منتشر شــــد می گوید 
ً
که اخیرا گزارشــــی  باشد. 

چین و آمریکا را جابه جا کرده است: چین رتبۀ نخست و آمریکا رتبۀ دوم 

که نامش در فهرست  است. بعد از آمریکا، آلمان تنها کشور غربی است 

گزارش بخشــــی در مورد ایران  10 اقتصــــاد بزرگ جهان هســــت. همین 

کشــــورها  گر این  دارد. از ایــــران، مکزیک، و ترکیه نام می برد و می گوید ا

کنند، تا 2030 م. می تواننــــد از اتحادیۀ اروپا هم  اتحــــاد و ائتاف ایجاد 

که نام برده شده غالبًا مسلمان هستند. این  کشــــور هایی  جلو بزنند. 

کنند و  کشور های اسامی اتحاد ایجاد  که  ایده متأثر از انقاب ماســــت 

کشورهای اسامی  گر همۀ  از تفرقه دور شوند. بر اساس برآورد این ها، ا

یکی شوند، از نظر اقتصادی از اتحادیۀ اروپا جلو می افتند.

یکا می شود، معلوم است که در  ایزدی: وقتی آدمی مثل ترامپ رئیس جمهور آمر

آن کشور مشکلی وجود دارد.
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که آدمی مثل ترامپ رئیس جمهور  در حوزۀ سیاســــی چه طور؟ همین 

آمریکا می شود نشان می دهد مشکلی در آنجا وجود دارد. آقای ترامپ، 

با همۀ حاشیه هایی که در چهار سال گذشته داشت، حدود 10 میلیون 

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. 

که در شهرهای  دعوا های سیاسی در آمریکا عمیق است. بین افرادی 

بزرگ زندگی می کنند و افرادی که در شهر های کوچک و روستا ها زندگی 

می کنند دعواســــت و درست شدنی هم نیســــت. دعوا ی نژادی وجود 

که  کرونــــا هم به همۀ آتش هایی  دارد. اختاف طبقاتی جدی اســــت. 

کســــیژن داده است. پس در حوزۀ  گوشه وکنار آمریکا شعله ور است ا در 

سیاسی هم انسداد جدی است. 

ترامپ نتوانســــت هیچ ســــندی برای تقلب ارائه دهد. این حالت را با 

استیضاح نیکسون مقایسه کنید که خوِد جمهوری خواهان او را بیرون 

که در حوزۀ مدیریت  انداختنــــد. دولت ترامپ، به خاطر ضعف هایــــی 

کرد. وضع  بین الملل و سازمان ملل داشت، شکســــت هایی را تحمل 

آمریکایی ها در سوریه و افغانستان و یمن مشخص است. آمریکایی ها 

این جور نبودند. 

این در منطقه برای ما فرصت هایی ایجاد می کند. چرا اآلن جمهوری 

اسامی در منطقه نفوذ و حضور دارد؟ حدود 700-800 سال، قدرت ها 

بــــه ما اجازۀ حضــــور در این منطقــــه را نمی دادند. مــــا از اطراف بغداد 

نمی توانســــتیم جلوتر برویم. بعد از عثمانی، انگلیس و فرانســــه به ما 

که رفتند، آمریکایی ها به  اجازۀ تحرک نمی دادند. انگلیس و فرانســــه 

ما اجــــازۀ تحرک نمی دادند. چرا ما اآلن تحرکی در منطقه داریم؟ برای 

کنند. هزینۀ نظامی  اینکه آمریکا رو به افول است. نتوانستند مدیریت 
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آن ها باالست، ولی نتوانســــته اند این هزینه را به دستاوردی در حوزۀ 

سیاسی تبدیل کنند. 

که نشان  در بحث های فرهنگی-اجتماعی، آمار متعددی وجود دارد 

می دهد آمریکا با مشــــکات جدی مواجه اســــت. همین آقای ترامپ 

کم  گســــترده مشــــهور بود، اما محبوبیتش بر اثر این مسائل  به فســــاد 

کلینتون فساد اخاقی  که وقتی معلوم شد آقای  نشــــد. یادتان هست 

گفتند: »چه قدر شبیه  داشته اســــت محبوبیتش بیشتر شــــد؟ )مردم 

خودمان است«!(

خاصــــه، در حوزه های اجتماعــــی، فرهنگی، سیاســــی، و اقتصادی، 

گسترده ای در آمریکا وجود دارد. به نظر می رسد اجماعی  چالش های 

کــــه دربارۀ افــــول آمریکا مشــــاهده می شــــود دلیــــل دارد. چــــرا ترامپ 

گفت: »آمریکا رو به افول است. فرودگاه ها و  رئیس جمهور شــــد؟ چون 

جاده های ما خراب شده است.« مردم آنجا زندگی می کنند و می بینند 

راســــت می گوید؛ بنابراین، عده ای با همۀ حاشــــیه ها به او رأی دادند. 

کرد.  البته، ایشان روند افول را تسریع 

بنابراین، آمریکا رو به افول اســــت. اما به نظر می رســــد ســــْبک قدرت 

برتــــر دیگر عوض می شــــود، و دنیا دارد چندقطبی می شــــود. این یک 

نقطۀ عطف تاریخی اســــت. هر چند دهه، یک نقطۀ عطف تاریخی را 

می بینید. جنگ جهانی دوم یک نقطۀ عطف تاریخی مهم بود که دنیا 

پس از آن دوقطبی شد. بعد از فروپاشی شوروی، دنیا تک قطبی شد. 

اآلن در حال چندقطبی شدن است و همین طور باقی می ماند. تفاوتی 

گذشته در ثروت و علم بین شرق و غرب ایجاد  که طّی 400-500 ســــال 

شد در حال ُپر شدن است. دوستان می دانند، از روزی که تاریخ مدّون 

داریم تا 1850 م.، چین قدرت اول اقتصادی دنیا بود. 200 ســــال است 
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که در آن اشکالی پیش آمده است، اما اآلن دارد به حالت طبیعی خود 

فتادن چین هنوز 200  ُ
که چین اقتصاد اول دنیــــا بود. از فروا برمی گردد 

سال نمی گذرد، و 170 سال در تاریخ بشر عدد قابل توجهی نیست.

این نکته برای ما خیلی مهم است. دوستانی که اآلن در کشور مدیریت 

می کنند زمانی رشد کرده و به بلوغ سیاسی رسیده اند که دنیا دوقطبی 

و آمریکا ابرقدرت بوده است. به نظر می رسد آن ها در همان حال وهوای 

40 سال پیش متوقف شده اند. 

چند سال پیش آقای والنستین به ایران آمد. انجمن جامعه شناسی 

ایشان را دعوت کرده بود. دوستان می دانند که انجمن جامعه شناسی 

انصار حزب اهلل نیســــت! یکی از نهاد های دولتی ایشان را به یک جای 

کشور برده بودند.  مهّم 

کرده  که انگلیســــی می دانســــتند ایشــــان را دعوت  چند نفر از جوانان 

کرد، ایشان  که بحث افول آمریکا را مطرح  کنار هانتینگتون  بودند. در 

ینه های نظامی خود را به دستاورد های سیاسی تبدیل  یکا نتوانسته است هز آمر

کند.
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کرد، و بخش مهّمی از زندگی  هم در دهۀ 80 م. همین بحث را مطرح 

علمی او بر بحث افول آمریکا متمرکز بود. 

در یــــک مرکز دولتی و رســــمی ایران، که جای مشــــهوری هم هســــت، 

که  استادان نشســــتند و ایشان افول آمریکا را توضیح داد. سخنرانی او 

تمام شد، یکی از آقایان-که اآلن معاون وزیر است-به آقای والنستین 

گفت: »حرف هایی که شما در مورد افول آمریکا زدید را در ایران تندروها 

می گویند؛ دیگر این را در جایی تکرار نکنید.« این را با یک لحن جدی 

کرد با او شوخی  که یعنی این اراجیف چیســــت. والنســــتین فکر  گفت 

می کند؛ اول کمی خندید، اما بعد دید قضیه جدی است. 

 Cold گفتم: »شما در آمریکا مجموعه ای به نام که شد، به او  نوبت من 

War Mentality )صاحبان ذهنّیِت جنگ سرد( دارید، ما هم در ایران 

کرده اند.« دوستان یادشان  گیر  گذشته  که در 30سال  افرادی را داریم 

که وقتی شوروی فروپاشــــید، برخی از همین آدم ها می گفتند  هســــت 

کا.گ.ب )KGB( است. وقتی آقای والنستین برگشت،  کار  همۀ این ها 

گفتند: »شما به ایران رفتی.  کرد. به او  لس آنجلس تایمز با او مصاحبه 

گفتند در مورد افول آمریکا صحبت  گفت: »در ایران به من  چه خبر؟« 

نکنم«! 

دنیــــا واقعًا در حال عوض شــــدن اســــت. مــــا در اینجا بحث مقایســــۀ 

گروه های سیاســــی نداریم-فکــــر نکنید مثًا دورۀ آقــــای احمدی نژاد 

که به تازگــــی به عنوان  وضعیــــت متفاوتی بود. آقای جیمز ســــالیوان، 

کرات عمان  مشاور امنیت ملی بایدن به کاخ سفید رفت، از ابتدا در مذا

که به برجام  کراتی در اواخر دولت آقای احمدی نژاد  حضور داشت، مذا

منجر شد. آقای دکتر صالحی در آن زمان وزیر امور خارجه بود و پیگیری 

می کرد. 
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که در دورۀ برجام،  این ذهنیت در ایران وجود دارد. نتیجه این اســــت 

رئیس جمهور چین به ایران سفر می کند، اما برخورد خوبی با او نمی شود 

و قرارداد های چند میلیون دالری با ایشان امضا می شود. رئیس جمهور 

چین حتی وقتی به کشور های ضعیف می رود قرارداد های چند میلیارد 

دالری امضا می کند. ذهنیت اصاح نشده ای که در مورد وضعیت دنیای 

امروز در کشــــور وجود دارد خیلی از فرصت ها را از ما می گیرد. دغدغه ای 

که طرف های چینی و روسی دارند همین است. آن ها معتقدند که یک 

کســــی به  گر  جریان غرب گرا بین نخبگان سیاســــی ایران وجود دارد، و ا

سراغ آن ها می آید به این خاطر است که طعنه ای به غرب بزند.

یکا را قدرت حاکم بر  بعضی ها، بر اساس ذهنیت جنگ سرد، هنوز آمر

جهان می دانند.

گانه با اســــتادانی از چین و روســــیه  چند مــــاه پیش، ما دو وبینار جدا

گفت: »اآلن در چین اجماع  داشتیم. اســــتاد چینی خصوصی به من 

که در ایران این  کنیم«؛ اما معتقد بود  کار  که ما باید با ایران  شده است 

اجماع برقرار نشده است. 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 اســــت، فرصت هایی ایجاد می شــــود. زمانی 

کمتر فناوری ای هســــت  بعضــــی از فناوری ها فقــــط در غرب بود؛ اآلن 

که مختّص غرب باشــــد، و چینی هــــا در برخــــی از فناوری ها جلوترند. 

کنند، اما به دلیل فشار  انگلیسی ها می خواســــتند با چینی ها توافقی 

گفتند: »این عدم توافق با چین ما را  آمریکا از آن منصرف شــــدند؛ بعد 

چند سال عقب می اندازد«! 
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گر  چــــون دنیا رو بــــه تغییر اســــت، ایران انتخــــاب دیگری هــــم دارد. ا

کاربردی دارد و عمیق  که نگاه ایران به شرق جنبۀ  احساس این باشد 

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 

هم رقابت دارند، اما توافق هم دارند و به دلیِل داشتن دشمن مشترک 

همکاری می کنند. این رفتار آن ها باید توسط ما مطالعه شود. ما باید 

ببینیم چه زمینه هایی داریم که کشور سوم باشیم. وقتی توافق بین آن 

دو انجام شده باشد، راحت تر می توانیم به آن ها بپیوندیم. 

باید از تجربۀ روسیه درس بگیریم. یکی از ُسفرای سابق ما در روسیه در 

که  جلسه ای وضعیت این کشور را توضیح می داد؛ یک نمونه از حالتی 

کرد. روس ها قانونی  روس ها بعد از فروپاشی شوروی داشــــتند را بیان 

که قوانین بین المللــــی به قوانین ملی برتری دارد. یک  کردند  تصویب 

کار در دادگاهی در روســــیه محکوم می شــــد؛ بعــــد در دادگاه  فــــرد خطا

اروپایی حکم دیگری می گرفت، و بر اســــاس آن قانون خطای او از بین 

می رفت و مشــــکلش حل می شد. بعد از فروپاشی شــــوروی، بعضی از 

نخبگان روسی با چنین ذهنیتی با غرب مواجه شدند. 

که آقای یلتسین  که آقای پوتین جزء آدم هایی بود  دوستان می دانند 

کرد.  آن هــــا را بــــه عنــــوان چهره های جــــوان غرب گــــرا دور خود جمــــع 

گذشته به شکلی با روسیه برخورد  آمریکایی ها و غربی ها در 30 ســــال 

که  که اآلن نتیجۀ آن را می بینید. امروز روس ها متوجه شده اند  کردند 

کاربرد ندارد.  که در ذهنشان بود،  تعامل با غرب، به آن سْبک 

که اینکه  گر ما نگاه تاریخی به داستان داشته باشیم، متوجه هستیم  ا

کدخدایی داشته  آمریکا همیشه بخواهد ابرقدرت باشد و ما به او نگاه 

باشــــیم قطعًا با وضعیت امروز آمریکا هماهنگ نیســــت. ما در جا های 
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دیگر دنیا انتخاب های دیگری داریم. نباید لزومًا خیلی ذوق زده شویم. 

گر این ذهنیت  کشور ها باید بر اساس منافع ملی خودشان عمل کنند. ا

اصاح شــــود، از فرصت های ممکن به درستی اســــتفاده خواهد شد؛ 

گر ذهنیت نگاه به غرب وجود داشــــته باشد، قاعدتًا فرصت ها از بین  ا

گذشته ثابت  کشور عقب می افتد. تجربۀ هفت-هشت سال  می رود و 

که ایران و غرب در شــــرایط فعلی هســــتند، این رابطه  که تا زمانی  کرد 

درست شدنی نیست. مایکل مک فاول، سفیر آمریکا در روسیه در زمان 

اوباما، در توییتی گفت: »تا ایران دموکراتیک نشود، ما روابط صلح آمیز 

با ایران نخواهیم داشــــت.« منظــــور از دموکراســــی در ادبیات غربی ها 

پیروی دربست از آن هاست. دموکرات ها نگاه لیبرال-اینترنشنالیستی 

و تفکر بین الملل گرایِی پیرو غرب دارند و در نهایت با کشوری مثل ایران 

کنند. البته شــــما می توانید در بعضی از بازه های زمانی  کار  نمی توانند 

کاهش تنش داشته باشید، اما کار جدی نمی توانید انجام دهید چون 

ادعا می کنند ایران لیبرال نیست. 

در آمریکا جماعتی این گونه داریم. جماعتی هم به تفکر محافظه کاری 

متمایل هستند که به دالیل خودشان نمی توانند با ایران کار کنند؛ به 

کشــــور های اروپایی دارد، نمی خواهند یا  که آمریکا در  خاطر جایگاهی 

کنند. به هر روی، چون  نمی تواننــــد روند و نگاه آمریکایی را از خود دور 

رابطۀ ایران با غرب اصاح شدنی نیست، به تغییر پارادایم در سیاست 

خارجی کشور نیاز داریم. 

شما روســــیه را ببینید. روس ها 30 سال پیش با آن ذهنیت به سمت 

غرب رفتند. همین اآلن دولت روســــیه روابط خیلی خوبی با اسرائیل 

کمتر با اسرائیل  گر ایران یک ذره  که بعضی می گویند ا دارد. شنیده اید 

کند همۀ مشکاتش حل خواهد شد. اآلن روسیه بگومگوی  بگومگو 
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خاصی با اســــرائیل ندارد؛ در اسرائیل سفارت دارد و با اسرائیل تجارت 

هم دارد. آن ها با اســــرائیل دعوای خاّصی ندارند. روسیه نه حمایت از 

حزب اهلل دارد، نه حمایت از حماس دارد. 

پس چرا غربی ها روســــیه را نمی پذیرند؟ ســــفیر سابق روسیه می گفت 

روابط فعلی آمریکا و روســــیه در بدترین شرایط خود نسبت به چند 100 

سال گذشته است؛ یعنی در زمان روسیۀ تزاری و در دورۀ شوروی این ها 

کنار می آمدند. واقعًا هم همین طور اســــت. در چند ســــال  با هم بهتر 

اخیر، تهدید هایی علیه روسیه در آمریکا وجود دارد که قبًا نبوده است. 

کتسابی و برخی  مشکل روسیه چیســــت؟ روسیه برخی ظرفیت های ا

ظرفیت هــــای ذاتی دارد. دیپلمات های غربی معتقدند روســــیه هنوز 

کشور بزرگی اســــت؛ با اینکه بخش عمده ای از آن جدا شده، مساحت 

و جمعیتــــش زیاد اســــت؛ توانمندی های علمی هــــم دارد. در نهایت، 

غربی ها روســــیه را در بهترین حالت رقیب می دانند. شما با رقیب چه 

می کنید؟ رقیب نمی خواهد شما حرکتی انجام دهید. 

که غرب نسبت به ما هم دارد. در بهترین حالت،  این وضعیتی اســــت 

نسبت به ما هم همین طور است. بعضی از ما این مشکل را در سیاست 

کتســــابی-مثِل توان  گر ظرفیت های ا که فکر می کنیم ا خارجی داریم 

هسته ای، نفوذ منطقه ای، و توان موشکی-را بدهیم، مشکات حل 

که  که جک سولیوان در مصاحبه با ســــی.ان.ان زد  می شــــود. حرفی 

پروندۀ موشکی باید روی میز باشد یک شاهد است. 

گــــر ظرفیت های  که ا کنیم. این ذهنیت هســــت  نباید فرصت ســــوزی 

کتســــابی را بدهیم، مشــــکل ما با غرب حل خواهد شد. مشکل فقط  ا

کتسابی نیست، ظرفیت ذاتی هم مشکل است. افرادی  ظرفیت های ا

کامًا پیرو آمریکا شویم، مشکل حل خواهد  گر ما  که معتقدند ا هستند 
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کامًا  کار مشــــکل شروع خواهد شــــد: وقتی  که با این  شــــد؛ در صورتی 

مطیع شدید، تازه می خواهند مطمئن شوند که مطیع آن ها می مانید و 

هزار جور برنامه دارند تا کامًا مطیع بمانید. ظرفیت های ذاتی دست ما 

نیست: ما نمی توانیم مساحت کشور را کم کنیم، نمی توانیم جمعیت را 

اخراج کنیم، نمی توانیم نفت را در دریا بریزیم. 

کار  بنابراین، تقابل ادامه دارد. در سیاست خارجی، باید با کشور هایی 

کنیم؛ نه اینکه  کار با ما را دارند. غرب را باید فراموش  که آمادگِی  کنیــــم 

جنگ و دعوا کنیم، بلکه باید نسبت به آن ها بی تفاوت شویم.

اشــــعری: من به دو نکته اشاره می کنم. یکی اینکه من در مواجهه هایی   

که  که با آدم های بیرون از ایران داشــــتم متوجه شــــدم همین جریانی 

فرمودید به غرب تمایل دارند گفت وگو را یک نوع بازی می دانند. این ها 

گفت وگوی اصلی خودشان را نمی شناسند. من این را خیلی در  طرف 

که اصًا این جریان را برای تصمیم های نهایی  رفتار های آن ها دیده ام 

به حساب نمی آورند. این به نظر من نکتۀ مهمی است.

منظور غربی ها از دموکراسی پیروی بی چون و چرا از دستورهای غرب است.
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که ما شــــعار های ضّد ســــلطه  نکتــــۀ دیگر اینکه از همان اوایل انقاب 

گرا  داشتیم، بسیاری از دولتمردان ما در این مسیر نبودند و از اول دنیا

که اهداف آن ها  کنار آن ها، افرادی بودند  و به دنبال ثروت بودنــــد. در 

را مستقیمًا بر سر میز تصمیم گیری های اصلی می آوردند. بعضی از این 

کارشان ادامه می دهند.  افراد از ایران رفتند ، اما بعضی دیگر هنوز به 

کاظم زاده: من به پرسش نخست که آقای زورق مطرح کردند برمی گردم.   

که دارند( با  کنیم ایران، چین، و روســــیه )با قابلیت هایی  اینکه فرض 

که  کنند یک روی ســــکه است؛ روی دوم سکه این است  هم همکاری 

کار را می دهد یا نه.  آیا غرب اجازۀ این 

گســــترده ای  ما نظام بین الملل را خارج از تئوری می بینیم، اما دنیای 

که روابط بین الملــــل را از منظر این  کســــانی  هم در ذهنمان هســــت. 

کاری  کنند دنیا عریض و طویل است و ما هر  رشــــته نبینند شــــاید فکر 

بخواهیم می توانیم انجام دهیم و قدرت مانور ما بیشتر است، ولی دنیا 

از منظر روابط بین الملل خیلی کوچک اســــت چون همه چیز در قالب 

که  یک سیســــتم انجام می شــــود. دنیا بیش از اینکه هست نمی شود 

کند،  گر کسی چیزی کسب  هر کس هرچه خواســــت به دست بیاورد. ا

در واقع از سهم دیگران برمی دارد و دیگران چیزی را از دست می دهند. 

بازی های امروز در عرصۀ روابط بین الملل بیشــــتر از این منظر اســــت. 

یک حاصل جمع صفر اســــت و بیشــــتر ُبرد و باخت اســــت. بسیاری از 

ایده آل گرایان تاش کردند که این صورت مسئله را تغییر دهند، اما هنوز 

دست وپا می زنند. 

کردند به فکــــر روس ها و چینی ها هم  که آقــــای زورق مطرح  پرسشــــی 

گروه بریکس حدوداً 19سال پیش، بعد از فروپاشی نظام  رســــیده بود. 
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که بحث هــــای چندجانبه گرایی مطرح شــــد، باید در قالب  دوقطبــــی 

ساختاری در جایی وارد می شد. بریکس می توانست ساختاری باشد 

کنار هم باشــــند و  کــــه چهار قــــدرت برزیل، هنــــد، روســــیه، و چین در 

که  کنند. اما نتیجه چه شــــد؟ امروز هندی ها،  نظم جدیدی را تعریف 

بنیان گذار جنبش عدم تعهد بودند، کامًا زیر چتر آمریکا هستند. برزیل 

مثل بسیاری از کشور های آمریکای التین به سوی چِپ نو گرایش پیدا 

کرد، اما آمریکا در مقابل، تقریبًا به فاصله ای اندک، همان شــــیوه های 

کار بست. کودتا را در برزیل به 



انقالب اسالمی ایران و نظام جهانی امروز

یوران،  با حضوِر علی اکبر اشــعری، ســید جالل دهقانی فیروزآبادی، حسین رو
سعداهلل زارعی، محمدحسن زورق، نوذر شفیعی، ابراهیم متقی

میــــزگــــرد مــــاه 2
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رویــــوران: بســــم اهلل الرحمن الرحیم. ما جلســــاتی دربــــارۀ مفهوم نظم   

کردیم. در این جلســــه، به  جهانــــی و موقعیت ایران در این نظم برگزار 

ادامۀ بحث خواهیم پرداخت.

که منجر به ارائۀ یک  زارعی: به نظرم، جهان ما در مقایسه با دو مقطع   

نظم نوین جهانی شــــد در شــــرایط بهتری قــــرار دارد. در قرن نوزدهم، 

نظام چندقطبی موسوم به کنســــرت اروپا ُمرکب از پنج قدرت اروپایی 

کار آمد. این ها سیاســــت های دنیا را تعیین و بیش از 140 سال بر  روی 

دنیا حکومت کردند. دوره ای بود که یک نظم مبتنی بر توسعۀ مناطق 

نفوذ و مناطق تحت قیمومّیت طراحی شده بود. 

ما ملت های مناطق غرب آسیا بیشترین آسیب را از نظام چندقطبی 

کشــــور های منطقه-مثل فلســــطین، شــــامات، و  اروپایــــی دیدیم: 

عراق-مستعمرۀ قدرت های اروپایی و محّل تاخت وتاز این قدرت ها 

کشور ما تحت قیمومیت درنیامد و جز در جنگ جهانی مورد  شدند. 

حملۀ دشــــمن خارجی قرار نگرفت؛ اما اســــتقال، هویت، امنیت، و 

موقعیت ما هم به شــــدت تحت تأثیــــر تصمیمات نظام دوقطبی قرار 

گرفت. 
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در همین دوره، دو امپراتوری در جهان اسام سقوط کرد: )1( امپراتورِی 

مسلمان و ریشه داِر گورکانی در آغاز برآمدن نظام چندقطبی اروپا سقوط 

گرفت؛ )2( امپراتوری  کمپانی هند شرقی قرار  کرد و قلمرو آن زیر سلطۀ 

که از بخش های مختلف آســــیایی و آفریقایی و اروپایی  بزرِگ عثمانی، 

تشکیل شده بود، در اواخر دورۀ نظام چندقطبی اروپایی فروپاشید.

در واقــــع، دیوار های جهان اســــام در مقابل غــــرب و اروپا از بین رفت. 

