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بیش از یک قرن از آغاز ِاشــــغال فلســــطین توســــط انگلستان و بیش از 

هفت دهه از آغاز ِاشــــغال فلسطین به دست صهیونیست ها می گذرد. 

در این هفت دهه، جنگ هــــای خونینی رخ داده، و هر بار تعداد قابل 

توجهی از مردم فلسطین شهید یا مجروح یا آواره شده اند. همچنین، 

اینک بیــــش از چهار دهه از آغاز بحران افغانســــتان می گــــذرد. این دو 

بحران چه شباهت ها یا تفاوت هایی با هم دارند؟

)1( در هر دو بحران، روسیه و انگلیس نقش آفرین بوده اند. افغانستان 

که-مانند اسرائیل-در دامن سیاست انگلیس متولد  مولودی است 

کشورهای مستقل مشترُک المنافع در آسیای مرکزی و  کما اینکه  شد، 

قفقاز در دامن سیاست روسیه متولد شده اند.

)2( در هــــر دو بحران، ریشــــۀ بحران های امنیتی و سیاســــی در بحران 

گرفتار آن  که مردم در ظرف جغرافیایی تمدن اســــامی  هویت اســــت، 

شده اند.

)3( در هر دو بحران، ژئوپلتیک نقش اصلی دارد: فلسطین محّل اتصال 

سه قارۀ اروپا، آسیا، و آفریقا و یک نقطۀ مهّم ژئوِاستراتژیک و ژئوپلتیک 

حساب می شود؛ افغانستان هم با چین، هند، ایران، و شوروی قدیم 

)کشورهای مستقل مشترُک المنافع جدید( هم مرز است. بنابراین، نه 
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انگلســــتان و نه آمریکا هیچ کدام نمی توانند نسبت به آن دو بی تفاوت 

بمانند.

در این شــــماره، با ســــه میزگرد محدود دربارۀ افغانستان، فلسطین، و 

مسئلۀ بحران هویت و بازگشت به خویش روبه رو می شوید. امید است 

هرکدام از این سه اثر دربارۀ منطقۀ ما و بحران های آن پنجره ای فرا روی 

شما بگشایند.

سردبیر



نبرد اخیر مردم غزه با ارتش اسرائیل: چرا و چگونه؟

یوران، محمدحسن زورق، احمد کاظم زاده با حضوِر حسین رو

گفت وگوی تحلیلی 1
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ق: بســــم اهلل الرحمن الرحیم.همه در جریان اوضاع غزه هســــتیم.  زور  

که این بار درگیری ها چگونه آغاز شد: از شهر قدس آغاز  کنیم  ابتدا مرور 

شد؟ از محلۀ خاصی آغاز شد؟ اآلن درگیری ها در غزه در چه مرحله ای 

قرار دارد؟

گرفته بود.  رویوران: رژیم صهیونیستی امتیاز های زیادی در دورۀ ترامپ   

کمیت رژیم صهیونیســــتی را بر  که آمریکا حا از جملۀ امتیازات این بود 

قدس پذیرفت و ســــفارت آمریکا را از تل آویو به قدس برد. اآلن، ترامپ 

و حمایت های بی قید و شــــرط او وجود ندارد، اما اســــرائیل به دنبال 

تثبیت آن امتیاز هاست.

رژیم ِاشغالگر به همین دلیل به سراغ محلۀ شیخ جراح رفت. در آنجا، 

28 مجتمع مســــکونِی متعلق بــــه آوارگاِن ســــال 1948 م. وجود دارد. 

کم بــــود و در ســــال 1948 م. این  دولــــت اردن قبــــًا بر ایــــن منطقه حا

کرد. آوارگان در آنجا ســــاختمان  گذار  زمین ها را به آوارگان فلســــطین وا

ســــاخته اند و در آن زندگی می کنند و حتی اسناد مالکیت هم به آن ها 

داده شده است. رژیم صهیونیستی مدعی است که این منطقه جزئی از 

بخش یهودی نشیِن قدس بوده است، منطقه ای که آن را حّی الیهودی 
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گذاشــــته اند. یک سند مالکیت برای این زمین به  یا حّی االشراف نام 

کرده اند و بــــه همین بهانه، می گویند  نام یک نفر صهیونیســــت صادر 

که اسرائیل انجام داده  فلسطینی ها باید بروند. اواًل، این قانون سازی 

خیلی جالب است: سرزمینی به وسعت 27 هزار کیلومتر مربع را ِاشغال 

کرده ولــــی دارد در مورد مالکیــــت صحبت می کند؛ ثانیــــًا، دولت اردن 

کرده اســــت چون این  کامًا رد  مالکیــــت ادعایی رژیم صهیونیســــتی را 

زمین ِملک دولت اردن بوده است.

کار های رژیم صهیونیســــتی-و مخصوصًا شــــخص نتانیاهو- یکی از 

اســــتفاده از اوبــــاش اســــت. او تشــــکل منســــجمی از اوبــــاش بــــرای

 اخراج فلسطینی ها از محلۀ شیخ جراح و باُب العمود ایجاد کرده است. 

فراخوانی تحت عنوان جشــــن وحدت قدس )یعنی تصرف قسمتی از 

که در سال 1967 م. ِاشغال نشد( دادند و از این افراد خواستند  قدس 

که حضور این ها با برنامه  که در مسجُد االقصی حاضر شــــوند. قرار بود 

کزی برای نمایش عبادت )ولو به طور موقت( ایجاد  باشد، و در آنجا مرا

کنند. یکی از مهم ترین شــــعارهای نتانیاهو شعاِر »حّق آزادی عبادت« 

که عرب ها منِکر حّق آزادی عبادت دیگران اند- است. او مدعی است 

کنــــد و از این  داخل مســــجد آمــــده و می خواهد مســــلمانان را بیرون 

حرف ها هم می زند!

در نهایت، کار هایی که نتانیاهو انجام داد جامعۀ فلسطینی را تقریبًا به 

نقطۀ انفجار رساند. مردم در باُب العمود با مأموران رژیم صهیونیستی 

درگیر شــــدند و 10 شــــهید دادند و بیش از 500 نفر بازداشــــت شدند؛ در 

شــــیخ جراح هم همین طور. ایســــتادگی بی نظیری اتفــــاق افتاد. رژیم 

صهیونیســــتی، برای تخلیۀ مســــجُد االقصی و اینکه صهیونیســــت ها 

راحت وارد شوند، در داخل مسجد-که طبعًا یک منطقۀ سرپوشیده 



ۀ9
فح

ص
 /

72
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

گاز اشک آور یا فلفلی زد تا مردم را از پا درآورد. آن ها  است-بیش از 200 

حقیقتًا حرمت این مکان مقدس و قبلۀ نخستین را شکستند و مانع 

برپایی مراســــم روز قدس و برگزاری مراسم شب قدر برادران اهل ُسنت 

در 27 رمضان شدند.

اقدامات نتانیاهو احساسات فلسطینی ها و جهان اسام را جریحه دار 

کرد. مقاومت در غزه، با تغییــــر مهّمی در رفتار خود،  و آنــــان را تحریک 

که  ُگردان های قّســــام( ضرب االجل داد  توســــط محمد زید )فرمانــــدۀ 

صهیونیســــت ها باید طــــّی 24 تا 72 ســــاعت از مســــجُد االقصی عقب 

بنشــــینند، و در غیر این صورت، مقاومت وارد عمل می شود. خیلی ها 

در رژیم صهیونیستی این هشدار را جدی نگرفتند. آنان معتقد بودند 

که  گرفته است و آن قدر رشد نکرده  که مقاومت برای دفاع از غزه شکل 

بتواند از قدس دفاع کند. رژیم صهیونیستی حتی آماده باش اعام نکرد 

و ضرب االجل را بیشتر یک الف سیاسی از سوی مقاومت دانست.

از جملــه امتیــازات دولت ترامپ برای صهیونیســت ها، به رســمّیت شــناختن 

یکا بود. حاکمیت اسرائیل بر قدس از جانب آمر
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با پایان مهلت 72ساعته، سیل موشک به سوی تل آویو روانه شد. قبل 

کّلی افتخار می کرد  کرده بود و  از آن، جهاد اسامی یک موشک پرتاب 

که تل آویو را زده است، اما رژیم صهیونیستی اصًا باور نداشت که چنین 

چیزی محتمل است. به این ترتیب، درگیری شروع شد.

کنش به مقاومْت بسیاری  به نظر من، اقدام رژیم صهیونیســــتی در وا

از معادالت اینجا را تغییر داده اســــت. شــــاید مهم ترین موضوع همین 

باشــــد. این مقدمــــۀ ورود به بحث اســــت؛ و تحوالت زیــــادی در ابعاد 

سیاسی، نظامی، و استراتژیک می تواند مورد بحث جدی قرار گیرد.

که شــــروع کنندۀ اصلی  کاظم زاده: به نظرم، ســــؤال اصلی همین اســــت   

کدام بوده اند، چــــون به دنبال  کســــی بوده و عوامــــل آن  درگیری چه 

آن، مسئلۀ مســــئولیت پیش می آید. باالخره، هر جنگی عواقبی دارد. 

که شــــروع کننده کیست، مسئولیت متوجه او  گر فردا مشــــخص شود  ا

که توجیه و تحلیل دقیقی از  می شــــود. از این بابت، خیلی مهم است 

که خدمتتان  آغاز درگیری ها و جنگ جاری داشــــته باشیم. به دالیلی 

عــــرض می کنم، یک عامل به خوِد رژیم صهیونیســــتی و عامل دیگر به 

شخص نتانیاهو برمی گردد.

گر به سوابق نگاه کنیم، توسعه طلبی، تعرض، و قانع  در مورد خوِد رژیم، ا

که بار ها و بارها تکرار شده است.  نبودن به تعهدات اصل آشکاری بوده 

که بحث تقســــیم 50 درصدِی فلسطین در مجمع  در ســــال 1947 م.، 

عمومی سازمان ملل مطرح شد، قرار شد یک درصد )که قدس باشد( 

شــــهر بین المللی باشد، و بقیه به طور مســــاوی بین دو طرف تقسیم 

شــــود. اما سال بعد چه اتفاقی افتاد؟ ســــال بعد، با هجوم غافلگیرانۀ 

گروه هــــای تروریســــتی هاوانا و بقیه )که پایۀ تشــــکیل ارتش اســــرائیل 
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ک فلسطین ِاشغال شد و صهیونیست ها تا غرب  شدند(، 78درصِد خا

کمک به فلسطین  کردند. در آن زمان، مصر و اردن به  قدس را تصرف 

کرد. آن ها  کرانۀ باختری و شــــرق قدس را آزاد  آمدند: مصر غزه را و اردن 

کنند. که در برابر اسرائیل سّد دفاعی ایجاد  برای این آمده بودند 

کمیــــت مصــــر و اردن بود.  ایــــن مناطق تــــا جنــــگ 1967 م. تحت حا

کرانۀ  در جنــــگ 1967 م.، اســــرائیل غــــزه را از اختیــــار مصــــر خــــارج و 

کّل ســــرزمین مردم  کرد و بدین ترتیب بر  باختری را هم دوباره ِاشــــغال 

کمیت یافت. نکتۀ اصلی اینجاست. طبق همۀ قوانین  فلســــطین حا

کنوانســــیون های ژنو-هرگونــــه تغییر بافت  بین المللــــی-از جملــــه، 

جغرافیایی و جمعیتِی اراضی ِاشــــغالی جــــرم و مصداق جنایت جنگی 

محســــوب می شود؛ اما اسرائیل، درســــت از همان روز های اول ِاشغال 

کرانۀ باختری، سیاست شهرک سازی را در چارچوب استراتژی جدیدی 

کار قرار داد. کّل منطقه در ِاشغال  تحت عنوان ِاشغال خزنده در دستور 

گر به  بود، اما این مرحلۀ دوم ِاشغال برای ماندن و نه برای رفتن بود. ا

نقشۀ این شهرک ها نگاه کنید، می بینید این شهرک ها تصادفی ساخته 

نشده اند. از قبل، روی جایابی این ها کار شده و نقشۀ آن کشیده شده 

که شما برای خود می سازید )چون خود را مالک  بود، مثل ساختمانی 

می دانید، هرطور دلتان بخواهد نقشه می کشید(.

از همان روز های اول جنگ 1967 م.، شــــهرک ها را در امتداد ســــه نوار 

کرانۀ باختری ســــاخته اند. این  گانه از شــــمال به جنوب  امنیتی جدا

کرانۀ باختری را به چند قسمت تقسیم می کند و یکپارچگی  شهرک ها 

ارضی آن را از بین می برد. شهرک های صهیونیست ها بیشتر در مناطق 

ُپرآب و حاصلخیز و اســــتراتژیک ســــاخته شــــده اند. وقتی از شمال به 

کنیم، شــــهرک ها در حوالی قدس به هم  کرانۀ باختری حرکت  جنوب 
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نزدیک می شوند و این شهر را از چهار سو محاصره می کنند. وقتی این 

ســــه نوار از باال به پایین می آمدند، بین آن ها فواصلی وجود داشــــت. 

بیشتر شهرک هایی که در چند سال اخیر ساخته شد برای ُپر کردن این 

فاصله ها بود تا  محاصره را تکمیل کند.

کرانۀ باختری را  که  گونه ای طراحی شده  خاصه، نقشۀ شــــهرک ها به 

کند، انســــجام و تمامیت ارضــــی آن را از بین ببرد، و در نهایت  تکه تکه 

کند. کرانۀ باختری جدا  کًا از  شرق و غرب شهر قدس را 

گرفته اســــت. اآلن، جز یک یا دو  رویوران: یک نقشــــۀ نعِل اسبی شکل   

منطقه برای فلسطینی ها، هیچ مسیری به سوی قدس وجود ندارد.

کاظم زاده: دقیقًا درســــت اســــت. اآلن اســــرائیل این حلقــــۀ محاصره را   

تنگ تر کرده و به نزدیک مسجُد االقصی رسانده است. در مدتی که این 

شهرک سازی ها ادامه داشت، در داخل شهر قدس هم محدودیت های 

کن ِاعمال می شد تا آن ها را به تدریج به  مختلفی بر فلسطینی های سا

کنند. برخی از فلســــطینی ها ماندند و برخی مجبور  کوچ اجباری وادار 

شدند بروند. اآلن این سیاست به اطراف مسجُد االقصی کشیده شده ، 

و نتانیاهو از حریدی ها )یهودیان تندرو( به عنوان خط شکن استفاده 

می کند.

رویوران: این ها معتقدان به صهیونیسم هستند.  

کــــه اصًا  کاظــــم زاده: این هــــا اعتقــــادات خاّصــــی دارنــــد و معتقدنــــد   

مســــجُد االقصی وجــــود نــــدارد. آن هــــا می گویند هیکل ســــلیمان در 
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آنجاست، و این مسجد باید نابود و زمین حفر شود تا هیکل سلیمان 

کرده اند.  کار های مختلفــــی  از اعمــــاق بیــــرون بیاید. در این مــــدت، 

گاهی تونل ســــاختند تــــا به هیکل برســــند! تا اآلن هــــم چیزی پیدا 

نکرده اند ولی باز از این حرف دست برنمی دارند. شیخ جراح نزدیک 

مسجُد االقصی است. این منطقه مالکان فلسطینی دارد، و اردن هم 

که این زمین را همراه با ســــند به فلسطینی ها داده است؛  کرده  تأیید 

که این زمین  کرده  با این وجود، دیوان عالی اسرائیلی ها حکم صادر 

که آنجا را تخلیه  متعلق به صهیونیست هاست و یک ماه فرصت داده 

کنند.

که اتفاقات درســــت در راســــتای راهبرد  گرفت  تا اینجا می توان نتیجه 

که از جنگ 1948 م. شروع شــــد، بعد از جنگ 1967 م.  اســــرائیل بود 

استراتژی و قالب خاصی به خود گرفت، درطول زمان ادامه پیدا کرد، و 

اآلن دارد به نقطۀ آخر می رسد.

نتانیاهو برای اخراج فلســطینی ها از محلۀ شــیخ جراح و باُب العمود از اوباش 

استفاده کرد.
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اما نقش نتانیاهو در اینجا چیســــت؟ البتــــه، اینکه می گوییم نتانیاهو 

که از رژیم صهیونیســــتی سلب  شــــروع کننده بود به این معنا نیســــت 

کنیم. نه! رژیم باالخره می توانست با استراتژی بلندمدت  مســــئولیت 

کار را نکرد؟  کند، امــــا چرا ایــــن  مســــئلۀ شــــیخ جراح را به بعــــد موکول 

اینجاست که بحث منافع شخصی نتانیاهو پیش می آید.

نتانیاهــــو در زمان ترامپ یک فرصت طایی به دســــت آورد. اساســــًا، 

ترامپ آدم نتانیاهو بود. ترامپ در اصل نمایندۀ نتانیاهو در آمریکا بود، 

کرد تا منافع  نه نمایندۀ مردم آمریکا! منافع آمریکا را در منطقه قربانی 

اســــرائیل تأمین شــــود. بعد از رفتن ترامپ، همۀ آوار ها روی اسرائیل و 

شخص نتانیاهو خراب می شود. او فکر می کرد قدس را به دست آورده 

کار خاف طرِح  کند؛ ولی این  کرده ســــفارتش را منتقل  و آمریکا را وادار 

که خــــوِد آمریکا-از جمله، دولــــت بایدن-مایل به آن  دو دولــــت بود 

کرده بود. هستند. ترامپ از یک قاعده تخطی 

نتانیاهــــو در منطقــــه در پــــروژۀ جنگ شیعه-ُســــنی و ایران هراســــی 

سرمایه گذاری کرد؛ می خواست برخی از عرب ها را به سوی خود بکشاند 

و اتحادی در برابر انقاب اسامی و جمهوری اسامی ایران شکل دهد. 

بعد از شروع گفت وگو ها بین ایران و عربستان، این دستاورد هم متزلزل 

شــــد. بعد از شروع این تحول، تفاوت آشــــکاری بین مواضع عربستان 

کنار عربســــتان بودند-دیده  و مواضــــع بحرین و امارات-که زمانی در 

می شود.

از سوی دیگر، نتانیاهو در داخل اسرائیل با چند پروندۀ فساد مواجه 

اســــت. او پنج پرونده دارد و تقریبًا در هر پنج پرونده محکوم است. 

تــــا اآلن محکوم نشــــده به خاطــــر اینکه از مصونیت نخســــت وزیری 

گــــر نتواند دولت جدید تشــــکیل دهد و ِســــمت  اســــتفاده می کند. ا
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نخست وزیری را از دست بدهد، به احتمال زیاد، مثل اولِمرت راهی 

زندان می شود.

کابینه تشــــکیل دهد.  نتانیاهو نتوانســــت طّی یک ماه مهلت قانونی 

که می توانســــت دو هفتــــۀ دیگر به او  رئیــــس رژیم صهیونیســــتی هم، 

گفت بر خاف میلش  کار را نکــــرد و در مصاحبه ای  فرصــــت دهد، این 

که فشــــار هایی علیه  کرده اســــت. مفهــــوم این حرف آن بود  کار را  این 

کابینه  که این بار نتانیاهو مأمور تشکیل  رژیم صهیونیستی وجود دارد 

که در آمریکا جابه جایی قدرت  نشود-شاید یک دلیِل آن این باشــــد 

گر نتانیاهو نخســــت وزیر بماند، اختاف نظر بین  روی داده اســــت، و ا

تل آویو و واشنگتن ادامه خواهد یافت.

کابینه تشکیل دهد و مسئولیت تشکیل  وقتی نتانیاهو دید نمی تواند 

که شانس باالیی  کابینه به رقیب او در حزب راست میانه )یائیر الپید، 

گذار شد، به عمد به اقدامات تحریک آمیز  کابینه دارد( وا برای تشکیل 

که در چند هفتۀ اول نهایت  علیه فلسطینی ها افزود. فلســــطینی ها، 

صبر و خویشــــتنداری را نشان داده بودند، باالخره صبرشان لبریز شد. 