کاری بکنند.  کشــــور های اســــامی نتوانســــتند هیــــچ  در این مقطع، 

البته، اندیشــــمندانی مثل ســــید جمال الدین اســــدآبادی در ایران یا 

کشــــور های دیگر به صورت  کســــانی در  کســــتان یا  اقبال الهوری در پا

تک ســــتاره هایی در آسمان جهان اســــام ظاهر شدند، اما نتوانستند 

بیش از یک فریاد یا عامت اعتراض نقشی داشته باشند. جنبش های 

بیداری در این مقطع عمًا 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.

سرنوشــــت ما جهاِن ســــومی های غرب آســــیا در جابه جایی قدرت در 

که تحت تأثیر برنامه هــــای آن ها قرار بگیریم. در آن  آن مقطــــع این بود 

کردند  جابه جایی قدرت، در عرصۀ بین الملل وظایفی برای ما ترسیم 

که ما هیچ تأثیری در تعییِن آن نداشتیم و یک جانبه مجری دستورهای 

آن ها شدیم. 

اروپاییان با سیاســــت های خود ِشــــکلی از حکومت ها و سرزمین ها را 

که بعد ها در اثــــِر آن یک دورۀ طوالنی از  کردند  در جهان اســــام ایجاد 

مناقشــــات را در بخش های مختلف جهان اسام شــــاهد بودیم. این 
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کشــــمکش ها و درگیری ها هنوز تمام نشده اســــت-و حمــــات ترکیه 

، اردوغان رســــمًا 
ً
کوچکی از آن اســــت. اخیرا بــــه عراق و ســــوریه نمونۀ 

که ممکن اســــت وارد منطقۀ ســــنجار عراق شــــود. به هر  کرد  تهدیــــد 

که هنوز درگیر  کردند  حال، اختاف هایی در بطن جهان اســــام ایجاد 

پیامد های آن هستیم. 

مقطع دوم نظام دوقطبی با ترکیبــــی از رهبری آمریکا و اتحاد جماهیر 

که در سال 1945 م. با پایان جنگ جهانی دوم در دنیا  شــــوروی است 

ایجاد شــــد. توضیح اینکه اتحاد جماهیر شوروی یک قدرت اروپایی-

آســــیایی بود و می توانســــت به طور طبیعی نمایندگــــی بخش بزرگی از 

جهان را داشته باشــــد. غرب، بر خاف دورۀ نظام چندقطبی، این بار 

به نظام جهانی هویت ایدئولوژیک داد: گروهی تحت عنوان کشور های 

غرب با یک خروجی مشــــخص و تمدن معّین )کاپیتالیســــم( را در برابر 

کرد  کید  که بر مســــائل اجتماعی تأ یک ایدئولــــوژی مادِی زاییدۀ اروپا 

)کمونیسم( قرار داد. هر دو ایدئولوژی مادی بودند و خاستگاه اروپایی 

داشتند. ایدئولوژی ای که آمریکایی ها نمایندگِی آن را داشتند برخاسته 

که مارکسیســــت ها دنبال می کردند  از افکار اروپا بــــود، و ایدئولوژی ای 

ایدئولــــوژی اروپایی بــــود. باز هم دعــــوا در داخل اروپا بــــود، و به ذهن 

که در ایــــن دعوای به ظاهــــر ایدئولوژیِک دوقطبی،  مســــلمانان نیامد 

ایدئولوژی متمایز جهان اسام هم صاحب حق است. 

مقطع جنگ جهانی دوم به شدت به هم ریخته بود. کشور های جهان 

غ نشده  اسام هنوز از تبعات سیاســــت های نظام چندقطبی اروپا فار

که  و اغلب هنــــوز درگیر مقولۀ دولت-ملت بودند. دولت ســــازی هایی 

گرفتند سرچشــــمۀ اختافات بود.  اروپایی ها برای مســــلمانان در نظر 

کارآمد مواجه  بســــیاری از آن ها با رژیم ها و دولت هــــای عقب افتاده و نا
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که عمًا نمی توانست در  بودند. شــــکلی از جهان اسام وجود داشــــت 

کند.  هویت بخشــــی جهان جدید سهم مناسبی در نظام جهانی پیدا 

نمود برجســــتۀ این وضع شــــورای امنیت ســــازمان ملل بــــود: آمریکا 

کشــــور های اروپایی و چین صاحب حق وتو شــــدند، اما هیچ کدام از  و 

کشــــور های جهان اسام به چنین حّقی دســــت نیافت. باز هم قدرت 

که منشأ جنگ بودند تقسیم شد، و آن ها میدان دار  کشــــور هایی  بین 

مسائل جهانی شدند. 

در این عصر، مثل دورۀ قبل، صداهایی در جهان اســــام بلند شد، اما 

که در عالم اســــام  این صدا ها هم به جایی نرســــید: تک ســــتاره هایی 

درخشیدند عمًا نتوانستند بر فضای ایجادشده  پس از جنگ جهانی 

دوم اثر بگذارند. 

که بعد از جنگ جهانی در منطقۀ شرق دور، آفریقا، اروپا، یا  مداخاتی 

ک غربی هاست.  آمریکای التین می بینید نتیجۀ اعمال قدرت وحشتنا

غربی ها با سیاست های خود شکلی از حکومت ها را به جهان اسالم تحمیل 

کردند که سبب مناقشات طوالنی در کشور های اسالمی شود.
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در این میان، وضعیت تأسف بار مسلمان ها سبب شد نظام دوقطبی 

در جهان اســــام و منطقۀ غرب آسیا مداخله گر تر از هر جای دیگر ظاهر 

شــــود. این منطقه عمــــًا تحت ســــلطۀ غرب بود و فقــــط بخش های 

کار داشــــت؛ بــــه عنوان مثــــال، تعداد  کوچکی از آن با شــــوروی ســــر و 

که  پایگاه های نظامی در منطقۀ غرب آســــیا ســــه برابر پایگاه هایی بود 

در آفریقا، آمریکای التین، و شــــرق دور داشتند. در این مقطع، بارانداز 

قدرت غرب در این منطقه بــــود، و آمریکایی ها بیش از هرجا روی این 

کــــه در این مقطع بار ادارۀ مالی  منطقه ســــوار بودند. ما، در عین حال 

نظام جهانی جهانی را بر دوش می کشیدیم، در تصمیمات نظم دهنده 

نقشی نداشتیم. 

این سرگذشت ما در این دو مقطع اســــت. امروز ما وارد دورۀ جدیدی 

از نظام نوین جهانی شده ایم. هنوز نظام جدید شکل نگرفته است، و 

در میانۀ دورۀ شکل گیری نظام جدید هستیم. دورۀ انتقال هر نظام به 

گر همین معیار  نظام دیگر در گذشته 50 تا 60 سال طول کشیده است. ا

که نظام دوقطبی  را در نظــــر بگیریم و بگوییم تثبیت تغییرات از زمانی 

فروپاشیده اســــت 60 ســــال زمان می بــــرد، اآلن در وســــط دورۀ انتقال 

هستیم: مقطعی را پشت سر گذاشته ایم و دوره ای را پیش رو داریم تا به 

وضعیت جدید برسیم؛ 20 تا 30 سال وقت داریم تا نظام جدید جهانی 

کند.  کامل خودش را پیدا  شکل واقعی و 

گذشــــته نیســــتیم. جهان اســــام دارای قدرت و  ما امروز در وضعیت 

توانمندی اســــت و می تواند جایگاه برجســــته ای در تعامات جهانی 

که بیدار باشــــد و بزنگاه ها را بشناسد و  کند. شــــرط آن این است  پیدا 

اهل نقش آفرینی مناسب باشد، یعنی بتواند سهم خودش را از نظام و 

سیستم جهانی بگیرد. این امکان پذیر است. ما به لحاظ سیاسی این 
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توانایی را داریم. جهان اســــام امروز مثل ســــال 1820 یا سال 1945 م. 

نیســــت. از نظر موقعیت فرهنگی، ما در وضعیت بهتری نسبت به آن 

کنون می توان همبستگی های جغرافیایی ایجاد کرد.  سال ها هستیم. ا

همین اآلن، ما در جهان اسام 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 

کرده اســــت در وضعیت هشــــیاری  که غرب علیه جهان اســــام اعمال 

خوبی هستیم. 

کرده بود  چند هفتۀ پیش، مرکز نظرسنجی آمریکایی پیو )Pew( اعام 

نظر منفی ملت های مسلمان در دنیا نسبت به آمریکا در کمترین عدد 

62 و در باالترین عدد 99 درصد است. میانگین این دو عدد 80 درصد 

است، یعنی 80 درصِد جهان اسام نسبت به غرب دیدگاه منفی دارد. 

گزارشی می خواندم  گاهی جدید اســــت. در  این یک نوع واقع بینی و آ

تعداد پایگاه های نظامی غرب در منطقۀ ما 100 برابِر پایگاه های نظامی آن ها در 

یکا در بحرین( یایی آمر یر: پایگاه در یکای التین است. )تصو یقا و آمر آفر
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که نظرسنجی یک مؤسسۀ اسرائیلی نشان می دهد بیش از 90 درصِد 

مســــلمان ها در منطقه با عادی ســــازی روابط با اســــرائیل مخالف اند. 

کرده بود  وزارت امور زیربنایی رژیم صهیونیستی همچنین نظرسنجی 

که 85 درصد عرب ها بن زاید را خائن می دانند. )آن موقع فقط امارات 

کرده بود.( این آمار حّد باالی بیداری را نشــــان  روابط با اســــرائیل پیدا 

که به سمت غرب برویم،  می دهد. قبًا در جهان اسام حرکت این بود 

کشــــور های عربی نهضت غرب گرایی داشــــتیم، و دولت ها با  در ایران و 

شعار غرب گرایی می توانستند به قدرت برسند. اآلن اوضاع جور دیگری 

است. 

نکتۀ دیگر اینکه اآلن عنصر رهبری در جهان اسام وجود دارد-کسی در 

که بتواند قلمرو وسیعی از جهان اسام  حّد حضرت آیت اهلل خامنه ای 

را، حداقل در بخش شــــیعه با حــــدود 300 میلیون جمعیت، مدیریت 

کند. در گذشته ما این عنصر را نداشتیم. می دانید که دیدگاه های مقام 

معظم رهبری را خیلی از برادران اهل جماعت و سنت هم قبول دارند، 

ولی حداقل 300 میلیون جمعیت هست که رهبر دارد و با آهنگ حرکت 

کرد. بنابراین، مــــا از نظر اثرگذاری در  می کنــــد و می توان آن را مدیریت 

موقعیت خوبی قرار داریم. 

کرده ایم؟ آیا چارچوب های  آیا ما خودمان را بــــرای این موقعیت آماده 

کرده ایم؟ آیا زیرساخت های الزم را فراهم می کنیم؟ آیا در  الزم را فراهم 

کار های اساسی می کنیم؟  بحث های مربوط به تمدن نوین اســــامی 

کار می کنیم؟  آیا روی جنبه های فکری انقاب اســــامی در دانشگاه ها 

این ها موضوعات مهمی اســــت. به نظر مــــن، در حّد رهبری این تفکر 

کــــه مقام معظم رهبری بر  گام دوم بود  وجــــود دارد-نمونۀ آن بیانیۀ 

اســــاس ســــاخت یک دنیای جدید تنظیم و منتشــــر فرمودند. شکل 
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که مقام معظم رهبری به  تهاجمی جهان اســــام در قالب نامه هایــــی 

گورباچف  که حضرت امام؟ق؟ به  جوانان اروپا و آمریکا نوشتند، نامه ای 

کرد.  که در مورد سلمان رشدی پیش آمد ظهور  نوشــــتند، یا قضیه ای 

این منفعل نبودن و تهاجمی نبودن جهان اســــام را در جای خودش 

نشان می دهد. 

که بگویم شــــرایط  می خواهــــم از ایــــن موقعیت این اســــتفاده را بکنم 

کنســــرت اروپا یا زمان شــــکل گیری نظام  ما شــــرایط زمان شکل گیرِی 

دوقطبی نیســــت. ما می توانیم با ظرفیت هــــای موجود در نظام آینده 

جایگاه برجسته ای داشته باشیم و نقش مهمی ایفا کنیم.

به گزارش مؤسســۀ پیو، میزان نظر منفی ملت های مســلمان نســبت به 

کثر 99 درصد است. یکا حداقل 62 و حدا آمر

گــــذار فعلی داریم  رویــــوران: جنــــاب آقای زارعی، متأســــفانه ما در دورۀ   

هزینه هایــــی می دهیم. بحث اسام هراســــی پدیدۀ جدیدی اســــت. 

کنش و حساســــیتی نبوده اســــت؛ ولی  در مــــورد ادیان دیگر، چنین وا

اسام هراسی اآلن در غرب به صورت یک رفتار نظام مند درآمده است. 

نظریه پردازی در این زمینه علیه جهان اسام در جریان است، و بحث 

جنگ تمدن ها جهان اســــام را هدف قرار داده اســــت: سعی می کنند 

که از لحاظ فکری با تمدن غرب  کنند  اسام را به عنوان تفکری معرفی 

گونه ای مهار شود.  مشکل دارد و ستیزه گر است و باید به 

اصل طرِح خاورمیانۀ بزرگ طرح تســــلط بر قلب جهان اســــام است. 

که بیشــــتر به شــــرق مدیترانه اطاق می شد، این ها  واژۀ خاورمیانه را، 

به محدوده ای از هند تا مغرب اطاق می کنند. منطقۀ به هم پیوستۀ 
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کنند، اصطاح  کم  جهان اسام همین است. برای اینکه حساسیت را 

خاورمیانۀ جدید را اعام کردند. 

آمریکا به دنبال این بود که ُسلطۀ خود را در این منطقه گسترش دهد. 

کرد، ولی اتفاقات مهمی رخ داد.  کشور اســــامی را ِاشــــغال نظامی  دو 

که ایران  به قول بعضی از تحلیلگران، آمریکایی ها به دنبال این بودند 

که در جهت  و ســــوریه و بعضی از طرف داران ایران-مثل حزب اهلل-را 

کنند. سناریوی آن ها اول برای حزب اهلل و  آزادی حرکت می کنند مهار 

کامًا  بعد سوریه و بعد جمهوری اسامی ایران بود تا پس از آن منطقه 

تســــلیم غرب شود. مقاومت موفق شــــد این طرح را از طریق مقاومت 

کند،  کــــه منجر به شکســــت اســــرائیل شــــد( خنثی  33روزه )جنگــــی 

کامًا  کرد  که غرب علیه جهان اســــام آماده و اجــــرا  وگرنــــه طرح هایی 

ســــتیزه گرایانه و متضمن جنگ علیه مســــلمانان بود. جهان اسام در 

نظام جدید الزامًا باید جایگاهی پیدا کند که حداقل ستیزه گری از طرف 

مقابل را نسبت به خود تحت کنترل داشته باشد.

که ســــاختار نظام جهانی با تغییرات  متقی: اعتقاد من هم این اســــت   

بنیادین همراه شده اســــت. در قرن نوزدهم، بازیگران منطقه ای مثل 

ایران هیچ جایگاهی نداشتند، و سیاست بازی بزرگ اعمال می شد. در 

کودتا و دولت ضعیف دست نشانده  رابطه با ایران، سیاست ها شامل 

که امتیازات متقارنی به  و امضای قراردادهایی مانند قرارداد 1919 بود 

روسیه و انگلیس می داد. 

که نظــــام بین الملل را  گرفت  در این میان، دو تحول اساســــی شــــکل 

تغییر داد: )1( تحول در فناوری و اقتصاد جهانی در اواخر قرن نوزدهم، 

کرد و  )2( ضعف آمریکا. هر دوی این ها در نظم استعماری تغییر ایجاد 
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آن را به سوی نظم سرمایه داری حرکت داد. آمریکایی ها به دنبال این 

رفتند که امپراتوری موجود را به اقتصاد سرمایه داری مشارکتی با طیف 

گسترده ای از بازیگران تبدیل کنند. 

در قرن دوازدهم، فئودال ها و اشراف توانستند دولت های پادشاهی را 

شکل دهند. در قرون هفدهم و هجدهم، بر اثر تغییر شرایط اجتماعی 

و سیاسی، طمع ورزی حکومت ها بیشتر شد، و زمینه برای شکل گیری 

نهاد های بین المللی حقوقی و اندیشه های تأثیرگذار بر ساخت دولت 

به وجود آمد. در قرن بیســــتم، شاهد سقوط امپراتوری های عثمانی، 

روســــیه، پــــروس )آلمــــان(، و اتریش-مجارســــتان بودیــــم. وقتی این 

که خود  امپراتوری ها سقوط می کنند، بی نظمی جدیدی پدید می آید 

می تواند نظم آینده را شکل دهد. از نظر من، دو مؤلفۀ تحول موج دوم 

کهن مســــتعمراتی بســــیار  انقاب فناورانه و ظهور آمریکا در افول نظم 

اثرگذار بوده است. در ایران، خیلی ها، از جمله مرحوم آیت اهلل مدرس، 

یه و جنبش هــای مقاومــت در جهــت آزادی حرکــت  کشــور های ایــران و ســور

می کنند.
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با قرارداد 1919 مخالفت کردند؛ اما در سطح بین المللی، شاید مخالفت 

که سبب شد انگلیســــی ها از اجرای آن قرارداد  جدی آمریکایی ها بود 

که وجود دارد مسئلۀ ساخت قدرت است.  عقب بنشینند. مسئله ای 

تحلیل من، چه در نظم داخلی و چه نظم بین الملل، بر ساخت قدرت 

که با ساخت قدرت  تکیه دارد؛ نیرو های اجتماعی را متناسب با نقشی 

دارند تحلیل می کنم. 

کند،  وقتی آمریکا در جنگ جهانی دوم توانســــت نقش خود را تثبیت 

فضای قدیم استعماری گذشته به فضای جدید تبدیل شد. خیلی ها، 

از جمله در ایــــران، این نظِم در حال ظهور را درک نکردند. نتیجه این 

شد که آرامکو )شرکت نفت عربستان سعودی( در سال 1932 م. با مدل 

گرفت. 22 سال بعد، در سال 1954 م.، در ایران هم  کنسرسیوم شکل 

کنسرســــیوم برقرار شد و جنبش اجتماعی ایران برای ملی شدن  مدل 

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. 

گونه ای تدریجی ظهور  از دهۀ 1960 م.، موج انقاب فناورانۀ ســــوم به 

کرد و این بــــار منجر به در جا زدن اتحاد شــــوروی شــــد. در این  پیــــدا 

گرفت-به  شرایط، دوباره امپراتوری بزرگی به نام اتحاد شوروی شکل 

تعبیر ریگان، امپراتوری شیطانی شکل گرفت. 

گر امپراتوری شــــوروی شــــیطانی بــــود، امپراتوری غرب  از نظــــر مــــن، ا

شیطانی به تواِن دو است چون از قابلیت های فناوری و ظرافت های 

خاص خودش برای اغوا استفاده می کند. این بحثی است که گرامشی 

در مفهوم هژمونی به کار گرفت. نظام سرمایه داری امپراتوری شیطانی 

کرد. اتحاد  بــــه تواِن دو را شــــکل داد و نظــــام بین الملل را پیچیده تــــر 
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شــــوروی و اروپای شــــرقی بر اثر تغییرات شــــرایط محیطی محکوم به 

سقوط شدند. 

که تحت عنواِن هویت یابی اسامی  بعد از جنگ سرد، غربی ها موجی 

بــــه وجود آمد را زیــــاد درک نکردند چون مبنای تحلیــــل آن ها دولت-

ملت بود و دولت محور به مسائل نگاه می کردند. البته، نگاه اروپایی ها 

اجتماعی تر بود. آن ها به جامعه شناســــی بین الملل توجه داشــــتند.

کشــــید.  فضای بعد از جنگ ســــرد آرمان هــــای آمریکایی را به چالش 

آرمان آمریکایی به لحاظ تفکر لیبرال دموکراسی و به لحاظ الگوی رفتار 

بین الملل هژمونِی لیبرال بود. هر دوی این قالب ها امروز با ابهام روبه رو 

شده است. 

هژمونی لیبرال چگونه با ابهام روبه رو شده است؟ با کتاب توهم لیبرالِی 

مرشایمر، که یک تحلیل تاریخی از نظام جهانی و دگرگونی های موجود 

دارد. او می گوید هژمونی لیبرال بر اســــاس نظریه های روابط بین الملل 

 ثمرات نهضت ملی شدن نفت 
ّ

تشکیل کنسرسیوم نفت در سال 1954 م. کل

در ایران را بر باد داد.
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جایگزین ُموازنۀ قدرت شــــده و مشــــکات سیاســــی و امنیتی آمریکا را 

بیشتر کرده است.

کرد.  کــــه پایاِن تاریــــخ را مطرح  نکتــــۀ دیگر بحث های فوکویاما اســــت 

که از مســــائل امروزی  امروز خــــوِد فوکویاما به بحث هویت توجه دارد، 

نظــــام جهانی اســــت. جهان غــــرب از درون با چالش بنیــــادی روبه رو 

که ما در مقابل از انسجام  شده اســــت-البته، این به آن معنا نیســــت 

باالیی برخورداریم. 

کار  مفهوم دولت ضعیف در رابطه با خیلی از کشور های جهان غرب به 

گرفته می شــــود. دولت ضعیف می خواهد موقعیت خودش را بازتولید 

کند. به همین دلیل است که در آمریکا »ابر و باد و ماه و خورشید و فلک 

که  که ترامپ به قدرت نرسد. حرف ترامپ درست بود  کار« شــــدند  در 

می گفت: »روشنفکر ها، سلبریتی ها، سرمایه دار های لیبرال، رسانه ها، 

و ســــاخت قدرت عمیق مانع پیروزی من شد.« واقعًا این اتفاق افتاد! 

کم است. ساختار  که هنوز نهاد قدرت حا این مسئله نشــــان می دهد 

می تواند موج های گریز از مرکز )مثل ترامپ( را کنترل کند، اما نمی تواند 

فضای بحرانی ِاشغال کنگره را در کوتاه مدت کنترل کند. 

که جهان غرب  که امروز در حال شــــکل گیری اســــت این است  فضایی 

ناچار است بازگشتی به خود داشته باشد، اما بازگشت به داخِل خود به 

که به مخاطرات و چالش های جهانی توجهی ندارد.  این معنا نیست 

نمونه اش انگارۀ بایدن اســــت. اولین اظهار نظــــر بایدن دربارۀ ایران در 

که انقاب اســــامی ایران بزرگ ترین  دیــــدار با وزیر خزانه داری این بود 

گر می خواهیم ببینیم تیم بایدن چه  تهدید علیه منافع آمریکاســــت. ا

رویکردی دارند، پاســــخ او را به نمایندگان مجلس سنای آمریکا دربارۀ 

ایران حتمًا رصد کنیم. 
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بنابرایــــن، امروز قدرت های بزرگ جهانــــی را در وضعیت افول تدریجی 

می بینید، اما عقانیت آن ها هنوز فعال اســــت. وقتی می خواهد افول 

کار می گیــــرد؛ به قول  کنــــد، بازیگــــران حاشــــیه ای را علیه همدیگــــر به 

کار  کردن وظایف را در دســــتور  مرشــــایمر، آتش بیاری معرکــــه یا محول 

قرار می دهد. این مســــائل چالش ها علیه ایران را بیشتر می کند. ایران 

کرده است، در ساخت  در فضای موجود ســــاخت داخلی بســــط پیدا 

کرده است. انبساط در روابط ممکن است در  منطقه ای هم بسط پیدا 

شرایطی چالش ساز باشد. 

نکته ای که وجود دارد این است که نظام جهانی دچار وضعیت ضعیف 

شده اســــت. در آمریکا هم دولت ضعیف را می توان دید. فرید زکریا، در 

کتاِب از ثروت به قدرت، بر اســــاس این دو معادله یک تحلیل تاریخی 

کرد، و بعد این  انجام داده اســــت. او می گوید: »آمریکا اول ثروت پیــــدا 

کاهش پیدا می کند، و  ثروت به قدرت تبدیل شــــد. حاال ثروت آمریکا 

پای شرقی بر اثر تغییرات محیطی محکوم به سقوط  اتحاد جماهیر شوروی و ارو

شدند.
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کاهش پیدا می کنــــد.« او حرفش را در  کاهــــش قدرتش هم  در اثر این 

دوران های مختلف تاریخی تبیین می کند. 

ایــــن مزیت در رابطه بــــا آمریکا به عنوان مرکز جهان غــــرب وجود دارد، 

که ممکن است خودش  اما فناوری و فضای شــــبکه ای قابلیتی است 

کتاِب هویت رسید،  کتاِب پایان تاریخ به  کند. فوکویاما از  را باز ســــازی 

که  آلن تورن از نگرش ساختاری به جامعه شناسی به نگرش جدیدی 

کنترل  هویتی اســــت رسید. بحث اصلی چیســــت؟ بحث اصلی آن ها 

کنترل هویت  کنتــــرل هویت چگونــــه انجام می گیــــرد؟  هویت اســــت. 

هویت ها را در یک قالب مقابل همدیگر قرار می دهد: یک روز داعش را 

در برابر حزب اهلل و روز دیگر عربســــتان و امارات و بحرین را در برابر ایران 

قرار می دهد. حتی تقابل شیعه در برابر شیعه هیچ بعید نیست. جهان 

غرب در حال به انجام رساندِن برنامۀ تجزیه است. هدف اصلی جهان 

غرب مقابله با انقاب اسامی ایران است؛ می گویند ایران در اثر انقاب 

کرده است، پس زمان تجزیۀ آن فراِرسیده است.  اسامی انسجام پیدا 

رسانه های عربی و فارســــی تأسیس می کنند و همۀ اپوزیسیون را آنجا 

جمع می کنند-همۀ دانشجویان و کسانی که می شناختیم در فضای 

کار می کنند.  رسانه اِی آن طرف آب 

بنابرایــــن، بــــه اعتقاد من، نظام جهانی ضعیف شــــده و بــــه دنبال آن 

تهاجمی تر شده است و از وقتی ضعیف شده، بازیگران جدید را )اعم از 

بازیگران هویتی و کشور ها( درگیر ایران کرده است.

کنشــــگران سیاسی با یک روزنامه توجه  نکتۀ دیگر: به مصاحبۀ یکی از 

کنید که خیلی جالب است؛ می گوید: »من به خیلی از مسائلی که عمل 

می کنم اعتقاد ندارم.« مشکل همین است. این مسئله تنها مربوط به 

خوِد او نیست. او می خواهد برای خودش مشغولیت بیرونی ایجاد کند 
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که این حرف را می زند. خیلی ها نمی خواهند این مشغولیت بیرونی را 

کنند؛ در نتیجه، حرف در درون خودشــــان باقی می ماند. این  ایجــــاد 

کارگزار به ساخت، ایدئولوژی، و پویش  که یک  چالش اساســــی ماست 

اعتقادی ندارد. 

مارکس می گوید: »تحوالت تاریخی دو بار اتفاق می افتد: یک بار ماهیت 

ُکمیک دارد.«  تراژیک دارد )یعنی اسطوره می ســــازد(، یک بار ماهیت 

کاهش قدرت اســــت، اما نقاط ضعــــْف ما را در  نظــــم جهانی در حــــال 

فضای چالش های ساختاری درونی قرار می دهد. 

اسرائیل می گوید دربارۀ ایران عملیات در عمق انجام می دهد. عملیات 

در عمقش فقط ترور فخری زاده نیست، فقط انفجار نیست. در تهران 

فیلم ســــینمایی بازی می کنند، فیلم برداری می کنند، و می برند! این 

که فرصت خیلی زیاد و دسترسی آن ها آسان  نشان دهندۀ این اســــت 

است. 

یکا هم دولت ضعیف را می توان دید. متقی: در آمر
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بنابراین، به اعتقاد من، باید بازگشــــتی به درون داشــــته باشــــیم. این 

بازگشــــت به درون طبعًا بایــــد در جهت تقویت برخی ابزار ها باشــــد تا 

کنیم. ما  بتوانیم برخی از سنگر هایمان را در محیط منطقه ای بازتولید 

در محیط منطقه ای طبعًا نیازمند یک مســــیر جدید هستیم. به نظر 

من، عصر جدیدی در حال شکل گیری است. شهید سلیمانی مربوط 

کتیکی است؛ امروز عصر کنترل قالب های هویتی است.  به عصر کنش تا

چرا 90 درصد مردِم امارات و بحرین با همکاری جهان اسام و اسرائیل 

کار را به انجام می رســــانند؟ این نشــــان  مخالف انــــد ولی دولت ها این 

که ما ُبعد ساختاری را در نظر می گیریم و به ُبعد دیگر توجهی  می دهد 

نداریم. 

ما احتیاج به بازخوانی سه مسئله داریم:

کدام اســــت؟ ضعفش  )1( نظام جهانی چه ویژگی هایی دارد؟ قدرتش 

کنش آن  کجاست؟ الگوی  ُکنش آن در ارتباط با ما  کدام است؟ الگوی 

در ارتباط با ما نباید ساختاری را تخریب کند و جنگ را به انجام برساند. 

گر  کند. ســــون تزو می گوید: »ا که اراده را تخریب  او به دنبال این اســــت 

می خواهی بر کشوری غلبه کنی، به دنبال غلبه بر فیزیِک آن نباش، به 

دنبال غلبه بر ذهن و ارادۀ آن باش، به دنبال غلبه بر استراتژی باش.« 

باید در این فضا یک نوع بازخوانی داشته باشیم.

که هســــتیم بازخوانی داشــــته باشــــیم. وقتی  )2( ما باید دربارۀ اینکه 

که در آن زن و شوهر دارای یک  کردی، مثل خانواده ای  انبســــاط پیدا 

آرمان هستند، دیگر مای گذشته نیستی. وقتی اموال و اوالد آن ها زیاد 

می شــــود و بچه ها ازدواج می کنند، ممکن اســــت انسجامشان به هم 

بریزد. امروز، توزیع قدرت ســــاخت قــــدرت را از درون با چالش مواجه 

کرده است. قدرت جایگزین اعتقاد شده است. قبًا قدرت اعتبار بود و 
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امروز ساختار مایۀ اعتبار است. این شاید طبیعی ترین تفسیری باشد 

که ما داریم. باید بدانیم ما که هستیم.

که بتوانیم اهداف  که هستیم، چه باید بکنیم  )3( با توجه به اینکه ما 

بیانیۀ گام دوم را فراهم کنیم؟ اهداف بیانیۀ گام دوم اهداف ساختاری 

گر می خواهید  نیست؛ بحث اصلِی آن به اعتبار و هویت مربوط است. ا

تمدن ساز باشید به قدرت اقتصادی و فناورانه و آرمانی نیاز دارید، اما از 

همه مهم تر، باید چالش های فرارو از همه کمتر باشد.

که می خواهند رئیس جمهور یا نمایندۀ مجلس شوند  کســــانی  من به 

که این قدر طــــرف دار و پایگاه اجتماعی  می گویم: »خیلی خوب اســــت 

کدام اســــت؟ با چــــه توانمندی  داریــــد، اما چالش های فراروی شــــما 

چالش فراروی شما را ایجاد می کنند؟« این یک بحث اساسی است که 

کار بگیریم.  ما بدانیم چه ادبیاتی را به 

گر این بازخوانی و بازبینی را در ســــال 1400 در راستای  من فکر می کنم ا

گام دوم انجام دهیم، بســــیار عالی می شود. چرا؟ مبنای تفکر  بیانیۀ 

گام دوم علم اســــت، پس نگاه ما باید علمی باشد. اعتقاد من  بیانیۀ 

که علم مثل اقتصاد و معنویــــت حلقه های مختلف یک  این نیســــت 

کانونی را در بر می گیرد و بقیۀ  زنجیــــره را در بر می گیرد. نه! علم نقطــــۀ 

کجا می گویم؟ از سال 1373  موارد از آن ناشــــی می شــــود. من این را از 

که مقام معظم رهبری بحِث العلُم  ُســــلطان را داشتند. درسال 1398، 

گفتند: »ما با علــــم چالش نداریم.« در ســــال های دفاع مقدس، واژۀ 

گفتند رفتار های جمهوری اســــامی بر اساس  گرفتند و  کار  تدبیر را به 

تدبیر بوده و باید باشد. من فکر می کنم ما باید خودمان و نظم جامعه 

کنیم. را بازخوانی 
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کرد، به این  گر رژیمی ســــقوط  در انتهــــا، دو نکتۀ دیگر عرض می کنم. ا

کم بر ایران از ســــال  که خــــودش را بازخوانی نکرد. رژیم حا دلیــــل بود 

گرفته بــــود، ولی در فضای بازخوانی قرار  1303 تــــا 1320 در مداری قرار 

کند.  نگرفت و نتوانست ساخت قدرت خودش و نظام جهانی را درک 

که بازخوانی نکرد-تفکرش  کرد، به این دلیل بود  گر مصدق سقوط  ا

این بود که »من نمایندۀ مردم هستم، و مجلس جایی است که مردم 

هستند.« وقتی شــــما خاطرات افراد مختلف را می خوانید، می بینید 

که شــــاه هم بــــه بازخوانی خود احتیاج داشــــت، ولی اصــــًا تمایلی به 

بازخوانی نداشت. هانتینگتون در سال 1970 م. کتاِب سامان سیاسی 

کتاب مطلبی با عنواِن »تناقض شاه« دربارۀ ایران  را نوشت. او در این 

دارد؛ می گوید: »درآمد نفتی ]ایران[ با توســــعۀ اجتماعی و سیاسِی آن 

همخوانی ندارد.« 

ید در ایران عملیات در عمق انجام می دهد. عملیات در  اسرائیل می گو

عمق فقط ترور شهید فخری زاده نیست. در تهران فیلم سینمایی بازی 

می کنند و می برند.

کنیم. افق چیســــت؟  ما باید خودمان را با افق متناســــب و هماهنگ 

کنیم علم  که خودمان را با افق هماهنگ  تمدن سازی اســــت. ابزاری 

که در  و ســــاختار اســــت. نگاه حتمًا باید ساختاری باشــــد چون علمی 

خدمت ساختار نباشد ارزش ندارد. 

که  نکتۀ بعدی تحلیلمان در رابطه با ســــاخت نظام بین الملل است، 

به نظر من افول یابنده است. در حال افول، اقداماتی انجام می دهد و 

تهدیدات تدابیر خودش را خوب می شناسد. می داند ایران مرکز قدرت 
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کند؛  که نیرو های مختلف را جذب  پیرامون است و این قابلیت را دارد 

گرا تبدیل می کند. به همین دلیل، یک عدسِی همگرا را به وا

کردم. بحث های  شفیعی: من از سخنان آقایان زارعی و متقی استفاده   

که چه  که ما را به چشم اندازی می رساند  تاریخی و تجربی روندی بود 

باید کرد. 

می خواهم نگاه دیگری به موضوع داشــــته باشم هرچند در نهایت به 

که اساسًا  نتیجه گیری مشــــابهی می رسیم. ســــؤال اول من این است 

کشــــور در نظام بین الملل چگونه تعریف می شــــود. این  موقعیت یک 

برای ما مهم اســــت که وضع ما در نظام و ساختار بین الملل کجاست. 

ابتــــدا به تئــــورِی آن اشــــاره می کنم. ما چه نســــبتی با نظم سیاســــی 

که نشــــان دهد رفتار ما در آینده بر خواســــت ارتقای  بین المللی داریم 

کشــــور را در نظام بین الملل بر اساس سه  جایگاه تکیه دارد؟ وزن یک 

معیار می سنجند-باید جایگاه بین المللی ایران را بر اساس هرکدام از 

این سه معیار بسنجیم:

)1( سیاسی-امنیتی: کشور ها از لحاظ سیاسی-امنیتی به پنج یا شش 

رده تقســــیم می شــــوند: ابرقدرت، قدرت بزرگ، قــــدرت میانی، قدرت 

منطقه ای، قدرت کوچک، و ریزقدرت.

کشور ها به لحاظ اقتصاد و فناوری سه دسته  )2( اقتصادی-فناورانه: 

هستند: مرکز، شبِه پیرامون، پیرامون.

کشــــور ها ممکن  )3( فرهنگی-ارتباطاتــــی: از نظر فرهنگی-ارتباطاتی، 

اســــت متنّفِذ نفوذناپذیر، متنّفِذ نفوذپذیر، غیِر متنّفِذ نفوذناپذیر، یا 

غیِر متنّفِذ نفوذپذیر باشند.



92
حۀ 

صف
 / 

69
-6

8 
ارۀ

شم
ی/ 

الم
س

گ ا
هن

فر

حــــاال شــــما این را با بحث های گذشــــته ارتبــــاط دهید و قــــدرت را به 

که با ترکیب این ســــه متغیر، از  مفهــــوم تحول بدانید. ما بایــــد بدانیم 

کجا  لحاظ سیاسی-نظامی، اقتصادی-فناورانه، و فرهنگی-ارتباطی 

گر خواستیم  کشور اســــت. ا هســــتیم. این یک نگاه ایســــتا به جایگاه 

کنیم و به  کجا هستیم، باید برای این معیارها شاخص تعریف  بدانیم 

آن ها عدد بدهیم. این هاست که تعیین می کند شما چه کاره هستید و 

دیگران شما را در نظام بین الملل چگونه می بینند. 

یژگی ای دارد؟  یم: نظم جهانی چه و ما به بررســی ســه پرســش نیاز دار

قدرتش کدام است؟ الگوی کنش او چگونه است؟

که ما در زمینۀ سیاسی-امنیتی یک  کل، برداشــــت ما این اســــت  در 

که اجباراً  قــــدرت منطقه ای هســــتیم-منتها یک قدرت منطقــــه ای 

برنظام بین المللی ســــایه انداخته ایم، نه قــــدرت منطقه اِی مطلوب 

آن ها. منظور من از واژۀ »مطلوب« از نگاه دیگران اســــت چون قدرت 

کشور های منطقه باید  کشور های منطقه باید بپذیرند.  منطقه ای را 

گر قبول نکنند، نمی توانید  شما را به عنوان قدرت منطقه قبول کنند. ا

گیری بر پویایی امنیتی، اقتصادی، و سیاســــی منطقه داشته  تأثیر فرا

باشــــید. در نتیجــــه، به جــــای اینکه همکار باشــــید، در تعــــارض قرار 

می گیرید.

 در ُبعد اقتصادی، به نظر من هنوز پیرامونی هســــتیم، یعنی هنوز یک 

کرۀ جنوبی،  کشور هایی مثل اسپانیا، پرتغال،  کشور توسعه نیافته ایم. 

کشــــور های شــــبِه پیرامونی قلمداد می کنیم. مــــا در این رده  و ترکیه را 

نیستیم و هنوز یک کشور پیرامونی هستیم. 
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در ُبعد فرهنگی-ارتباطاتی، ما متنّفِذ نفوذناپذیریم: تأثیر می گذاریم اما 

تأثیر نمی پذیریم.

کشوری با مشخصات ما بیشــــتر تأثیرگذار است تا تعیین کننده. ما سه 

کنار  گر در  وضعیت تعیین کنندگی، تأثیرگذاری، و تأثیر پذیــــری داریم. ا

گرفتیم وزنه اش ســــنگین می شــــود، اما شاید خودمان  یکی دیگر قرار 

به تنهایی نتوانیم در تغییرات بین المللی کاری از پیش ببریم.

 نســــبت ما با نظم چیست؟ دوستان نظم را به تفصیل توضیح دادند. 

در طول تاریخ، هر نظمی راضیان و ناراضیانی داشته است. هیچ وقت 

کّل واحد های سیاسی بین المللی، همسو با  که  این طور نبوده اســــت 

هم، نظم بین المللی را قبول داشــــته باشند. نظم همیشه مشکاتی 

کشــــور ها را تأمین نمی کنــــد و مخالفت آن ها را  دارد و منافــــع بعضی از 

برمی انگیزد. این مخالفت در قالب توجیهات مختلف ارائه می شــــود. 

کسانی که مخالف نظم هستند و به طور کلی به آن ها تجدیِد نظر طلب 

گفته می شــــود دو دسته هســــتند: اصاحی یا انقابی. چیِن دورۀ مائو 

یک تجدیــــِد نظر طلــــب انقابی بود، چیــــن امروز تجدیــــِد نظر طلب 

اصاحی اســــت. ما کدام هســــتیم؟ مخالفت ما با نظم قطعی اســــت، 

گر انقابی هستیم، آیا توانایی به هم  اما اصاحی هســــتیم یا انقابی؟ ا

ریختن بنیاد ها را داریم؟ 

تجدیِد نظر طلب اصاحی سازمان ملل را قبول دارد، سازمان تجارت 

که مرتب ائتاف تشــــکیل دهید یا  جهانــــی را قبــــول دارد، ولی ایــــن را 

بگویید: »مبنای حقوق بشر را من تعیین می کنم« قبول ندارد. او برخی 

از بخش های نظم را قبول ندارد و معتقد است آن بخش ها باید اصاح 

شوند. ما کدام هستیم؟ هرکدام باشیم، با توجه به شاخص های قدرت 

کارمان به تنهایــــی خیلی نمی تواند جلو بــــرود. معمواًل  که نام بــــردم، 
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کشور های ناراضی از وضع موجود در کنار هم قرار می گیرند، پس ما باید 

که مخالف نظم موجود هســــتند. قرار  کشــــور هایی قرار بگیریم  کنار  در 

که  کرۀ شــــمالی از این حکایت دارد  کنار روســــیه، چین، و  گرفتن ما در 

کنار هم قرار می دهد.  نظم سیاسی بین المللی ما را در 

که باید در پیش بگیریم موازنه است. موازنه دو حالت  بنابراین، رفتاری 

کنیم.  که موازنۀ درونی ایجاد  درونی و بیرونی دارد. برای ما دشوار است 

)برای موازنۀ درونی، باید بر اســــاس توانمندی هــــای خودمان با اروپا و 

آمریکا موازنۀ قدرت ایجاد کنیم چون این ها طرف داران نظم بین المللی 

موجود هســــتند.( پس باید به ســــمت موازنۀ بیرونی برویم و در جهت 

نزدیکی با چین و روســــیه و کشور هایی که مخالف نظم هستند حرکت 

کنیم. اینکه سازمان  کنیم؛ یعنی باید به ســــمت اتحاد و ائتاف حرکت 

همکاری شــــانگهای مــــا را به عنوان ناظــــر می پذیرد و چیــــن تا حدی 

که هر کشور ماحظات خاّص  کند دلیلش این اســــت  کار  می تواند با ما 

که از نظم موجود ناراضی اند  کنار دیگرانی  گرفتن ما در  خود را دارد. قرار 

اجتناب ناپذیر است. این مسیری است که باید در پیش بگیریم.

ایران یک قدرت منطقه ای متنّفذ نفوذپذیر است.

کشــــور در نظام  کنم جایگاه یک  که می خواهم به آن اشــــاره  نکتۀ بعد 

کشــــور در نظم سیاسی بین الملل نقش  بین الملل اســــت. اینکه یک 

مؤثری داشته باشد دو شرط اصلی دارد: )1( وجود تعارض در سیستم 

بین الملل، )2( اجماع در داخل.

کشــــور را  کشــــور ما، عده ای به همکاری با چین معتقدند و عده ای  در 

کار را دشــــوار می کند. وقتی آقای زارعی  به ســــوی غرب می کشند. این 
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کاش مــــا بتوانیم موقعیت  صحبت می کردند، مــــن با خودم می گفتم 

که به قول  کنیم. ما باید تدبیری بیندیشــــیم  کنونی خودمان را حفظ 

آقــــای متقی، این انبســــا ط یافتگی و حضور در عراق و ســــوریه را حفظ 

کنیم. اجماع داخلی برای ما الزم است. 

خوشــــبختانه، محیط بیرونــــی ناهمسوســــت، و ما می توانیــــم از این 

کنیم. در جریان جنگ رژیم بعث عراق علیه ایران،  وضعیت اســــتفاده 

سیستم جهانی علیه ما هماهنگ عمل کرد، و هر دو قطب نظام جهانی 

علیه ما بودند. اآلن سیســــتم ناهماهنگ اســــت، ولی در داخل نباید 

دچار مشکل اجماع باشیم. ببینید اجماع چه مشکاتی را برای آمریکا 

به وجود آورد. قبًا هم گفتیم که در داخل آمریکا اجماع وجود نداشت، 

کشــــور را در عرصۀ بین المللی  و عدم اجماع در داخل آمریکا اعتبار این 

کرد. بخشی از تداوم هژمونی نیازمند اجماع داخلی است.  خدشه دار 

شکاف داخلی جایگاه ما را در نظم بین الملل دچار مشکل می کند. 

کردند. شــــما بایــــد درون جامعۀ  آقای زارعی از جهان اســــام صحبت 

کنید. این  کنید تا بتوانید جهان اسام را رهبری  اسامی جایگاه پیدا 

کمانی که بر کشور های  کار خیلی خوب اما دشوار است. متأسفانه، با حا

کم اند و خیلی بیش از قبل از غرب تأثیر می پذیرند و با ترسی  منطقه حا

که از ایران ایجاد شده، عامت ها مثبت نیست. 

برای اینکه بتوانیم در نظم آینده جایگاه خوبی داشته باشیم چه باید 

که نظام تک قطبی اســــت؛ هنوز هم هست.  بکنیم؟ من قبًا می گفتم 

منتها من می گفتم تک قطبی در جایی است که از آن مشروعیت زدایی 

گمانه های  می شود. دربارۀ اینکه مدل های آیندۀ جهان چگونه است 

مختلفی وجود دارد. یکی از آن ها سدۀ چینی است، اینکه دنیا چینی 

خواهد شد. یک سناریو این است. قطعًا ما به سمت دگرگونی و تغییر 
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گر قرار است در  از وضع موجود به وضع جدید در حال حرکت هستیم. ا

تقابل با غرب و آمریکا باشد، یک گزینه بیشتر ندارید که به سمت چینی 

که برای دولت های  کلی دارم  کنید. من یک پیشــــنهاد  شــــدن حرکت 

که بخواهد رئیس جمهور شود این  گر هر کس  آینده هم مهم اســــت. ا

الگو را که من می گویم به عنوان گفتمان اصلی پیشرو بگیرد، بد نیست.

همان طور که آقای زارعی گفتند، حرف از جایگاهمان در نظم معطوف 

کجا  به 20 تا 40سال آینده است. همین اآلن باید پویا باشیم. اینکه در 

باید قرار داشته باشیم و اتحاد ها و اختاف ها چگونه باید باشد اهمیت 

کردم. تفاوت دولت و قدرت  دارد. من از عبارِت دولت میانی اســــتفاده 

که قدرت میانی عناصر مادی قدرت  میانی با منطقه ای در این اســــت 

منطقــــه ای را دارد، ولی قدرت منطقه ای عناصر معنایی قدرت میانی 

را ندارد. این قدرت ها از دیپلماسی و چندجانبه گرایی بیشتر استفاده 

می کنند و با محیط منطقه ای شان رابطۀ خیلی فعالی برقرار می کنند. 

چیــن در زمــان مائــو تجدیــد نظر طلــب انقالبی بــود و امروز تجدیــد نظر طلب 

اصالحی است.
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ُبرد منافع ملی این دولت ها از محیط منطقه ای شــــان فراتر می رود. در 

مسائل مختلف بین المللی، مداخلۀ سازنده دارند. تفاوت آن ها در این 

است. 

گر نظام  گر جمهوری اســــامی می خواهد آرمان های انقــــاب بماند، ا ا

گر می خواهید نفوذ منطقه ای تان را حفظ  سیاسی می خواهد بماند، ا

گر می خواهید موشک هایتان را حفظ کنید، نیازمند تغییر تصور  کنید، ا

که  کتیکی اســــت بــــا این هدف  کامًا تا و تصویر هســــتید. این یک امر 

بتوانید در مجموع بقای خودتان را حفظ کنید. 

در دوران جنــگ تحمیلــی، نظــام جهانی به طــور هماهنگ علیه ملت 

ایران عمل کرد.

باید راجع به اینکه الگوی رفتاری یک دولت میانی چیســــت صحبت 

گرفتید، آیندۀ خوبی در پیش  گر این الگو را در پیش  کنیم. به نظــــرم، ا

است. این دولت ها نقش آفرینی خوبی دارند و مشروعیت دارند و حتی 

کنار هم علیه قــــدرت هژمون اتحادی را به منظور اصاح  می توانند در 

گر این مدل را پیش  که ا رفتار هژمون تشــــکیل دهند. من اعتقاد دارم 

بگیریم، چه با نظام ســــدۀ چینی یا آمریکایی و چه با نظام آمریکایی-

چینی می توانیم جایگاه خوبی داشته باشــــیم. بقای شیعه، ایران، و 

نظام می تواند به این ترتیب حفظ شود. 

کشــــور ها در طول تاریخ ناشــــی از عدم درک درست شرایط  شکســــت 

کشوری دچار مشکل  که فروپاشید و هر  زمانه بوده است. هر امپراتوری 

شــــد شــــرایط زمانه را درک نکرد. اآلن، چین و آمریکا هرکدام شما را به 

سوی خود می ِکشند. شــــما می توانید در این موقعیت رقابتی بازه ای 
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برای بهتر شــــدن اوضاع داشته باشــــید. ناسیونالیسم سوری شما را از 

سوریه بیرون می کند، ناسیونالیزم عراقی شما را از عراق بیرون می کند. 

گر می خواهید جایگاهتان حفظ شود، بخشی از  تاریخ این را می گوید. ا

ساختار سازی دموکرات انجمنی را در این کشور ها شکل دهید تا پایگاه 

شما حفظ و نهادینه شود.

کردیم.  دهقانی فیروزآبادی: از فرمایش های دوســــتان ارجمند استفاده   

که با فرمایش برخی دوستان تداخاتی  کرده ام  من نکاتی را یادداشت 

دارد. 

که ســــه نــــوع نظم جهانی  کردم  کنیم. قبًا هم عرض  از نظم شــــروع 

داریم: نظم قدرت محور، نظم منفعت محــــور، و نظم هنجارمحور. در 

کید است. چگونگی  روابط بین الملل، نظم قدرت محور بیشتر مورد تأ

کشــــور ها نظمی به وجود می آورد و نظامی شــــکل  توزیــــع قدرت بین 

می دهد. در آن نظام بین الملل، هنجار هایی به عنوان قواعد رفتاری 

وجود دارد. 