اینجاست که نقش نتانیاهو در این مسئله آشکار می شود.

علت اینکه آمریکا و اروپا-بر خــــاف دفعات قبل-برای نتانیاهو مایه 

که آن ها هم فهمیدند نتانیاهو برای آن ها دردسر  نگذاشــــتند این بود 

ایجاد می کند. حتی در داخل اسرائیل، خیلی ها معتقدند نتانیاهو، چه 

که اقدامات تحریک آمیزی علیه ایران انجام  در ایــــن زمینه و چه وقتی 

کند تا خود را نجات دهد. خیلی  می داد، می خواهد اسرائیل را قربانی 

از مطبوعات اســــرائیلی در این مورد نوشــــته اند. نتانیاهو با این جنگ 

کانون محور اسرائیلی ها  می خواست آن فضا ها را جمع کند و خود را در 

قرار دهد.
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اما به محض اینکه این جنگ تمام شد، دوباره انتقاد ها علیه نتانیاهو 

که این همه خسارات  که برای چه به اقدامی دســــت زده  شــــروع شد، 

و تلفات برای رژیم در پی داشــــته باشد. مجموعًا، در پاسخ به پرسش 

که رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو شروع کننده  گفت  شــــما، باید 

گروه هــــای مقاومــــت در چنــــد هفتــــۀ اول  بوده انــــد. فلســــطینی ها و 

خویشتنداری کردند، اما در نهایت صبرشان لبریز شد.

ک سازی  رویوران: یک جریان اجتماعی-مذهبی در اسرائیل با عنواِن پا  

که شــــباهت های زیادی به  جبُل الهیــــکل )کوه معبد( بــــه وجود آمده 

غیار و برپایی معبد در حکم 
َ
ک ســــازی جبُل الهیکل از ا حجتیه دارد: پا

زمینه سازی برای ظهور مسیح است.

ک ســــازی، برپایــــی، و ظهور جریــــان حریدی(  تمــــام این بازی هــــا )پا

بــــا هدایت نتانیاهــــو انجام می گیرد. اینکه محلۀ شــــیخ جــــراح باید از 

ک ســــازی از اغیار است. جالب  ک  شود در چارچوِب پا فلسطینی ها پا

کامًا غیِر دینی دارد،  که نتانیاهو یک فرد سکوالر اســــت و ظاهر  اســــت 

کامًا منسجم از او به عنوان پیامبر جدید بنی اسرائیل یاد  گروِه  اما این 

می کند! در تحلیل، نمی توان از این جریان ایدئولوژیک گذشت یا آن را 

فراموش کرد.

گره  ق: اآلن، پرچم مقاومت علیه صهیونیســــم با بیداری اســــامی  زور  

کنار اسرائیل  خورده است. امروز جریان های ناسیونالیســــتی عربی در 

هســــتند. محمود عباس، مظهر جریان های ناسیونالیســــتی عربی، با 

کرده و دستش در دست آن هاســــت. فلسطینی ها  اســــرائیل ســــازش 

در خّط مقدم نبرد از حماس و جهاد اســــامی هســــتند. البته، بعضی 
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حرکت های ملی و قومی هم بین فلسطینی ها وجود دارد، اما آن ها اواًل 

از حماس و جهاد اســــامی و مقاومت اسامی حمایت می کنند و ثانیًا 

که در میدان می جنگند  نقش زیادی در عرصۀ فلسطین ندارند. آن ها 

حماس و جهاد و تودۀ مردم فلسطین هستند.

در جنگ شش روزه، سه ارتش عربی از اسرائیل شکست خوردند-دو 

کردند! یکــــی از آن ها ارتش مصر در  ارتش اصــــًا نجنگیدند و فقط فرار 

گذار  کّل صحرای سینا را به اسرائیل وا که  زمان جمال عبدالناصر است 

کرد؛ دوم ارتش اردن است که در زمان ملک حسین کّل کرانۀ باختری را 

ک اسرائیل  به اسرائیل داد. اتفاقًا، ارتش سوریه در آن زمان به داخل خا

کرد. پیشروی و بخشی از فلسطین را آزاد 

کرانۀ باختری رود اردن را ِاشغال  وقتی اســــرائیل صحرای سینا و غزه و 

کیلومتری قاهره  کــــرد و تا حــــدود 100  کانال ســــوئز عبور  کــــرد، حتی از 

پیش رفت، اما آمریکا و انگلیس به او دستور توقف دادند. بعد، از آنجا 

کرد ولی صحرای ســــینا را نگه داشت. وقتی خاطرش از  عقب نشــــینی 

یم صهیونیستی است. توسعه طلبی و تعرض در ذات رژ



18
حۀ

صف
 /

72
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

که  همۀ این ها جمع شــــد، با تمام نیرو هایش و با تجهیزات تهاجمی 

آمریــــکا در اختیارش قــــرار داده بود )و ناو های هواپیمابــــر آمریکا هم از 

ارتش اسرائیل پشتیبانی می کرد( به سوی سوریه-که در عرصۀ جنگ 

تنها مانده بود-آمد و ارتش سوریه را عقب زد و بلندی های جوالن را 

کارنامۀ ناسیونالیسم عربی در جنگ با اسرائیل  کرد. این  هم ِاشــــغال 

است.

کار بیاید، حرکت های اســــامی در مصر  قبل از اینکه ناصر در مصر روی 

شروع شــــده و نوعی بیداری اسامی در مصر آغاز شــــده بود. مصر ذاتًا 

با عربستان ســــعودی متفاوت است. عربستان ســــعودی، مخصوصًا 

کم شــــدند، شرایط بسیار ویژه ای دارد. مصری ها  از وقتی وهابی ها حا

احساس نزدیکی بیشتری نسبت به پیامبر؟ص؟ و اهل بیت؟مهع؟ داشته 

گذاشت و  کودتایش را انقاب  کرد، اســــم  کودتا  و دارند. اما وقتی ناصر 

خاندان فاروق را برکنار کرد. او شمشیر را در مقابل اسام گرا ها از رو بست 

گر ناصر و این  که ا و سید قطب را به شهادت رســــاند. سؤال این است 

موج ناسیونالیســــتی نبود، فرآیند تحوالت اجتماعی-سیاسی در مصر 

چگونه طی می شد.

که می زنید درست اســــت، ولی دربارۀ زماِن آن اختاف  رویوران: حرفی   

نظر دارم. در جنگ 1973 م.، مصر و ســــوریه هم پیمان شــــدند. بعد از 

اینکه مصــــر آتش بس را پذیرفت، یــــک جنگ فرسایشــــی اتفاق افتاد 

کشــــید. در نهایــــِت این جنگ، باز هم ســــوریه  کــــه چندین ماه طول 

که آزاد  بخش هایی از جوالن را در اختیار داشــــت؛ بخشــــی از جا هایی 

که نسبت به جنگ  کرده بود را از دســــت داد، اما برآیند نهایی این بود 

1967 م. تغییراتی در آنجا اتفاق افتاد.
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ِاخوان و جریان اسامی در منطقۀ عربی جهت گیری ضّد صهیونیستی 

کّلی شهید دادند.  داشــــتند. آنان در جنگ 1948 م. حضور داشتند و 

ِاخــــوان اآلن با ِاخوان آن زمان متفاوت اســــت. آن زمــــان، اخوان ضّد 

متی 
ُ
صهیونیسم و معتقد به جهاد برای آزاد سازی فلسطین بود و نگاه ا

کرد.  و فرامّلی داشت. متأسفانه، همان ِاخوان وضعیت متفاوتی پیدا 

که آقای محمد ُمرسی به قدرت رسید، رژیم قبلی، بنا  در سال 2012 م. 

بر ماحظات اجتماعی و به دلیل رفتار رژیم صهیونیستی، سفیرخود را 

از تل آویو فراخوانده بود، اما ُمرسی با نامۀ آن چنانی برای پِرز دوباره به 

تل آویو سفیر اعزام کرد.

که رژیم زین العابدین بن علی سقوط  در تونس، حدود 10 ســــال است 

کرده اســــت. نیرو های ملی )و نه اســــامی( تونس الیحــــه ای برای جرم 

دانستن هرگونه سازش با اسرائیل به پارلمان داده اند. مانع تصویب این 

کیست؟ چرا ِاخوان با آن همراهی نمی کند؟ وقتی ترامپ به کشور های 

کنند،  که با رژیم صهیونیســــتی رابطه برقرار  مزدور منطقه دســــتور داد 

که مدعی تمایات ِاخوانی است، رژیم صهیونیستی را  کش،  دولت مرا

کرد. به رسمیت شناخت و با آن رابطه برقرار 

این نشان می دهد که ِاخوان امروز بیشتر موجی حرکت می کند، مبنای 

ایدئولوژیک ندارد، و متأســــفانه بســــیاری از جهت گیری های ارزشی و 

انقابی دهه های 1950 و 1960 م. را از دســــت داده اســــت. آقای ُمرسی 

که آمریکا از  گفت گو با آمریکا را »ســــازنده« دانســــت و پذیرفت و تا روزی 

گفت وگو  کرد، همچنان با آمریکا در حال  کودتا  کشور  طریق ارتش این 

که متأسفانه جریان ِاخوان در برخی موارد  بود. این ها نشــــان می دهد 

برآورد صحیحی از شرایط سیاسی نداشته و در بعضی کشور ها از مواضع 

اصولی عقب نشینی جدی داشته اســــت. البته، بر خاف این شرایط، 
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کامًا ضّد صهیونیســــتی اســــت-اخوانی های  جریــــان ِاخوان در اردن 

کــــه چیزی به نام  اردن عمدتًا فلســــطینی تبارند. این نشــــان می دهد 

جریان ِاخوان به عنوان یک تشکیات یک دست وجود ندارد.

چون سؤال شما متضمن یک فرض است و من بر اساس واقعیت های 

گر ناصر آن ها را سرکوب  موجود بحث می کنم، باید به آن فرض برگردم. ا

نکــــرده بود و اجــــازه می داد آن هــــا در همان جهت مترقی خودشــــان 

بمانند، صحنۀ خاورمیانه جور دیگری بود. شما حماس را تصور کنید. 

حماس یک جریان ِاخوانی چسبیده به مصر است و با تونس یا مغرب 

فرق می کند. 

که »ما از  کردنــــد  آن هــــا در ســــال 1987 م.، در روز اول انتفاضــــه، اعام 

حرکة االخوان المســــلمین في فلسطین به حرکة المقاومة االسالمیة في 

که اساسًا  فلســــطین تغییر نام دادیم.« این خیلی مهم اســــت. ِاخوانی 

گفت: »مگر  کرد؛  به مبارزه معتقد نیست در فلسطین احساس بحران 

کنند و من بی تفاوت باشم؟ وقتی  می شــــود فلســــطینی ها را قتل عام 

کرده، من، به عنوان مقدمۀ ورود به  دشمن خانۀ فلســــطین را ِاشغال 

رویارویی، منتظر تحوالت فرهنگی شــــوم؟« این خّط مشــــی ِاخوانی را 

کنار گذاشتند و حتی نامشان را تغییر دادند ولی ارتباط با جریان ِاخوانی 

کردند. را حفظ 

اما بعد از آنکه آقای ُمرســــی آمد، بعد از حوادث مصر، حماس تصمیم 

گرفت ارتباطش را با ِاخوان به طور کامل قطع کند. حماس در بیانیه ای 

کامًا ارتباطش را قطع می کند؛  که با ریشه های اخوانی خود  کرد  اعام 

کــــرده بود.  که ِاخــــوان در مصر پیدا  چــــرا؟ به دلیــــِل همان وضعیتــــی 

که هم خودش و هم وجهۀ  متأسفانه، ِاخوان در مصر وارد باتاقی شد 

کرد. اسامی اش را تا حّد زیادی لجن مال 
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که در مبانی آن اســــتفاده از  این نکتۀ مهّمی اســــت. نوع تفکر ِاخوان، 

که اتفاق  کلی نســــبت به حوادثی  قدرت و زور دیده نمی شــــد، به طور 

کار هایی بزند،  افتاد جوابگو نبود-البته، ممکن بود یک نفر دست به 

کردند. کما اینکه در مصر بعضی افراد خارج از چارچوب ِاخوان عمل 

که به رویکرد  که هر دو در بستری ریشه دارند  حماس و جهاد اسامی، 

ِاخوانی نزدیک است، جنبش های جدیدی هستند که حرکت اصاحی 

خودشــــان را بر اساس تحوالت انقاب اسامی در ایران رقم زده اند؛ هر 

که  دو اخوانی هستند، اما دگرگونی های آن ها بر اساس تحوالتی است 

کرد. دستاورد های فعلی نتیجۀ این تحول  نظام انقاب اسامی ایجاد 

در منطقه است.

ق: فتحی شقاقی خودش مدتی طرف دار ناصر بود و کامًا تحت تأثیر  زور  

گرفت و  جریان ِاخوانی نبود. او تحت تأثیر نهضت امام خمینی؟ق؟ قرار 

کرد. اتفاقًا، فرمایش شما درست است.  جهاد اســــامی را از صفر شروع 

شــهرک های صهیونیست نشین تصادفی ساخته نشــده اند؛ این شهرک ها سه 

نوار امنیتی جداگانه از شمال به جنوب ایجاد کرده اند.
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اخوان المسلمیِن فلسطین طّی فرایندی به مقاومت اسامی فلسطین 

که روش های غیــــِر میدانی جواب  تبدیل شــــد. آن ها متوجه شــــدند 

کنید. گرفته، باید مقاومت  نمی دهد، و وقتی دشمن آمده و زمین را 

گفته شــــد  که  ِاخوان مصر با مســــئلۀ فلســــطین درگیر بود و همان طور 

گر موج  کــــه ا در جنگ 1948 م. شــــهید داده بود. پرســــش این اســــت 

پان عربیسم زمان ناصر نبود، آیا فرآیند تبدیل از حالت ِاخوانی به حالت 

مقاومت اسامی سرعت پیدا می کرد یا نه. ما در کل می خواهیم بدانیم 

که موج ناسیونالیســــم عربی چــــه تأثیرات متوقف کننــــده ای بر فرآیند 

عراب داشته و دارد.
َ
تکامل مبارزات ا

کاظم زاده: پان عربیسم در منطقه در یک فضای خاص بین المللی شکل   

کم بود.  گرفت. در آن زمان، نظام دوقطبی و جنگ ســــرد بر منطقه حا

که بین دو اردوگاه شــــرق و غرب برقرار  ایــــن فضای دوقطبی، با رقابتی 

بود، رفتار ها را تحت الشعاع قرار می داد. در آن زمان، شرق اروپا در بلوک 

شرق و غرب اروپا در بلوک غرب تعریف می شد، اما خاورمیانه نه این سو 

و نه آن  سو بود. 

رقابــــت دو اردوگاه بــــر این منطقه ســــایه افکنده بود. پان عربیســــم یا 

گره  کامًا با مبارزه با استعمار  ناسیونالیسِم آن زماِن خاورمیانه و آفریقا 

خورده بود؛ یعنی خیلی از جنبش های ناسیونالیستی در این مناطق 

که به بلوک غرب وصل بود.  کنش به اســــتعمار شــــکل می گرفت  در وا

بلوک غرب به اســــتعمار مّلت ها متهم بود، و بلوک شرق از آن موقعیت 

کرد و بر آن ها سوار شد و موج سواری  استفاده و این جنبش ها را تقویت 

کرد. ناصر، با جنبش پان عربیسم، به شرق تکیه داشت. بعد از سادات، 

کامًا عوض شد. این روند 
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که ِاخوان در فلســــطین را به جنبش مقاومت اســــامی  اما فرآینــــدی 

فلســــطین تبدیل می کند به دو دلیل پدیدار شــــد. یکــــی از دالیِل آن 

پیشــــینۀ خوِد ِاخــــوان بود. ِاخــــوان در جنــــگ 1948 م. بــــرای دفاع از 

گرایش ضّد صهیونیستی داشت-و غیر از  فلسطین وارد صحنه شد و 

این هم نمی توانست باشد؛ اما بعد از آن، به دلیل شکل گیری جنبش  

پان عربیسم، تقریبًا به حاشیه رفت. چیزی که ِاخوان را دوباره از حاشیه 

به متن آورد پدیدۀ انقاب اسامی ایران بود.

ارزیابی من از انقاب اسامی پیروزی قدرت نرم بر قدرت سخت است. 

اساســــًا، در فضای جنگ سرد، قدرت نرم معنا نداشت و تعریف نشده 

که در آن مقطع نوشته  کتاب های دانشــــگاهی علوم سیاســــی  بود. در 

شده، قدرت بیشتر مبتنی بر قدرت سخت تعریف شده است تا قدرت 

نرم. هر کس می خواست قدرتمند شود باید به سمت موشک و ماهواره 

که هر کس این ها  و توپ و تانک و ارتش قوی می رفت. تصور بر این بود 

را داشــــته باشد قدرتمند می شود. شاه ایران هم همۀ این ها را خریده 

بود تا ژاندارم نیرومند منطقه شود؛ پول نفت را به ارتش تزریق کرده بود 

و تصور می کرد که دیگر هیچ کس نمی تواند حریف او شود؛ اما جنبشی از 

گرچه هیچ کدام از ابزارهای سخت قدرت  که ا گرفت  کشور شکل  درون 

را نداشــــت، پیروز شــــد! اتفاقًا، بعد از پیروزی انقاب اسامی ایران، در 

مفاهیم و اصطاحات علوم سیاسِی متداول تحولی ایجاد شد. جوزف 

که شــــارح قدرت نرم اســــت، در برخی از نوشته هایش به انقاب  نای، 

اسامی اشارۀ مستقیم دارد.

شما در این فضا اخوان را در نظر بگیرید: از این شرایط تأثیر می پذیرد، 

که عربســــتان  و از طرف دیگر، با شــــیعه رقابت دارد و با دِر باغ ســــبزی 

سعودی به او نشان داده نمی خواهد از این قافله عقب بماند. در درون 
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که انقاب اسامی باعث شد مردم فلسطین  ایران، تعبیر ما این است 

که مردم ایران با دســــت خالی ولی با همبستگی و  کنند همچنان  فکر 

وحدت پیروز شدند، مردم فلسطین هم می توانند؛ اما برداشت دیگری 

که مدعی هدایت جهان اســــام و  کرد: ِاخوان،  را هم می تــــوان اضافه 

رهبری جامعۀ اسامی و ایجاد جامعۀ اسامی به جای دولت اسامی 

بود، وقتی با چنین شــــرایطی مواجه شــــد و خواســــت از حرکت شیعی 

کند. من مسئله  کرد خود را در فلسطین بازتولید  عقب نماند، ســــعی 

که یک نوع تعامل رقابت آمیز بین ِاخوان و  را از ایــــن منظر هم می بینم 

انقاب اسامی ایران وجود داشت.

کردید، و  کرد. یک بحث را شــــما اشــــاره  ق: به دو بحث باید اشــــاره  زور  

که  کردم این اســــت  که من عرض  کردم. بحثی  یک بحث را من عرض 

کل یک حرکت ارتجاعی اســــت یا یک  ببینیم جریان پان عربیســــم در 

حرکت انقابی. البته، ما برای بعضی رهبران این جریان احترامی قائل 

کما اینکه دیدیم دو تن  هستیم و در ُحسن ظّن ناصر بحث نمی کنیم؛ 

از متحدان ناصر، یعنی حافظ اسد و قذافی، از انقاب اسامی حمایت 

کردند. حتی وقتی رژیم بعث عراق با پرچم پان عربیسم به ایران حمله 

گرفتنــــد و حرکت عراق را محکوم  کنار ایران قرار  کرد، ســــوریه و لیبی در 

کردند. 