نظم منفعت محور طبیعتًا بر اســــاس منافع مشــــترکی است که بعضی 

گر مجموع این  کشــــور ها دارند و بر اســــاس آن نظم را شکل می دهند. ا

ســــه را با هــــم در نظر بگیریم و با وضع موجــــود تطبیق دهیم، نظر من 

که نظام بین الملــــل موجود به لحاظ ســــاختار قدرت یک  این اســــت 

چندقطبی اســــت: آمریکا قدرت برتر اســــت و چند قدرت ســــطح دو و 

سطح سه وجود دارد. نظام بین الملل به لحاظ اقتصادی چندقطبی 

است. 

نظام بین المللی موجود ساختار های متعددی دارد. چون قدرت های 

مختلفی داریم، نظام بین الملل ساختار واحدی ندارد. آقای شفیعی 
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کردند. به لحاظ نظامی، شاید  به نوع دیگری به لحاظ امنیتی اشــــاره 

بگوییم دوقطبی یا سه قطبی است، اما قطب ها فرق می کنند )آمریکا، 

چین، و روسیه(. 

به لحــــاظ اقتصادی، نظــــام بین الملــــل چندقطبی اســــت، منتها باز 

قطب ها لزومًا با نوع اول یکسان نیست )اروپا، چین، آمریکا، و ژاپن(.

نظــــام بین الملل به لحاظ هنجاری هنــــوز یک نظم بین المللی لیبرال 

کامًا درست است. من عبارِت  که آقای متقی دادند  است. توضیحاتی 

نظم لیبرالِی مبتنی بر لیبرالیسم را به کار می برم. هنجار های بین المللِی 

شکل دهندۀ نظم قواعد رفتاری را در نظام بین الملل شکل می دهند. 

هنجار ها لیبرال است و ایدئولوژِی نظم موجود لیبرالیسم است. 

منتها، همان طور که اشاره شد، شاهد تحوالتی هستیم که این دوره را 

به یک بزنگاه یا پیچ تاریخی تبدیل می کند. 

گذار اســــت. از ســــال 1991 م.، نظام در حال  یکــــی اینکه نظم در حال 

گذار است. فروپاشی شــــوروی با فروپاشی نظم دوقطبی مصادف بود، 

نظام بین المللی از نظر اقتصادی چندقطبی شده است.
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امــــا دربارۀ اینکه اآلن چــــه نظمی جایگزیِن آن شــــده هنوز هم اجماع 

وجود ندارد. آمریکایی ها از 2001 م. شروع به شکل دهی نظم هژمونیک 

که عمًا شکســــت خورد. قبــــل از آن، در دهۀ 90، بحث  کردند  ادواری 

تاریِخ 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 

که در عمل شکست خورد(؛ و هژمونی قهرآمیز  ایدئولوژی فرهنگی بود 

Leader�( خودشان به جای هژمونی کلمۀ رهبری- دهم شکست خور

کار می برند.  ship( را به 

در زمان اوباما، رهبری آمریکا زیر ســــؤال رفت. اوباما گفت: »من آمده ام 

که آمد، مشــــکل دیگری  کنم.« ترامپ   بازســــازی 
ً
این رهبری را مجددا

گذار بین المللی خودش ســــیال بود، شــــکاف  کرد. نظِم در حال  اضافه 

که او هم  درونی آمریکا هم به آن اضافه شد. تا آن موقع، جز دورۀ بوش 

به صراحت نمی گفت، خودشــــان نظم را بین المللِی لیبرال می گفتند، 

کــــه بعد از جنگ جهانــــی دوم، نظم  لیبراِل اینترنشــــنالیزه؛ می گفتند 

بین المللی لیبرال برقرار اســــت و آمریکا ناظم آن اســــت. بوش پسر ُبعد 

کتاب قدرت نرم را  کــــرد. در همان دوره، جوزف نــــای  نظامی را تقویت 

گفت آمریکا بیش از حد از قدرت ســــخت استفاده می کند- نوشــــت و 

که با دســــت باز می شــــود را چرا با دندان باز  گرهی  به قول ما ایرانی ها، 

کنیم؟ ترامپ هم تقریبًا در راستای بوش بود، اما بایدن می گوید راه های 

هوشمند تری برای مقابله با انقاب اسامی ایران وجود دارد. نمی گوید 

ایران را کنترل نکنید. دقیقًا همان بحث قدرت نرم است. 

که اآلن در داخل آمریکا هم اآلن شکافی دوگانه ایجاد  عرضم این است 

گرایی و عقب نشینی  شده اســــت. اســــتراتژی اول ترامپ مبتنی بر انزوا
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آمریکا از نظم لیبرالی به داخل بود، در حالی که یکی از شعار های بایدن 

که آمریکا می تواند  بازگشت مجدد آمریکاست. شــــعار اصلی این است 

دوباره بازگردد و از ابزار های غیِر خشونت آمیز در چارچوب مکانیسم های 

چندجانبه گرایی و قدرت نرم و اجماع سازی استفاده کند. 

که برای  ترامپ چهار سال زیرآب بازسازی نظم لیبرالی را می زد. دلیلی 

کافی چالش دارد،  که آمریکا خودش به اندازۀ  کار داشــــت این بود  این 

و چالِش خارج هم چین اســــت. چالش چین از ســــال 2012 م. به بعد 

شدید تر شد. بعضی می گویند چین نظم لیبرال را به چالش می طلبد: 

قدرت اقتصادی چین در برابر قدرت سیاســــی-نظامی آمریکا. عده ای 

می گویند نظــــم لیبــــرال پابرجا خواهد بــــود، و فقط چیــــن دارد جای 

آمریکا را می گیرد. این دو تلقی اســــت: آیا چین می خواهد نظم لیبرال 

کاپیتالیســــتی را تغییــــر دهد، یا تنها جــــای آمریکا و چیــــن دارد عوض 

می شود و حتی هژمونی لیبرالی هم می خواهد به چین برسد؟ 

پس در نظام بین الملل هم چالش وجود دارد. بایدن می گوید: »چین 

چالــــش اصلی نظام بین الملل برای آمریکاســــت. چالــــش اصلی را رها 

کــــه می گفتند  که به چالش هــــای درجــــه دو بپردازیم.« آن ها  نکنیــــم 

آمریکایی ها دارند از خاورمیانه خارج می شــــوند منظورشان این نبود 

کــــه واقعًا خارج می شــــوند، بلکه می گفتند اولویت در چین اســــت. ما 

باید ببینیم مابه ازای اولویت اصلی ما در خاورمیانه چیست. با همان 

میزان، باید خاورمیانه را مدیریت کنیم. 

کنم. نظــــام بین الملل از ســــال 1991 م. در  ایــــن بخــــش را جمع بندی 

حال گذار بوده است. همان طور که آقایان زارعی و شفیعی گفتند، این 

که چالش  گذار 50 تا 60 سال طول می کشد. چالش چین را داریم  دورۀ 
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داخلی آمریکا هم به آن اضافه شده است. آیا نظم لیبرال را آمریکایی ها 

مدیریت خواهند کرد؟ می توانند یا نه؟

متقی: چون نظام جهانی پیچیده تر و ابزار های قدرت متنوع تر شــــده،   

گذار قبلی پنج یا 10 یا  گذار طوالنی شده اســــت. دوران  این دفعه دورۀ 

گذار جنگ جهانی اول و دوم 20 سال  20ســــاله بوده اســــت؛ مثًا، دورۀ 

بوده است.

یت انقالبی خود را حفظ کنیم. ما باید هو

دهقانــــی فیروز آبادی: جنگ مثل ســــزارین اســــت. زایمان طبیعی کمی   

بیشتر طول می کشد. بعضی ها، بدون ارائۀ مستندات، می گویند دورۀ 

گذار 25ساله است.

کار می کند. من تقریبًا  کجاســــت و چه  که ایران  نکتۀ مهم این اســــت 

کلیــــت بحــــث را تأیید می کنــــم، خودم هــــم همین نکات را نوشــــتم. 

گفتیم: قــــدرت برتر، قدرت بــــزرگ، قدرت  از تقســــیم بندی قدرت هــــا 

متوســــط، و قدرت منطقه ای. این هــــا در دولت های عادی هم وجود 

دارد. اما ســــاختار مجموع نظام بین المللی معمواًل برآیندی از قدرت 

کید بر قدرت نظامی و  گفتمانی اســــت، البته با تأ نظامی و اقتصادی و 

که پایۀ آن است.  اقتصادی 

که می گویند قدرت نظامی اصل اســــت منکر قــــدرت اقتصادی  آن هــــا 

نیســــتند؛ می گویند مقدمۀ واجب است. شــــما وقتی می خواهید نماز 

بخوانیــــد، باید وضو بگیرید. وضو خودش واجب نیســــت. چون برای 

کسب قدرت نظامی نمی توانید قدرت فناورانه نداشته باشید، فناوری 
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که از نظر نظامی و اقتصادی و  هم مهم اســــت. من دیگر تکرار نمی کنم 

گفتمانی چه مؤلفه هایی داریم. 

گر بخواهیم جایگاه ایران را تعیین کنیم، من بحثی را اضافه بر فرمایش  ا

دوســــتان می گویم. ایران وقتی می خواهد جایــــگاه خودش را در نظام 

کار را به صورت یک جانبه  که این  کند باید ببیند  بین الملل مشــــخص 

می خواهد انجام دهد یا چندجانبه. مقام معظم رهبری تحت عنواِن 

»ســــاخت درونی قدرت« از آن نام بردنــــد. در ادبیات بین الملل، به آن 

گر نخواســــته باشــــیم  تــــوازِن درون گرا )internal balance( می گوییم. ا

کنیم ولی بخواهیم در نظام بین المللی جایگاهی داشــــته  توازن ایجاد 

کشور ها توزیع  که باید بین  گفتیم  باشیم، باید قدرت داشته باشیم؛ و 

قدرت برقرار باشد.

ایــــراِن یک جانبــــه چه جایگاهــــی دارد و چه جایگاهــــی می تواند برای 

گر یک الگوی چندجانبه داریم، ایران می خواهد  خودش  تعریف کند؟ ا

کند.  بــــا یک یا دو بازیگر دیگر جایگاه خود را در نظام بین الملل تعیین 

منظور من از الگوی چندجانبه چســــبیدن به یک قدرت برتر یا قدرت 

گر ایران بخواهد در  بزرگ نیســــت. آن دنباله روی اســــت. ما می گوییم ا

نظام بین الملل جایگاهی داشــــته باشد، باید یک جانبه یا چندجانبه 

که  کنــــد. در روش یک جانبه، ایــــران باید حداقــــل جایگاهی را  عمــــل 

که ایران یک قدرت  کند. اعتقاد من هم بر این است  اآلن دارد تثبیت 

منطقه ای اســــت. بعضی ها منظورشــــان از قــــدرت منطقه ای هژمون 

که  منطقه ای است. ما نه هژمون منطقه ای هستیم و نه صاح است 

هژمون منطقه ای شویم. خیلی ها می گویند در نظام بین الملل و نظام 

منطقه ای، هزینۀ هژمون شدن از منافعش بیشتر است چون دیگران 

را علیه خود بسیج می کنید تا در برابر شما موازنه سازی کنند. بنابراین، 
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به نظر من ما اآلن هژمون منطقه ای نیســــتیم، به صاح هم نیســــت 

یک جانبه هژمــــون منطقه ای باشــــیم مگر اینکــــه در قالب همگرایی 

منطقه ای باشد. پس ما یک قدرت منطقه ای متعارفیم، دالیل آن هم 

مشخص است: )1( به هر نحو که شما تعریف کنید، ما یکی از قطب های 

گر بگویید دو یا سه قطبی است، ما یکی از آن ها  خاورمیانه هســــتیم-ا

کار منطقه ای  هســــتیم؛ )2( ایران تعیین کننده و تغییردهندۀ دســــتور 

اســــت؛ )3( تحوالت داخل ایران بر منطقه اثرگذار اســــت؛ )4( مسائل و 

بحران های منطقه بدون حضور ایران قابل مدیریت نیست.

که قدرت منطقه ای  این ها همه روی زمین است. روی هوا نمی گوییم 

هستیم. ما مؤلفه های قدرت منطقه ای را داریم و به صورت یک جانبه 

می توانیم قدرت منطقه را حفظ کنیم.

اما در مورد الگوی چندجانبه،  به نظر من به سه شکل می توانیم عمل 

کنیم: 

کید آقای زارعی بر جهان  کنیم یا ارتقا دهیم. تأ )1( جایگاهمان را حفظ 

که ما بخواهیم در چارچوب جهان اسام  اسام بود. این یک الگوست 

کنیم. در جلســــۀ  جایگاهــــی برای خودمان در نظام بین الملل تعریف 

که می شــــود یــــک نظم چندمرکزی شــــکل بگیرد،  کردم  پیــــش عرض 

کز قدرت باشــــد، و ما هم آنجا باشیم. آیا قرار است ما  اســــام یکی از مرا

در مرکز جهان اسام قرار بگیریم، یا جهان اسام دوقطبی خواهد بود؟ 

که به  باالخره، ترکیه و مالزی و اندونزی هم هســــتند. یکی از نقد هایی 

که تعریف می کند  که در دروِن تمدنی  هانتینگتون می کردند این بــــود 

کنند  گر فردا اعام  بیش از خارِج آن دعواست. واقعًا همین طور است. ا

کرســــی دائمی ســــازمان ملل را به جهان اسام  که ما می خواهیم یک 

بدهیم، تازه چالش شــــروع می شــــود. در هر حال، این یک الگوست. 
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ممکن اســــت به سمت وحدت جهان اسام برویم و خودمان هم یک 

بازیگر جهانی شویم.

)2( ایــــران در قالــــب منطقه گرایــــی )یعنــــی همگرایــــی منطقــــه ای در 

خاورمیانه( شــــکل بگیرد و ما در ذیل آن بتوانیم به صورت چندبلوکی 

کنیم. نمی خواهم بگویم این شــــیوه نشــــدنی اســــت، ولی  نقــــش ایفا 

خوشبینانه اســــت. اینکه خاورمیانه، مثل اروپا، یک اتحاد منطقه ای 

کوتاه مدت  که در درونش رقابتی وجود نداشته باشد در  تشکیل دهد 

شدنی نیست.

)3( الگوی چندجانبه را ذیل محــــور مقاومت ببینیم. این یک الگوی 

کــــه اآلن آن را به نوعی ســــامان داده ایم: محور  چندجانبۀ دیگر اســــت 

کرده ایم و می توانیم در چارچــــوب آن در آیندۀ نظام  مقاومت درســــت 

بین الملل نقش ایفا کنیم.

کنیم خوب  که داریم را حفظ  گر وضع موجود و جایگاهی  در مجموع، ا

است چون کّل نظام بین الملل بسیج شده که این جایگاه را از ما بگیرد. 

این طبیعی اســــت. نظام بین الملل در قبــــال تغییر قدرت محافظه کار 

گر روسیه و چین و آمریکا دور هم جمع شوند، برای این است  اســــت. ا

که نمی خواهند دیگران نظم بین المللی را بر هم بزنند. البته، آســــتانۀ 

تحمل قدرت های بزرگ فرق می کند: آمریکایی ها خیلی آستانه شــــان 

کم است، و آستانۀ تحمل چینی ها ممکن است از روس ها بیشتر باشد. 

که یکی نظم بین الملل  اما در هر حال این ها به راحتی قبول نمی کنند 

کند. بنابرایــــن، اینکه بتوانیم قدرتمــــان را تثبیت و همین  را متحــــول 

کنیم راهبردی عاقانه اســــت: قدرت  که داریم را حفــــظ  مؤلفه هایــــی 

مادی و هویت انقابی که برای خودمان تعریف کرده ایم را حفظ کنیم.
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گفتمانی داریم. از اول انقاب این طور بوده است. آن  ما در ایران تلّون 

کنند و به آن ایدئولوژی  که از واژۀ گفتمان اســــتفاده  موقع رســــم نبود 

کند، و چه  می گفتند: اینکه ایران چگونه باشــــد، چگونه خود را تعریف 

که می گوید: »ایران چرا  کند. اآلن استاد دانشــــگاهی داریم  نقشی ایفا 

باید قدرت منطقه ای باشد؟« سکوالر ها می گویند: »شما در منطقه چه 

کار داریم؟«  کار می کنید؟ ما آنجا چه 

یالیسم،  یالیسم در برابر سه بن بست قرار گرفته است: بن بست ماتر امپر

بن بست کاپیتالیسم، و بن بست لیبرالیسم.

گفتمانی داریم حتمًا  مــــا در داخل به وحدت نظر نیاز داریم. اینکه چه 

کم  گفتمان را غالب و حا که این  مهم اســــت. مهم تر از همه این است 

کنید  کم می شود، نه با زور. باید مردم را قانع  گفتمان با اقناع حا کنیم. 

که این بهترین ایدۀ حکمرانی است، و بهترین ایدۀ دولت این است که 

گر قانع شــــوند، هویت ملی شکل می گیرد و همه حاضر  ما می گوییم. ا

خواهند بود برای آن بجنگند. 

در سیاســــت بین الملل، ما به یک سیاست خارجی متوازن نیاز داریم. 

قبًا بــــه آن موازنۀ منفــــی می گفتند چون ایران به لحــــاظ جغرافیایی 

محّل رقابت قدرت های بزرگ بود؛ اآلن عوامل دیگری هم به آن اضافه 

شده اســــت. بین قدرت هــــای بزرگ، ما چه موضعــــی می توانیم اتخاذ 

که به بهترین وجه جایگاهی برای خودمان تعریف و آن را حفظ  کنیــــم 

که ما باید با قطب های قدرت به صورت  کنیم؟ اعتقاد من این اســــت 

گرایش به یکی از آن ها تأمین کنندۀ منافع  متوازن رابطه داشته باشیم؛ 

ما نیست. 
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من اعتقاد دارم یکی از دالیل شکست ایران در دو سدۀ اخیر عدم درک 

واقعی از نظام بین الملل اســــت. اینکه بگوییم عده ای خائن در میان 

کاری از پیش نمی برد؛ چنین افرادی همیشه بوده اند. 100  ما بوده اند 

کسی امروز خائن بوده است! من بارها  که چه  گفته می شود  سال دیگر 

کّل خیانتکار ها را از بین نبرد.  گفته ام که انقاب اسامی 

این ها را که کنار بگذاریم، مشکل عدم درک نظام بین الملل بوده است. 

فتحعلی شاه و عباس میرزا معادالت بین المللی را نمی دانستند و نظام 

بین الملل را درک نمی کردند. غربی ها بر اساس طراحی استراتژیک بارها 

گذاشتند؛ نمونۀ آن موضع غربی ها در جنگ های ایران و  کاه  بر سر ما 

کردند.  که در آخر خودشان مصالحه  روس است، 

ما باید ببینیم منافع ما ایجاب می کند که چه نوع روابطی با قدرت های 

بزرگ داشــــته باشــــیم. به نظرم، نزدیکِی بیش از حد بــــه یکی از آن ها 

تأمین کننــــدۀ منافع ملی ایران نیســــت. ما باید بین روســــیه و چین و 

آمریکا سیاســــت متوازنــــی ایجاد و برای تأمین منافــــع ملی خودمان از 

آن ها استفاده کنیم. جایگاهی که در نظام بین الملل می توانیم داشته 

گروه غرب گرا و شرق گرا داریم که به نظرم  باشیم بسیار مهم است. ما دو 

گرایش به غرب دارند و بر اساس  که  هیچ کدام خوب نیستند، چه آن ها 

آن رابطه با شرق را تعریف می کنند و چه عکِس آن!

مســــئلۀ دیگر مــــا تقویت قــــدرت اقتصــــادی اســــت. اآلن مهم ترین 

پاشــــنۀ آشــــیل ما قدرت اقتصادی اســــت. مردم حداقّل معیشت را 

کشور اروپایی  می خواهند. مردم رفاه خودشــــان را با شهروندان یک 

گر  مقایســــه می کننــــد و می بینند قابل مقایســــه نیســــت. همــــۀ ما، ا

کنیم، باید راه حّلــــی برای تقویت قدرت  کاری  بخواهیم بــــرای ایران 

کنیم. اقتصادی پیدا 



108
حۀ 

صف
 / 

69
-6

8 
ارۀ

شم
ی/ 

الم
س

گ ا
هن

فر

نکتۀ آخر سیاست همسایگی است. برای اینکه هرکدام از این الگو ها را 

پیش ببریم، باید روابط تعریف شدۀ مشخصی با همسایگانمان داشته 

غ از آنکه می خواهیم با دنیا چه رابطه ای داشــــته باشیم.  باشــــیم، فار

کنیم،  گر رابطه مان با قدرت های بزرگ را تنظیم  که ا بعضی معتقدنــــد 

کنار می آیند. به نظر من این گونه نیست.  بقیۀ قدرت های منطقه با ما 

ما باید سیاست مستقل منطقه ای داشته باشیم. 

که مــــا از منطقه می خواهیم وارد نظام  این یک بحث راهبردی اســــت 

بین الملل شــــویم یا از نظام بین الملل می خواهیم وارد منطقه شویم. 

این یک دوگانۀ اســــتراتژیک اســــت. ممکن است شــــما بگویید: »من 

از منطقه شــــروع می کنم و قدرتم را تقویت می کنم و از آنجا وارد عرصۀ 

کنیم و سپس  بین الملل می شوم.« در مجموع، ما باید تثبیت قدرت 

که  که بتوانیم چیزی را  گام بعــــدی را برداریم. این خودش مهم اســــت 

که همین  کّل نظام بین الملل بســــیج شده است  کنیم.  داریم تثبیت 

را از ما بگیرد؛ هم توان هســــته ای، هم توان موشــــکی، و هم سیاست 

منطقه ای ایران را هدف گرفته اند. این چه معنایی دارد؟ معنایش این 

که »به فضای خودتان بروید. از قدرت منطقه ای عقب نشینی  اســــت 

کنید و یک دولت ُنرمال باشید.« این چیز کمی نیست. 

کنیم، بعد یک قدرت متوســــط و سپس یک  ما باید اول این را تثبیت 

قدرت جهانی شــــویم. برآورد بیش از حد از خود سبب فروپاشی است؛ 

که توانایی تحقق آن را نداشته باشید برای  کان  تعیین اهداف خیلی 

کشور تهدیدکننده است.

کنم. همۀ دوستان  ق: من می خواهم از زاویۀ دیگری به قضیه نگاه  زور  

که وجود داشت در حال افول است. دوستان از  که نظمی  قبول دارند 



109
حۀ 

صف
 / 

69
-6

8 
ارۀ

شم
ی/ 

الم
س

گ ا
هن

فر

که چرا این نظم در حال  کردند. ســــؤال این است  گذار صحبت  دوران 

کنونی وجود  افول اســــت. من فکر می کنم سه بن بست در مقابل نظم 

دارد:

که هست،  که طبیعت، آن چنان  یالیســــم. زمانی بود  )1( بن بست در ماتر

برای انسان شناخته شده نبود؛ جست وجو در طبیعت حّس کنجکاوی 

و حقیقت یابی انسان را ارضا می کرد؛ انسان فکر می کرد خودش می تواند 

کــــه دارد و علم )به معنــــای science( به آســــایش و آرامش  با حواســــی 

که  گرفته این است  که در 500 سال اخیر صورت  برسد. آرمان پویشــــی 

با استفاده از طبیعت زندگی شادکامی داشته باشیم؛ با توجه به اینکه 

کنیم. تمدن  توانمان نامحدود است، همۀ مشکات را می توانیم حل 

فعلی آسایش آورده است، ولی روح انسان را سیراب نکرده است. حرف 

گوش ما را به عنوان یک شیعه  که امام خمینی؟ق؟ چشم و  این نیست 

به روی دنیا باز کردند. خوِد هانتینگتون هم عین این حرف را زده است؛ 

گفته است:  »مردم دنیا می گویند: "بعدش چه؟"« 

رفاه و آسایش نتیجه اش این است که خانم های خانه دار مثًا لباس ها 

را در ماشــــین لباسشــــویی بریزند و یک دکمه را فشار دهند. در قدیم، 

زیر تشت آتش روشن می کردند، ظرف ها را با چوبک می ُشستند، آب از 

چشمه می آوردند. همۀ آن سختی ها کنار رفته است: شیر را باز می کنند 

گرم می آید.  و آب سرد و 

گوارشــــی و ســــرطان افزایش  ولــــی بیماری هــــای روان تنــــی و قلبــــی و 

یافته است. بیماری های عفونی کاهش پیدا کرده است، اما با وجود این 

ویروس های جدید، این مزیت هم از دست می رود چون ویروس های 

جدیِد جهش یافته و مقاوم پیدا شــــده اند. تازه، وقتی همۀ آسایش را 

داشته باشــــی، می گویی: »پس چه؟ برای چه؟« یکی از بن بست های 
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نظام بین المللی بن بســــت ماتریالیسم و بن بســــت فلسفی است: من 

برای چه آمده ام و در این دنیا چه کاره ام؟

)2( بن بست لیبرالیســــم. جاذبۀ لیبرالیسم در مقابله با استبداد مطلق و 

استبداد نسبِی کاسیک بود. وقتی از ایران به اروپا می رفتند، می دیدند 

در اینجــــا اول و آخر مملکت اعلی حضرت همایونی اســــت، اما در آنجا 

هر چهار سال یک بار نخســــت وزیر عوض می شود. شیفته می شدند. 

اما حاال می بینند نخست وزیر هم کاره ای نیســــت؛ عده ای سرمایه دار 

گر  گردن کلفت )به قــــول امروزی ها، دولت عمیق( وجود دارند. تازه، ا و 

کار می آید. تضمینی وجود  کردند، در آمریکا ترامپ بر ســــر  انتخاب هم 

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

از دست داده است.

کاپیتالیســــم نتوانســــت با آن ادبیاتی که در  )3( بن بســــت کاپیتالیســــم. 

گردش پول، مثل  اقتصاد می گفتند به نیازها پاســــخ دهد. می گفتنــــد 

کند؛ اما در  گــــردش خون، می تواند همــــۀ بافت های جامعه را تغذیــــه 

عمل دیدیم چه مشکاتی به وجود می آید. خودمان هم بعد از جنگ 

به دنبال کاپیتالیسم رفتیم که به اینجا رسیدیم.

کاپیتالیسم  این نظام سه بن بست در ماتریالیسم، در لیبرالیسم، و در 

که بقیۀ مشــــکات ناشــــی از این سه  دارد. مشــــکل اصلی این اســــت 

بن بست است. اتفاقًا، روزی آمریکا پرچمدار حّل مشکل هر سه حوزه 

بود؛ در لیبرالیسم و قدرت نظامی و اقتصادی جاذبۀ جهانی ایجاد کرده 

بود. ولی امروز با این بن بست ها مواجه شده است. 

کنار  بــــرای اینکه یک چرخۀ رهبری به وجود بیاید، باید چهار عنصر در 

هم قرار گیرند:
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گر مشکلی نداشته باشیم، به رهبر نیاز نداریم. )1( مشکل: ا

کسی مشکل نداشته باشد، به  گر  که مشــــکل داشته باشد: ا )2( کسی 

رهبر احتیاج ندارد.

گر راه حّلی وجود نداشــــته باشــــد، نظام رهبری شــــکل  )3( راه حــــل: ا

نمی گیرد.

کسی  گر راه حّلی وجود داشــــته باشد و  که راه حل را بداند: ا )4( کســــی 

نداند، نظام رهبری به وجود نمی آید. 

مــــا باید ببینیم از این چهار عنصر چند تا وجود دارد. همه توافق داریم 

که حداقل یکی وجود دارد، و آن وجوِد مشــــکل اســــت. جهان مشکل 

کشــــور های ثروتمند، راضی نیســــتند.  دارد. همــــه در جهان، حتی در 

گاوچران ها طرف دار  که چه طور است: همۀ  وضع را در آمریکا می بینید 

کنگــــره حمله می کنند، سیاه پوســــتان تظاهرات  ترامپ هســــتند و به 

می کنند، مسلمان ها ناراضی هستند. در فرانسه، جلیقه زرد ها ناراضی 

کارگر شرایط ویژه ای برقرار  هستند. در انگلیس، هر سال در روز جهانی 

است و به مظاهر ســــرمایه داری حمله می شود. یک سال به مجسمۀ 

کردند. آن موقع ما نفهمیدیــــم این چه معنایی دارد،  چرچیل حمله 

گاهی  که با مسائل آمریکا مواجهیم، می بینیم یک نوع خودآ ولی حاال 

که ما نسبت به آن بیگانه ایم.  تاریخی در متن جوامع غربی وجود دارد 

ما با غرب در رویۀ ارتباطات رســــمی آشنایی داریم؛ از الیه های پنهانی 

گاهی  که در جوامع غرب وجود دارد و در متن زندگی مردم جریان دارد آ

نداریم. 

ما رفته بودیم کلیسای کانتربری را ببینیم. سر ظهر بود و گفتند می شود 

ســــاندویچ ماهی خورد. از یک جــــوان انگلیســــی آدرس مک دونالد را 
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پرسیدیم. گفت: »چرا می خواهی از آن ها خرید کنی؟ مگر نمی بینی چه 

بایی بر ســــر دنیا آورده اند؟ چرا این سرمایه داران را تقویت می کنید؟« 

که جای خود دارد. پس قبول  کشورهای فقیر  کشور های مرفه؛  این از 

که مشکل وجود دارد. داریم 

آیــــا راه حــــل وجــــود دارد؟ به نظر مــــن، راه حل وجود دارد. بن بســــت 

ماتریالیســــم با فلسفۀ اسامی قابل پاســــخگویی است. ما نمی توانیم 

خودمان را ببینیم. انسان خیلی از جا های بدنش را نمی تواند ببیند. 

کنار  هیچ کس نمی تواند پشت سر خودش را ببیند مگر اینکه دو آینه را 

که مرتب می گوییم: »دیگــــران در مورد ما چه  هــــم بگذارد. این اســــت 

می گویند؟« خودمان نمی توانیم خودمان را ببینیم. دانشــــگاه لندن 

که اسمش را مرکز مطالعات  یک مرکز ویژۀ مطالعات جهان اسام دارد 

کشــــور های  گذاشــــته اند. اغلب زمامداران  شــــمال آفریقا و خاورمیانه 

منطقه در آنجا تربیت شده اند. بعد از انقاب هم بعضی از ایرانی ها در 

که رویدادهای  گرفتند. این مرکز یک بولتن ماهانه داشــــت  آنجا دکترا 

علمــــی و فرهنگی دانشــــگاه های انگلیــــس را منعکس می کــــرد. دفتر 

که یک نشست، سمینار، یا  صدا و سیما مشــــترک آن بود. ماهی نبود 

سمپوزیوم در مورد فلســــفۀ وحدت وجود ماصدرا در جزیرۀ انگلیس 

برگزار نشود. 

کسفورد دیدم. در آنجا سمیناری  کوپر را در دانشگاه آ من مرحوم جان 

بود. در این زمینه با او صحبت کردم. می دانید که خودش به ایران آمد 

کرسی  و شش سال ماند و مسلمان شد. بعد از رفتن به آنجا، به او یک 

کــــرد و مرد. می گفت:  کســــفورد دادند. بعد هم تصادف  در دانشــــگاه آ

کوچۀ لندن بســــاطی بــــرای بحث های تصــــوف و عرفان  »اآلن در هــــر 

اســــامی وجود دارد.« البته اغراق می کرد؛ اما فلسفۀ اسام، مخصوصًا 
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با قرائت ماصدرا، بن بست ماتریالیسم را می شکند. این فلسفه خیلی 

کشور ما مهجور است. ادبیات ماصدرا  معقول است، اما متأسفانه در 

کند. مثًا،  به ریاضیات خیلی نزدیک است و سعی می کند شما را قانع 

وقتی در مورد تعریف ناپذیــــری خدا صحبت می کند، می گوید: »وجود 

غیِر قابل تعریف اســــت؛ چون تعریف یا به حد است یا به جنس، و غیر 

از وجوْد حد و جنســــی وجود ندارد« و ذهن شــــما را با دو دو تا چهار تا 

آشنا می کند.

گر بن بســــت ماتریالیســــم با فلســــفۀ اســــامی پاســــخ داده می شود،  ا

بن بســــت لیبرالیســــم با امامت پاسخ داده می شــــود. تفاوت امامت با 

دموکراســــی غربی در چیســــت؟ امامت و دموکراســــی غربی هر دو حّق 

انتخاب سرنوشــــت را به مردم می دهند. علت اینکه حضرت علی؟ع؟ 

که بنا  بعد از حضرت رســــول؟ص؟ وارد زد و بند سیاســــی نشــــد این بود 

نیســــت امام به وســــیلۀ اقدام نظامی یا زد و بند  سیاسی قدرت کسب 

گاهی برســــند که نظام امامت را ایجاد  کند. مردم باید به آن ســــطح از آ

کنند و به ســــراغ امام بروند. مردم نباید منتظر امام باشند؛ امام منتظر 

که مردم آماده  گرفت  کناره  مردم است. امام حســــن؟ع؟ به این دلیل 

نبودند، وگرنه امام حسن؟ع؟ در مقابل معاویه کم نمی آورد. 

پس این دو معتقدند حّق تعیین سرنوشــــت با مردم است، اما تفاوت 

که لیبرالیسم می گوید: »من هیچ معیاری برای انتخاب  در این اســــت 

کن!« ریگان هنرپیشــــه بود،  تــــو ندارم. هر کس را خواســــتی انتخــــاب 

گاوچران ها بود، اوباما سیاهپوســــتی از طبقۀ متوسِط  بوش از دســــتۀ 

قدرت طلب بــــود. هر کــــس بیاید مهم نیســــت. نماینــــدۀ پارلمان در 

تلویزیون انگلیــــس به صراحت می گفت: »مــــن همجنس بازم.« هیچ 

معیاری وجود ندارد. اما در امامت ما معیار داریم. امام باید کسی باشد 
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کرده باشد. ما محدود هستیم  که صفات خدا را بیشتر در خود متجلی 

و خدا مطلق است. برای اینکه نمونه ای از خدا باشیم، صفت عدالت 

که در مدیریت خود و جامعه از همه  کسی است  شرط الزم است. امام 

قدرتمند تر است؛ کسی است که از همه دانشمند تر، عادل تر، لطیف تر، 

و خاق تر است. این ها صفات خداست. حتی در شرایط مساوی، امام 

کشف شود، نه  که ظاهرش از همه زیباتر است! امام باید  کسی اســــت 

انتخاب. فرموده اند: »هر کس بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد به 

که اآلن  مرگ جاهلیت مرده اســــت.« جاهلیت همین جاهلیتی است 

وجود دارد. باید امام را شناخت.

کاپیتالیســــم برقراری عدالت است، پس راه حل هم  راه حّل بن بست 

که راه حل را بداند وجــــود دارد؟ از نظر من، بله!  کســــی  وجود دارد. آیا 

امام به ما راه حل را داده اســــت، اآلن هم مقام معظم رهبری راه حل را 

پیگیری می کند. 

بنابراین، هر چهار شرط الزم برای یک نظام رهبری وجود دارد: وجود 

که مشکل دارند، و وجود کسی  مشــــکل، وجود راه حل، وجود کسانی 

کــــه راه حل مشــــکل را می داند. علــــت بالندگی انقاب اســــامی ایران 

پیدایش این سیستم است. این قدرت نوظهور مثل جوانه است. یک 

جوانه در ابتدا بیش از دو ســــانتی متر طول ندارد، ولی بعد از چند سال 

یک درخت تنومند می شــــود. به این حرکت، حرکت بالنده می گوییم. 

کمتر است، اما  یک بچۀ دوســــاله قدرتش از یک جوان 20ساله خیلی 

گر  30 ســــال بعد، آن در حال فروریختن و این در حال برآمدن اســــت. ا

ُکشتی بگیرند، این آن را زمین می زند.  25سال بعد با هم 

که یک قدرت بالنده به وجود آمده  وحشت غرب از این حقیقت است 

کند، آینده با اوست. این انقاب در استراتژی  گر مجال رشــــد پیدا  که ا
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که  کتیک چرا-همان طور  احتیاج ندارد با کســــی همگرا شود، اما در تا

گر حفظ نشود، از بین می رود و درختی که  یک جوانه باید حفظ شود. ا

کتیک، ما باید این جوانه  در رؤیا داریم در عینیت ظاهر نمی شود. در تا

که بنا نیست ما یک قدرت  کنیم؛ اما در عین حال باید بدانیم  را حفظ 

در سطح دولت عمیق راه بیندازیم. ما ذات مردم اروپا را نمی شناسیم؛ 

فقط همین چیز هایی که در کتاب ها چاپ می شود را می خوانیم. بازی 

دولت-ملت ما را در یک قفس قرار داده اســــت. این قفس هیچ تعریف 

کردستان عراق مشترک است، خراسان  کردســــتان ما با  هویتی ندارد. 

ما با خراسان افغانستان مشترک اســــت، بلوچستان ما با بلوچستان 

کستان مشترک است، و خوزســــتان ما با بصرۀ عراق مشترک است.  پا

که بــــه زور بر همۀ ما تحمیل  مرزی مــــا را از هم جدا نمی کند جز مرزی 

که یک قــــدرت بالنده هســــتیم. آینده با  شده اســــت. ما بایــــد بدانیم 

ماست؛ اما نه به شکل ایده آلیستی، به شکل واقع بینانه! باید بدانیم 

که به وجود آمده  گــــر جوانه ای  خطر هــــای زیادی ما را تهدید می کند. ا

حفظ نشود، ممکن است نابود شود. 

گفته های دوســــتان را تأیید می کنم. همۀ ماحظات  من بســــیاری از 

گرفته شــــود. ممکن است الزم باشد ما در  درســــت است و باید در نظر 

مقابل ســــه گانۀ ایدئولوژی، اقتصــــاد، و قدرت نظامی آمریکا ســــه گانۀ 

که ایدئولوژِی آن از ایران، قدرت نظامِی آن از روسیه،  جدیدی ببینیم 

کشور یا مسلمان  و قدرت اقتصادِی آن از چین باشــــد. اتفاقًا، این سه 

گر  هستند )ایران( یا جمعیت مسلمان زیادی دارند )چین و روسیه(. ا

کتیک مؤثر  این واقعیت به آن ها و به ما تفهیم شود، ممکن است در تا

باشد. بنا نیست در استراتژی ما برای روسیه و چین قمر باشیم. بنیان 

این حرکت به نهاد نبوت و امامت مربوط می شــــود؛ ارتباطی به ایران و 
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کورش ندارد، بلکه بــــه نهاد نبوت و امامت در تاریخ  آرش و پاســــارگاد و 

مربوط است. 

که به روح ما جنس و شــــخصیت ما معنا  می خواهم بگویم قهرمانانی 

بخشیده اند و در میان ما سردار ســــلیمانی پرورانده اند از محمد؟ص؟، 

علی؟ع؟، فاطمه؟اهع؟، حسن؟ع؟، حسین؟ع؟، و زینب؟اهع؟ هستند، 

نه از آرش و تهمینه و رستم و افراسیاب.

کم بر جهان پی  ماباید به هویت راستین خود و ماهیت واقعی جریان حا

ببریم تا بتوانیم نقشی را در تاریخ جهان ایفا کنیم که شایستۀ ماست.



گفت وگو با محمدسرور رجایی

شعر  و ادبیات افغانستان

یار مصاحبه از احمد شهر
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اشاره: محمد سرور رجایی متولد مردادماه 1347 در شهر کابل است. او 

می گوید: »کودکی ام در جنگ گذشت: در جنگ درس خواندم و سال ها 

با یکی از احزاب جهادی همکاری داشتم. وقتی طالبان به اطراِف کابل 

گرفتند،  کابل را  کاری به ایران آمده بودم. طالبان  رسیدند، ناچار برای 

و من نتوانستم به افعانستان بازگردم و به اجبار در ایران ماندم. بعد، در 

که در ایران بمانم.  کردم، و این باعث شد  سال 1374 ازدواج 

کنم هر  کردِن خودم و اینکه در زندگی تجربه کسب  در ایران، برای پیدا 

گرفته تا دستفروشی.  کاری انجام دادم، از بنایی 

در سال 1376، با شــــاعراِن افغانستان در حوزۀ هنری آشنا شدم و به 

کار می کنند. من هم در  که بچه ها حرفــــه ای  کنــــاِر آن ها آمدم و دیدم 

گاهی  افغانســــتان تا حدودی فعالیت های فرهنگی و هنری داشتم. 

که در نشریاِت جهادی چاپ می شد. بعد  شعر یا مطلبی می نوشــــتم 

کم کم راه خودش باز شد.« که به این ها پیوستم، 
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کردید.  فرهنــــگ اســــالمی: در معرفی خــــود به احــــزاب جهادی اشــــاره   

که با طالبان  کســــانی  این به دورۀ پیش از طالبان مربوط اســــت یا به 

می جنگیدند؟

کمونیســــتی شد. دولت وقت  کودتای  کابل  رجایی: در بهار 1357، در   

طرف دار اتحاد جماهیر شوروی بود؛ به همین دلیل، نیروهای شوروی 

کشــــور ما را به ِاشــــغاِل نظامی درآوردند. حزب  به افغانســــتان آمدند و 

که من عضویت آن را داشــــتم در ســــال 1358 تأســــیس شد.  جهادی 

کمونیســــتی و نیروهای متجاوز  جنگ مــــا در آن موقع در برابــــر دولت 

شوروی بود. 

که طالبان آمدند نیــــز ناچار در جبهه ها تا آخرین لحظات در  در زمانی 

گرچه، من در روزهای آخر  کردیم-ا برابــــر طالبان جنگیدیم و مقاومت 

در افغانستان نبودم و به ایران آمده بودم که آن ها کابل را تصرف کردند.

فرهنگ اسالمی: یعنی در زمان پیدایش طالبان در کابل بودید؟  

کابل هســــتم. در سال های حضور  کابل نه. من متولد  رجایی: در خوِد   

کابــــل بودم و در همان شــــهر درس خوانــــدم، اما به  کمونیســــت ها در 

کابل برای من  که با جهاد داشتیم، وضعیِت  واسطۀ ارتباِط خانوادگی 

که تحت  کردیم و به مناطقی رفتیم  کابل را ترک  ســــخت شــــد. ناچار، 

تســــلط مجاهدین بودند. دایی من یکی فرماندۀ برجستۀ جهادی و 

مسئوِل نظامی یک والیت بود. 

کرد  کابل سقوط  کمونیســــتی  در پایگاه جهادی بودیم تا اینکه دولِت 

کابل رفتیم. در آن ســــال ها، سه سال به عنوان مسئول  و ما دوباره به 
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کستان کار کردم و با  دفتر نمایندگی شورای والیتی جهادی در پیشاور پا

اصحاب جهادی در ارتباط بودم.

کردید؟ اولین شعرتان را  فرهنگ اسالمی: نوشــــتن را از چه وقت شــــروع   

که باید شاعر شوید و شعر بگویید؟  گفتید؟ چه طور متوجه شدید  ِکـی 

گرد چه کسانی بوده اید؟  شا

رجایی: خدا پدربزرگم را رحمت کند؛ شخصیت عالم و کتاب خوانی بود.   

از ســــال هایی که خودم را شــــناختم و پنج یا شش ســــالم بود، دوست 

کتاب های فارسی را  کتاب بخوانم. از کاس اول، می توانستم  داشــــتم 

که سخت نبود بدون کمک دیگران و بی غلط بخوانم. بعضی روزها هم 

کتاب های بالینی پدربزرگ  کتاب های پدربزرگــــم را می خواندم. یکی از 

من مجموعۀ شعری به نام گلستان مسرت بود، منتخبی از شعر شاعران 

فارسی زبان. )اخیرًا متوجه شدم که آن کتاب در هند چاپ شده بود، نه 

کتاب را می خواندم. سال ها  در ایران یا افغانستان.( خیلی وقت ها آن 

بعد، در دهۀ 60، عموی من مجموعۀ شــــعری از ایران به ناِم گنج غزل 

)اثر مهدی سهیلی( برایم فرستاد، که خیلی بر من اثرگذار بود.

که پیش از آنکه به مدرسۀ  کودکی ما در افغانستان، رسم بود   در دوران 

دولتی برویم، بچه ها را به مکتب های خانگی بفرســــتند تا قرآن خوان 

شوند. در مکتب خانه، ابتدا الفبای عربی و روخوانی و روان خوانی قرآن 

که در قرآن روان خوان می شد به یادگیری  را آموزش می دادند. هر کس 

درس فارسی رو می آورد. درس فارسی مجموعۀ  شعری به نام پنج گنج 

بود که بین بچه ها به پنج کتاب معروف شده بود. کتاب آموزش بعدی 

دیوان حافظ بود. 
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بنابراین، ما با شعر آشنایی داشتیم. در افغانستان، مدام می خواندم و 

گاهی شــــعر می گفتم. وزن را نمی شناختم، اما ردیف و قافیه را تا حّدی 

می شــــناختم و برای خود مدام می نوشتم. بســــیاری از آن سرود های 

قدیمی که برای خود سروده بودم با موضوع جنگ و جهاد بود. روحیۀ 

من بیشتر جهادی بود. هر وقت می خواستم شعری یا متنی بنویسم، 

با ذهنیت جهادی می نوشتم. 

کردم. یک بار بــــه خانۀ علم و  نوشــــتِن جدی را از ســــال 1368 شــــروع 

فرهنگ ایران در پیشــــاور رفته بودم. آن مرکز، به مناسبت 22 بهمن، 

مســــابقه ای برای مقاله نویســــی و نقاشــــی با محوریت شخصیت امام 

کنم. در  گرفتم در مســــابقه شرکت  کرده بود. تصمیم  خمینی؟ق؟ برگزار 

آن روزها، تمام نشــــریات جهادی را می خواندم و به نوعی می خواستم 

خودم را محک بزنم. 

که اختتامیۀ  مقالــــه ای در پنج صفحه نوشــــتم و تحویــــل دادم. روزی 

کردم راهم  مســــابقه برگزار شــــد، وقتی به خانۀ علم و فرهنگ مراجعه 

ندادند چون کارت دعوت نداشتم. ناچار، بازگشتم. شب یکی از رفقای 

گفتم:  گفت: »رجایی، تبریک می گویم.«  گرفت و  جهادی من تمــــاس 

گفت: »امــــروز در خانۀ علم و  کاری انجام دادم؟«  »چرا؟ مگر من چــــه 

که دو  فرهنگ بودیم. نفر سوم مقاله نویسی شده ای.« جالب این بود 

کستانی اول و دوم شده بودند.  دکتر و پروفسور پا

کتــــاب جاذبه و دافعۀ  کســــتانی و  که رفتم، هزار روپیۀ پا دو هفتۀ بعد 

کردم  علی؟ع؟ از اســــتاد مطهری را به من جایزه دادنــــد. از آنجا حس 

کم کم می نوشــــتم و  کــــه در نویســــندگی اســــتعداد و توانمنــــدی دارم. 

گاهی هم شعر  نوشــــته  هایم را در نشریه های جهادی منتشر می  کردم. 

می نوشــــتم. شــــعرهایم در آن زمان بیشتر شــــعاری بود و حّس جنگ 
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داشت. هرجا می فرستادیم منتشر می شد، اما کسی نبود که راهنمایی 

کند. شعر می سرودم و دوستانم منتشر می کردند.

فرهنــــگ اســــالمی: بدین ترتیــــب، وارد دنیای ادبیات و شــــعر شــــدید!   

کنون چند مجموعه شعر و داستان و با چه موضوعاتی از شما چاپ  تا

شده است؟ 

رجایی: در ســــال 1377، با جمعی از شــــاعران هم وطــــن خود در حوزۀ   

که شعرهای خود را با نقد محک زدم، حس  هنری آشــــنا شدم. زمانی 

کردم ســــروده های من شعر نیست، بیشتر نظم اســــت. بعدها، شعر را 

شناختم. 

کودک و نوجوان  که شعر  که شــــعر می سرودم، حس می کردم  در مدتی 

در افغانستان بسیار مظلوم واقع شده است. 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 برجسته ای داشت؛ اما 

که تغییر روّیه دادم  کســــی نبود. چنین شد  کودک و نوجوان  در عرصۀ 

کودک و نوجوان  گرفتم و به ســــرودن برای  و از شــــعر بزرگســــال فاصله 

پرداختم. 

کار پژوهش در عرصۀ فرهنگ جهاد و فرهنگ  کار، به مرور،  عاوه بر این 

گرفتم و زندگی  انقاب و شهدای مشترک ایران و افغانستان را در پیش 

شهدای ایرانی که در افغانستان شهید شدند و شهدای افغانستانی که 

در جنگ ایران و عراق شهید شدند را بررسی کردم. در این سال ها، سه 

مجموعۀ شعر کودک و نوجوانم در افغانستان چاپ شده است، اما شعر 

بزرگسال خود را تا اآلن منتشر نکرده ام.
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فرهنگ اسالمی: با چه موضوعاتی؟  

کــــودک و نوجوان من بیشــــتر اجتماعی و  رجایی: موضــــوع شــــعرهای   

علم آموزی است. یک کتاب من به نام گل های 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 

گذاشته بودم و اصًا »من« نداشت!(  را کاغذپران رنگی 

کتاب ها بیشتر  فرهنگ اسالمی: با توجه به ســــابقۀ ذهنی شما، آیا این   

جهادی بودند؟ 

گر مذهبی بود،  رجایی: ایــــن مجموعه ها نه جهادی بود نه مذهبــــی. ا  

کابلی چــــاپ نمی کرد چون می گفتند نباید بین شــــیعه و ُســــنی  ناشــــر 

کابل  که مذهبی و عاشورایی بود را به  اختاف افکنی شود. شــــعرهایی 

نفرستادم، فقط آن هایی که اجتماعی و آموزشی بودند را فرستادم. 

در عرصۀ پژوهش، اولین کتابی که منتشر کردم در آغوش قلب ها بود که 

در سه بخش منتشر شد: مجموعۀ اشعار، یک مجموعه از خاطرات، و 

یک مجموعه عکس از ارادت افغانستانی ها به حضرت امام؟ق؟. شعرها 

که زبان و روایتشان خوب  کردم  و خاطره ها را پیدا و دوباره بازنویســــی 

شود. عکس هایی از مراسم حضرت امام؟ق؟ در افغانستان در این کتاب 

کتاب خیلی استقبال  که تا آن زمان منتشر نشــــده بود. از این  هســــت 

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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کتاب 520 صفحه دارد و شامل حدود 270 سند و  و عراق اســــت. این 

که در  کردم  عکس از افغانســــتانی ها در جنگ است. این توفیق را پیدا 

کنم.  شــــب دیدار شاعران با حضرت آقا، یک نسخه را به ایشان تقدیم 

حضرت آقا گفتند: »این کتاب را حتمًا می خوانم.« 

کوه  کتاب داســــتان من برای نوجوانان به نــــاِم گرگ های مهربان  یک 

تخت چند ماه پیش در انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد. 