کردن به شــــخصیت تاریخی بعضــــی از رهبران  بحث من خدشــــه وارد 

که  جنبش پان عربیســــم نیســــت. آن ها، در آن زمان، با افق ذهنی ای 

عراب را اعاده  داشــــتند، فکر می کردند به این وسیله می توانند حقوق اَ

کًا پان عربیسم و ملی گرایی عربی یک  کنند؛ آن ســــر جای خود! اما آیا 

حرکت ارتجاعی بود یا یک حرکت انقابی؟ این سؤال ماست.
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که فرآیند بازگشت به خویش در  گفتید این است  که شما  نکتۀ مهمی 

مصر چگونه بوده است. به نظر من، فرآیند بازگشت به خویش در عالم 

تشــــّیع و در اهل جماعت و در اهل ُســــنت ســــه پدیدۀ متفاوت است: 

فرآیند بازگشت به خویش در تشّیع به امامت اهل بیت؟مهع؟ و حضرت 

کــــه در زماِن خود  علــــی؟ع؟ و مقاومت حضــــرت فاطمه؟اهع؟ و جریانی 

پیامبر؟ص؟ وجود داشت برمی گردد.

که ِاخوان و بســــیاری از حرکت هــــا در مصر از آن  امــــا در اهل جماعت، 

جمله اند، بازگشــــت به خویش به ســــه امام اهل جماعت )ابوحنیفه، 

مالــــک بن انس، و شــــافعی( برمی گردد. آنان اهل مماشــــات با خلفا و 

ســــکوت در مقابل وضع موجود، اما هر ســــه طــــرف دار اهل بیت؟مهع؟ 

گــــر اهل بیت؟مهع؟ بــــه قدرت می رســــیدند، از آنــــان تبعیت و  بودنــــد؛ ا

حمایت می کردند. این ســــه امام اهل جماعــــت اهل مبارزه با خافت 

کردند، و  نبودند-هرچنــــد در بعضــــی مــــوارد مخالفت هایی با خلفــــا 

گمانه هم وجود  ابوحنیفه در زندان هاروُن الرشــــید جان ســــپرد. )این 

اسرائیل حلقۀ محاصرۀ بیُت المقدس را به مسجُداالقصی رسانده است.
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کما اینکه محمد ُمرسی در زندان  ُکشــــت،  که هاروُن الرشــــید او را  دارد 

کردید  که شما به آن اشاره  سیســــی از دنیا رفت.( این خصلت ِاخوانی 

شــــاید تا حدودی به فرآیند بازگشــــت به خویش )به عنوان یک قانون 

جامعه شناختی( در اهل جماعت مربوط می شود.

که طرف دار ُسنت سیادت  فرآیند بازگشت به خویش در اهل ُســــنت، 

قریش اند نه ُسنت نبوی، به احمد بن حنبل می رسد. احمد بن حنبل 

کرد هرچند فاسق و فاجر باشد. این فتوا  کم پیروی  می گفت باید از حا

ضّد تعالیم قرآن و پیامبر؟ص؟ بــــود. بعد از او، ابن تیمیه آمد. بعد از او، 

محمد بن عبدالوهاب آمد. بعد از آن، به اسام تکفیرِی امروز می رسیم. 

احمد بن حنبل می گفت تحت هر شــــرایطی باید از ســــلطان و خلیفه 

که چنین فتوایی را  کسانی  کرد. ابن تیمیه می گفت  حمایت و تبعیت 

کرد، و  کافرند! محمــــد بن عبدالوهاب حکم تکفیر را اجرا  قبول ندارند 

داعش از این فرآیند درآمد.

گفتید خیلی مهم است، و اتفاقًا تا امروز از آن غفلت  که شما  نکته ای 

که فرآیند بازگشت به خویش در هر  کنیم  شده اســــت. ما نباید تصور 

الیه از جهان اســــام نتیجۀ مشــــابهی خواهد داد؛ این طور نیســــت. 

ســــوابق تاریخی بر این فرآیند اثرگذار است. بازگشت به خویش الزامًا 

به معنای بازگشــــت به فطرت الهی انســــان و اســــام ناب محمدی 

نیست.

رویوران: من یک نکتۀ تکمیلی دارم. فرآیند بازگشت به خویش در شیعه   

گرفته و نهادینه شــــده و مردم در  تحــــت آموزه های عقانیت دینی قرار 

که در فرآیند بازگشــــت به  آن دارای جایگاه ویژه ای هســــتند، در حالی 

خویش در جریان ِاخوانی مساوی با قدرت طلبی تعریف شد.
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وقتی ِاخوان و آقای مرسی به قدرت رسیدند، من پیگیر حوادث بودم: 

کردند.  کامًا دور از ارزش های دینی و اعتقادی و قدرت طلبانه برخورد 

در جریــــان ِاخوانی، به عنوان یک جریان تقریبی، امام حســــن البنا در 

هیچ جا به اختاف شــــیعه و ُسنی اشــــاره نمی کرد، اما آقای مرسی در 

اســــتادیوم معروف قاهره در مراســــم اعزام تکفیری ها به سوریه حضور 

داشت.

مشکل امروز تونس نیز همین است: اعزام هزاران نفر تونسی به سوریه 

تحت نظر حرکة النهضة اتفاق افتاده است. حرکة النهضه متهم می شود 

که نه تنها پسر ها را فرستاد تا بجنگند بلکه دختر های تونسی را هم برای 

جهاُد  النکاح فرستاد تا تروریست ها استراحتی داشته باشند! صد ها نفر 

از این خانم ها برگشتند و تصویر آنجا و انگیزه های حرکت و مشاهدات 

کردند. خود را بازگو 

گونه در  گونه بازگشت به خویش داریم، اما این دو  ما در اهل ُسنت دو 

نهایت متأسفانه به یک جا رسیده اند. ِاخوان، به جای اینکه به حرکت 

کرد و به ســــوی وهابیت  خود ادامه دهد، َجوگیر شــــد و موجی حرکت 

رفت. در نتیجه، از لحاظ عملکرد، در ســــوریه و تونس و مغرب تفاوتی 

بین این دو جریان نمی بینید، و در الجزایر هم این دو با هم علیه نظام 

سیاسی فعال هستند.

که قدرت تعقل  کرد این بــــود  که جریان ناسیونالیســــم پیدا  مشــــکلی 

که به  شیعی را نداشت و لذا به دیکتاتوری منجر شد. با تمام احترامی 

کارنامۀ ناصر در حّد خودش هست، ناصر یک دیکتاتور بود؛ حافظ اسد 

و قذافی هم نسبت به رأی مردم و ِخرد جمعی ملتزم نبودند.

نظام دیکتاتوری و قدرت محور نتیجۀ جریان ناسیونالیسم بوده است. 

ناسیونالیســــم موفق نشــــد الگوی موفقی ارائه دهد و بــــه جای اینکه 
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نهاد محور باشد، همچنان شخص محور باقی ماند. چرا ناسیونالیسم 

قدرت محــــور مانــــد و بــــه دیکتاتوری منجر شــــد؟ چرا اســــام گرایی در 

اهل ُســــنت جنبۀ مترقی خود را از دســــت داد و بــــه حرکتی نزدیک به 

وهابیت تبدیل شد؟ چرا جریان تکفیری وهابیت به ابزاری برای حفظ 

نظام های قرون وسطایی تبدیل شد؟

عربستان قانون اساســــی و اختیاراتی برای مردم ندارد؛ پادشاه قدرت 

کرد. این آموزۀ وهابی  که در هر حال بایــــد از آن حمایت  مطلق اســــت 

گر جلوی  کرد، حتی ا گر ُشرب خمر  کرد، حتی ا گر شاه زنا  است. حتی ا

دوربین  شــــراب خورد، وهابی می گوید: »بر اســــاس دین من، مشکلی 

که عضو شورای  گوش خودم دیدم و شــــنیدم  ندارد«! من با چشــــم و 

گر شاه سعودی جلوی چشمت  کباُر العلماء در عربســــتان می گفت: »ا

کنی«! این  کند، مکّلفــــی از او دفاع  و جلوی دوربین زنا یا ُشــــرب خمر 

گرداب دیکتاتوری  که ما شــــاهد ســــقوط وهابیت در  نشــــان می دهد 

هستیم . نظام عربســــتان ســــعودی ادامۀ نظام های قرون وسطایی 

است. 

کشور های خلیج فارس چگونه بسته می شود؟ درآمد نفتی به  بودجۀ 

حساب پادشاه می رود؛ پادشاه مرحمت می کند! عرب ها به آن مکُرمه 

که از ریشۀ کـــــَرم است. شاه بخشی از درآمد شخصی خود را،  می گویند 

که پول نفت باشد، به عنوان بودجۀ ملی به خزانه می دهد. این همان 

ادبیاتی اســــت که قبل از انقاب دربارۀ شاه ایران هم استفاده می شد. 

این نظام امروز چیز عجیبی اســــت. پادشــــاه دارد بخشــــی از درآمدش 

را خرج کشــــور می کند. بر اســــاس کجای اســــام درآمد های نفتی ماِل 

پادشاه است؟ »َیســــَئلوَنَک َعِن ااَلنفاِل.« این ماِل خدا و رسول؟ص؟ و 

مردم فقیر است؛ مال شخص شاه نیست.
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گر بخواهیم شرایط منطقه را  متأســــفانه، این وضعیت بوده و هست. ا

که اتفاق  کنیم، با قصد جلوگیری از تکرار بسیاری از اشتباهات  ارزیابی 

افتاده، باید به این ریشه ها توجه کنیم.

کنار بگذاریم. این  ق: پیشــــنهاد می کنم بحث بازگشت به خویش را  زور  

که باید مســــتقًا به آن بپردازیم و به این  بحثی مهم و اساســــی اســــت 

پرسش ها پاســــخ دهیم: )1( آیا بازگشــــت به خویش در جهان عرب به 

وجود آمده اســــت؟ )2( فرآیند بازگشــــت به خویش در سه حوزۀ تشّیع، 

اهل جماعت، و اهل ُسنت به کجا می رسد؟

پرسش اصلی ما در بحث حاضر این است: ملی گرایی عربی یک حرکت 

مترقی است یا یک حرکت ارتجاعی؟

گر بخواهیم با معیار های اســــامی بسنجیم، مترقی نیست  کاظم زاده: ا  

چون معیار ها در اسام بسیار گسترده تر از ملّیت است؛ اما در مقایسه با 

قبیله گرایی، یک نوع ترقی است. دایرۀ دید شما وقتی قبیله یا خانواده 

یکا را قربانی منافع اسرائیل می کرد. کاظم زاده: ترامپ آدم نتانیاهو بود و منافع آمر
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کّل ملت است بازتر است. این  که  یا فامیل است بسته تر است و زمانی 

در مقایســــه با آن یک حالت ترقی دارد، ولی در مقایسه با اسام حالت 

که شما چه چیز را با چه چیز  ارتجاعی و تقلیل گرایی دارد. بستگی دارد 

مقایسه کنید.

ق: خیلی ممنون. پاســــخ دقیق و خوبی بود. حاال همین را از آقای  زور  

که دولت-ملت مفهوم جدیدی اســــت  رویوران می پرســــم. می دانید 

گرفته اســــت.  کرده اند قرار  که انبیای الهی ایجاد  که در مقابــــل حرکتی 

ما، قبــــل از برآمدن مفهوم دولت-ملــــت، امپراتوری هایی را می بینیم 

که خــــود برآمده از ادیانــــی بودند. مثًا،  که از تمدن هایی برخاســــتند 

قبل از اسام، امپراتوری ساســــانی از تمدن پارس برآمده بود؛ و تمدن 

پارس تحت تأثیر دین زرتشت بود-اردشیر بابکان، بنیان گذار سلسلۀ 

ساسانی، یک موِبد بوده است.

کنیم، سه شاخۀ شیعی و اهل  گر به حوزۀ تمدن اسامی درست نگاه  ا

جماعت و اهل ُســــنت وجود دارد. امپراتــــوری صفوی تا حّدی مربوط 

به شــــاخۀ شــــیعی، امپراتوری عثمانی تا حّدی مربوط به شاخۀ اهل 

جماعت، و عربســــتان سعودی وارث جریان اهل ُسنت است. در عالم 

مســــیحیت هم همیــــن روابط وجود داشــــت. روم شــــرقی و روم غربی 

برآمده از تمدن مسیحِی اروپا و قسمتی از آسیای غربی است.

کم شــــد، حوزه هــــای تمدنی را  امــــا جریان ســــکوالر، وقتی بــــر اروپا حا

گــــر ملی گرایی را با  به وســــیلۀ مفهــــوم دولت-ملت در هم شکســــت. ا

کنیم، وضعیت  قبیله گرایی و عشــــیره گرایی و خاندان گرایی مقایســــه 

کارنامۀ ناسیونالیسم عربی  کل، برآورد شــــما از  تفاوت پیدا می کند. در 

چیست؟ آیا ناسیونالیسم عربی یک حرکت مترقی بود یا سبب تثبیت 
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طرح دولت-ملت در جهان عرب شد و جهان عرب را از پویایی تاریخی 

بازداشت؟

گفته شــــد، در مقایســــه با دعوت انبیا، این یک  که  رویوران: همان طور   

حرکت ارتجاعی اســــت. ناسیونالیســــم عربی در اواخــــر دوران عثمانی 

که رهبر این قوم گرایی عربی در مصر یکی  بازتولید شــــد. جالب اســــت 

از فرماندهان آلبانی تبار دولت عثمانی بود. محمدعلی پاشا می گفت: 

»من متولد آلبانی هستم، اما خورشید مصر خون من را عربی و مصری 

کرد«!

ملی گرایی عربی، با حمایت غرب، در جهان عرب علیه عثمانی شــــکل 

کرد، و پس از آن حزب ُترک های  گرفت. ابتدا ناسیونالیسم عربی ظهور 

که در داخل  جوان در ترکیه منشأ یک حرکت ناسیونالیستی دیگر شد 

گرفت. بر  خــــوِد دولــــت عثمانی در مقابل ناسیونالیســــم عربی شــــکل 

اساس آنچه من دیدم، ناسیونالیسم عربی بر حزب ُترک های جوان-

که یــــک حرکت ناسیونالیســــتی ُترکی اســــت-تقدم دارد. بســــیاری از 

افرادی که نظریه پرداز این جریان ها شدند کسانی بودند که محمدعلی 

پاشا به فرانسه فرستاد. آنان در فرانسه درس خواندند و برگشتند و این 

کمیت دولت عثمانی بر جهان عرب بود،  اندیشه ها را، که عمدتًا نفی حا

مطرح کردند.

کــــم حجــــاز( نماینــــدۀ  در جنــــگ جهانــــی اول، شــــریف حســــین )حا

ناسیونالیســــم عربی و جریان وهابی ســــعودی نمایندۀ َبدویت عربی 

گرفتند. شریف حسین  بود. این دو در شــــبه جزیرۀ عربستان شــــکل 

کنار انگلیس و فرانسه، موفق شد  ارتش تشکیل داد، و این ارتش، در 

کند. در دمشق،  منطقۀ اردن و فلســــطین را از امپراتوری عثمانی جدا 
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 پادشــــاه عراق شد، ابتدا تشکیل 
ً
که بعدا فیصل، پســــر شریف حسین 

که غرب واقعًا  کرد )بــــا این تصور  دولت عربی از ســــوریه تا یمن را اعام 

حامی این اقدام است(، اما بعد متوجه شد که او و سایر رهبران ملی گرا 

که  کردند و بیشتر نیرو ها را   او را اخراج 
ً
بازیچه بودند. فرانســــوی ها فورا

کردند.  عمدتًا از عربســــتان و حجــــاز بودند بیرون راندند یا بازداشــــت 

بعد، عبداهلل، یکی از دو فرزند رهبر جریان ناسیونالیسم عربی، توسط 

انگلیســــی ها بــــه عنوان پادشــــاه اردن تعیین شــــد. فرزنــــد دوم را هم 

که  کم دست نشــــانده قرار دادند. جالب اســــت  در عــــراق به عنوان حا

کانون بازتولید ناسیونالیسم عربی و از اعتبار  انگلیس خوِد حجاز را، که 

دینی برخوردار بود، به بدویت عرب داد!

بنابراین، شــــروع جریــــان ناسیونالیســــم عربی بر اســــاس یک تکامل 

اجتماعــــی و پویایی مردمی نبــــود، بلکه به عکس، بر اســــاس تحریک 

کرده و بر  که انگلیس و فرانسه این منطقه را تقسیم  بیگانه بود. زمانی 

کار بردند  کم شدند، یکی از ابزار هایی که برای توجیه استعمار به  آن حا

ناسیونالیسم بود.

کانون های قدرت  ناسیونالیســــم در هیچ دوره ای موفق نشد خود را از 

کــــرد. ناصر  کودتا  کــــه ناصر  کند، مگــــر زمانی  کامًا جــــدا  اســــتعماری 

ناسیونالیسم را به عنوان یک ابزار به کار گرفت و از دست استعمار خارج 

کرد و به عنوان یک قدرت ضّد استعماری نمایان شد. 

بســــیاری از افســــران جوان در ارتش های عربی هم، بــــه تقلید از ناصر 

گاهی در  کودتاها فــــردی بود.  کردند. این  کودتــــا  کــــه یک نظامی بود، 

کودتا انجام می شد، و عمر برخی  سوریه طّی یک سال شــــش یا هفت 

که این جریان یک  کودتا سه ماه بود! این نشان می دهد  از دولت های 

جریان اصیل همگام با ارزش های اجتماعی نبود؛ همراه با قدرت طلبی 
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که زیــــر آن جابه جایی قدرت اتفاق  بود؛ فقط یک اســــم بود، یک تابلو 

می افتاد.

کاری  کرد و به قدرت رسید، ولی اولین  کودتا  خوِد ناصر با کمک ِاخوان 

کرد و ســــران آن را به زندان  که حرکت ِاخوان را قربانی  کــــرد این بود  که 

کم است،  انداخت. او نشان داد که قدرت طلبی بر جریان ملی گرایی حا

کرد. و اساسًا نمی توان این جریان را از آن جدا 

بســــیاری از اتفاقات مهم آن دوره در جهان عرب مشکوک است و یک 

جریان داخلی و خودجوش نیست بلکه یک جریان داخلی با تحریک 

و مدیریت خارجی اســــت. بعد از ســــقوط صدام، اســــناد زیــــادی ارائه 

که  که مدیریت حزب بعث عراق با ام.آی-6 انگلیس بود: حزبی  شــــد 

داعیۀ ناسیونالیســــم عربی داشــــت و آن همه به نفع ملی گرایی عربی 

شــــعار می داد و با شوروِی سوسیالیست ارتباط داشت و از آنجا ساح و 

کامًا غلط انداز[ مدیریت  امکانات می گرفت از جانب انگلیس ]با ظاهر 

می شد!

پا دیگر مثل قبل برای نتانیاهو مایه نگذاشتند. یکا و ارو پس از ترامپ، آمر
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مة 
ُ
بدون استثنا، این جمله در اداره های دولتی عراق نوشته می شد: »ا

مت عرب یگانه و یکپارچه است و  ُ
عربیة واحد ذات رســــالة خالدة.« )ا

رسالت جاودانی بر دوش دارد.( اینکه امت عرب به تنهایی این رسالت 

را دارد و بقیه ندارند جالب است. در سوریه هم همین شعار مطرح بود. 

که میشل عفلِق یونانی مسیحی در مورد  خیلی جالب و عجیب است 

گسترش فرهنگ اسامی در حزب بعث عراق صحبت می کرد!  رسالت 

کید می کرد؛ ِاشــــغال  حــــزب بعث بر یکپارچگی اعــــراب، حتی به زور، تأ

کویت را هم تحقق همین شعار می دانستند.