دو کتاب آمادۀ چاپ هم دارم که به زودی چاپ می شود. مأموریت خدا 

که در افغانستان شهید شده و مزارش  دربارۀ یک شــــهید ایرانی است 

هم در افغانســــتان است. خیلی از ایرانی ها از این موضوع خبر ندارند. 

کردم و با  من از ایران برای تحقیق به افغانســــتان رفتم و مزارش را پیدا 

کردم.  که زیر نظرش آموزش دیده بودند مصاحبه  دوستانش و کسانی 

کتاب پژوهشی خوبی است. 

گردان  کتاِب احســــان شهید هم به همین منوال اســــت. احسان از شا

شهید چمران بوده است. بعد از شهادت شهید چمران، به افغانستان 

می رود و با مجاهدین همراه می شود و در نبردی در نیمروز به شهادت 

کتاب هم تحقیقی اســــت. از این دست تحقیقات زیاد  می رســــد. این 

که انجام داده ام انبار  کارهایی  انجام داده ام، اما نگارش نشده اســــت. 

شده و نیازمند فرصتی است که بنویسم. 

فرهنگ اسالمی: شما در افغانستان بودید و حاال در ایران هستید. بعد   

گرفتید، چه تفاوت هایی بین شعر افغانستان و  از اینکه شــــعر را جدی 

که شــــاعران افغانستان  کردید  ایران دیدید؟ در چه زمینه هایی حس 

کردند و به عکس؟ اصواًل، فضای شــــعر مذهبی و  از ایــــران قوی تر عمل 

جهادی در افغانستان چه طور است؟
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که در ایران زندگی  رجایی: شــــعر مقاومت ما توسط شــــاعران مهاجری   

کستان بودند بر سر زبان ها افتاد  که در پا می کردند یا شاعران مهاجری 

گرفت. در ســــال های جهاد، شاعران مقاومت در  و از اینجا سرچشــــمه 

کم بودند یا اصًا نبودند چون فضایی برای  داخل افغانســــتان بســــیار 

کمونیست ها بود. شعر  کابل، قدرت در دست  آن ها وجود نداشت. در 

آن روزهای افغانستان هم توسط چند نفر از شاعران برجسته که گرایش 

کمونیستی داشتند اداره می شد. آن روزها شعر درخشش چشمگیری 

کارگری بر سِر زبان ها افتاد. کرد، اما با تفکر کمونیستی و انقاب  پیدا 

شاعران مهاجرت در عالم مهاجرت برجسته شدند و در ایران، با رفاقتی 

کم کم باال  کردند، خــــود را  کــــه با ادبیات ایران و با شــــاعران ایرانی پیدا 

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 آن ها به جایی رسیدند و تأثیرگذار شدند. 

ارتباط و دوســــتی شاعران ایران و افغانســــتان در اواخر دهۀ 60 و اوایل 

گرفت و باعث تقویت دو طرف شد. ایران از نظر امنیتی  دهۀ 70 شکل 

و اجتماعــــی و علمی جایگاه ثابتی داشــــت و دارد، و ما در آن موقعیت 

کشید و  که شاعر جوان ایران را باال  قرار نداشتیم؛ اما این رفاقت ها بود 

شاعر افغانستانی را هم ترقی داد-کسانی مثِل سید ابوطالب مظفری، 

کاظمی، قنبرعلی تابش، ســــید ضیاء قاســــمی، و شریف  محمدکاظم 

سعیدی. 

که  کرده ایم؛ همان بهتر  گر بگوییم شاعِر افغانستانی جفا  به نظر من، ا

که  بگوییم شاعر زبان فارسی. قیاس بین شاعران افغانستانی و ایرانی، 

از یک آبشــــخور تاریخی و فرهنگی سود می برند، قیاس خوبی نیست. 

شــــاعران افغانســــتانِی متعهد به ارزش های دینــــی و ملی همه مهاجر 
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کًا  که مردمی بودند و اعتقاد به جهاد و... داشتند  شــــدند. شــــاعرانی 

که به نقاط مختلف  از افغانســــتان بیرون آمدند. بین شــــاعران مهاجر 

کســــتان و ایران و اروپا رفتند، ســــرآمدان شــــعر مهاجرت و شعر  مثل پا

گاهان ادبی  گواه آ که به  کردند، شــــاعرانی  افغانســــتان در ایران رشــــد 

کابل بودند،  که در  گفتن دارند. حتی نســــبت به شاعرانی  حرفی برای 

این ها رتبۀ باالتری دارند.

فرهنگ اسالمی: شاید دلیلش این هم باشد که این شاعران هم از کشور   

خود چیزی با خودشــــان آورده بودند-و مثًا حال وهوای شــــعر بیدل 

و... را با خودشان داشتند-و هم وقتی به اینجا رسیدند چیزی به آن 

افزودند. این طور نیست؟ 

رجایی: آنچه با خود آوردند ارزِش بســــیار داشــــت. رفاقــــت و اعتماد با   

کرد و به قوام بیشتر و بهتر  ادبیات و شــــعر ایران آن داشــــته ها را تقویت 

گرفت هم سبب شد  رســــاند. اینکه شعر افغانستان در معرض نقد قرار 

که کارهای پخته تری از شاعران افغانستان دیده شود.

کار این بود  در سال های اولیۀ ظهور شــــعر افغانستان در ایران، ُحسن 

که ذهنیت ها هم در ایران و هم در افغانســــتان انقابی و جهادی بود. 

که  متأســــفانه، بعد از مدتی در افغانســــتان جنگ ها زیاد شــــد. بعدتر 

آمریکایی  ها آمدند، بــــا تبلیغات غربی ها، مــــردم از ارزش های انقابی 

کم کم، شاعران  دلســــرد شــــدند و آن را یک چیز نفرت انگیز دانســــتند. 

جوانی که به میدان آمدند با حّس تنفر از جنگ سرودند و حتی فرماندۀ 

جهادی را »جنگ ســــاالر« خواندند. این ماجراها واژه های ارزشــــمند 

اجتماعی ما را به بهانه هایی بر زمین زد. ذهنیت شــــاعر جوان ما، هم 
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گرفته بود و هم به دلیل اینکه  کنی هایی که صورت  با توجه به نفرت پرا

برخــــی از فرماندهان جهــــادی خودمحوری و جنایــــت و زورگویی را در 

گرفت.  کمرنگ شــــد و از آن فاصله  گرفتنــــد، در مقابل ارزش ها  پیش 

در ایــــن نامایمات، حتی برخی از شــــاعران شــــعرهایی در ذّم جهاد و 

مقاومت و ارزش ها سرودند. 

که شــــاعران و  فرهنــــگ اســــالمی: در ایــــران چــــه انجمن هایــــی بودند   

نویسندگاِن دو کشور را به هم نزدیک تر کردند؟

که اولیــــن انجمن فرهنگی مهاجران در شــــهر  رجایی: گفتــــه می شــــود   

که هم درس  گرفته اســــت، انجمنی متشــــکل از طلبه هایی  قم شکل 

می  خواندند و هم با ناِم کانون مهاجر فعالیت های فرهنگی می کردند. 

احزاب جهادی افغانســــتان فعالیتشــــان را در ایران از سال 1358 آغاز 

کمیتۀ فرهنگی داشتند،  ُکمیته ای به نام  کردند و هریک در بدنۀ خود 

که مظلوم ترین کمیته هم به شمار می رفت.

کمیته هــــای فرهنگی حتی بودجه ای از حــــزب دریافت نمی کردند. در 

آن زمان، نیــــاز فرهنگی را نمی فهمیدند؛ به نیاز نظامی بیشــــتر توجه 

می کردنــــد و برای آن ارزش بیشــــتری قائل بودنــــد و فکر می کردند تنها 

کرد، نــــه با قدرت  کاری  بــــا قدرت نظامــــی می توان در مقابل دشــــمن 

کمیته های فرهنگی بعضی اوقات در همان نشــــریه ای  فرهنگی. این 

کارهای فرهنگی همــــت می کردند: تبلیغ می کردند،  که داشــــتند برای 

خاطره می نوشتند، شــــعر می گفتند. ذهنیت داستان نویسی آن زمان 

کار می کردند به نفع آن حزب بود. کمتر بود. خاصه، هر 



128
حۀ 

صف
 / 

69
-6

8 
ارۀ

شم
ی/ 

الم
س

گ ا
هن

فر

کــــه در ســــال 1363 یــــا 1364 بــــه یکی از  اولیــــن شــــاعر افغانســــتانی 

انجمن های ادبی ایران پیوســــت ســــید فضل اهلل قدســــی بود. آقای 

قدســــی در افغانستان سابقۀ شــــاعری داشت و وقتی به مشهد رسید 

کم کم  جــــذب یک مجموعــــۀ فرهنگی شــــد. از نیمــــۀ دوم دهــــۀ 60، 

که بیشتر طلبه بودند  بچه های حوزوی افغانســــتانی در مشــــهد و قم 

کارهای ادبیاتی داشتند وارد  و پیش زمینۀ ذهنی از افغانســــتان برای 

این عرصه شدند. شاعری و نویسندگی هزینه ندارد؛ یک خودکار و دو 

کاغذ الزم دارد!  برگ 

کنگرۀ شــــعر افغانســــتانی ها با حمایت آقــــای ابراهیمی،  کمــــی بعدتر، 

نمایندۀ امام؟ق؟ در امور افغانســــتان، در چند دوره برگزار شد. شاعران 

کار شد. در همان سال ها، آقای  کردند و این سرآغاز  کم کم ظهور  جوان 

کار می کردند، با  که در حوزۀ هنری مشــــهد  محمدحســــین جعفریان، 

جمعی از همین شــــاعران و نویســــندگان جوان افغانستانی حدود 40 

کتاب شــــعر و خاطره برای افغانســــتان در حوزۀ هنری منتشــــر  عنوان 

کردند. 

مرکــــز فرهنگــــی مهاجــــران هم بــــا حضــــور شــــاعرانی ماننــــِد زنده یاد 

کاظمی، و آقای مظفری راه افتاد. ُحسن  ســــعادت ملوک تابش، آقای 

کمیتۀ فرهنگی احزاب شــــکل نگرفت و  که در بدنۀ  کار در آن بود  ایــــن 

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.

جلســــۀ حوزۀ هنرِی بچه های افغانســــتان در تهران از 1373 شــــروع 

شــــد. هر چهارشنبه در آنجا جلسه داشــــتند. در قم و در اصفهان هم 

کم کم بارور شد. در قم،  همچنان جلســــاتی برقرار بود. این جلســــات 
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کلمه تأسیس شــــد. شاعران و داستان نویسان  کانون ادبی  سرانجام 

جوان افغانســــتان در تهران خانۀ ادبیات افغانستان را در سال 1382 

که هنوز هم فعال است و برای آموزش شعر و داستان  کردند،  تأسیس 

تاش می کند. 

گرفت، اعتماد  کانون های مردمی جدا از بدنۀ احزاب شکل  وقتی این 

مردم و اثرگذاری این مجموعه ها بر جوانان بیشتر شد. ما هرچه شاعر 

و نویســــندۀ خوب داریم عضو یکی از این مجموعه ها بوده اند؛ به مرور، 

توانسته اند حرفشان را برسانند، کتاب چاپ کنند، مجموعۀ شعر چاپ 

کنند، و داســــتان بنویســــند. خصوصًا در دهۀ 80، داستان نویسی بین 

بچه های مهاجر افغانستان رونق گرفت و کتاب های خوبی هم منتشر 

شد.

کتاب نامه های روسِی احمد مدّقق، نویسندۀ  فرهنگ اسالمی: اینکه از   

مهاجــــر افغانســــتانی، در جایزۀ جــــال آل احمد تقدیر شــــد خودش 

کردند و  یک نشــــانۀ خوب است. این  نویســــنده ها هم در ایران شروع 

همین جا رشد کردند؟

گر اشــــتباه نکنم، اولین مهاجر  کمی به عقب برگردیم، ا گــــر ما  رجایی: ا  

که جایــــزه می گیرد آصف ســــلطان زاده اســــت. او جایزۀ  افغانســــتانی 

کتاب  کــــه در آن زمان جایزۀ معتبری بود. بعــــد از آن،  گلشــــیری را برد 

گلشیری و هم جایزۀ  داستان آقای محمدحسین محمدی هم جایزۀ 

گرفت.  کوتاه بندرعباس را  کوتاه اصفهان و هم جایزۀ داستان  داستان 

در همان روزها، در شــــعر هم اتفاق های خوبی افتاد؛ مثًا، ســــید رضا 

محمدی نفر دوم جایزۀ شب های شهریور شد، و سید ضیا در شهرهای 



13
ۀ 0

فح
ص

 / 
69

-6
8 

ارۀ
شم

ی/ 
الم

س
گ ا

هن
فر

کرد و شــــناخته  کار  کًا، آن نســــل خیلی برای ادبیات  دیگر جایزه برد. 

شد. آن جایزه ها در پیشرفت نسل بعدی سهم بسزایی داشت. 

رمان آقای مدّقق هم، با توجه به اینکه یک موضوع ویژه بود و به نوعی 

کمونیســــِم افغانســــتان  فضای فراموش شــــدۀ جهاد را با دورۀ تاریخی 

کتاب های دیگری هم از نویسندگان  کرد، ارزشــــمند بود. البته،  تلفیق 

افغانستان در افغانستان چاپ شد که در ایران کمتر دیده شدند. یکی 

از توفیقات مهّم آقای مدّقق این بود که کتابش در ایران منتشر و توسط 

کتاب آقای محمدحســــین محمدی،  ایرانی ها دیده و خوانده شــــد. 

انجیرهای ســــرِخ مزار، هم در ایــــران بین درجۀ یک ها قرار گرفت چون 

کتاِب پایان روِز همین نویسنده  چاپ ایران بود و دیده و خوانده شــــد. 

کرد . هم چون چاپ ایران بود توفیق پیدا 

به نظر من، نگاه بیشتر نگاه تبلیغی است. ادبیات افغانستان برای بیان 

هنر خود و برای بیان درد مردم خود قّوت و تعهد داشت، اما در تبلیغات 

کتاب بادبادک باِز آقای حسینی با پشتوانۀ تبلیغات  ضعیف بود. مثًا، 

آمریکایی ها به ایران رسید و در ایران چندین ترجمه از آن منتشر شد، 

اما خیلی از ایرانی ها که بادبادک باز را دیدند آوازهای روسی و انجیرهای 

ســــرِخ مزار را ندیدند. متأســــفانه، تبلیغات در مورد ادبیات داستانی و 

شعر افغانستان خوب عمل نکرد. در ایران، می شود تقصیرها را بر گردن 

تبلیغ های ضعیف یا ناخواسته انداخت. همین تبلیغ های ناخواسته 

که دارد رساند. که بادبادک باز را به جایگاهی  بود 

فرهنگ اســــالمی: ارتباط نویسندگان و شــــاعران افغانستانی با ایرانیان   

کاظمی دبیر  خیلی زیاد شده اســــت. دو ســــال پیــــش، محمدکاظــــم 

که از جشــــنواره های بســــیار مهم در ایران  جشنوارۀ شــــعر فجر شــــد، 
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محســــوب می شود. این هم می تواند بر رشــــد فکری جوان ها و انگیزه 

دادن به آن ها خیلی تأثیر بگذارد. شما چه فکر می کنید؟

کاظمی به عنوان دبیر جشنوارۀ فجر یک اتفاق  رجایی: انتخاب استاد   

مبارک بود که برای اولین بار در 40 سال حضور مهاجران افغانستانی در 

ایران رقم خورد. چنین اتفاقی می توانست زودتر هم رقم بخورد. خیلی 

که در جاهایی  از شــــاعران افغانســــتانی این حق و توانایی را داشــــتند 

از حضور آن ها اســــتفاده شود، اما نشــــد. خیلی از شاعران افغانستانی 

می توانســــتند عضو هیئت مدیــــرۀ نهادهای ایرانی یا مشــــاور فرهنگی 

برخی رسانه ها و نشریات و روزنامه های معتبر یا عضو تحریریۀ مجات 

ادبی شوند، اما نشدند. 

بعد از دهۀ 80، رفاقت شــــاعران و نویســــندگان افغانســــتانی با ادیبان 

و شــــاعران ایرانی-که از دهۀ 70 آغاز شــــده بود-ثمر داد. اینکه استاد 

کاظمــــی به عنوان دبیر جشــــنوارۀ شــــعر فجر انتخاب شــــد بر اســــاس 

توانمندی هایش بود. او با شــــاعران ایرانی هم دورۀ خود دوستی هایی 

داشــــت، و آن هــــا نیز قــــدر رفاقت و یگانگی زبان پارســــی را دانســــتند. 

انتخاب آقای کاظمی احترام به زبان پارسی بود. متأسفانه، فعًا چنین 

رفاقت هایی بین شاعران جوان ایران و افغانستان دیده نمی شود. این 

فاصله بیشتر به ضرر ادبیات افغانستان تمام خواهد شد. اآلن ما بین 

نسل جدید خود شاعر توانمند یا داستان نویس قدرتمند مثل دهۀ 70 

کردیم.  گرفتن ضرر  نداریم. ما از این فاصله 

که  گرفتــــن نســــل جــــوان ادبی مــــا شــــاید این باشــــد  دلیــــل فاصلــــه 

نامهربانی هایی از مســــئوالن میزبان دیدند. جوانان بیشــــتر به دنبال 

کسی در این مسیر به آن ها  گم شده شان بودند و هســــتند؛ اما  هویت 
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کمک نکرد، و آن ها نیز نتوانستند خود را با بخش های فرهنگی ایرانی 

وفــــق بدهند. فکــــر و اندیشــــۀ جوانان مــــا متحول شده اســــت و دیگر 

خودسانسوری و ترس ندارند، اما از سوی دیگر، تکنیک و بیان ضعیف 

شده است. قطعًا ما اینجا ضرر کردیم.

فرهنگ اسالمی: انقاب اســــامی، چه در ایران و چه در افغانستان، در   

رشد فکری شاعران و نشــــان دادن سمت وسو به آن ها چه نقشی ایفا 

کرده است؟ 

گر در کشور من انقاب نمی شد و هموطنانم مهاجر  رجایی: من معتقدم ا  

نمی شــــدند، این همه شاعر و داســــتان نویس و نیروی فرهنگی خوب 

نداشــــتیم. جنگ هزینه هایی دارد. ما بی خانه شــــدیم، آواره شــــدیم، 

گفته های تلخ جامعۀ میزبان را به جان خریدیم،  تحقیرها چشــــیدیم، 

اما از ســــوی دیگر از نظر فرهنگی و پیشــــرفت فکری به جاهای باالتری 

گر واقع بینانه به قضیه نگاه  رســــیدیم. این اتفاق مرهون جنگ است. ا

کنیم، در قدم اول، ادبیات ما هرچه دارد از جنگ و جهاد دارد. 

اینکــــه امروز ما به انقــــاب یا جهــــاد بی اعتماد شــــده ایم حاصل روند 

که آن  ناملموس و تلخ ادامۀ جنگ های ویرانگر در افغانســــتان است، 

کرد.  گرفت و به ضــــّد ارزش تبدیل  خاصیت نیــــک و ارزش های مــــا را 

جوانانی که بعد از ما به میدان آمدند با موضوعاتی که روزگاری ارزش ما 

و خّط قرمز ما بود مخالفت کردند و علیه آن ها شعر گفتند و چنان پیش 

رفتند که حتی در بعضی جاها به جای اینکه درد اجتماع را بیان کنند از 

گفتند و به جای اینکه مشکات مردم خود را بیان  خلوت خود سخن 

کنند عاقه مندی های شخصی خود را بیان کردند.
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گر ما بعد از  شاید خیلی از جوانان ما ناخواسته دچار این آفت شدند. ا

جنگ به یک آرامشی نسبی می رسیدیم، آن فضای فکری که بر اساس 

ارزش ها ایجاد شــــده بود تقویت می شــــد. نسل جوان ما از بابت اینکه 

با ارز ش های جهاد و انقاب ما آشــــنایی ندارند مقصر نیستند. در این 

که نتوانستند ارزش های  مسئله، فرهنگیان پیشکســــوت ما مقصرند 

کنند. جهادی و مردمِی خود را درست معرفی 

گرفت، مردم، به دلیل  وقتی در افغانستان کودتای کمونیستی صورت 

که  گران خبر نداشــــتند، خیلی امیدوار شــــدند  کودتا اینکــــه از ماهیت 

حکومت جدید حکومت خوبی است. بعد از سه-چهار ماه، وقتی روی 

سیاه و خشونت طلب کمونیست ها رو شد و دستگیری آدم های نخبه 

و فرهنگی یا علمی و چهره های سرشناس و حتی جوانان خوش پوش 

که این حکومِت وابسته به اتحاد  دانشگاهی آغاز شد، مردم فهمیدند 

که در ازبکستان و  جماهیر شــــوروی قصد دارد همان سیاست هایی را 

تاجیکستان و دیگر جمهوری های تحت سلطۀ اتحاد جماهیر شوروی 

پیاده شده در افغانستان هم اجرا کند. 

مردم مسلمان افغانستان مخالفت ها را در مناطق دور از پایتخت آغاز 

کردند. انقاب اســــامی در بهمن 57 به پیروزی رسید، و اولین تأثیری 

که بر مردم افغانستان گذاشت دادِن روحیۀ مبارزه و اعتراض بود. مردم 

که می توان با مشت خالی بر دهان ابرقدرت ها زد.  مسلمان فهمیدند 

مردم ایران هم همین کار را کرده بودند: با راه پیمایی و اعتراض، انقاب 

اسامی را به پیروزی رسانده بودند. در آن زمان که مردم با انگیزۀ بیشتر 

کمونیستی وقت، چون از ایران دل  به صحنۀ مبارزه آمدند، حکومت 

کرد و حتی شعارهای  خوشی نداشت، شروع به راه پیمایی علیه ایران 

بسیار تندی مثِل »مرگ بر ایران« و »مرگ بر خمینی« سر داد. 
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که برای تهییج و انگیزه بخشــــی  در عرصۀ ادبیات مقاومت، اشــــعاری 

که توسط شاعران  کار می رفت شعرهایی بود  مجاهدان افغانستانی به 

که  افغانســــتانی در ایران سروده می شد. حتی بســــیاری از ترانه هایی 

در ایران توســــط هنرمندان ایرانی برای تقویت جبهه ها ساخته شده 

کاســــت های  بود بهترین ســــوغات ایران برای مردم و مجاهدان بود. 

کویتی پور در آن ســــال ها عاقه مندان بســــیاری  حماســــی آهنگران و 

کتابی از ایران به دستش می رسید، وظیفه داشت  که  داشت. هر کس 

کند تا  کنــــد و بعد به رفیقش بدهد تا او هم رونویســــی  آن را رونویســــی 

مخاطبان کتاب گسترش پیدا کند.

فرهنگ اســــالمی: در خوِد افغانســــتان هم شــــاعران انقابی و جهادی   

کســــانی ماننِد خلیلی یا شــــهید اســــماعیل بلخی. این ها چه  داریم، 

تأثیری بر شاعراِن پس از خود داشته اند؟ 

رجایی: شــــهید سید اســــماعیل بلخی محور یا پیشــــگام شعر انقابی   

در افغانستان اســــت. او خودش انقابی و دشمن شناس خوبی بود و 

که  سرانجام در مسیر مبارزه و حق طلبی به شهادت رسید. شعرهایی 

از ایشان به جا ماند روزگاری تنها منبع روحیه بخش مجاهدان شیعۀ 

افغانستان بود. در آن روزها، تمام سخنوران در سخنرانی ها از شعرهای 

شهید بلخی سود می بردند. مثًا، می گوید: 

گرِد فرنگ  کهنه شا مستبد، ای 

که ملت شد زرنگ باخبر باش 
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در این مرتع چریدن یک نفس کاری بَود مشکل 

گه شو  شــــبان بادِی ما مشت خونخوار است، آ

 

مــــرا جــــام دل از ایــــن یاْد خون اســــت

عــــروس وصــــل را دامــــاْد خون اســــت

کوهکــــن  پند لــــب شــــیرین دهــــد بــــر 

کــــه مــــزد تیشــــۀ فرهــــاْد خون اســــت

 

که در ســــال های اول  این شــــعرها راه نشــــان می دهند. به خاطر دارم 

که ســــخنرانی می کرد شاهد مثال هایش  جهاد، هر ســــخنران انقابی 

گر شــــعری  از شــــعر شــــهید بلخی بــــود. در تمام مزار شــــهدای جهاد، ا

می نوشتند شعرهای بلخی را می نوشتند:

شمشیر تیز عشــــق ز سنگ مزار ماست 

ما عاشقیم، کشته شدن افتخار ماست 

ما جان به فنا دادیم تا زنده شما باشید 

ک مــــزار مــــا دائم به دعا باشــــید  بر خا

شعرهای آیینی و عاشورایی بلخی هم بر جوانان ما اثرگذار بود. مداحان 

کثر شــــعرهای عاشورایی شهید بلخی را در روزهای سوگواری شهدای  ا

کربا می خواندند. 