جز این، شــــعار آزادی هم می دادند. البته، این شــــعار ناظــــر به آزادی 

کم بود، نه آزادی اجتماعی. در زمان صدام، در عراق  حکام و جریان حا

بیش از سه میلیون نفر کشته و اعدام شدند.

ق: در یک کشور 24میلیونی! زور  

کمتر هم بود. سوسیالیســــم عربی هم  رویوران: بله، آن موقع جمعیت   

کاخ ها مکلف بودند  کاخ داشت و همۀ  پدیده ای جالب بود: صدام 70 

کاخ بیاید محرمانه بود، در  کــــدام  کنند. چون اینکه او به  غذا درســــت 

کاخ پخت وپز می شــــد تا ایــــن آقا به یکی از این ها تشــــریف بیاورد و   70

که 80 تا 90  غذا بخورد! این اشــــرافی گری و اســــراف برقرار بود، در حالی 

درصِد مردم زیر خّط فقر بودند و هستند. پابرهنگی بچه ها در عراق در 

کی یک پدیدۀ عادی است. خیابان های آسفالت نشده و خا

البته، عراق کشور فقیری نیست. در روز سقوط نظام در سال 2003 م.، 

کردند و نزدیک  که آمریکایی ها به 50 بانک حمله  تصاویر نشان می داد 

کشور میلیارد ها دالر  کامیون ریختند و بردند.  به 200-300 ُتن طا را در 
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گرسنگی می ُمرد.  که جامعۀ عراقی داشت از  پول نقد داشت، در حالی 

که به اســــام گرایی تظاهــــر می کرد، 70  در دو-ســــه ســــال آخر، صدام، 

مســــجد در بغداد ساخت. بروید این 70 مسجد را ببینید؛ در هرکدام از 

که  آن ها میلیون ها دالر هزینه شده اســــت. بعد از ســــقوط او، دعوا بود 

این بیت المال به چه طایفه ای تعلق دارد.

می خواهــــم بگویم دربارۀ ناسیونالیســــم در جهان عرب باید در بســــتر 

تحوالت و از نگاه عینــــی-و نه در چارچوب تئوری های ذهنی-بحث 

که یک تصویر واقعی از روند حوادث  کرد. این اتفاقًا به ما کمک می کند 

پیدا کنیم.

ق: اینکه فرمودید پایه گذاران ناسیونالیسم عربی اصًا عرب نبودند  زور  

کامــــًا صحیح اســــت. می گویند میشــــل عفلــــق خودش عــــرب نبود و 

یونانی االصــــل بــــود ولی می گفــــت: »ملت عــــرب باید بکوشــــد تا دیگر 

ملت های جهان به ســــطح ســــجایای ملــــت عرب برســــند.« در مورد 

پیامبر؟ص؟ می گوید: »محمــــد همۀ عرب بود، و همۀ عرب باید محمد 

گرچه ظاهر آن  شــــود.« البته، این جمله انکار نبوت پیامبر؟ص؟ است ا

ستایش پیامبر؟ص؟ است. اتفاقًا، در خارج دنیای عرب هم همین طور 

اســــت. آتاتورک یونانی و یهودی است و بعد آتاتورک )پدر ُترک ها( لقب 

می گیرد. به هر حال، ناسیونالیسم و پدیدۀ دولت-ملت باید به گونه ای 

کنار هم دیده شوند. در 

کرد که نهضت های مترقی اســــامی-مثل حماس، جهاد  اما چه باید 

اسامی فلســــطین، انصاراهلل یمن، یا فاطمیون در افغانستان-از این 

تجربیات تاریخی درس بگیرند و به ناسیونالیسم آلوده نشوند؟ ما دیدیم 

کامًا  که در لبنان پایه گذاری شــــد یک نهضت  مل هنگامی  که نهضت اَ
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کرد.  اســــامی بود، ولی پس از امام موسی صدر شــــرایط متفاوتی پیدا 

مل شاید به بعضی حواشی  َ
که ا کردند  آزادی خواهان لبنان احســــاس 

مل مترقی تر و 
َ
کــــه از ا کردند  آلوده شــــده و بعد از آن حــــزب اهلل را ایجاد 

پیشرو تر است.

گرفت. متأســــفانه،  گذشــــته چگونه می توان تجربه  گفتید از  کاظم زاده:   

کندگی وجود دارد تا وحدت،  گذشته، بیشتر پرا در 1400 و اندی ســــال 

و بیشــــتر شقه شقه شدن است تا یکپارچه شــــدن. البته، در مواردی، 

گیر است؛ مثًا، ما  که از اسام ایجاد شــــده قرائت های فرا قرائت هایی 

که خودشان را  شخصیت هایی مثل مولوی و ســــعدی و حافظ داریم 

وابسته به یک قوم خاص نمی دانند.

که اسام  کردند این اســــت  که این چهره های نامدار  کاری  به نظر من، 

کرده اند. ما معتقدیم اسام و قرآن دین  را هضم و در شعرشــــان جاری 

کتاب جاودانه اســــت و برای همۀ عصر ها می تواند پاســــخگو باشد.  و 

گذشته است؛ اما اآلن،  چندین قرن از زمان مولوی، حافظ، و سعدی 

کتــــاب هرکدام از این هــــا را می خوانید، انگار آنــــان همین دیروز  وقتی 

بوده اند. آیندگان هم این ها را خواهند خواند و لذت خواهند برد. چرا؟ 

کم و  کرده و عیِن آن را بدون  کلّیت اســــام را درک  به خاطر اینکه آن ها 

کرده اند. کاست انتقال داده و روح اسام را در شعرشان جاری 

که قرائتی  در پاســــخ به سؤال شــــما، می توانم از این منظر پاسخ دهم 

که بر اسام ناب محمدی مبتنی است. یکی  می تواند جاودانه باشــــد 

از مشکات ما در جهان اسام قرائت های مختلف و بعضًا تقلیل گرایانه 

که برای طرف مقابل قابل  از اســــام است. یک طرف قرائتی ارائه داده 

که شما  قبول نبوده اســــت، و این دو با هم دشمن تر شده اند؛ در حالی 
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کفار  محتوای قرآن را می بینید: همیشه مسلمانان را در برابر مشرکان و 

منسجم و متحد دیده و خصوصیات منافق را نیز مطرح کرده است.

اآلن خوِد مسلمان ها دچار مشکل شده اند. مسلمان، به جای اینکه 

کافر، یا منافق بداند، برای خودش از خودش  طرف مقابل را مشــــرک، 

گفتمانی یک من و یک دیگری  یک دیگر ساخته است؛ شما در فضای 

دارید. استنباط خوِد من این است که در اسام، آن دیگر مشرک یا کافر 

که  یا منافق اســــت. این قرائت های تقلیل گرایانه از اسام سبب شده 

هرکدام از پیروان یک فرقه یا مکتِب به ظاهر اســــامی از مسلماِن دیگر 

برای خودش دیگر ساخته است؛ یعنی یک مسلمان آن طرف قرار گرفته 

و یک مسلمان این طرف قرار می گیرد. به نظر من، این بر خاف تعالیم 

که در قرآن وجود دارد-و در  کلی  وحکمت اســــام است چون با قرائت 

آن، همۀ مسلمانان در یک جبهه قرار می گیرند-مخالف است.

یان اجتماعی-مذهبی پدید آمده که به  یوران: در اســرائیل، یک جر رو

حجتیه شباهت هایی دارد.

که در  که قرائت هایی  بنابراین، پاســــخ من به سؤال شــــما این اســــت 

کنار زده شوند. ما قرائت های  گذشته باعث تفرقه شده باید بازتعریف و 

گاهی حســــب شــــرایط زمانی  گیری در دســــت داریم، منتها این ها  فرا

که حافظ، موالنا، سعدی، و امثال آنان  غیرِ سیاسی هســــتند. قرائتی 

گیر اســــت. به نظرم، اصِل قرائت  از اســــام ارائه داده اند یک قرائت فرا

که ماندگار است. باید  گیر است چون این قرائت است  همین قرائت فرا

که وجود داشته و فراموش شده و  کّل ماجرا و حکمت و فلســــفه ای  به 

به حاشیه رفته نگاه کرد.
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کنیــــم، می بینیم میل به  ق: وقتــــی ما به حرکت هــــای مترقی نگاه  زور  

که به تازگــــی در صنعا و صعده به نفع  وحــــدت دارند. همین تظاهراتی 

فلســــطین برگزار شــــد یک نمونه اســــت. باالخره، مردم صنعا و صعده 

شــــیعه هستند و مذهب رســــمی مردم فلسطین تشــــّیع نیست، ولی 

که به نفع فلســــطین در صعده برگزار شد در ریاض و قاهره و  تظاهراتی 

دیگر کشور های عربی برپا نشد. حرکت های مترقی اسامی به وحدت و 

حرکت های ارتجاعی به تفرقه میل دارند.

کــــه می فرمایید در این 1400 ســــال می بینیم از  آن تفرقۀ سیاســــی هم 

که شما فرمودید،  ناحیۀ حرکت های ارتجاعی بوده اســــت. همان طور 

ناسیونالیســــم و ملی گرایی در مقایســــه با اســــام یک حرکت ارتجاعی 

است، هرچند ممکن است در مواقعی در مقابل حرکت های ارتجاعی تر 

که بتوان آن را به طور نسبی مترقی نامید. حرکتی ظاهر شود 

گفتمان جریان  کنم. مهم ترین  کامل  رویــــوران: من می خواهم بحث را   

گذشته شروع شد چه بود؟ اولویت دادن به منافع  که از سال  ســــازش 

ملی. محمد بن زاید، ولی عهد ابوظبی، می گفت: »منافع ملی ما ایجاب 

می کند با اسرائیل رابطه داشــــته باشیم. اسرائیل یک قدرت نظامی و 

صنعتی با البی گرِی به شــــدت باال در آمریکاســــت، و این به نفع منافع 

گفت: »ما  ملی ماست.« شاید این واقعیت را به زبان نیاورد، ولی عمًا 

کاری به امت عرب و عربیت  کاری به جهان اسام و امت اسام نداریم؛ 

کم بحرین  هم نداریم؛ داریم منافع ملی خودمان را دنبال می کنیم.« حا

کمیت در سودان، که  هم همین را گفت. جالب اســــت که شــــورای حا

کردن نظام عمر البشــــیر به قدرت  بعد از یک قیام مردمی با ســــرنگون 

که  رســــید، با همین استدالل گفت منافع ملی سودان ایجاب می کند 
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کرد: »آمریکا و  با اسرائیل رابطه داشته باشد. نخست وزیر مغرب اعام 

کمیت مغرب در صحرا را به رسمیت شناختند و ما هم  آقای ترامپ حا

اسرائیل را به رسمیت شناختیم. این معاملۀ خوبی است«!

اینجــــا هیچ بحثــــی از ارزش های اســــامی مطــــرح نیســــت، و همه از 

ملی گرایی صحبت می کنند. مهم ترین تحولی که در حوادث فلسطین 

که حّس همبســــتگی دینی را، در مقابل حّســــی  به وجود آمد این بود 

کشــــور های  کرد. در  کــــه دولت ها رهبری آن را بر عهده داشــــتند، زنده 

مختلف تظاهرات اتفاق افتاد. در مصر، به رغم مخالفت دولت، مردم 

کرد و سه  که آقای سیسی آن را تعمیر  در مرز جمع شــــدند و از دیواری 

متر ارتفاع دارد باال رفتند و به آن سوی مرز سرازیر شدند و به اهالی غزه 

گذرگاه  کمک به شما آمده ایم.« دولت مصر ناچار شد  گفتند: »ما برای 

کند. کند و برای زخمی های غزه بیمارستان برپا  را باز 

که ســــفارت رژیم  کردند و از نظام خواســــتند  مــــردم در اردن تظاهرات 

صهیونیستی بسته شود. مردم اردن روانۀ مرز شدند، و جالب است که 

رژیم صهیونیستی آن ها را با تیراندازی متوقف کرد.

که ما دو فرآیند داریم: این ها نشان می دهد 

که تفکر انزوا  گرایــــی و ملی گرایی را رواج  )1( فرآیند دولت های وابســــته، 

می دهنــــد )اینکه »ما ربطی به بقیــــه نداریم و باید دولت رفاه داشــــته 

باشیم«(.

که عمدتًا دیــــن و مردم محرک اصلی آن هســــتند و  )2( تفکــــر دیگری 

همبستگی گسترده را در مقابل انزوا  گرایی ملی مطرح می کند.

که در عراق،  کرونا هستیم. تظاهراتی  که ما در دورۀ شیوع  یادتان نرود 

کستان، هند، مالزی، و اندونزی اتفاق می افتد  مصر، تونس، الجزایر، پا
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که حتــــی در خارِج جهان اســــام،  مبنــــای فکری دارد. جالب اســــت 

کانادا  هســــته های مســــلمان در آمریکا، انگلیــــس، آلمان، فرانســــه، و 

تظاهرات عظیمی برگزار کرده اند.

قبــــًا هم در شــــهر های دیگر آمریــــکا تظاهرات برگزار می شــــد، اما نه در 

که از 20 میلیون جمعیت آن چهــــار میلیون یهودی اند. تا  نیویــــورک، 

کنند و  که ســــناتور ها در تظاهرات شرکت  اآلن چنین چیزی نداشتیم 

که اسرائیل حّق  25 نفر از ســــناتور ها بیانیه بدهند و بگویند همان طور 

دفــــاع از خود را دارد فلســــطین هم حّق دفاع از خــــود دارد، و این حق 

انسانی است و انحصاری نیست.

کنگرۀ  خانم رشــــیده طلیب، به عنــــوان نمایندۀ حزب دموکــــرات، در 

گفت: »کجای این سیاست حمایت از دموکراسی  کشید و  آمریکا فریاد 

که ما داریم از یک رژیم نژاد پرست حمایت می کنیم؟ نژاد پرستی  است 

که ما خود را مدعی آن  کجا با دموکراســــی همخوانی دارد؟ دموکراسی، 

ک سازی نژادی همگونی دارد؟« این به  می دانیم، کجا با مردم ُکشی و پا

چالش کشیدن ارزش های غربی است. از طرف دیگر، خانم الهان عمر، 

دیگر نمایندۀ کنگره، بلند شد و گفت: »ما دیگر نمی توانیم این القائات 

رسانه ای را بپذیریم. ما باید واقعیت را به مردم بگوییم که اسرائیل یک 

که جریان  رژیم جنایتکار و ِاشــــغالگر و نژاد پرست اســــت.« جالب است 

که برنی سندرز آن را نمایندگی می کند، از این دو  چپ حزب دموکرات، 

نفر حمایت کرد.

متِی اســــامی، انسانی، و جهانی  که یک بیداری اُ این نشــــان می دهد 

به وجود آمده است. اسرائیل ساختمان شرکت ها و شبکه های خبری 

را-که دفتر خبرگزاری آسوشــــیتد پرِس آمریکا هــــم در آن بود-جلوی 

کرد. اسرائیل یک ساعت مهلت داده بود.  دوربین با موشــــک منهدم 
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در این ساختمان نزدیک به 20 استودیو وجود دارد. مگر در یک ساعت 

می توان استودیو را جابه جا کرد؟

که روایتگرِی جنگ را یک طرفه  رژیم صهیونیستی به دنبال این است 

کنــــد: فقط روایت خودش شــــنیده شــــود نه روایت دیگری. اســــرائیل 

کار او را  کنــــد. اتفاقًا، این  می خواهــــد روایت آزاد از روند حوادث را محو 

وادار می کند که مرتکب جنایت شود، و این جنایت ها ماهیت او را فاش 

و او و هم پیمانانش را دچار تعارض می کند.

ق: به عنوان آخرین پرسش، آقای کاظم زاده، آیندۀ انتفاضۀ فعلی را  زور  

چگونه می بینید؟

کاظم زاده: باید بین انتفاضه و جنگ جدید تفاوت قائل شــــویم. جنگ   

جاری بــــه یک آتش بس ختم شــــد، امــــا این آتش بِس مشــــروط یک 

که رژیم صهیونیســــتی  کرد. از آنجا  کارنامۀ مقاومت ثبت  پیروزی را در 

که به حقوق  و شــــخص نتانیاهو آغازگر این روند بودند و آن هــــا بودند 

کارنامۀ ناسیونالیسم عربی در مقابل اسرائیل جز شکست نیست.
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فلسطینی ها تعرض کردند، هرگونه آتش بس به معنی عقب نشینی رژیم 

صهیونیستی از خواسته هایی است که در قدس مطرح می کرد.

کــــه ما از  کــــه اتفاق افتــــاد همه جانبه بــــود. تصوری  اما خــــوِد جنگی 

که یک طرف به ســــاح های  گذشــــته داشــــتیم این بود  انتفاضه های 

پیشــــرفته مجهز بود ولی طرف مقابــــل فقط با ابزار های ســــاده )مثل 

گروه های مقاومت  ســــنگ و ساح ســــرد( از خود دفاع می کرد، اما اآلن 

کنند.  توانسته اند در عرصۀ نظامی نیز به یک توازن نسبی دست پیدا 

کامًا دارد نهادینه می شود. اسرائیل  اآلن معادلۀ غزه در مقابل تل آویو 

گر غــــزه را بزند، تل آویو خواهــــد خورد؛ حتی  که ا به این نکته رســــیده 

گفــــت همۀ بنادر و فرودگاه های اســــرائیل زیر  فراتر از آن، شــــاید بتوان 

موشک های مقاومت قرار دارد.

که مــــا از انتفاضه  بنابرایــــن، من فکر می کنم فلســــطینی ها از تصوری 

داشتیم فراتر رفته و خود را به مرحلۀ بازدارندگی رسانده اند. روحیه ای 

که فلســــطینی ها از این طریق به دســــت آورده اند سبب می شود برای 

تأمین حقوقشان ُمصر تر و پایدارتر باشند.

رویوران: تصور من این است که جنگ فعلی مبدأ تحوالت زیادی خواهد   

شــــد. چرا؟ در فلسطین، یک جامعۀ معتقد و ایدئولوژیک و آرمان گرا با 

محوریت مقاومت شکل گرفته است. جامعۀ ایدئولوژیک غزه-با وجود 

صدمات، جنایات، شهادت ها، و ویرانی ها-قدرت تحمل باالیی دارد؛ 

کم بر اســــرائیل پایین است.  در مقابل، آســــتانۀ تحمل جامعۀ رفاه حا

کامل بــــه لحاظ مالی و نظامــــی و امکانات  بنابرایــــن، با وجــــود برتری 

مختلف در جامعۀ رفاه، آسیب پذیری این جامعه به شدت باالست. به 

نظرم، این نکتۀ خیلی مهمی است.
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نکتۀ دوم اینکه رژیم صهیونیســــتی در برابر جنگ نامتقارن درمانده و 

ناتوان شده اســــت. رزمندگان زیــــِر زمین اند، و اســــرائیلی ها مردم را به 

صورت نظام مند جلوی دوربین می ُکشــــند. اســــرائیل خود را رســــوا و 

گاهی  گری در آ جنایتکاری اش را برای دنیا نمایان می کند، و این افشــــا

اجتماعی دیگران انعکاس می یابد.

که  کرده است. فرانسه،  در واقع، اسرائیل غرب را با یک افتضاح روبه رو 

گفته می شود »مهد آزادی« است، اظهار نظر سیاسی در مورد فلسطین 

کرده اســــت. خیلی جالب  و تظاهــــرات به نفع فلســــطینی ها را ممنوع 

که تظاهرات به نفع فلسطینی ها ممنوع اما به نفع اسرائیل آزاد  است 

کّل غرب است و  است. این ها نشان دهندۀ یک افتضاح سیاسی برای 

بن بست غرب را از لحاظ اخاقی نمایان می کند.

کنیم به یک نتیجه برســــیم،  که نگاه  ممکن اســــت ظاهر درگیری ها را 

اما با توجه به تفاوت های اجتماعی، شکســــت بزرگی برای اســــرائیل و 

حامیان او رخ داده است که افتضاح بزرگی برای ایدئولوژی نژادپرستانۀ 

ک سازی نژادی و صهیونیسم خواهد بود. تسلط و سرکوب و پا

کند.  اتفاقــــًا، این می تواند جریان جدیدی در ســــطح بین الملل ایجاد 

ایــــن جریاِن جدید بین المللی بر مفاهیم انســــانی تر، برابری انســــانی، 

حق طلبی، و دفاع از ملت های مظلوم مبتنی است و می تواند مبنای 

یک نوع تحول نه تنها در فلسطین بلکه در منطقه و غرب باشد.



فرآینِد بازگشت به خویش در جهان اسالم

گفت وگوی تحلیلی 2

یوران، محمدحسن زورق، احمد کاظم زاده با حضوِر علی اکبر اشعری، حسین رو
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ق: بســــم اهلل الرحمن الرحیــــم. در این جلســــه، می خواهیم دربارۀ  زور  

کنیم. این فرآیند  فرآینِد بازگشــــت به خویش در جهان اسام صحبت 

در جهان اســــام به چه صورت شــــکل می گیرد؟ قبل از بحث بازگشت 

گم  به خویــــش، این بحث مطرح اســــت: مگر ما خویشــــتِن خویش را 

که  که حاال می خواهیم به آن برگردیم؟ مگر از آن جدا شده ایم  کرده ایم 

کنیم؟ این یک بحث جدی است. می خواهیم دوباره به آن رجوع 

 تا این جای بحث، در گذشته هم گفت وگو شده است. یکی از مؤثر ترین 

کنفرانس دکتر علی شــــریعتی در تاالر فردوسی  صحبت ها در این زمینه 

کنفرانس،  دانشــــگاه تهران در سال 1351 است. مجموعۀ مباحث این 

با مقاالتی از دکتر سید حسین نصر و شهید آیت اهلل مطهری، در نشریۀ 

شــــمارۀ یک دانشکدۀ الهیات دانشــــگاه تهران منتشر شد. آن سال ها 

سپیده دم بیداری اسامی در ایران بود.

کنفرانِس دکتر شــــریعتی »انســــاِن بی خود« اســــت؛ منظورش  عنــــوان 

که هویت خود را از دست داده اســــت. او بحث خود را  انســــانی اســــت 

که آن را به »از خود بیگانگی« ترجمه  در مورد الیناســــیون آغاز می کند، 

کرده است. شریعتی می گوید از خود بیگانگی فرآیندی است که از جامعه 

هویت زدایی کرده و هویتی جدید و جعلی برای آن تعریف می کند. از آن 
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به بعد، انسان با آن هویت جعلی زندگی می کند و رفتاری از خود نشان 

کرده اند. دکتر  که او را از خود بیگانه  می دهد که مطلوِب کســــانی است 

شریعتی در تعریف الیناسیون اشــــاره ای هم به فیلِم عصر جدید دارد. 

که انســــان چگونه به وسیلۀ ماشین  در این فیلم، نشــــان داده شــــده 

که در زمینــــۀ تاریخ ادبیاِت  از خود بیگانه می شــــود. این بحثی اســــت 

از خود بیگانگی در ایران وجود دارد.

کشــــور های اسامی  آیا از خود بیگانگی، به عنوان یک فرآیند، فقط در 

کشور های اسامی و  پیاده شده اســــت؟ به نظر من، این فرآیند هم در 

هم در کشور های مسیحی پیاده شده است و حوزۀ جغرافیایی اسام و 

مسیحیت در اروپا و آسیا و آفریقا و حتی آمریکای التین را در بر می گیرد. 

 یــــک ناخود در این بخش از جهان جاِی خود نشسته اســــت. در مورد 

کار را بکنند  ُکره بحثی ندارم )که توانسته اند با آن ها این  چین، ژاپن، یا 

یا نه(، ولی در کشور های اسامی و کشور های مسیحِی آفریقا و آمریکای 

التین این اتفاق افتاده است.

در قــــارۀ آمریکا، تمام آثار تمدن آزتک ها و اینکاها را از بین بردند و اصًا 

یــــک تاریخ جدید در آنجــــا آفریدند. حضور مردم اصلی قــــارۀ آمریکا در 

کم رنگ اســــت-یعنی آمریــــکای قبل و بعد از  این تاریخ جدید خیلی 

که در  کردند انسانی  کریستف کلمب شباهت اندکی با هم دارند. تاش 

قارۀ آمریکا زندگی می کند دنیا و اصل خویش را به شکل دیگری ببیند.

که زبان بســــیاری از  کردند، طــــوری  کار را  در قــــارۀ آفریقــــا هم همیــــن 

کشور های آفریقایی فرانسوی شــــد. هانتینگتون، وقتی می خواهد در 

کند، می گوید:  کانون فرهنگی تعریف  جنگ تمدن ها بــــرای قارۀ آفریقا 

»هستۀ اصلی فرهنگ و تمدن آفریقا فرانسه است«-در حالی که هیچ 

کشور های  شباهتی بین فرانسه و فرهنگ مردم آفریقا وجود ندارد. در 
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مسیحی، بخش مسیحی تاریخ اروپا را تحت عنوان قرون وسطا سیاه 

که  گفتند: »تمدنی   ً
کردند. بعدا اما بخش رومی تاریخ اروپا را برجسته 

مــــا آفریدیم ادامۀ همان تمدن روم اســــت.« هرجا مســــیحیت قوی تر 

بود، الیناســــیون شدید تر اعمال شــــد: در شــــهر ُرم، مظاهر و تصاویر و 

ک روی در و دیوار خیابان ها  مجسمه های رومی را خیلی مرزشکن و هتا

می بینید. هنر رنسانس هم بحث غم انگیز دیگری است.

در کشور های اسامی، تاریخ قبل از اسام را در هر کشور برجسته کردند؛ 

کردند و  کانون پرورش فکری ایجاد  مثًا، در ایراِن زمان رضاشــــاه، یک 

که  که ایرانی ها احساســــی را  کنیم  کاری  گفتند: »ما باید  در آن صریحًا 

نسبت به امامان شــــیعه دارند نسبت به پادشاهان قبل از اسام پیدا 

کنند.« البته، تا حدودی هم موفق شدند. عبدالحسین زرین کوب )که 

گر بخواهد به  کنیم سّید است، و ا گر بخواهیم به ریشه  و نژاد او توجه  ا

باســــتان گرایی و تاریخ هزاره های قبل بپردازد باید به ریشه های عربی 

کتاِب دو قرن ســــکوت را می نوشتم،  گفته اســــت: »وقتی  خود برگردد( 

احســــاس می کردم هر چیز به قبل از اسام مربوط است سفید و هرچه 

به بعد از اسام مربوط است تاریک است«!

کردند در حقیقت یک نوع  که در ایران ایجاد  خوِد جریان روشــــنفکری 

جریان الیناسیون یا از خود بیگانگی بود. سیاوش کسرایی شاعر معروفی 

که رادیو بغداد علیه شاه  که در زمانی  است و شعری در مورد آرش دارد 

تبلیغات می کرد، این شــــعر را به عنوان یکی از سرود های ملی-میهنی 

کشــــید تا مرز ایران  گر آرش آدم پهلوانی بود، وقتی زه را  پخش می کرد. ا

کمان می شکست نه اینکه  کند، باید زه پاره می شد یا  و توران را تعیین 

خودش جان دهد! این مرگ چیزی نیست که بتوان به آن افتخار کرد، 

ولی این افســــانه را به یک اســــطوره تبدیل و بعضی جاها میدان آرش 
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کرده اند و مجسمه ای هم با تیر و کمان گذاشته اند. این همان  درست 

ایجاِد ناخود به جای خود است.

مردم ما در خاطــــرات تاریخی خود قهرمانی هــــای حضرت علی؟ع؟ و 

که واقعیت  حضرت عباس را با آن شجاعت ها داشتند. دشمن کسانی 

که مبنای آن مشــــخص  کنار می زند و افســــانه ای  تاریخی داشــــتند را 

نیست به جای آن می نشــــاند. خوشبختانه، با تداوم جریان تشّیع در 

گاهی حداقل در  گم نکردیــــم: خودآ کامًا خوِد خودمــــان را  ایــــران، ما 

کرد، و ناخود در بخش دیگری از جامعه  بخشــــی از جامعه جریان پیدا 

کمه( قرار گرفت. )مخصوصًا، در قدرت حا

از اواســــط قرن بیستم، ادبیات بازگشت به خود ایجاد شد. در آفرینش 

این ادبیات، هم روشــــنفکران مســــلمان و هم روشنفکران مسیحی و 

هم بعضی از روشنفکران آمریکای التین و حتی آفریقا حضور داشتند. 

فرانتــــس فانــــون، طــــرف دار انقابی های الجزایر، کســــی اســــت که در 

یعتی در مقالۀ »انســاِن بی خود« الیناسیون را از خود بیگانگی ترجمه  دکتر شــر

کرده است.
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مورد بازگشــــت به خویش حــــرف دارد. او در نامه ای به دکتر شــــریعتی 

گاهی را در کشور  نوشته است که »رسالت شما این است که فرآیند خودآ

خود به سرانجام برسانید.«

کردند؛  گاهی حمایت  که از خودآ در ایران، نویســــندگانی پیدا شــــدند 

که »چرا ما  گایه می کردند  که  کســــانی پیدا شدند  در جا های دیگر هم 

خودمان را گم کرده ایم؟« نویسنده ای به نام محمود رهبر نمایشنامه ای 

که در  با عنوان »در همین حوالی« نوشت. موضوع نمایشنامه این بود 

کردند.  محلــــه ای بوی بدی می آمد. عده ای به همین دلیل مهاجرت 

کنند، اما نشد و عادت  کردند این بوی بد را برطرف  عده ای دیگر تاش 

گر آن بو را نمی شنیدند، خیال می کردند  کردند. آن قدر عادت کردند که ا

گرفته بود به  که فضای زندگی آن ها را  بوی بد می آید-یعنی بوی بدی 

شرایط طبیعی تبدیل شد.

بازگشت به خود یعنی بازگشت به هویتی که در یک فرآیند تاریخی برای 

کنار زده و یک هویت بدلی  مردمی ساخته شده است اما استعمار آن را 

به جای آن نشانده است. منظور از فرآیند بازگشت به خویش این است 

کنیم. اما فرآیند چیســــت؟ فرآیند زنجیره ای  کشــــف  که ما خود را از نو 

که در آن هر حلقه نتیجۀ حلقه های قبلــــی و زمینۀ حلقه های  اســــت 

بعدی است. در جهان اسام چه حلقاتی وجود داشته است؟ واقعیت 

که در جهان اســــام به وجود آمده یکسان  که فرآیند هایی  این اســــت 

نیست.

فرآینِد نفی ارتداد از امامت محمدی و آری به امامت محمدی از »نه« 

گفتِن فاطمه؟اهع؟ و علی؟ع؟ آغاز شــــد و با »نه«ی بلند حسین؟ع؟ در 

گوش  عاشورا به اوج خود رسید و از تمام حرکت های تشّیع در تاریخ به 

می رسد. آل بویه، سربداران، آِل کیا، و صفویه از حلقاِت بعدِی »نه«ی 
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فاطمی و علوی و حســــینی هســــتند. بعد از آن ها نیز این فرآیند ادامه 

یافت.

گر  در این فرآیند، هر حلقه نتیجۀ حلقۀ قبلی و زمینۀ حلقۀ بعدی است: ا

گر علی؟ع؟ نباشد حسنین؟امهع؟ و  فاطمه؟اهع؟ نباشد علی؟ع؟ نیست، ا

گر شهدای فخ  گر عاشورا نباشد شهدای فخ نیستند، ا عاشورا نیستند، ا

گر  نباشند زیدیه در یمن و خراسان و جا های دیگر پدیدار نمی شوند، ا

گر سربداران نباشند  آن ها نباشند ســــربداران هم معنا پیدا نمی کند، ا

گر آِل کیا نباشد شاه اسماعیل نمی داند به کجا پناه  آِل کیا معنی ندارد، ا

گر صفویه نباشد تشّیع در  ببرد و شاه اسماعیل صفوی هم معنا ندارد، ا

گر تشّیع در ایران نهادینه نشود حوزۀ علمیۀ  ایران نهادینه نمی شود، ا

گر حوزۀ علمیۀ قم نباشد امام خمینی؟ق؟ به  قم معنی پیدا نمی کند، و ا

وجود نمی آید.

که هر حلقه نتیجۀ حلقۀ قبلی و زمینۀ حلقۀ بعدی است- می بینید 

که ما نتیجۀ زندگی پدر و مادرمان و زمینۀ زندگی  مثل فرآیند تناســــل، 

که  فرزندانمان هســــتیم. پس یک فرآیند در جهان اســــام وجود دارد 

موجب پیدایش واقعیت آن است. فرآیند بازگشت به خویش در جهان 

گر به سامتی سپری شود، باید به اسام با قرائت پیامبر؟ص؟ و  تشّیع، ا

علی؟ع؟ برگردد.

کثریــــت خاموش چه  اما بازگشــــت بــــه خویــــش در اهل جماعــــت و ا

سرنوشــــتی پیدا می کند؟در جامعۀ اســــامی بعــــد از پیامبر؟ص؟، دو 

کثریت داریم. یکی از اقلیت ها معترض است و در طول  اقلیت و یک ا

 ثالث أو 
ّ

تاریــــخ عدۀ آن ها زیاد می شــــود. »إرتّد الّناس بعــــد الّنبّي  إال

أربع.« تنها ســــه-چهار نفر از مســــیر امامت محمدی مرتد نشــــدند. 

جریــــان اعتراض به اســــتحالۀ نظام در قــــرن اول هجری ایــــن اندازه 
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کــــه حاال به یک وضعیت  ضعیف بود و بعد در طول زمان قوی شــــد 

باثبات رسیده است.

که در حقیقت پایه گذاران وضع ارتداد و استدراج  یک اقلیت هم داریم 

در تاریخ اسام هستند. این اقلیت از حلقۀ ابوسفیان شروع شد و پس 

از عبور از خلفای راشدین به بنی امّیه و بنی عباس و قاتان حسین؟ع؟ 

رسید. امروز، یک ســــر همین جریان در اروپای شمال غربی و سر دیگر 

که به ناِم داعش در عراق و  آن در رژیم های مرتجع عربی است. اتفاقی 

سوریه افتاد یک نوع فرآیند بازگشت به خویش بود، بازگشت به خویش 

در اقلیت مدافع سلطنت و مخالف امامت. 

کی پی می بریم: در حقیقت،  وقتی به دقت نگاه کنیم، به حقیقت دردنا

که در دوران خافت رواج  داعش به ُســــنت ها و شــــیوه ها و رویه هایی 

داشت برگشت: ُسنت سیادت اشراف و اشرافیت عرب، ارعاب و تهدید 

که در عصر خافت اموی و عباسی در  کشــــتار، و روش های ســــرکوب  و 

دمشــــق و بغداد رواج داشــــت. آتش زدن آدم هــــای نامطلوب، بریدن 

کردن و روی پیکر لرزانش سفرۀ غذا  ســــر ناراضیان، قربانی را نیمه جان 

گستردن، و... در عصر خلفا رایج بود. شیوۀ سلوک سیاسی خافت بر 

این مدار استوار بود. 

ماجرای حملۀ خالد بن ولید به قبیله ای که مالیات نمی دادند و گردن 

کشــــتن رئیس قبیله و  زدن تمــــام مردان قبیله به اتهام ارتداد به امید 

هم بســــتر شدن با همسر او در تاریخ مشهور است. جهاد نکاح فتوایی 

که ســــیرۀ خالد را تداعی می کنــــد. داعش بازگشــــت به خویِش  اســــت 

که عصر خافت اموی و عباسی را آرمان تاریخی خود به  کسانی اســــت 

شمار می آورند. آن ها در تجربۀ داعش به خویشتِن اموی و عباسی خود 

بازگشتند.
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فرآیند بازگشــــت به خویْش اهــــل جماعت را را به ســــه عالم و محّدث 

که از محّبان اهِل بیت؟مهع؟ بودند )ابوحنیفه، مالک بن انس،  مشهور 

شافعی(  ولی شیعیان را به علی بن ابی طالب که صادق ترین و پیروترین 

و برجسته ترین شیعۀ مذهب محمد؟ص؟ بود می رساند.

بنابراین، ســــه فرآیند بازگشــــت به خویش در جهان اسام وجود دارد: 

که  )الف( بازگشــــت به خویش در اهل ُسنت و پیروان احمد بن حنبل، 

کثریت  آن ها را به خلفا می رســــاند؛ )ب( بازگشــــت به خویش در میان ا

خاموش جهان اســــام )پیروان ابوحنیفه و مالک بن انس و شافعی(، 

که آن ها را به فقهای بنیان گذار این سه مذهب می رساند؛ )ج( بازگشت 

که آن ها را بــــه علی بن ابی طالب؟ع؟ و  به خویش در میان شــــیعیان، 

اسام ناب محمدی می رساند.

کردند اهمیت زیادی دارد. من  که آقای زورق مطرح  رویوران: موضوعی   

کتاب های دکتر شریعتی  که خواندن  که در زمان انقاب،  یادم هســــت 

یقا معرفی  هانتینگتــون در جنــِگ تمدن ها فرانســه را مرکز و کانون فرهنگــی آفر

یقا و فرانسه نیست. کرده است، در حالی که از نظر فرهنگی هیچ نسبتی بین آفر
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کتاِب بازگشت به خویشتن را خواندم. البته اآلن یادم  خیلی رایج بود، 

که یکی از پایه های  که آن موقع چگونه بود، ولی خاطرم هست  نیست 

فکری بود. تصور می کنم اهمیت این بحث در آن است که در چند قرن 

اخیر پدیده ای به نام اســــتعمار به وجود آمد. سلطه ابتدا نظامی بود، 

کم کم تســــلط اقتصادی به وجود آمد، و برای اســــتمرار این استعمار و 

بهره کشــــی بحث تسلط فرهنگی مطرح شد و الگوی فرهنگی غربی به 

ک و استمرار مناسبات استعماری شکل گرفت. عنوان وجه اشترا

گریز  به نظرم، بازگشــــت به خویش شــــاخص پویایی اجتماعــــی برای 

از ســــلطۀ اســــتعمار و شــــاخص رهایی از دام فرهنگی استعمار است؛ 

که  که ابــــزاری در اختیار شــــما قــــرار می دهد  اهمیتــــش در این اســــت 

کنید. می توانید بر اساس آن استقال خود و کشور و جامعه را حفظ 

اآلن، اســــتعمار و اســــتفاده از تســــلط فرهنگی به عنوان ابزار اســــتمرار 

مناسبات استعماری پیچیده شده است. سینما وارد این فرآیند شده 

کمک  و دانشگاه و رسانه و ابزار های مختلِف تحلیلی در مدل غربی به 

کنید که  آمده اند. می توانید ده ها عرصۀ جدید از علوم و ابزار  را فهرست 

آن ها در اختیار دارند و از همۀ آن ها علیه کشــــور های مختلف استفاده 

می کنند تا در حلقۀ استعمار غرب بمانند.