فرهنگ اسالمی: وضعیت شعر مذهبی در افغانستان به چه صورت بوده   

کار دارند؟ و هست؟ چه اندازه اجازۀ 
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رجایی: در افغانستان، از روزگاران دور شاعران مذهبی ُسرا داشتیم، اما   

کمتر منتشر می شد. از  کمان شیعه ستیز  شعر آن ها به دلیل ســــتم حا

کتابی به نام خزائن االشعار داشتیم؛  که  دوران نوجوانی به خاطر دارم 

آن را دست به دســــت می کردیم و نوحه هایش را می نوشتیم و در محرم 

کرخانه ها می خواندیم. آن ســــال ها ما شاعری نمی شناختیم. در  در ذا

آن زمان، در افغانستان منقبت خوانی خیلی رواج داشت. من معتقدم 

گر مناقب خوان های ســــنتی افغانســــتان نبودند، شــــاید بخشی از  که ا

آیین های مذهبی ما به فراموشــــی سپرده می شد. عبدالرحمن خان، 

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

کسی دیده شود، چه شعر از خوِد آن فرد  مدح امامان معصوم؟مهع؟ نزد 

کِس دیگر، آن فرد باید زندانی شود و مکافات ببیند. در آن  باشــــد یا از 

کتاب شعر را  کردن  کســــی جرئت چاپ  وضعیت، در افغانســــتان دیگر 

نداشت. این سختی ها تا سال ها وجود داشت. 

خدا رحمت کند سید محمدکاظم بلبل را که به ایران آمد و درس خواند 

کرد. این  کابل منتشر  و یک مجموعۀ شــــعر خوب مذهبی آیینی را در 

مجموعه بیشتر شامل قصیده است و به درد منقبت خوان ها می خورد. 

می گویند هرگاه آقای بلبل شعر تازه ای می سرود، بهترین منقبت خوان 

کابــــل از او می گرفت و می خواند، و شــــعرش دست به دســــت  یــــا مداح 

گفته  منتشر می شــــد. این شاعر بزرگ آیینی افغانستان در وصف خود 

کسی بلبل نشــــد«! منقبت خوانی ها  بود: »عالمی طوطی شــــدند اما 

نقش مهّمی در جامعۀ شیعی و مردم افغانستان داشتند. در دهه های 

اخیر، شعر آیینی ما در ابتدا با حضور شاعران افغانستانی  مهاجر تقویت 

کار بزرگی است  شد. سرودن شعر آیینی و رواج دادن آن در افغانستان 

که متأسفانه در این سال ها کمرنگ شده است.
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چــــون صبح باغ باش، ُپــــر از آفتاب باش

بــــاش گاب  عطــــر  طــــراوت  از  سرشــــار 

کرده ای چرا؟ محبوب من، حباب به تن 

محجوب باش، اهل حیا و حجاب باش

می دانمت که جنگ و شهیدان ندیده ای

حداقــــل تو هــــم روایتی از انقــــاب باش

ماننــــد شــــعر طنــــز هیاهــــو به پــــا مکن

چون شعر اعتراض جهان را خطاب باش

مکــــن تابلــــو  خــــود  الُابالــــِی  لبخنــــد 

کتاب باش چون طرح های ســــادۀ جلد 

ســــرباز نیــــزه داِر جهان ُمّژه های توســــت

آری، بــــه احتــــرام خــــودت آفتــــاب باش

نمــــــونۀ اشعــــــار )1(
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نمــــــونۀ اشعــــــار )2(

الالیــــیدلت آغاز خورشید است  سرشــــار  لبــــت 

باالیــــیبخوان الالیــــی ای دیگر بــــاغ  از   بگــــو 

 
نازت  کــــودک  آن  گاز* می دادی منــــم  که دائــــم 

گریه می کردم  همیشــــه ناز مــــی دادیهمیشــــه 

 
می گفتی  قصه  بســــیارهمیشه  پــــدر  از  برایــــم 

تفنگش هم به من بسپارکمربندش به من دادی

 
برایــــت خانه می ســــازمبببین، شکل پدر گشتم 

گلــــدارت  ُپــــر از پروانــــه می ســــازمخــــزان شــــال 

 
گوهر تو الالیی ترین شــــعری  دریایی تریــــن  تــــو 

نامــــی  قرآنی تریــــن  بخوانــــم »آیــــه«ات مادرتــــو 

)*( تاب
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نمــــــونۀ اشعــــــار )3(

الـــهـــــــام می دهنــــــــد لبـــــــانت انــــــــار را

آوار می کننــــــــد بــــــــه رویـــــــــم شـــــــــرار را

دســــتان نوبهــــاِر تــــو آذین نمـــــــوده اند

بــــا تکه هـــــــای کوچک قلبــــــم، مــــزار را

کابــــل و شــــیراز خواهرنــــد آری، مــــزار و 

کننــــــد چــــــادرِی نوبهــــار را چون ســــــر 

چشمان سبزوار تو همرنگ چشمه اند

کند خدا به من آن چشمه سار را جاری 

کاغذ ند بـــــــادام چشم های تو از جنس 

ِکــــی می کنند تحمــــل پلکی فشــــــار را؟

کنم کــــه از نو بنــــا  پلکــــی بــــزن، بهــــار، 

کابــــل و بلــــخ و مــــزار را شــــوِر هــــرات و 
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نمــــــونۀ اشعــــــار )4(

ابرهــــا یعنی ســــارابرهــــا یعنــــی قــــو

بسیارآمدنــــد از هر ســــو گله  هاشان 

دریــــا از  جنگلآمدنــــد  از  آمدنــــد 

آوردند از برایــــم مخمــــلتحفه  هــــا 

کوچه در  از مهمی  دوم  لباســــی  بــــا 

ابــــر می  گوید ســــهمی شمارم یک دو

ریز می  پاشد  بــــرف می  بــــارد بازُنقره 

می  پوشد ما  شال مخمل با نازشهر 



احمد کاظم زاده 

تحوالت یمن در آینۀ رسانه ها 
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مقدمه

وقتی عربستان و امارات در اسفند سال 1393 تجاوز نظامی به یمن را 

کردند، هرگز فکر نمی کردند این جنگ شش سال طول می کشد و  آغاز 

هســــت و نیست عربستان را بر باد می دهد. عربستان و امارات در این 

جنگ به پیشــــرفته ترین تســــلیحات غربی مجهز بودند، اما مقاومت 

بی ســــابقۀ مردم یمن و حمایت همه جانبۀ آن هــــا از دولت مردمی به 

رهبری انصاراهلل همۀ معادالت و محاسبات نظامی را بر هم زد و یمن 

کرد.  را به ویتناِم عربستان تبدیل 

با این حال، جنگ یمن بزرگ ترین فاجعۀ انسانی جهان را پس از جنگ 

جهانی دوم رقم زده اســــت. متجاوزان سعودی و اماراتی و فروشندگان 

تســــلیحات بزرگ ترین جنایــــات را در این جنگ مرتکب شــــده اند اما 

کنــــون تحت پیگــــرد قضایی قــــرار نگرفته اند. در واقع، یکــــی از ابعاد  تا

تراژدی جنگ یمن فجایع انســــانِی ناشی از آن است. مجامع جهانی و 

که به  کرده اند، و در مواردی هم  غربــــی در قبال آن با بی تفاوتی برخورد 

گزارش دســــت زده اند، رسانه های غربی به دلیل تأثیرپذیری از  انتشار 

گفتمان سازی نکرده اند؛ لذا،  دالرهای ســــعودی و اماراتی در قبال آن 



14
3 

حۀ
صف

 / 
69

-6
8 

ارۀ
شم

ی/ 
الم

س
گ ا

هن
فر

بخش عمدۀ بار اطاع رســــانی دربارۀ جنگ یمن بر دوش رســــانه های 

یمنی و هم پیمانان آنان قرار داشته است. 

فجایع انسانی

که  یونی المیادین: ســــازمان های بین المللی هشدار دادند  شــــبکه تلویز

کودک یمنِی زیر پنج ســــال در سال جاری میادی  بیش از دو میلیون 

کودکان به  به ســــوء تغذیه مبتا می شــــوند، و صدها هــــزار نفر از ایــــن 

علــــت کمبود کمک های انســــانی جان خود را از دســــت خواهند داد. 

که 400 هزار کودک از این دو میلیون  کردند  این ســــازمان ها پیش بینی 

که در صــــورت معالجه  کودک به ســــوء تغذیۀ شــــدیدی مبتا شــــوند، 

نشدن، ممکن است به مرگ آن ها منجر شود. سازمان های بین المللی 

همچنین پیش بینی کرده اند که طّی سال جاری، بیش از یک میلیون 

زن باردار یمنی از سوء تغذیۀ شدید رنج خواهند برد.

کــــه نیمی از  کردند  العالــــم: نهادهای وابســــته به ســــازمان ملل اعام 

کودکان زیر پنج ســــال یمنی امســــال با ســــوء تغذیه دســــت به گریبان 

کودکان به ســــبب  خواهند بود، و ممکن اســــت صدها هزار َتن از این 

کشور جان خود را  کمک های انســــانی در نتیجۀ جنگ در این  کمبود 

از دست بدهند. 

کودکان مبتا به ســــوء تغذیه در مقایســــه  کردند آمار  این نهادها اعام 

گذشــــته 22 درصــــد افزایــــش نشــــان می دهد. ایــــن نهادها  با ســــال 

که بیش از یــــک میلیون زن بــــاردار یا زنانی  همچنیــــن هشــــدار دادند 

 که نوزاد شــــیرخوار دارند امســــال به ســــوء تغذیه دچار خواهند شــــد. 

مالک السامرائی، گزارشگر العالم، گفت: »بر اساس گزارش های سازمان 
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ملــــل، جنگ ویرانگر امارات و عربســــتان و متحــــدان غربی آن ها علیه 

کشــــور را با شــــدیدترین بحران انسانی در جهان روبه رو  ملت یمن این 

کشــــته و میلیون ها نفر آواره  کرده اســــت. در این جنگ، ده ها هزار نفر 

گرفته اند.  گرسنگی قرار  کشور در آســــتانۀ بحران  شده اند، و مردم این 

کودکان  کشاورزی ســــازمان ملل )فائو(، صندوق  ســــازمان خوار و بار و 

سازمان ملل )یونیسف(، برنامۀ جهانی غذا، و سازمان جهانی بهداشت 

که سوء تغذیۀ شدید حدود دو میلیون  گزارش خود هشدار داده اند  در 

کودک یمنی را تهدید می کند.  و 300 هزار 

کودکان  که امسال نیمی از  این سازمان ها همچنین هشــــدار داده اند 

که با فاجعۀ جنگ و شیوع ویروس  کشــــوری  یمنِی زیر پنج ســــال، در 

کرونا روبه روست، با سوء تغذیه دست به گریبان خواهند بود؛ و ممکن 

است 400 هزار َتن از آن ها به سبب کمبود کمک های انسانی جان خود 

را از دست دهند.

ین فاجعۀ انسانی را رقم زده است. جنگ یمن بزرگ تر
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این سازمان ها اعام کرده اند هر روز تعدادی از کودکان یمنی جان خود 

را از دست می دهند، و سازمان های انسانی به منابع پیش بینی شده و 

گزارش  گروه های مردمی نیاز دارند. این نهادها در  دسترســــی آسان به 

کودکان یمنِی مبتا به ســــوء تغذیۀ  که آمار  کرده انــــد  خود پیش بینی 

کند. این  گذشــــته 22 درصد افزایش پیدا  شــــدید در مقایسه با ســــال 

گــــزارش اعــــام می کند که صنعا، عــــدن، تعز، و الحدیــــده بیش از دیگر 

مناطق آسیب دیده اند.

که این کشور  فرانس پرس: بنا به اعام ســــازمان ملل متحد، درگیری ای 

کنون ســــبب  گرفته تا فقیر امــــا با موقعیت جغرافیایــــی راهبردی را فرا

کشور در وخیم ترین بحران انســــانی جهان فروَرود. در  شده است این 

کشته و هزاران نفر آواره شده اند و جمعیتی  جنگ یمن ، ده ها هزار نفر 

کشــــاورزی ملل  در آســــتانۀ قحطــــی قرار دارند. ســــازمان خــــوار و بار و 

کودکان سازمان ملل متحد ) یونیسف( ،  برنامۀ  متحد )فائو(، صندوق 

که »در یمن ،  جهانی غذا، و ســــازمان جهانی بهداشت هشدار داده اند 

کودکان زیر پنج سال ) نزدیک  ســــوء تغذیۀ حاد تهدیدی برای نیمی از 

بــــه دو میلیون و 300 هزار کودک( در ســــال 2021 م. به شــــمار می آید.« 

این نهادهای وابســــته به ســــازمان ملل متحد در بیانیه ای مشــــترک 

کردند: »بین آن ها ، احتمااًل 400 هزار نفر از ســــوء تغذیۀ شــــدید  اعــــام 

گر فوری درمان نشــــوند،  ممکن است جان خود را از  که ا رنج می برند، 

دست بدهند.« این آمار در مقایسه با سال 2020 م. 22 درصد افزایش 

داشته است.

که بدون  هنریتــــا فور، مدیر اجرایی یونیســــف، هشــــدار داد: »هــــر روز 

کودک را در پی دارد. سازمان های  اقدام می گذرد  مرگ شمار بیشتری 
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بشردوســــتانه به منابع قابِل پیش بینی و دسترســــی بی مانع به مردم 

یمن نیاز فوری دارند.«

که در سال  کرده اند   این چهار نهاد ســــازمان ملل متحد خاطرنشــــان 

2021 م.، احتمااًل حدود یک میلیون و 200 هزار زن باردار یا شــــیرده نیز 

از سوء تغذیۀ شدید رنج خواهند برد، و این سطح سوء تغذیۀ شدید در 

گرفتن تنش ها در سال  باالترین سطح ثبت شــــده در یمن از زمان باال 

2015 م. قرار دارد. سال 2015 م. زمان آغاز مداخلۀ ائتاف نظامِی تحت 

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

مســــتعفی و فــــراری یمن[  علیه »شورشــــیان حوثی« ]انصــــاراهلِل تحت 

حمایت ایران[ است.

دیوید بیزلی، مدیر اجرایی برنامۀ جهانی غذا، خاطرنشان کرد: »بحران 

یمن ترکیبی ســــّمی از درگیری، رکود اقتصادی، و کمبود شــــدید منابع 

کرد: »راه حل قحطی  کید  کمک های حیاتی است.« وی تأ مالی برای 

این است: پایان خشونت ها و تغذیه.«

یر پنج سال را تهدید می کند. سوء تغذیه بیش از دو میلیون کودک یمنِی ز
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سازمان ملل متحد و سازمان های بشردوستانه به طور مداوم از کمبود 

کمک بین المللی به یمن، به ویژه در بحبوحۀ شیوع  منابع مالی برای 

کرده اند. نهادهای ســــازمان ملل متحد اعام  کوویــــد 19، ابراز تأســــف 

کرده اند که در سال 2020 م.، در چارچوب طرح کمک های بشردوستانه 

کشور، از سه میلیارد و 400 میلیون دالِر الزم فقط یک میلیارد و  به این 

900 میلیون دالر دریافت شد.

که  گروه های بشردوستانه هشدار می دهند  یکا:  شورای روابط خارجی آمر

گرســــنگی و قحطی قریب الوقوع اســــت، و علت آن به طور  گرفتار  یمن 

عمده به عوامل انسانی و فلج شــــدگی اقتصادی بازمی گردد. محاصرۀ 

طوالنی مــــدت یمن توســــط ائتاِف تحــــت رهبری ســــعودی منجر به 

افزایش قیمت مواد غذایی شده است. با اینکه غذا وجود دارد، بسیاری 

توان مالی برای خرید ندارند. ارزش پول ملی یمن رو به کاهش است، و 

کارمندان )از جمله، پزشکان و معلمان( چهار  حدود نیم میلیون نفر از 

سال است که حقوق دریافت نکرده اند. 

گوترش، دبیر کل ســــازمان ملــــل، هشــــدار داد: »یمن با "خطر  آنتونیــــو 

قریب الوقوع بدترین قحطِی" دهه های گذشته در جهان مواجه است.« 

سازمان ملل پیش بینی می کند شمار یمنی هایی که شرایط شبِه قحطی 

را تجربه می کنند طّی کمتر از شش ماه سه برابر خواهد شد.

مقصر فاجعۀ انسانی یمن کیست؟

پایــــگاه اینترنتی خبــــری العهــــد لبنان: تجــــاوز ســــعودی ها و هم پیمانان 

آنــــان به یمــــن و به کارگیری ســــاح های ممنوع و اقدام متجــــاوزان به 

گستردۀ بیماری و مرگ هزاران  کشور به شــــیوع  محاصرۀ ظالمانۀ این 
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یمنی بی گنــــاه منجر شده اســــت. صدها هزار بیمار العــــاج و مبتا به 

بیماری های مزمن-به خصوص، بیماران سرطانی-محکوم به مرگ 

تدریجی هستند.

که در سطح بین المللی ممنوع است به  استفادۀ افراطی از تسلیحاتی 

افزایش تعداد مبتایان به انواع سرطان دامن زده است. در ده ها سال 

گذشته چنین چیزی در یمن سابقه نداشته است، و بیم وقوع خطر و 

فاجعه ای قطعی وجود دارد.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و صندوق کودکان سازمان ملل 

دربارۀ سوء تغذیۀ کودکان یمنی هشدار داده اند.

که در شــــش سال گذشته  گزارشــــی خبر داد  وزارت بهداشــــت یمن در 

71 هزار مبتا به ســــرطان ثبت شده اســــت، و ساالنه ُنه هزار نفر به این 

 فهرست افزوده می شود که 15 درصِد آنان را کودکان تشکیل می دهند. 

ابتا به سرطان خون بین کودکان در صنعا از 300 نفر به 700 نفر افزایش 

یافته است زیرا متجاوزان سعودی و اماراتی در حمات به عطان و نقم 

در صنعا از تسلیحات و گازهای ممنوع استفاده کرده اند. هزار کودک نیز 

در سایر استان ها به سرطان مبتا شده اند. وضع جسمانی 300 کودک 

به گونه ای است که برای درمان فوری به سفر به خارج نیاز دارند، اما در 

این جهان دورو چه کسی به کودکان یمنی اهمیت می دهد؟ 

گزارش  همچنین، 10 هزار مورد جدید ابتا به سرطان در سال 2017 م. 

گفتۀ سازمان جهانی بهداشت، فقط 40 درصِد آنان  که به  شده است، 

که از سال  کرد  درمان شده اند. در سال 2018 م. نیز این سازمان تأیید 
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کودک بودند  که 12 درصِد آنان  2005 م. بیش از 60 هزار بیمار سرطانی 

در مرکز ملی درمان سرطان صنعا درمان شده اند. 

وزارت بهداشــــت یمن در ســــپتامبر 2019 م. دربارۀ مرگ 35 هزار بیمار 

ســــرطانی در صورت درمان نشدن هشدار داده بود. آمار پایش جهانی 

ســــرطان، وابسته به ســــازمان جهانی بهداشت، در دســــامبر 2020 م. 

گذشــــته 12.103 بیمار سرطانی در یمن  که طّی سال  نشــــان می دهد 

جان باختند و 16.476 نفر به سرطان مبتا شده اند.

در ســال 2021 م.، یــک میلیــون و 200 هــزار زن بــاردار و شــیرده یمنی از 

سوء تغذیه رنج خواهند برد.

کشتی های حامل  یونی المسیره: متجاوزان به یمن با توقیف  شبکۀ تلویز

فرآورده های نفتی باعث بروز مشکات زیادی برای مردم یمن شده اند. 

تحت تأثیر قرار گرفتن زندگی ماهیگیران یمنی، که دو و نیم میلیون نفرند، 

از جملۀ این مشکات است. درآمد ماهیگیران یمنی و صنایع وابسته به 

ماهیگیری بسیار کاهش یافته، و علت این امر توقیف کشتی های حامل 

کمبود ســــوخت در یمن عنوان شده اســــت. بنا بر  فرآورده های نفتی و 

اعام سازمان های بین المللی، وضعیت انسانی در یمن به وخیم ترین 

حالت در سال های گذشته رسیده است-این در حالی است که همین 

کرده اند یا با متجاوزان برخوردی نرم دارند.  سازمان ها یا سکوت اختیار 

گزارشــــی از بندر الحدیده گفت:  محمد معوضه، خبرنگار المســــیره، در 

کشورند.  »ماهیگیران یمن حدود دو و نیم میلیون نفر از جمعیت این 

کشــــتی های  که برای آزادســــازی  یمنی ها از ســــازمان ملل می خواهند 

حامل فرآورده های نفتی اقدامی عملی انجام دهد.«
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توییتــــر : محمــــد علی الحوثــــی، عضو شــــورای عالی سیاســــی یمن، در 

کشــــتی های  کشــــورهای متجاوز از ورود  توییتی نوشــــت: »جلوگیری 

حامــــل فرآورده های نفتی ]به بندر الحدیــــده[ به بهانۀ پرداخت نیمی 

کــــه مورد  کارمنــــدان اقدامی تروریســــتی ضّد ملتی اســــت  از حقــــوق 

گرفته اند.  خشــــم ســــازمان ملل و متجاوزان آمریکایی-ســــعودی قرار 

چرا فقط نیمی از حقوق کارمندان تحت محاصره پرداخت شد؟ آیا این 

مصداق دقیق جنایت نیست؟«

هشتِگ # آمریکا-تحتجز-سفن-النفط )آمریکا کشتی های حامل نفت 

را توقیف می کند( با 107 هزار بازنشر در توییتر یمن تِرند شد. 

کاربری شخصی به نام عبدالباسط الشرفی در توییتر تصاویری  حساب 

کامیون حامل مــــواّد غذایی به دلیل فقدان  با عنــــوان »توقف دو هزار 

کرد. در این  فرآورده های نفتی ســــبب فاجعۀ انسانی می شود« منتشر 

که پشــــت ســــر هــــم در یک جاده توقف  کامیون  تصاویر، تعداد زیادی 

کاربری، این خودروها  گفتۀ این حســــاب  کرده اند دیده می شــــود. به 

حامــــل مــــواد غذایی هســــتند اما به ســــبب محاصرۀ یمــــن و توقیف 

کشــــتی های حامل فرآورده های نفتی و جلوگیری از ورود آن ها به بنادر 

یمن، قادر به حرکت و رســــاندن محموله های مــــواد غذایی به مقصد 

نیستند. همین مسئله فاجعه ای انسانی را در یمن کلید زده است.

یونی العالم: مهدی المشــــاط، رئیس شورای عالی سیاسی  شــــبکۀ تلویز

گفت: »اقدام آمریکا به توقیف نفتکش هــــای عازم یمن به فلج  یمــــن، 

کامل بخش های بهداشــــتی و خدماتی منجر شــــده و  شــــدن و توقف 

بزرگ ترین فاجعۀ انسانی جهان را در یمن رقم زده است.«
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کمبود مشــــتقات نفتی در یمن، به ســــبب آنکه ائتاف متجاوز  العالم: 

کشــــتی های حامل فرآورده های  تحت فرماندهی عربســــتان سعودی 

کشور فشار وارد  کرده اســــت، بیش از پیش بر مردم این  نفتی را توقیف 

می کند. مقامات یمنی دربارۀ توقف فعالیت بخش های آسیب دیده از 

کمبود سوخت و وقوع فاجعه ای انسانی در همۀ بخش های این کشور 

هشدار دادند. 

گزارشــــی با  امه الصبور نجم الدین، خبرنگار شــــبکۀ العالم در یمن، در 

اشاره به هشــــدار دربارۀ نزدیک شــــدن فاجعه در بخش های مختلف 

یمن افزود: »کارشناسان از توقف فعالیت اتاق های عمل و بخش های 

دیالیز بیمارستان ها به سبب کمبود سوخت خبر دادند. حدود 200 هزار 

بیمار مبتا به دیابت نیز از فقدان سوخت مورد نیاز برای دستگاه های 

خنک کننده جهــــت نگهداری داروهــــای آن ها آســــیب دیده اند. این 

کنفرانس خبری مشترک وزارت نفت یمن و حدود 10 بخش  مطالب در 

رسمی آسیب دیده از توقیف کشتی های حامل فرآورده های نفتی ارائه 

شد.«

یونی المیادین: مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی  شبکۀ تلویز

یمن، گفت: »محاصرۀ ملت یمن توسط آمریکا مصداق جنایت جنگی 

است و چهرۀ زشت واشنگتن را نمایان ساخته است.«

یک جرم عربستان و امارات در جنگ یمن یکا، شر آمر

نیوزویــــک: دونالــــد ترامپ، دقیقًا چهار ســــال پیش، به عنــــوان یکی از 

کســــوت رئیس جمهور، به نیروهای ویژۀ آمریکا  اولین اقدامات خود در 

کوچک در یک قســــمت دورافتاده از یمن  دســــتور داد به یک روستای 
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کنان این روستا ساعت 2 صبح با صدای هواپیماهای  کنند. سا حمله 

بی سرنشین، بالگردها، و مسلسل از خواب بیدار شدند. مردم، که گیج 

کســــی و چرا به آن ها شلیک می کند،  شــــده بودند و نمی دانستند چه 

کنند.  برای نجات جان خود می دویدند و سعی می کردند از خود دفاع 

تا روشن شدن هوا، 26 َتن کشته شده بودند که تقریبًا همگی از فامیل 

کودک 18ماهه اش را در  که  العامری بودند-از جمله، فاطمه، مــــادری 

بغــــل گرفته بود و به طرف جای امنــــی می دوید. عبداهلل )پدربزرگ این 

خانواده( نیز در حالی که بیهوده سعی می کرد پسر و سه نوه اش را نجات 

دهد مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. 