البته، در کنار استعمار و تاش برای استمرار نظام استعماری با استفاده 

که در  از تجارب فرهنگی، مدرنیته هم خودش داستانی دارد. تحوالتی 

کشور های استعمارگر و  نتیجۀ مدرنیته ایجاد شد فرهنگ جدیدی در 

کرد. دولت استعمارگر می تواند از ابزار و فناوری های  استعمارزده ایجاد 

کامًا منفعل  کشــــور های استعمارزده  کند، اما  جدید بیشــــتر استفاده 

هستند. اآلن، یکی از بزرگ ترین لوازم استعمار همین تلفن همراه است، 

که به یــــک ابزار ارتباط و پژوهش و یک منبع خبر تبدیل شده اســــت. 
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غرب، با داشتن حافظۀ جست وجوی جهانی، این مسئله را مدیریت 

می کند، اما کشور های دیگر کامًا منفعل هستند.

که چه اتفاقی در حال وقوع  در استعمار، شفافیت هســــت و می بینید 

کند؛ اما در  اســــت: یک طرف سلطه گر است و ســــعی می کند بهره کشی 

مدرنیته، مناسبات خیلی شفاف نیست و خیلی نمی توان مناسبات 

کرد چون همه تحت  طرف استعمارگر را-که دست باال را دارد-کشف 

تأثیر آن قرار می گیرند.

نکتۀ دیگـــــْر مسائل جامعه شناختی است. در جوامع قدیم، افرادی با 

عنوان حکیم، فرهیخته، ادیب، شــــاعر، یا طبیب طایه داران پویایی 

اجتماعــــی و متولیــــان اســــتقال، عدالت، نشــــر فضیلــــت، و دوری از 

بهره کشی بودند. آنان همواره برای جامعه اهمیت داشته و بر آن اثرگذار 

بودند. امروز، جامعۀ نخبگان خیلی تحت تأثیر مدرنیته و برنامه ریزی 

گاهی ابزار دشــــمن می شــــوند؛ بــــه جای اینکه بحث  غرب قرار دارند و 

بازگشــــت به خویش را پی بگیرند یا پاســــدار خویشتِن فرهنگی و دینی 

باشــــند، به دنبال بیگانگی و رها شدن از بسیاری از پایه های فرهنگی 

هستند. بنابراین، این بحث در چارچوب استعمار و مدرنیته و تحول 

در جامعۀ نخبگان اجتماعی بسیار موضوعیت دارد.

آقای زورق امامت را به عنوان مهم ترین بحث در زنجیرۀ اندیشه دینی 

مطرح کرده اند. به نظر من، اینجا دو مسئله هست: )1( توحید و تسلیم 

در برابــــر خالق جهان، )2( تســــلیم در برابر فرســــتاده های او. ربوبیت، 

نبّوت، و امامت با هم در یک زنجیره قرار دارند. این زنجیره خویشــــتن 

دینی را در نگاه شیعه تعریف می کند.

متأســــفانه، بعد از رحلت پیامبر؟ص؟ دســــتکاری در این زنجیره شروع 

کردند و به تحریف  که اقتدارگرا بودند از ابزار قدرت استفاده  شد. آن ها 
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وحدانیت، نبــــوت، و امامت پرداختند و برای آن جایگزین هایی پدید 

که »آیا  آوردنــــد. امروز، در جامعۀ عربســــتان این پرســــش وجــــود دارد 

که آقای محمد بن ســــلمان تبلیغ می کند دینی اســــت؟  مدرنیتــــه ای 

مشروع اســــت یا نیست؟ تعارضی با اســــام دارد یا ندارد؟« این سؤال 

برای همه وجود دارد. 

چند وقت پیش، تلویزیون ســــعودی یکی از افراد باالترین نهاد دینی 

که به این پرسش  کرده بود  کباُر العلماء( را دعوت  در عربستان )هیئت 

پاسخ دهد. ایشان گفت: »یکی از مهم ترین پایه های دینی ما پیروی از 

گر امیر 24ساعته در تلویزیون جلوی چشم همه زنا  خلیفه و امیر است. ا

کند، مشروب بخورد، و خاف بسیاری از مسّلمات دین را انجام دهد، 

گناه بزرگی اســــت«! یک وقت  کردن  کرد و اعتراض  بــــاز هم باید پیروی 

شــــما خوِد دین را اصل قرار می دهید، و یک وقــــت خلیفه را اصل قرار 

می دهید و همه چیز )از جمله، دین( را پای حکومت او قربانی می کنید. 

تکیه بر نمادهای پیش از اســالم برای انســان مســلمان ایجاد ناخود به جای 

خود است.
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چیزی که اآلن در جهان اسام وجود دارد همین مسئله است که برای 

گاهی فرهنگ تحت عناوین  گاهی دین و  حفظ مناسبات استعماری، 

مزّورانه دستکاری می شود.

آنچه عرض کردم یک نمونۀ حاضر در عربستان است. در منطقۀ عربی، 

حبیــــب بورقیبــــه را هم می بینیم. او بــــه روزه و نماز اعتراض داشــــت و 

علیه آن تبلیغ می کرد و به اصطاْح آن ها را زیر ســــؤال می برد و می گفت 

روزه با فرهنگ توســــعه در تعارض است یا نماز وقت انسان را می گیرد. 

گویا علت اینکه ما  که  گونه ای مطرح می شد  مســــائلی از این قبیل به 

عقب افتاده ایم همین نماز و روزه است. بورقیبه، با این فرهنگش، در 

کرد؟ یک  ُگلی به ســــر جهان اســــام زد؟ چه الگویی درست  تونس چه 

الگوی اســــتبدادی داشــــت که در نهایت در برابر حرکت مردم ســــقوط 

کرد. که جانشین او بود هم از تونس فرار  کرد-بن علی 

قذافی برای خودش کتاب سبز و فرهنگ خاّصی آورد. به قول خودش، 

کرد و بر شــــورا زیاد  یک مشــــارکت اجتماعــــی و حرکت شــــورایی ایجاد 

کید داشــــت. او بســــیاری از مفاهیم فرهنگی و دینی را زیر سؤال برد.  تأ

کرد، هیچ ابزاری برای  که ایجاد  در نهایت، با این کتاب سبز و فرهنگی 

حفظ جامعه ایجاد نکرد. متأســــفانه، نظام لیبی در مقابل حملۀ ناتو 

کشــــته شد. به هر حال، فرهنگ قذافی کشور لیبی  فروریخت و قذافی 

را حفظ نکرد و نتوانست الگوی پیشرفت ایجاد کند. درگیری اجتماعی 

کشور غرق در جنگ و  از سال 2011 م. تا اآلن در لیبی ادامه دارد، و این 

خون شده است.

در شیخ نشــــین های خلیج فارس، نفت فراوانی صادر می شــــود و پول 

فراوانی به دســــت می آید، ولــــی این ثروت جز افزایش وابســــتگی هیچ 

تحولــــی ایجــــاد نمی کند. تولید نفت بــــاال می رود و درآمد ملی بیشــــتر 
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می شود؛ اما غرب، با ابزار های جدید و تحت عنوان سرمایه گذاری، این 

پول ها را به چرخۀ اقتصاد غربی برمی گرداند.

گفته می شود دولت الجزایر، قبل از وابستگی به فرانسه، ده ها میلیارد 

دالر در بانک های فرانســــه داشــــت که معلوم نیست چه شد! در زمان 

قذافــــی، 100 و ُخــــرده ای میلیــــاد دالر به عنــــوان ذخیرۀ ملــــی لیبی در 

بانک های غربی بود. عراق هم همین وضعیت را داشت: گفته می شود 

170 میلیــــارد دالر در بانک هــــای داخل و خارج وجود داشــــت. صدام 

که از زمان صفویه و نادرشــــاه به حرم حضرت علی؟ع؟  همۀ هدایایی 

کاخ ریاست جمهوری برد، اما بعد از  کرد و به  آورده بودند را هم مصادره 

سقوط صدام، آمریکایی ها کّل آن ها را به آمریکا برده اند. برخی شیعیان 

که برده اند متعلق به  که بخشی از چیز هایی  کرده اند  در آمریکا شکایت 

آستان مقدس امیر المؤمنین در نجف است و باید برگردد. خیلی جالب 

گر کسی نسبت به مســــائل دینی حساسیت نداشت، همین  اســــت! ا

که بردند تمام  هم تمام می شــــد-کما اینکه بقیۀ پول ها و طا هایــــی 

کاخ ریاست جمهوری را  که  شده است. )البته آمریکایی ها قبول ندارند 

کرده و چیزی از آنجا به آمریکا برده اند.( غارت 

گونه ای در  کــــه همه به  خاصه، می خواهم بگویم روندهای سیاســــی 

بیگانگــــی فرهنگی، سیاســــی، اجتماعی، و دینی نقش داشــــتند یک 

الگوی قابل قبول برای پیشرفت جامعه یا یک جریان فکری قابل دفاع 

کارکردِی این پدیده را  ایجاد نکردند. خیلی خوب است که بتوانیم نوع 

که اآلن در منطقه مصداق پیدا کرده ریشه یابی کنیم.

اشــــعری: من تصور می کنم اینکه قبل از پیروزی انقاب اســــامی بحِث   

از خود بیگانگی و بازگشــــت بــــه خویش را به صورت ترجمــــه ای از اروپا 
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کردیم و جاذبه هم داشت به دلیل شــــرایط آن روز بود. در  کشــــور  وارد 

فرهنگ اســــامی، این دو عبارت اصًا معنا ندارد. ما بازگشت به خدا و 

نُفَسُهم.« 
َ
نساُهم ا

َ
ذیَن َنُسوا اهَّلَل َفا

َّ
َکال از خدا بیگانگی داریم: »ال َتکونوا 

از اول عالم خلقت همین طور بوده اســــت. مشکات از لحظه ای بر بشر 

کرد. طبیعت بشــــر اتصال به خداســــت.  که خدا را فراموش  نازل شــــد 

که به خــــوِد او اتصال دارد.  کرده  خداوند تعالی انســــان را طوری خلق 

تــــا وقتی این اتصال باقــــی بماند، از همۀ ظرفیت هــــای الهی برخوردار 

ی اهَّلل«-که عبارات دیگری نظیر آن هم هست. 
َ
لُت َعل

َ
می شــــود: »َتَوّک

کیســــتِی خود را فراموش می کند و  هرقدر انســــان از خداوند دور شود، 

طبیعتًا تحت تأثیر قدرت ها، تبلیغات، زر، زور، و تزویِر روز قرار می گیرد.

گر قرار اســــت این واژه ها در جامعۀ جمهوری اســــامی تعریف شــــود،  ا

بایــــد به قرآن و روایات برگردیــــم و درد و درمان بشــــر را از قرآن و روایات 

که زده  که این حرف هایی  بگیریــــم. برای اینکه این تصور پییش نیاید 

می شــــود انتزاعی اســــت و در واقعیت بیرونی جوامع بشــــری اتفاقات 

گذاشــــت و انقاب اسامی  دیگری می افتد، خداوند بر نســــل ما مّنت 

که هرجا خدا حاضر باشد، قدرت  ایران پیروز شد. این به ما نشان داد 

که برای بشــــر متصّور است به وجود  و عزت و همۀ خوبی های دیگری 

که به اســــام اعتقاد دارند معرفی  کسانی  می آید. شــــاید وظیفۀ اصلی 

کّل جامعۀ بشــــری است. من اآلن بحث  کردن اســــام ناب در  و پیاده 

که عرض می کنم یک  حکومت ندارم. حکومت نسبت به این نکته ای 

بحث تَبعی است.

در همین فلسطین، حکومت خودگردان بدون توجه به رسالت و تکلیف 

کره می کرد. در آنجا اتفاقی افتاد و بزرگانی مثل سردار  الهی ســــال ها مذا

ســــلیمانی به میدان آمدنــــد و تحولی به نفع جامعۀ فلســــطینی پدید 
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آوردند. طّی 11 روز، ساختار قدرت در اسرائیل یک تَرک جدی برداشت. 

َبیُت الَعنَکبوِت.« شاید دالیلی داشت که فلسطینی ها 
َ
وَهَن الُبیوِت ل

َ
»ِاّنَ ا

گر فرصت داشتند و درگیری ادامه پیدا می کرد، به نظرم  متوقف شدند؛ ا

که »20  چیزی از اســــرائیل باقی نمی ماند، و وعدۀ مقــــام معظم رهبری 

که بخواهید چیزی بگویید« خیلی زودتر به  ســــال دیگر شما نیســــتید 

گر یادتان باشد،  وقوع می پیوست. انقاب اسامی هم همین طور بود. ا

می گفتیم انقاب اسامی با نام خدا شروع شد. محور همۀ صحبت های 

حضرت امام؟ق؟ و مقام معظم رهبری همین است.

گر جامعــــه قدرت و عزت و همۀ خوبی ها را می خواهد، باید به خدا رو  ا

بیاورد. مشــــکل جامعۀ بشری، اعم از جامعۀ اروپا و آمریکا و کشور های 

که از خدا غافل شده اند. غفلت از خدا باعث شده  اســــامی، این است 

که وقتی کوچک ترین تلنگری به جامعه زده می شود خطر فروپاشی به 

وجود آید. این موضوع در همه جا مصداق دارد.

بنابرایــــن، به نظرم می رســــد نکتۀ اولیۀ بحث ما بایــــد از خدا بیگانگی 

گر با این تحلیل پیش برویم،  و در مقابل آن بازگشــــت به خدا باشــــد. ا

که از اول عالم خلقت تا امروز در جامعۀ بشری اتفاق  همۀ ماجرا هایی 

کردن راه حل های نجات جامعۀ بشــــری قابل  افتاده اســــت برای پیدا 

تبیین و تفسیر است.

کاظــــم زاده: من چند نکتــــه را به عنوان تکمیل یا نقد عــــرض می کنم. از   

که  کنیم  کار  گفتند چــــه  که  صحبت هــــای آقای زورق شــــروع می کنم، 

بازگشت به خود به بازگشت به ارتجاع تبدیل نشود تا از درون آن داعش 

و تکفیر بیرون بیاید. ایشان در بخش دوم صحبت های خود به چرایِی 

کردند و از پروژه ای صحبت  کشــــور های اســــامی اشــــاره  عقب ماندگی 
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که انگار فقط علیه کشــــور های اسامی طراحی شده و طّی چند  کردند 

قرن گذشته بی وقفه ادامه پیدا کرده است.

گفتم. کنار جهان اسام، از آمریکای التین هم  ق: من، در  زور  

کاظم زاده: به نظرم ُبعد دوم آن بسیار برجسته بود. می خواهم در اینجا   

کنم: به دو نکته اشاره 

)1( روند و هجمه ای که به بیرون شروع شد پروژه بود یا پروسه یا ترکیبی 

از این دو؟

، مبدأ این هجمه را باید در تاریخ پیدایش دولت ها بدانیم. 
ً
)2( ظاهرا

کنــــون از آن ها نام می بریم سیســــتم های سیاســــی  که ا دولت هایــــی 

کمیت را با هم  که چهار مؤلفۀ زمین، حکومت، ملــــت، و حا هســــتند 

دارند. معاهدۀ وســــتفالی در نیمۀ دوم قرن هفدهم پایه گذاری شــــد. 

که اساســــًا نظام دولت نداشــــتیم، چگونه قابل  اتفاقات قبــــل از آن، 

توجیه است؟

ق: چگونه می توانیم بگوییم که دولت نداشتیم؟ زور  

کاظم زاده: به این شکل نبود؛ به صورت امپراتوری بود.  

که  ق: اآلن هم امپراتوری اســــت! خودشــــان می گویند امپریالیسم،  زور  

همان امپراتوری اســــت. قرارداد وستفالی برای دین زدایی از اروپا بین 

که این ها مطرح می کنند  کمان سکوالر اروپا نوشته شد. هر ادعایی  حا

معلوم نیست که با واقعیت تاریخ هماهنگ باشد.
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کاظم زاده: آن مؤلفه ها قبل از امپراتوری هم بوده است، اما امپراتوری ها   

مرز های ثابت و مشخص نداشتند. دولت ها مرز های مشخص دارند، 

اما مرز های امپراتوری ها باز و بسته می شد: وقتی قدرت داشتند حمله 

می کردند و سرزمین می گرفتند.

ق: آیــــا آمریــــکا در همین قــــرن بیســــتم-و نه قرن شــــانزدهم-به  زور  

سرزمین های مختلف حمله نکرده است؟

کاظم زاده: نه به صورتی که الحاق و توسعۀ سرزمینی داشته باشد. اتفاقًا،   

تفاوت بیــــن امپراتوری های قبلی و-به تعبیر شــــما-امپراتوری های 

که توسعۀ قبلی ها توسعۀ سرزمینی بود، ولی اآلن  امروزی همین است 

سرزمینی نیست و شیوه های جدیدی مانند امپراتوری رسانه ای وجود 

دارد.

کمان یمن دست نشاندگان ساسانیان بودند.  ق: به طور مثال، حا زور  

که ادعای  کم یمن نوشــــت و گفت مردی را  خســــروپرویز نامه ای به حا

پیامبری کرده دستگیر کند! مسئلۀ تحت الحمایگی همیشه بوده است. 

که ما باید از جهان و  که ما را از خود بیگانــــه می کند تصویری را  قدرتــــی 

تاریخ داشته باشیم تعیین می کند.

کاظم زاده: شــــما داریــــد تاریخ پژوهی انجام می دهیــــد. از آن منظر، من   

چون تخصص ندارم وارد نمی شوم. حتمًا صحبت های جناب عالی از 

آن منظر قابل دفاع است. منتها از منظر تاریخ روابط بین الملل، نظام 

سرمایه داری حدود یک قرن قبل از تشکیل نظام دولت ها به وجود آمد 
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کرد و ســــوار موج نظام دولت ها شد و  و از اواســــط قرن شــــانزدهم رشد 

همۀ جهان را درنَوردید.

ق: یعنی هجمه تنها علیه کشورهای اسامی نبود. زور  

کاظم زاده: هجمه علیه هر نظامی غیر از سرمایه داری بود. با توجه به اینکه   

کم فئودالی بودند، اولین شکار نظام  در آن مقطع بیشتِر نظام های حا

ســــرمایه داری بلعیدن نظام های فئودالی و تبدیل آن ها به نظام های 

کشــــور های دیگر  شبِه ســــرمایه داری بود. این هجمه در ایران و خیلی 

کشور ما به  انجام شــــد. همین اآلن هم ریشۀ بســــیاری از جریانات در 

کشــــور و ایجاد اقتصاد نفتی و نابودی  کردن اقتصاد  سیاست تک پایه 

کشاورزی )از طریق آنچه »اصاحات ارضی« نامیده شد( برمی گردد. در 

کودتای نظام ســــرمایه داری علیه نظام ارباب- واقع، اصاحات ارضی 

که مسائل خاّص خودش را داشت. کم بود  رعیتی حا

کشور های اسامی محدود  گیر شد اواًل به  که می فرمایید فرا هجمه ای 

نبود و ثانیًا بخشی از آن حالت پروژه و بخش دیگر حالت پروسه داشت. 

چرا پروسه؟ به دلیل اینکه نظام های سرمایه داری دوست دارند همه جا 

سرمایه داری باشد، اما خیلی از ملت ها هم در انتخاب های خودشان به 

کشور ما، بعد از مدت ها، به جایی  دنبال این نظام می روند. در همین 

رسیده ایم که تقریبًا همه چیز بر منطق نظام سرمایه داری افسارگسیخته 

رها شده است: َمســــکن را رها می کنند تا قیمت ها اوج بگیرد و این اوج 

گران شــــود  که  گرفتن باعث جذب ســــرمایه شــــود؛ برق را رها می کنند 

و ســــرمایه به ســــوی تولید برق برود. بعضی از مسئوالن کشور ما این را 

می گویند و شاید تا حّدی این گونه عمل هم می کنند.
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کشور های  که سرآغاز بدبختی  که در بحث شما بود این است  نکته ای 

اسامی هجمه و فشــــار های خارجی بوده است. دربارۀ توسعه یافتگی 

گســــترده ای مطرح و ادبیات  کشــــور ها، بحث های  یا توسعه نیافتگی 

که منشأ  بسیار غنی ای تولید شده است. من همیشه در پی این بودم 

که ضّد امپریالیسم  ج اســــت یا در داخل. آن ها  توسعه نیافتگی در خار

بودند و دیدگاه چپ داشتند می گفتند منشأ در خارج است، اما برخی 

می گفتند منشأ در داخل است.

گرفتار قطع برق هســــتند. یقیــــن بدانید فردا  کشــــور مــــا مردم  اآلن در 

مشــــکل آب هم خواهیم داشــــت. آیا اینکه در ایــــران آب را با مصیبت 

تصفیه می کنند اما مقدار زیادی آب تصفیه شده از سیفون دستشویی 

کرده است، یا خودمان  به فاضاب می رود را امپریالیسم به ما تحمیل 

نتوانسته ایم انتخاب درستی در مصرف بهینه داشته باشیم؟ در کشور 

ما، تقریبًا دو برابر استاندارد های جهانی از آب های زیرزمینی برداشت 

می شود. این ذخایر طّی سال های طوالنی انباشته شده و سال ها طول 

کشور  که دوباره ُپر شــــود. آیا اینکه طبق آمار  مردم به شمال  می کشــــد 

کسن  مهاجرت می کنند را امپریالیسم تشویق کرده است؟ امروز حتی وا

کرونا  کرونا در ایران عادالنه توزیع نمی شــــود. یکی از بســــتگان ما درگیر 

شــــده بود و برای بستری او در بیمارستان جا پیدا نمی شد! بیشترین 

آمار تلفات رانندگی در دنیا مربوط به ایران است. آیا امپریالیسم باعث 

عدم رعایت فرهنگ رانندگی و مشکات بهداشتی شده است؟

البته، خارجی ها در مواردی برخی از زیربنا ها را در ایران بد گذاشته اند. 

کامــــًا یک نیاز  مثــــًا، اصاحات ارضــــی اصًا نیاز داخلــــی ایران نبود و 

کرده  که صدها سال به آن نظام عادت  کشور ما،  سرمایه داری بود. در 

کردند، فروپاشی ایجاد شد؛ هنوز هم بعد از  بود، وقتی نخ تسبیح را باز 
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که در چنین  کشور دارد هزینۀ آن را می پردازد. درست است  چند دهه 

که باعث  مواردی نظام سرمایه داری پوست خربزه ای را وسط انداخت 

لغزندگی های متمادی شــــد، اما از طرف دیگر هزاران مشکل و چالش 

کلی و بــــه هم خوردن  دیگــــر هم هســــت. عدم اولویت بنــــدی دقیق و 

نظام های ارزشــــی یا بحث اپیدمی دروغ )که به تازگی به آن پرداختیم( 

که اساســــًا به خارج ارتباط ندارد و  کرده  مصیبت های جدیدی ایجاد 

منشأ آن داخلی است.

گر بازگشت به  که ا بنابراین، من تعبیر آقای اشعری را بیشتر قبول دارم، 

خدا مبنا بود ما خیلی از این مشکات را نمی داشتیم. چرا بازگشت به 

خود ممکن است باعث مشکل شود؟ به خاطر اینکه در تعریف از خود 

مشکل هســــت. هر کس خود را طبق خواسته ها و ارزش های خودش 

تعریف می کنــــد: وهابی ها خود را یک جور تعریــــف می کنند، ِاخوانی ها 

یک جور، شیعیان یک جور، و همین مسئله باعث اختاف و دعوای 72 

ملت می شود.

با این همه، تعابیری از اسام هست که شاید خیلی هم سیاسی نشده 

و بسیار اثرگذار بوده است. در تخصص من نیست که وارد جزئیات شوم؛ 

که موالنا، حافظ، و سعدی از اسام  ولی در حّد فهم خودم، تفســــیری 

ارائه کرده اند هنوز هم کامًا جواب می دهد. چرا؟ به خاطر اینکه این ها 

که بود منتقل  کلّیت اســــام را آن جــــور  اســــام را قالب بندی نکردند و 

کردند. هر فرقه ای شــــعر موالنــــا را بخواند از آن لــــذت می َبرد؛ هر کس، 

کتاب های ســــعدی را بخواند لذت می برد. به  چه شــــیعه و چه ُسنی، 

تعبیر من، بازگشت به خویش یعنی بازگشت به اسام-که قاعدتًا، باید 

پاسخگوی همۀ شرایط آینده باشد. بازگشت به خویش بیشتر می تواند 

مشکل ساز باشد. من، به جای آن، ساختِن آینده را پیشنهاد می کنم.
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رویوران: وقتی از بازگشــــت به خویشــــتن صحبت می کنیم، ســــؤال اول   

که »کدام خویشتن؟ خویشــــتِن تاریخی؟ خویشتِن دینی؟  این اســــت 

خویشتِن فرهنگی؟ خویشتِن همگام و هماهنگ با مدرنیته و پذیرش 

تحوالت جهانی؟« به نظرم، این ســــؤال مهمی اســــت. هر جامعه باید 

اول خوِد بازگشت به خویشتن را تعریف کند.

دکتر شــــریعتی بازگشــــت به خویش را به عنوان بحــــث فرهنگی-دینی 

گر با توجه به تحوالت جهانی همین مبنا را قبول  کرده اســــت. ا مطرح 

کردند.  که آقای اشــــعری مطرح  کنیم، شــــاید به همان چیزی برگردیم 

گرایی و از خدا بیگانگی را در جوامع  داســــتان های قرآن دو بحث خدا

مختلف مطرح می کند. چرا بســــیاری از جوامع از خدا دور شــــده اند؟ 

مجموعه ای از مسائل در قرآن مطرح شده است، که یکی از آن ها بحث 

تعصب اســــت. خیلی ها می گویند: »پدران ما این گونه بوده اند و ما هم 

باید باشیم«؛ نسبت به ُسنت ها و حفظ وضع موجود تعصب دارند.

یــان نفــی ارتــداد از امامــت محمدی و آری بــه امامت محمــدی از »نه«ی  جر

فاطمه؟اهع؟ و علی؟ع؟ آغاز شد.
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گاهی قرآن به عدم تعقل و ماندن در اســــارت ُســــنت های غلط اشــــاره 

گاهی  گاهی به دنیا  گرایی و فراموشــــی مرگ اشــــاره می کند،  می کنــــد، 

انحــــراف فکری را به عنــــوان مبنای از خدا بیگانگــــی مطرح می کند، و 

کمان را مطرح می کند. فرعــــون می گوید: »من  گاهی ُسنت ســــازی حا

کنم. این ها دارند شما را  می خواهم شما را به جامعۀ مطلوب هدایت 

که چرا  منحرف می کنند«! مجموعه ای از مسائل در قرآن مطرح شده 

انسان از خدا دور می شود.

که ما چگونــــه می توانیم چارچوب  نکتۀ مهم، به نظر من، این اســــت 

فکری مطلوبی را بر اســــاس خدا-یگانگی عقانی و انسان محور تعریف 

کنیم. شما نمی توانید مدرنیته را نفی کنید چون بخشی از رفاه و زندگی 

گرایِی انسان محور می تواند جامعۀ  انســــان به آن مربوط است. آیا خدا

مطلوبی در دنیا ارائه دهد؟ به نظرم می تواند، چون ُبعد انسانی آن به 

که  که می تواند بقیۀ جوامــــع را جذب کند-همان طور  گونه ای اســــت 

بحث امام زمان؟جع؟ با عدالت به عنوان یک موضوع انسانی مطرح 

شده که توان جذب جهانی پیدا می کند.

موی آغاز 
ُ
ارتداد از اســالم از حلقۀ ابوســفیان و حزب مخوف و مخفِی ا

شد.

ما باید بیشــــتر در تعریِف بازگشت به خویش و جامعۀ مطلوب اندیشه 

که دکتر شریعتی این  گفت، ولی آن زمان  کنیم. خیلی دقیق نمی توان 

مسائل را مطرح می کرد، مدرنیته به شکل امروزی نبود. به قول تافلر، 

ما اآلن در موج ســــوم مدرنیته هستیم. در موج سوم، تولید دانایی به 

حّدی باالست که در مدت بسیار کوتاه تحوالت عجیبی اتفاق می افتد. 
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گرایی را در جهان امروزی با محور انسانی-که درگیر  اینکه بتوانیم خدا

مدرنیته است-مطرح کنیم و معادلۀ جدیدی بسازیم کار بسیار بزرگی 

است.

که این صحبت ها  ق: صحبت های خوبی مطرح شــــد. می دانیــــم  زور  

مقدمه اســــت و همــــه داریم از هم یاد می گیریــــم. این یک جور تمرین 

اندیشــــه ورزی اســــت. در همۀ صحبت هــــا، نکات قابــــل توجه وجود 

داشت.

بازگشت به خدا یک موضوع اعتقادی و به عقیدۀ ما عاج همۀ دردهای 

بشــــر است. البته، بازگشــــت به خدا با بازگشــــت به خویش تنافر ندارد 

گر فطرت الهی انســــان را به عنوان خویشتِن او در نظر بگیریم. فرآیند  ا

بازگشــــت به خویش در عصر ُپســــت مدرن یک فعل و انفعال اجتماعی 

است که الزامًا همیشه خوب یا بد نیست ولی پدیده ای است که هست 

و آن را باید به مســــیر بازگشت به خویشــــتن الهی و فطرت الهی انسان 

هدایت کرد.



I 000181, Zoraq

در افغانستان چه می گذرد؟

انتقال نیروی نظامی آمریکا به اردن مسئلۀ مهّمی است.

رویوران: عربها ]رژیم های سرسپردۀ عربی[ برای آمریکا مهم نیستند.

آمریکایی ها در افغانستان به دنبال آشوِب هدایت شده هستند.

کار آمریکا  کردن چین به  شــــفیعی: یک افغانستان باثبات و مسئول برای آســــیب پذیر 

نمی آید.

کــــه اجزای آن با چســــب به هم  کابــــل یک دولت قراردادی اســــت  دولت مســــتقر در 

چسبیده اند!

مازهی: آنچه طالبان انجام می دهد خارج از توافق دوحه نیست.

کابل تا سقوط دولت اشرف غنی ادامه خواهد یافت. فشار نظامی بر 

آیا افغانستان بخشی از معاملۀ آمریکا و روسیه خواهد بود؟

مسئله این است که افغانستان باید مدیریت شده در بحران بماند، اما نه به گونه ای که 

برنده اش چین، روسیه، یا ایران باشند.

زارعی: من احتمال توافق طالبان با عبداهلل را صفر می دانم.

در افغانستان چه می گذرد؟

یوران، سعداهَّلل زارعی،  با حضوِر علی اکبر اشعری، حسین رو
محمدحسن زورق، نوذر شفیعی، احمد کاظم زاده، پیرمحمد مالزهی

میــــزگــــرد مــــاه
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رویوران: بســــم اهلل الرحمن الرحیم. این جلســــۀ ما در مورد افغانستان   

اســــت.  پرســــش های زیادی دربارۀ مسائل افغانســــتان مطرح است. 

اولین پرســــش در مورد عقب نشــــینی آمریکا و ناتو از افغانستان است، 

که ظاهراً اولویت تضاّدش فعًا چین  که پرســــش بزرگی اســــت. آمریکا، 

اســــت، چرا از افغانستان عقب نشینی می کند؟ با توجه به اولویت های 

سیاســــی اش، قاعدتًا باید در این محیــــط بماند تا نقش تخریبی علیه 

کند. آیا آمریکا عقب نشینی می کند  چین را از جغرافیای افغانستان ایفا 

کار را انجام دهد؟ تا با یک نیروی نیابتی )یعنی طالبان( 

آیا برنامۀ خاّصی در افغانســــتان هست؟ افغانستان-به دلیِل داشتن 

مرز مشترک و قرابت های فرهنگی، زبانی، تاریخی، و تمدنی با ایران- 

با امنیت ملی ما ارتباط مســــتقیم دارد. ما باید بدانیم در افغانســــتان 

چه می گذرد و حوادث به چه سویی در حرکت است. این جلسه برای 

پاســــخ به این سؤال ها تشــــکیل شده اســــت. امیدوارم بتوانیم به این 

سؤاالت پاسخ مناسب بدهیم.
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ق: در ادامــــۀ فرمایــــش آقــــای رویــــوران، نکاتــــی را خدمتتان عرض  زور  

می کنم.

)1( انتقال نیرو های آمریکا از قطر به اردن مســــئلۀ مهّمی اســــت. قطر، 

کشور  کنار بحرین، مرکز پایگاه دریایی آمریکا در منطقه اســــت. این  در 

به عنوان یک شــــبِه جزیره موقعیت دریایی ویژه ای دارد. ممکن است 

بخشــــی از پایگاه دریایی آمریکا به بحرین منتقل شده باشد. در اخبار 

آمده نیرو های آمریکایی به اردن می روند، با این توجیه که »از دسترس 

گزارشی است که ما در اخبار آشکار  موشک های ایرانی دور شوند«! این 

می بینیم و به خبر های پنهان دسترسی نداریم.

اســــتقرار این نیروها در اردن آن ها را از جانب موشک های ایرانی ایمن 

کیلومتــــر را می زند، ولی  نمی کنــــد چون موشــــک های ایرانی تا دو هزار 

کرده اند. آن ها این طور توجیه 

که اشــــاره فرمودند، اعام خــــروج آمریکا از  )2( نکتــــۀ دوم، همان طــــور 

کرده اند  افغانســــتان اســــت. ظاهرًا، برای بعد از خروج هم برنامه ریزی 

که طالبــــان جای آمریکا را در افغانســــتان را بگیرد. دولت افغانســــتان 

که با طالبان می جنگد ولی برخی مناطق را به ســــادگی  اعام می کنــــد 

از دســــت می دهد؛ یعنی مأموران امنیتی افغانستان به سادگی خارج 

شده و نیرو های طالبان وارد می شوند. اما چرا طالبان در باریکۀ شرق 

افغانســــتان )که با چین هم مرز اســــت( متمرکز شده است؟ اتفاقًا، آنجا 

نقطۀ ضعف چین است چون نزدیک کاشغر است. هرچه از پکن به غرب 

کســــتان و تاجیکستان، مسلمان  بیایید، مخصوصًا در نوار مرزی با پا

گذاشته و می خواهد چین  بیشتر اســــت. آمریکا روی این نقطه دست 

کند. این امری واضح اســــت و تحلیل نیست؛ قبًا هم در این  را تهدید 

زمینه خبر هایی داشته ایم.
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)3( مســــئلۀ دیگر جنگ دکل ها در عراق اســــت. داعش دارد خطوط 

کار در  مواصاتــــی الکتریکی عراق را به شــــکل نظام مند می زنــــد. این 

حکــــم مقدمه چینی برای جنگ اســــت. اینکه فقــــط دکل های برق 

را می زنند یــــا خطوط انتقال برق از ایران به عــــراق را زده اند بی دلیل 

نیست.

کشور است. با همسایگی  )4( مســــئلۀ دیگر فقر ژئوپلتیک ما در شــــرق 

طالبان با مرز های ما، این فقر ژئوپلتیک هر لحظه می تواند فعال شود. 

نمی گویم حتمًا این طور می شود و این جزء نقشۀ آمریکاست، ولی فقر 

ژئوپلتیک انکار ناپذیر است.

)5( نکتۀ دیگر اینکه همیشــــه خطر ما را از شــــرق تهدیــــد می کند، نه از 

که می خواست به نقطۀ قّوت ژئوپلتیک  غرب. مشــــکل صدام این بود 

ما بزند و نتوانست!

)6( نکتۀ دیگر ضعف ژئوپلتیک شــــیعه در افغانســــتان است. شیعه در 

گر طالبان در افغانستان  مرکز افغانستان و بامیان و کابل متمرکز است. ا

منتشر شود، ممکن اســــت این ضعف ژئوپلتیک در آینده برای شیعه 

مشکل ساز شود.

باید همۀ این اتفاقات را در یک بســــته دید و روابــــط احتمالی آن ها را 

بررسی کرد. احتمااًل، سرچشمۀ همۀ این اتفاقات در آمریکاست. ما باید 

گسترش  که چه رابطه ای بین خروج آمریکا از افغانستان،  کنیم  کشف 

طالبان در افغانســــتان، انتقال نیرو از قطر به ســــوریه، و زدن دکل های 

کشف  که در دست داریم برای  برق در عراق وجود دارد. واقعیت هایی 

کم اند. ممکن است دچار خیال پردازی شویم و احتیاج داریم  کّل پازل 

که واقعیت های بیشتری را بدانیم.
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گفته اند آمریکا  کنیم. دوست عزیزی  کتفا  نباید به توجیهات موضعی ا

که ایران هراسی  که ایران هراسی را افزایش دهد، در حالی  به اردن رفته 

به انتقال نیروی نظامی به اردن نیاز ندارد؛ یا منابع آمریکایی می گویند 

آمریکا به اردن رفته تا از موشک های ایران دور باشد، اما این هم خیلی 

که در  کلی از تحوالتی  با واقعیت ســــازگاری ندارد. ما باید به یک تبیین 

آینده در راه است برسیم تا غافلگیر نشویم.

که تحوالت شــــرق  رویــــوران: آقای زورق ما را به ســــطح کان تری بردند   

کشــــور را باید با هم دید. این درســــت اســــت. هرچند موضوع  و غرب 

گزیرم چند جملــــه در حوزۀ  گفت وگوی ما افغانســــتان اســــت، مــــن نا

کنم. اتفاقــــًا، رفتار  آمریکا در منطقه  تخصصی خودم خدمتتان عرض 

کشور  ســــؤال برانگیز است. آمریکا ســــامانه های تاو و پاتریوت را از چهار 

کرد و به شرق آسیا برد. حدود 80  اردن، عراق، کویت، و عربستان جمع 

که در بحرین مستقر  درصِد ناوگان ششم را-که بیش از 40 سال است 

کار اولویت آمریکا را نشان می دهد. است-به شرق آسیا بردند. این 

یکا به اردن مسئلۀ مهّمی است. انتقال نیروی نظامی آمر
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کرده و به  ایران یک قدرت موشــــکی است. اینکه تاو و پاتریوت را جمع 

اردن برده اند برای مقابله با توان موشکی ایران و دفاع از امنیت اسرائیل 

است. عرب ها اصًا برای آمریکا مهم نیستند؛ اسرائیل مهم است. ولی 

جابه جایی نیروی زمینی از قطر بــــه اردن معنای زیادی ندارد. نیروی 

کاری می تواند بکند؟ می تواند در قرارگاه مســــتقر در اردن  زمینی چــــه 

کند. همین مســــئله سؤاالت زیادی ایجاد  حوادث ســــوریه را مدیریت 

کار می کند. که آمریکا در غرب کشور ما چه  می کند 

حــــاال به خوِد افغانســــتان برگردیم. فرمودید طالبــــان بدون جنگ به 

کز استان ها همچنان در دست دولت است.  شــــهر ها وارد می شود. مرا

مثل شیوۀ مائو تسه تونگ، طالبان از روستا شهر ها را محاصره می کنند 

 هم اعام کردند که به کابل 
ً
کز استان ها دست نمی زنند و اخیرا اما به مرا

حمله نخواهند کرد. چرا؟ همۀ این ها محّل سؤال است.

شفیعی: یک نکته بگویم. ما در کتاب ها دربارۀ تصمیم گیری غیِر منتظره   

)unexpected decision-making( می خوانیم. من می گویم آمریکا باید 

با طالبان بجنگد ولی می بینم با آن همکاری می کند، یا آقای رویوران 

کار طور دیگری پیش می رود.  گرفته شود ولی  می گویند تصمیمی باید 

که جا دارد دربارۀ آن ها به لحاظ  این ها تصمیمات غیِر منتظره اســــت، 

گر  که ا کرزای، برخــــی تعجب می کردند  کنیم. راجع به  تئوریــــک بحث 

کار  کند؟ این اتفاقات در  آمریکا او را آورده است، چرا دوست دارد با ایران 

عالم سیاست می افتد.