چنین حمله ای فقط یک بار اتفاق نیفتاد. دولت آمریکا هشــــت سال 

است که خانوادۀ العامری را زیر نظر دارد. حملۀ هواپیمای بی سرنشین 

به یک مراســــم عروسی خانوادۀ العامری در سال 2013 م. سبب کشته 

کــــه در زمان  شــــدن 10 نفر شــــد. این حمات آشــــکار به یک خانواده، 

که  کنون  گرفت. آیــــا ا دولــــت اوباما آغاز شــــد، در زمان ترامپ شــــدت 

نیم میلیون نفر از کادر درمانی یمن چهار سال است که حقوق نگرفته اند.
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کنون  بایدن رئیس جمهور اســــت این حمات ادامه خواهد یافت؟ تا

هواپیماهای بی سرنشین در مجموع شش بار به اعضای خانواده های 

العامری و التعیسی حمله کرده اند، اما هیچ کس توضیح نداده است که 

گرفته اند. چرا آن ها مورد هدف قرار 

یکا: آمریکا از سال 2015 م. از ائتاف تحت رهبری  شورای روابط خارجی آمر

کرده و به لحاظ تسلیحاتی، آموزشی، و اطاعاتی به  عربستان حمایت 

گروه های تروریستی را در یمن  کرده اســــت. آمریکا همچنین  کمک  آن 

که در زمان  هدف قرار می دهد. انگیزۀ اصلی حمــــات هوایی به یمن 

گرفت همین بود. طبــــق آمار پروژۀ  دولت هــــای اوباما و ترامــــپ انجام 

داده های یمن، در این حمات تقریبًا ُنه هزار غیِر نظامی کشته شدند.

کمک های نظامی آمریکا به عربستان  نیویورک تایمز : این اتفاق ]توقف 

که جت های سعودی بمب های  سعودی[ در سال 2016 م. و در زمانی 

ســــاخت آمریکا را بر افراد حاضر در یک مراسم تشییع در صنعا ریختند 

کشــــتند اتفاق نیفتاد؛ این اتفاق در سال 2018 م. و  و بیش از 140 نفر را 

پس از آنکه جت های سعودی با بمب های ساخت آمریکا یک اتوبوس 

کشــــتند نیز رخ نداد؛ اما  مدرســــه را هدف قرار دادند و 44 پســــربچه را 

نزدیک به شش سال پس از آنکه عربستان سعودی و متحدان عربش 

کرد  کردند، بایدن اعام  مداخلۀ نظامی را در فقیرترین کشور عربی آغاز 

کمک های آمریکا به این جنگ تحت هدایت عربستان سعودی  که به 

گفت: »این  )از جمله، فروش برخی ســــاح ها( پایان می دهــــد. بایدن 

جنگ باید پایان یابد« و این جنگ را یک »فاجعۀ انسانی و راهبردی« 

خواند.
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اصرار انگلیس بر ادامۀ فروش تسلیحات به عربستان

گاردین: وزیران انگلیس از ملحق شدن به آمریکا در تعلیق فروش اسلحه 

کشور جنگ زدۀ یمن  به عربســــتان سعودی برای عملیات هجومی در 

کرده اند انگلیس خود دربارۀ فروش ســــاح تصمیم  خــــودداری و اعام 

می گیرد.

کِلورلی، وزیر مشــــاور در امور خاورمیانه و شــــمال آفریقا در وزارت  جیمز 

گفــــت: »او این بررســــی آمریکا را مــــورد توجه  امــــور خارجۀ انگلیــــس، 

قرار داده اســــت... امــــا مجوزهای فروش ســــاح انگلیس بــــا احتیاط 

که به نقض قوانین  زیادی صادر شده اســــت تا اطمینان حاصل شــــود 

که آمریکا در  بشردوســــتانه منجر نمی شــــود.« وی افزود: »تصمیماتی 

زمینۀ فروش ساح می گیرد تصمیماتی برای خوِد آمریکاست. انگلیس 

مســــئولیت های صادرات اســــلحۀ خود را بســــیار جــــدی می گیرد. ما 

همچنــــان تمام پروانه های صادرات ســــاح را مطابق با ضوابط دقیق 

صدور مجــــوز ارزیابی می کنیم.« بین ســــال های 2010 تــــا 2019 م.، 40 

درصد از واردات اسلحۀ عربستان سعودی از انگلیس بوده است.

اســتفادۀ نیروهای ســعودی از تســلیحات ممنوع سبب افزایش سرطان 

در یمن شده است.

یفیتس، نمایندۀ سازمان ملل یا انگلیس؟ گر

یره: معاون وزیر اطاع رسانی دولت نجات ملی یمن  یونی الجز شبکۀ تلویز

گریفیتس، فرســــتادۀ ویژۀ سازمان ملل در امور یمن،  در صنعا مارتین 

که در لباس فرســــتادۀ ســــازمان ملل اما در واقع نمایندۀ  کرد  را متهم 

انگلیسی هاست. 
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گفــــت: »عملیات نظامی در  نصرالدین عامر در مصاحبه با این شــــبکه 

که متوقف نشده اســــت مشــــروع و طبیعی  مــــأرب در چارچوب جنگی 

گریفیتس فضای مثبتی  است. این عملیات بیش از تاش های مارتین 

برای راه حل های سیاسی ایجاد می کند. عملیات نظامی می تواند نقش 

آشکاری در نزدیک کردن دستیابی به راه حل سیاسی ایفا کند.« 

که به نظر  گونه ای ســــخن می گوید  گریفیتس به  عامر افــــزود: »مارتین 

می رســــد به انگلیس وابســــته است و همســــو با موضع آمریکا )که این 

جنگ را هدایت می کنــــد( حرکت می کند. این موضع گیری ها به نقش 

فرستادۀ سازمان ملل آسیب می زند و به هیچ وجه به سود روند صلح 

نیست.

توییتر : محمد طاهر انعم، مشاور شورای عالی سیاسی یمن، در صفحۀ 

کنش به توییت های اخیر مارتین گریفیتس، فرستاده  توییتر خود در وا

که فرســــتادۀ  کل ســــازمان ملل به یمن، نوشــــت: »تا زمانی  ویژۀ دبیر 

کشــــورهای متجاوز همدســــت اســــت و برای تثبیت  ســــازمان ملل با 

اشــــغالگری محکوم شدۀ عربستان در شــــهر مأرب تاش می کند، هیچ 

حرکت دیپلماتیک جدیدی انجام نمی شود. فرآیند سیاسی مبتنی بر 

گرفته نخواهد شد. بدون قید و شرط از  کره در آیندۀ نزدیک از ســــر  مذا

کشور ما خارج شوید و به مداخله خارجی پایان دهید، آن گاه از تفاهم 

کره سخن بگویید.« و مذا

نجات یمن یا عربستان؟

گاه در صنعا می گوینــــد نیروهای صنعا، با توجه  االخبــــار : برخی منابع آ

که به دســــت آورده اند، در حال نزدیک شدن  به پیشروی های زیادی 
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به شــــهر مأرب هســــتند و به موازاِت آن با مقامات محلی در مأرب وارد 

کرات »دقیقۀ 90« شده اند. مذا

این تحوالت موجب شده است طرف های آمریکایی و انگلیسی بسیج 

که حماتش را به مأرب متوقف  شوند و به سرعت از انصاراهلل بخواهند 

کند. به نظر می رسد این جنبش به عملیات خود ادامه می دهد، و چه 

که  کره ای در تاش است  بســــا به نظر می رسد پیش از حضور در هر مذا

کند. تحرک  برای همیشه این برگ برنده را از دست دشمنانش خارج 

کشورش از  کرد حمایت  سیاسی و دیپلماتیک پس از آنکه بایدن اعام 

عملیات ائتاف سعودی-آمریکا در یمن متوقف شده است این ارزیابی 

را تقویت می کند.

بی 21: # دستمزدها-پاسخگوی-نیازها-نیست،  پایگاه اینترنتی خبری عر

پس از افزایش شــــکایت شــــهروندان ســــعودی از قطع شدن پرداخت 

کاالها، بار دیگر در صدر هشــــتگ های در این  حقوق و افزایش قیمت 

کشور قرار گرفته است. 

این هشــــتگ برای نخســــتین بار در ســــال 2013م. در فضای مجازی 

گســــترش یافت و بیشتر به اعتراض مردمی شباهت داشت.  عربستان 

در آن زمان، این هشتگ موجب خشم مقامات سعودی شد چون در 

داخل عربستان و در سراسر جهان بازتاب گسترده داشت. 

کرده انــــد و این نظام  فعاالن با این هشــــتگ به نظام ســــعودی حمله 

حکومتی را »خورندۀ ثروت های کشور و بر باد دهندۀ آن در لهو و لعب و 

امکانات اختصاصی و جنگ های مغرورانه« توصیف کرده اند. 

آنان همچنین سیاست نظام سعودی را که ثروت های کشور را در جنگ 

کردند. آنان به سپرده گذاری  طوالنی با یمن به فنا داده است محکوم 



15
7 

حۀ
صف

 / 
69

-6
8 

ارۀ
شم

ی/ 
الم

س
گ ا

هن
فر

دو میلیارد دالرِی عربســــتان نزد بانک مرکزی یمن ]وابسته به دولِت 

غیِر قانونی عبــــد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مســــتعفی و فراری 

که شهروندان ســــعودی به پول های این  کردند  کید  یمن[ اشــــاره و تأ

که از هفت سال پیش هزینه می شود، سزاوارترند.  جنگ، 

این افراد به اقدام محمد بن ســــلمان )ولی عهد ســــعودی( برای خرید 

کشــــتی تفریحی بــــه ارزش 500 میلیون دالر و یک تابلــــو به ارزش  یک 

کاخی در فرانســــه بــــه ارزش حدود 300 میلیون  450 میلیون دالر و نیز 

گفته اند ترکی آل الشــــیخ، رئیس شــــورای تفریح در  کرده و  دالر اشــــاره 

عربستان، به شاهزاده بدر بن عبدالمحسن یک مجسمۀ طایی هدیه 

کرده اســــت، و عاوه بر این، به شماری از هنرپیشه ها و خوانندگان نیز 

هدایایی داده می شود. 

کردند که چنین هدایا و بخشــــش هایی در اصل از اموال و  کید  آنــــان تأ

کــــم آن را دارایی خود می داند و با  ثروت های ملت اســــت. خاندان حا

در سال 2017 م.، 10 هزار مورد ابتالی جدید به سرطان در یمن گزارش شد که 

فقط 40 درصِد آن ها تحت درمان قرار گرفتند.
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نابخردی حیف ومیل می کند حال آنکه شــــهروندان سعودی در حال 

فقیرتر و بیکارتر شدن هستند. 

یونی الحوار : عربستان ســــعودی از زمان به قدرت رسیدن  شــــبکۀ تلویز

ملک سلمان نیم تریلیون دالر از دست داده است. بر اساس آمار و ارقام 

کرد، عربستان سعودی بیش از 238  که پایگاه عربی 21 منتشر  موثقی 

کــــرده و 278 میلیارد دالر نیز از ذخایر خود  میلیارد دالر از خارج قرض 

برداشت کرده است. جدیدترین گزارش بانک مرکزی عربستان سعودی 

کاهش ذخایر ارزی این کشور ادامه دارد.  نشان می دهد 

گزارش ها، ذخایر ارزی عربستان سعودی از 732 میلیارد دالر  بر اساس 

در سال 2014 م. به 453 میلیارد دالر در دسامبر 2020 م. رسیده است 

کاهش نشان می دهد. عربستان سعودی همچنین طّی  که 40 درصد 

ماه های نخست شیوع ویروس کرونا 50 میلیارد 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 می کند، اما پیش بینی می شــــود 

بدهی های دولتی از 11/8 میلیارد دالر در ســــال 2014 م. به حدود 250 

میلیارد دالر در پایان سال 2021 م. برسد!

بلومبــــرگ: نباید از اظهــــار نظر بایدن دربارۀ اعــــام پایان حمایت آمریکا 

از عملیات تهاجمی ســــعودی در یمــــن و توصیف این جنگ به عنوان 

کرد. بخــــش زیادی از حزب  »یک فاجعۀ انســــانی و راهبردی« تعجب 

بایدن دست از رژیم سعودی شسته است-به ویژه، پس از آنکه عوامل 

سعودی جمال خاشقجی )ستون نویس روزنامۀ واشنگتن ُپست( را به 

کردند. قتل رساندند و جسد او را تکه تکه 
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اما اشتباه است که اقدام اولیۀ دولت بایدن برای بازتعریف روابط آمریکا 

با قدیمی ترین متحــــد خود در خاورمیانه )عربســــتان( را خیلی جدی 

کنگــــره، رئیس جمهور آمریکا  کنیــــم. برخاف اعضای  و معنــــادار تصور 

کند-او باید در مورد  نمی تواند صرفًا در مورد یک مسئله موضع گیری 

آن سیاست گذاری هم بکند.

که توجه به سایر اظهارات بایدن مهم است. وی  به همین دلیل است 

متعهد شد که از احیای گفت وگوهای صلح بین سعودی ها و شورشیان 

که دیرزمانی است مسکوت مانده،  حوثی ]جنبش انصاراهلل[ در یمن، 

و همچنین ادامۀ فروش ساح های دفاعی به عربستان سعودی برای 

محافظت از آن در برابر هواپیماهای بی سرنشــــین، موشک ها، و سایر 

کند. در واقع، بایدن عاقه مند است روابط آمریکا و  تهدیدات حمایت 

عربستان سعودی را ترمیم کند، نه اینکه به پایان برساند.

استقبال انصاراهلل از صلح در عین آمادگی برای دفاع و تالفی 

یره: محمد علــــی الحوثی، از مســــئوالن جنبش  یونــــی الجز شــــبکۀ تلویز

انصاراهلل، گفت: »آنچه صلح را محقق می کند درخواست ها ]برای صلح[

نیســــت، بلکه توافق های امضاشده اســــت. وی در توییتی در حساب 

که انصاراهلل شاهد  کاربری خود افزود: »هرگونه درخواست ]برای صلح[ 

گر  اجرای واقعی آن نباشــــند فقط در حّد ابراز احساســــات اســــت.... ا

دربارۀ اهداف درســــت دعوت کنندگان به برپایی صلح اطمینان خاطر 

یابیم، می توانیم چنین احساسی را پاسخ دهیم. هم زمان با اقدام برای 

توقف تجاوز و محاصــــره و امضای توافق نامه، می توان اقدامات عملی 

انجام داد.«
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المســــیره: در پــــی حملــــۀ پهپــــادی نیروهای مســــلح یمن به آشــــیانۀ 

بها، سخنگوی نیروهای مسلح  َ
جنگنده های رژیم آِل سعود در فرودگاه ا

کرد که این حمله پاسخ به ادامۀ حمات هوایی و محاصرۀ  کید  یمن تأ

کــــه تجاوز و محاصره  که تا زمانی  کرد  کید  ظالمانۀ یمن اســــت. وی تأ

ادامه دارد، عملیات ما نیز ادامه خواهد داشت-همان گونه که خداوند 

گر کسی به شما تعدی کرد، همان گونه که به شما تعدی  بزرگ فرمود: »ا

یِه 
َ
یُکم َفاعَتدوا َعل

َ
کنید.« )َفَمِن اعَتــــَدی َعل کرده اســــت مقابله به مثل 

یُکم.(
َ
ِبِمثِل َما اعَتَدی َعل

ائتالف سعودی حتی مانع ماهیگیری توسط صیادان یمنی می شود.

المیادین: سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای ارتش و کمیته های 

گفت: »نیروی پهپادی یمن آشیانۀ هواپیماهای نظامی  مردمی یمن، 

 را در فرودگاه بین المللی َابها ]در عربستان سعودی[ هدف قرار دادند.« 

ِکـــــی2  او افزود: »در این عملیات از چهار فروند پهپاد صماد 3 و قاصف 

استفاده شد، و آشیانۀ جنگنده ها با دقت هدف قرار گرفت. نظام متجاوز 

سعودی هشدارهای ســــابق ما را دربارۀ استفاده نکردن از فرودگاه های 

مسافربری به عنوان اهداف نظامی نادیده گرفت. این حمله پاسخی به 

ادامۀ حمات هوایی و ادامۀ محاصرۀ ظالمانۀ یمن بود.«

نتیجه گیری

)1( رســــانه های جهان و حتی منطقه به مسئولیت خود در قبال یمن 

عمل نکرده و نتوانســــته اند حساســــیت افکار عمومی را علیه جنایات 

کار  صورت گرفته در این جنگ برانگیزند و آن را به یک موضوع و دستور 
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کنند. این بار مســــئولیت رسانه های حامی ملت و  بین المللی تبدیل 

دولت منتخب آن )به رهبری انصاراهلل( را سنگین تر کرده است. 

که تجاوز عربستان و امارات به یمن آغاز شد، روزی نبوده است  از زمانی 

کشــــور روی ندهد. بخش عمدۀ فجایع  که فاجعه ای انســــانی در این 

انسانی به مناطق تحت کنترل انصاراهلل مربوط است چون این مناطق 

هر روز از هوا توسط جنگنده های سعودی و اماراتی بمباران می شود و 

از زمین و دریا هم تحت محاصره قرار دارد. 

نزدیک به 20 میلیون انسان بی گناه در این منطقه به طور دسته جمعی 

مجازات می شــــوند؛ از این دید، یمن به یک غزۀ بزرگ تر تبدیل شــــده 

گذشــــته، اوضاع این مناطق و فجایع انسانی  اســــت. طّی شش سال 

کم بر آن مورد غفلت مجامع جهانی و رسانه های غربی و عربی واقع  حا

گزارش  که این مجامع با تأخیر به انتشــــار  شده اســــت. در مواردی هم 

کنار  کرده اند، رســــانه های عمدۀ خبری جهان یا بی سر و صدا از  اقدام 

کثر به انتشار تک خبر بسنده کرده و از ایجاد  آن گذشته اند یا اینکه حدا

ائتالف سعودی اجازۀ رسیدن سوخت به مردم یمن را نمی دهد.
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کم  کرده اند-که دسِت  گفتمان جهانی در قبال آن پرهیز  حساسیت و 

یک دلیلش دالرهای سعودی بوده است.

 تبلیغات گسترده ای دربارۀ شهر مأرب به 
ً
با این حال، این رسانه ها اخیرا

گفته اند،  راه انداخته و از روی دادن فاجعۀ انسانی در این شهر سخن 

کنترل نیروهــــای اشــــغالگر و از تحریم ها و  حــــال آنکه این شــــهر تحت 

محاصره دور بوده است؛ بنابراین، هدف از به راه انداختن این تبلیغات 

ایجاد مانع بر ســــر راه آزادســــازی این شــــهر راهبردی از دست مزدوران 

گفته می شــــود هدف اصلی از رایزنی های اخیر  سعودی اســــت. حتی 

گریفیتس، نمایندۀ ســــازمان ملل در امور یمن، جلوگیری از آزادسازی 

شهر مأرب است. 

کــــه خــــود را بــــه دروازۀ این شــــهر  نیروهــــای انصــــاراهلل مدت هاســــت 

کرده است، اما به  رســــانده اند. در واقع، شهر به لحاظ نظامی ســــقوط 

دالیل انسانی، انصاراهلل از ورود به شهر خودداری می کنند؛ ضمن اینکه 

از این طریق تاش می کنند جلوی بمباران تأسیســــات نفتی این شهر 

توسط هواپیماهای سعودی را بگیرند. 

که انصاراهلل به فکر آزادسازی شهر مأرب  چند عامل باعث شده اســــت 

بیفتد: )الــــف( اینکه طرف هــــای متجاوز را نه به یــــک آتش بس موقت 

متناسب با نیاز آن ها بلکه به برقراری صلح واقعی وادار کند، )ب( قدرت 

کند و برتری های نظامی  کرات پیِش رو تقویت  چانه زنی خود را در مذا

خود را بیش از پیش محکم سازد، )پ( به نظر می رسد با سران و عشایر 

برای آزادسازی مأرب به توافق رسیده اند. 

توافق انصاراهلل با سران شهر مأرب می تواند به آزادسازی سریع شهر با 

تلفات کم یا بدون تلفات بینجامد، و این امر ادعای رسانه های غربی و 

سعودی دربارۀ بروز فاجعۀ انسانی در مأرب را باطل می کند. عربستان و 
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که اهرمی برای حفظ این شهر ندارند، به  نیروهای مزدور تحت امرش، 

جنجال تبلیغاتی دربارۀ فاجعۀ انسانی دست زده اند حال آنکه فاجعۀ 

انسانِی واقعی نه در مأرب که در سایر مناطق یمن در حال وقوع است، 

اما از دید رسانه های غربی و سعودی پنهان مانده است.

کارشناســان از توقــف فعالیــت اتاق هــای عمــل و بخش هــای دیالیز در 

بیمارستان های یمن به دلیل کمبود سوخت خبر می دهند.

)2( اینکــــه دولــــت نوپای بایــــدن پایان جنــــگ یمــــن را در اولویت قرار 

گامی به جلوســــت، امــــا تأخیر آمریکا در این زمینه ســــبب  داده اســــت 

کشته  که طّی شش ســــال چند صد هزار نفر از مردم یمن  شده اســــت 

یا زخمی یا معلول شــــوند و چند 100 میلیارد دالر خسارت به این کشور 

وارد شود. 

هــــر وقت از صلح صحبت می شــــود، از این هیچ حرفی زده نمی شــــود 

گذشــــته چه خواهد شد.  که تکلیف تلفات و خرابی های شــــش سال 

کمک های تسلیحاتی آمریکا  که با صدور دســــتور توقف  دولت بایدن، 

کرده است،  به نوعی به مشــــارکت آمریکا در این جنگ اذعان و اعتراف 

گذشته به عربستان و امارات  کمک های تسلیحاتِی چند ســــال  بابت 

چه اقدام جبرانی ای می تواند انجام دهد؟ 

)3( جنگ در یمن در دورۀ دموکرات ها شــــروع شد-بایدن در آن زمان 

کند و  معاون اوباما بود. بن ســــلمان نتوانست جنگ را در یمن یکسره 

نه تنها آبروی عربســــتان بلکه آبروی آمریکا و ساح آمریکایی را نیز برد. 

که او  معنای اینکه دولت بایدن در پی پایان جنگ اســــت این نیست 
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که بن سلمان در این  ضّد جنگ اســــت؛ او در واقع ضّد نتایجی اســــت 

جنگ به بار آورد!

فاطمــه، مــادر یمنــی، در حالی که کودکش را در آغــوش گرفته بود و به 

یکایی قرار  یــد هدف گلوله باران هواپیمــای آمر ســوی جای امنی می دو

گرفت.

)4( رگه هایی از پس لرزه های پایان جنگ یمن در داخل عربستان دیده 

که شامل سه  کنون هستۀ مرکزی عربســــتان-یعنی نجد  می شود. تا

اســــتان ریاض، قصیم، و حائل اســــت-از اعتراضات مردمی دور بود. 

دولت اعتراض های پیرامونی در مناطق شیعه نشیِن شرق و اسماعیلِی 

جنوب را ســــرکوب می کرد و از این بابت مشــــروعیت داخلی به دســــت 

می آورد. اما به تازگی تظاهراتی در اســــتان قصیم در مرکز عربســــتان در 

که می تواند بعد از پایان جنگ یمن  گرفته است  اعتراض به فقر صورت 

تشدید شود. 

که  کنار نجد و ریاض، یکی از سه استان مرکزی است  استان قصیم، در 

بافت ُســــنی وهابی دارد و صاحب قدرت است. چنین تظاهراتی علیه 

که  گرفته  که بین قبایل توافقات جدیدی صورت  فقر نشــــان می دهد 

از بروز تحوالت جدید حکایت دارد. احتمال طرِح چراها از سوی مردم 

در مرحلۀ بعد از پایان جنگ وجود دارد: چرا عربستان وارد این جنگ 

شــــد؟ چرا با استفاده از بهترین تسلیحات نتوانســــت پیروز شود؟ چرا 

که سرانجامش شکست  کرد  بیش از 400 میلیارد دالر در جنگی هزینه 

و خواری بود؟
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)5( دورۀ پــــس از جنگ حســــاس و مهــــم خواهد بود. آمریــــکا و دولت 

کرد، و لزوم  بایدن شروط خود را در مرحلۀ بعد از جنگ مطرح خواهند 

گیر داخلی از جملۀ آن ها خواهد بود. انصاراهلل از این  گفت وگوهــــای فرا

گفت وگوها استقبال کرده و می کند، اما احتمال اینکه اختافات داخلی 

در مرحلۀ بعد از جنگ تشدید شود و حتی جنگ با عربستان به جنگ 

داخلی تبدیل شود وجود دارد. 

کسب اهدافی  چه بســــا آمریکا و عربستان از طریق دیپلماســــی در پی 

که از خــــال جنگ به دســــت نیامد. بــــرای مثــــال، بایدن در  باشــــند 

کرد. یکی از این  کید  ســــخنرانی خود بر لزوم سیطرۀ آمریکا بر تنگه ها تأ

که برای آمریکا، اسرائیل، و عربستان حیاتی  تنگه ها باب المندب است 

است. در مجموع، پایان جنگ به منزلۀ شروع طرح مطالبات سیاسی 

جدیدی از سوی طرف های درگیر و حامیان آن ها خواهد بود.