فرض کنید ما همان کلّیت را داشته باشیم و با متخصصان امر آن را مورد 

کنیم. اآلن، ابهام اول را  توجــــه قرار دهیم و بعد در مورد جزئیات بحث 

باقی بگذاریم و فعًا به افغانستان برویم. ما می توانیم نقاط عزیمتی در 



74
حۀ

صف
 /

72
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

بحث داشته باشیم. من نقطۀ عزیمت را اجاس دوحه می دانم، که در 

که  گرفته شد: )1( توافق بین طالبان و آمریکا، )2( توافقی  آن دو تصمیم 

ذیل توافق اول بین دولت افغانستان و طالبان منعقد شد.

کردند. آمریکایی ها  کــــره و توافق نامه ای را امضــــا  طالبــــان و آمریکا مذا

می گویند طالبان آن را اجرا نکرد و طالبان هم می گوید آمریکا بخش هایی 

کره یا به توافق نرسیدن برای  را اجرا نکرد، ولی اصل اساســــی عدم مذا

کره بین طالبان و دولت افغانستان است. ریشۀ مشکات از اینجا  مذا

شروع می شود. این یک سرنخ اولیه بود.

گام به عقب برمی گردم. اساسًا، چرا آمریکایی ها از افغانستان  من یک 

که باید روی آن انگشت  خارج شدند؟ این یک ابهام استراتژیک است 

بگذاریم-البته، این ابهام فعًا از ضعف اطاعاتی من ناشی می شود، 

و ممکن اســــت دوســــتان پاســــخی برای آن داشــــته باشــــند. به قول 

کشف شــــده متوجه می شــــویم،  که ما از اطاعات  آقای زورق، آن طور 

آمریکایی ها به دالیلی افغانستان را ترک کردند.

از بایدن شروع می کنم. ترامپ هم همین عقیده را داشت، ولی بایدن 

کرد: »جنگ های بی پایان«. در افغانستان،  با یک عبارت آن را تئوریزه 

آمریکایی ها تقریبًا 2500 نفــــر، نیرو های امنیتی بخش خصوصی 3800 

نفر، و کشــــورهای شــــریک در ائتافی که در افغانستان بودند )و عمدتًا 

اعضای ناتو هستند( 1500 نفر کشته دادند. 

کشــــور  از ســــال 2001 م. تا اآلن، آمریکایی ها 2/29 تریلیون دالر در این 

کردند و حدود 50 هزار نظامی در این کشــــور کشــــته شد. این ها  هزینه 

بــــرای چه اتفــــاق افتاد؟ چه نتیجه ای حادث شــــد؟ ایــــن وضع تا کی 

کند؟ جنگ بی پایان این بود؛ آیندۀ این جنگ  می توانست ادامه پیدا 

مبهم بود.
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گر این  نکتۀ دوم ویتنامی شدن جنگ است. برخی می گفتند: »حتی ا

که بتوانیم از این باتاق موفق بیرون  کردیم، آیا امکان دارد  همه هزینه 

که جنگ انگلیس و افغانستان  گفت همان گونه  بیاییم؟« شاید بتوان 

ابهــــت انگلیس را فروریخــــت و جنگ شــــوروی و افغانســــتان ابهت و 

عظمت شوروی را فروریخت، این جنگ عظمت آمریکا را فرومی ریخت 

و یک ضربۀ پایانی به آن می زد. به هر حال، این جنگ 20 ســــال طول 

کشیده است. این نگرانی برای آمریکایی ها وجود داشت.

گر مانــــدن آمریکایی ها به تکرار تجربۀ  گر این جنگ بی پایان اســــت و ا ا

که علیه آمریکا  ویتنام منجر می شــــود، با در نظر داشــــتن تهدید هایی 

متصّور است، چه باید کرد؟

یک ایده خروج مسئوالنه است. از سال 2015 م.، آمریکایی ها مسئولیت 

دفــــاع و جنگیدن را به عوامل افغانســــتان دادند و پشــــتیبانی هوایی 

گرفتنــــد. این چیز جدیدی  و تأمین ســــاح و آموزش را خــــود بر عهده 

که 250-300 هزار نیروی ملی و 60  نیســــت. فرض آمریکایی ها این بود 

هزار تکاور یا نیروی ویژه در افغانســــتان می توانند با پشــــتیبانی از این 

که )1( به خاطر  گرفتند  کار هــــا را انجام دهند؛ بنابراین، تصمیم  نیروها 

آن دو نگرانی خارج شوند و )2( برای جبران کوتاهی ها، به حمایت های 

که در سال 2022 م.  کرده است  کنگرۀ آمریکا تصویب  خود ادامه دهند. 

در چارچوب همین تصمیم 3/3 میلیارد دالر به افغانستان اختصاص 

دهد. این هم یکی از نکات ابهام است.

عمًا، عرصۀ زمینی و پشــــتیبانی هوایی و پهپاد ها به ارتش افغانستان 

سپرده شد. برخی می گویند از ازبکستان و تاجیکستان پایگاه خواستند 

کرده اند. نقش روسیه  و به آن ها ندادند، ولی ظاهراً با روس ها توافقاتی 

و آمریکا در این قضیه خیلی مهم است. اتفاقاتی که بین روسیه و آمریکا 
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در حال وقوع است چیست و در افغانستان چگونه معنا پیدا می کند؟ 

کردند. این یک راه بود  روس ها با آمریکایی ها در افغانســــتان همکاری 

کنند. که بتوانند از دستاورد ها دفاع و از آسیب ها نجات پیدا 

چیزی که من دربارۀ سیاست آمریکا تصور می کنم این است که آن ها در 

در افغانستان به دنبال آشوب هدایت شده هستند. آمریکایی ها، بسته 

کار انجام می دهند: )1( تولید  به منافعشان، در برخورد با بحران ها سه 

بحران، )2(  مدیریت بحران، )3( حّل بحران.

که به خوبی به  چرا من می گویم این سناریو وجود دارد؟ یک دلیِل آن، 

کردید، چین است. من اعتقاد دارم در تحلیل ها باید سطح  آن اشــــاره 

کان را ببینیــــم. اتفاقــــات ُخرد ذیل یک بازی بزرگ حادث می شــــود. 

گر قرار  که شما پرسیدید و ابهام بجایی است: ا این همان سؤالی است 

اســــت آمریکا با مهم ترین دشــــمن خود، چین، درگیر شود، چرا از یکی 

کلیدی ترین کشور ها به راحتی خارج می شود؟

گزینــــه دارد: )1( داِم جنــــگ یا وقوع  آمریــــکا در برخــــورد بــــا چین ســــه 

درگیری هــــای نظامــــی، )2( تلۀ چرچیــــل یا جنگ ســــرد، )3( مدیریت 

 )C2( کنار چین در قالب یک کنسرت دوجانبه مشــــترک امور جهان در 

گزینۀ اول برای آمریکا پذیرفتنی نیســــت چون   .)G2( گروه دوجانبه یا 

که آمریکا و  گزینۀ سوم به این معناست  هزینۀ جنگ بسیار باالســــت. 

چیــــن در ادارۀ امــــور جهان و مدیریت امنیت با هم باشــــند. این برای 

آمریکا پذیرفتنی نیست )مگر به او تحمیل شود( چون پذیرفتن آن به 

معنای آغاز سدۀ چینی است. بنابراین، احتمااًل به سوی جنگ سرد 

پیش خواهیم رفت.

اآلن هــــم هرچه در مورد چین اتفاق می افتد در چارچوب جنگ ســــرد 

کنیــــد، آمریکا ماننِد حــــرف C چین را  گر نقشــــۀ جهان را نگاه  اســــت. ا
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گرفتم  کرده اســــت-این اصطاح را از فرماندهان ارتش چین  محاصره 

که می گفتند: »آمریکایی ها ما را ماننِد حرف C محاصره کرده اند.« حلقۀ 

کرۀ جنوبی و  محاصره از ژاپن شــــروع می شود و به استرالیا و نیوزیلند و 

کستان و افغانستان  تایوان و آسیای جنوب شرقی و هند می رسد، و پا

که ما باید به آن  هم باید به آن بپیوندند. این هم از موضوعاتی اســــت 

بپردازیم. من حتی من معتقدم برجــــام برای آمریکایی ها از این منظر 

که ایران را از حرکت به سوی چین بازدارد. آمریکا، بر اساس  مهم است 

که در مورد برخورد با چین راهبرد ارائه می کنند،  توصیۀ نظریه پردازانی 

کرۀ شــــمالی، میانمار،  کردن  کار دیگر هم هســــت: )1( خارج  در پی دو 

کردن چین از  کســــتان از آغوش استراتژیک چین، )2( آســــیب پذیر  و پا

درون.

که خروج از افغانســــتان هم در همین پازل چه قدر  شــــما خواهید دید 

گر چین پازل را به شکلی می چیند، چرا آمریکا این  معنا پیدا می کند. ا

کند؟ چرا آمریکا از افغانســــتان خارج می شود؟ به نظر  حلقه را تکمیل 

یکا مهم نیستند. یم های سرسپردۀ عربی[ برای آمر یوران: عرب ها ]رژ رو
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من، دلیلش این است که یک کشور باثبات و مسئول برای آسیب پذیر 

گر افغانســــتان دولت باثباِت رســــمی  کردن چیــــن به درد نمی خورد؛ ا

کابل  داشته باشد، در مورد هر اتفاقی علیه ایران یا چین، می شود یقۀ 

گرفت و پاسخ خواست. را 

آمریکا در افغانستان جنگیده است، اما چینی ها منفعِت آن را می برند. 

تمام معادن افغانستان دست چینی هاست. آمریکا باید کاری کند که

)1( ظرفیت های داخلی افغانستان را مختل کند،

)2( سین کیانگ از جانب افغانستان آسیب پذیر شود،

)3( با ایجاد بی ثباتی، ابتکاِر یک کمربند - یک جاده دچار مشکل شود.

که اآلن در  بعد از آن، آمریکایی ها اســــتراتژی شــــبکۀ نقطه های آبی را 

کار دارند جایگزین طرح چین می کنند. شبکۀ نقطه های آبی  دســــتور 

پروژه ای با هزینۀ بسیار زیاد ولی بسیار پیشرفته است که آمریکایی ها با 

کمربند -  شرکای اروپایی و غیِر اروپایی خود پیش می برند تا طرح یک 

کارکرد هایی برای  کنند. یک افغانستان آشوب زده  یک جاده را ساقط 

آمریکا دارد که افغانستان باثبات ندارد. 

که من می خوانم. خوِد خط این را نمی گوید.  این ها بیِن خطوط است 

که  ایــــن هــــم در جای خــــود مهم اســــت. خوِد خــــط ایــــن را می گوید 

آمریکایی ها هرچه از دولت افغانســــتان خواستند حاضر به انعطاف در 

مقابــــل طالبان نشــــد. اآلن طالبان می گویند: »ما تا اآلن یک شــــلیک 

که داریم و در ظاهر  کردیم؟ نه! به رغم شرایطی  به ســــربازان آمریکایی 

کاری به آمریکایی ها نداریم. ما با  در لیست تروریســــتی آن ها هستیم، 

کنیم،  دولت افغانستان می جنگیدیم و نتوانســــتیم با آن ها مصالحه 

پس جنــــگ را ادامه می دهیم.« این خط اســــت. آمریکا از این جریان 
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گــــر بخواهیم این خط را بگیریم، نهایتًا به ترتیِب زیر  حمایت می کند. ا

خواهد بود. 

که یک موازنۀ جدید قدرت ایجاد شود.  دست طالبان باز شده اســــت 

کتی ایجاد کرد. در صورت  در پرتو موازنۀ قدرت، می توان یک دولت شرا

برتری یک قدرت )که دولت باشــــد(، آن قدرت حاضــــر به امتیاز دادن 

کارشناس،  به شــــما نیســــت. یک هدف این اســــت. ما هم، به عنوان 

گروه باید در قدرت  که طالبان به عنــــوان یک  گر تصورمان این باشــــد  ا

سهیم باشند، شاید بی میل نباشیم که موازنۀ قدرتی ایجاد شود تا بعد 

کره انجام شود. مذا

دولت آقای غنی برای رفتار خود دالیل مختلفی دارد؛ یکی این اســــت 

کره نمی کنم.« دوم،  که می گوید: »من سکوالر هستم و با افراطی ها مذا

که دولت موقت تشکیل  دولت موجود می گوید: »طالبان انتظار دارند 

گرفته ام؛ چرا آن را به راحتی تقدیم  شــــود. من تازه قدرت را به دســــت 

گر دولت موقت تشــــکیل و انتخابات برگزار  کار را نمی کنم. ا کنم؟ ایــــن 

شود، معلوم نیســــت چه پیش بیاید.« خاصه، دولت نقد را به نسیه 

که دولت وادار به  کار به جایی می رسد  نمی دهد. با این فرض، در آخر، 

کتی با موازنۀ قوا شکل بگیرد. کره با طالبان شود و دولت شرا مذا

آمریکایی ها از تجزیه خیلی حرف نزده اند. به نظر من هم معقول نیست 

کّل جهان مایۀ آســــیب اســــت.  که از تجزیــــه حرف بزنند. تجزیه برای 

کردند. اساســــًا،  کردســــتان، همه مخالفت  که در اســــپانیا و در  دیدید 

جهان خواهان تجزیه نیست چون عوارض آن دامن همه را می گیرد. به 

که یک جنگ داخلی اتفاق  نظر من، شاید سناریوی بعدی این باشد 

بیفتد، و باالخره جامعۀ افغانســــتان را به ســــوی فدرالی شــــدن سوق 

دهند.
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کردم و زود به پایان رسیدم. در این حرکت طولی،  من از سر خط شروع 

که چرا  حاال می خواهم مقداری در عرض بمانم و نکاتی را در این مورد 

طالبان به این سرعت پیشروی کردند بگویم.

می گویند وقتی قدرت های بزرگ یک رژیم )مثِل ان.پی.تی یا سازمان 

ملــــل متحد( را به وجــــود می آورنــــد، آن رژیم تا زمانــــی می تواند ادامه 

کنند؛ به محض اینکه  که آن قدرت های بــــزرگ از او حمایت  کند  پیدا 

گر آمریکا از سازمان ملل  کنند، فرومی پاشد. مثًا، ا حمایتشان را قطع 

گر آمریکا از ناتو  حمایت نکند، این سازمان دچار مشــــکل می شود؛ یا ا

خارج شود، ناتو فرومی پاشد.

که  در افغانستان هم همین طور اســــت. ثبات افغانستان مادامی بود 

کار نباشد  گر پروژه ای در  که ا آمریکا باشد. برای من مثل روز روشن بود 

کنند حتمًا این دولت  کار  و طالبان بر اســــاس فرآیند های مّد نظرشان 

ســــقوط می کند. در عراق هم تــــا حّدی همین طور اســــت. البته ما در 

که آمریکایی ها خارج می شدند،  کردیم؛ اما در مقطعی  کار هایی  عراق 

به محض اینکه اسم بعث می آمد، همه شمشیر ها را غاف می کردند. 

خــــروج آمریکا از افغانســــتان یک فضــــای روانی مثبت بــــرای طالبان و 

میدی برای دولت ایجاد کرد. این ها مؤلفه های مهمی  فضای یأس و نااُ

هستند.

کابل یک دولت قراردادی اســــت و اجزای آن با چسب به هم  دولت در 

چسبیده اســــت! با حکمتیار یک قرارداد و با آقای عبداهلل یک قرارداد 

بسته اند؛ این قرارداد ها را هم کسی اجرا نمی کند و هر روز دعوا و درگیری 

که »50 درصد شما و 50 درصد ما.« آقای غنی و  کرده اند  اســــت. توافق 

آقای عبداهلل هرکس را خودشــــان دوست داشتند در مناطق مختلف 

گذاشتند. خیلی از اسلحه به دست هایی که قبًا می جنگیدند با والیانی 
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گذاشته اند مخالف اند و خیلی با آن والی ها  کار  که دولت و عبداهلل ســــر 

همراهی نمی کنند. آن ها که باید بجنگند خیلی همکاری نمی کنند.

یک موضوع دیگر این است که همۀ ما تصور می کنیم آمریکایی ها ارتش 

افغانستان را در مقابل تروریســــم آموزش دادند؛ ولی ارتش افغانستان 

کشور های دیگر است  که برای درگیری با  کاسیک دیده است،  آموزش 

کتیک  که طالبــــان در آن هر لحظه یک تا نه با جنگ هــــای نامتقارنی 

اعمال می کند. موضوع دیگری که خیلی مهم اســــت و من خودم آن را 

تجربه کرده ام این است که تا قبل از سال 2001 م.، همین که طالبان به 

طرف یک شهر می آمد، شهر خودبه خود سقوط می کرد. دلیلش الگوی 

جنگی آن هاست. آن ها خودروســــوار و تیربار به دست جلو می آمدند؛ 

کشــــته می شــــدند و دومی ها می رســــیدند. همیشه این ترس  اولی ها 

در دل ارتش و مردم افغانســــتان بوده و هســــت. این هم یکی از دالیل 

سقوط است.

نکتۀ بعد خوِد ارتش افغانستان است. هر سرباز افغان 100-150 دالر اما 

هر نیروی طالبان نزدیک به 300 دالر آمریکا حقوق می گیرد. در جامعۀ 

که نصف مردم آن بیکار هستند، انگیزه برای جنگیدن و  افغانســــتان، 

کسب درآمد زیاد است. 

بنابراین، وقتی دولت وحدت ملی و اســــتان ها ُشــــل باشــــند، هر کس 

کار خود مــــی رود. از هر چهــــار نفر پلیس افغانســــتان، یکی  به دنبــــال 

کاســــبی خودش است. عاوه بر این،  رشوه می گیرد. هر کس به دنبال 

کمک های خارجی، از فروش مواّد مخدر ساالنه  طالبان، صرف نظر از 

سه تا چهار میلیارد دالر درآمد دارد. این درآمد برای سرباز گیری خیلی 

که از خودشان بود تعریف می کرد: »ما به سربازانمان  مهم اســــت. یکی 

گرفتند برای خودشــــان باشد. ما فقط پول  که هرچه غنیمت  گفته ایم 
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ســــوخت موتورشان را می دهیم. هرچه دستاورد از غنایم داشتند مال 

کم اهمیتی است  خودشان است.« این ها در مباحث علمی چیز های 

اما در عرصۀ عمل خیلی اهمیت دارد و تصرفات را تسریع می کند.

اآلن، قسمت های تحت کنترل طالبان خیلی زیاد است-البته، درست 

کیفیت فقر داشته باشد. با صحبت  که ممکن اســــت به لحاظ  اســــت 

کنند، تصور من این است  کابل حمله  گفتید نمی خواهند به  که  شما 

کردن دولت به پذیرش خواسته ها عمل می کنند. که فقط تا حّد وادار 

کنون سیاســــت خوبی را در پیش  بــــه نظر من، ایران درمورد طالبان تا

گرفته است. ممکن است دربارۀ اینکه بعد از خروج آمریکا چه برنامه ای 

داریم ابهاماتی روی کاغذ داشته باشیم، و ممکن است طالبان در عمل 

مسیر دیگری را انتخاب کرده باشند. 

کستان و ترکیه، بین روسیه  کستان، بین پا در هر حال، اینکه بین ما و پا

و آمریــــکا، و بین همۀ ما و طالبان چه می گذرد حتمًا جای بحث دارد. 

گر آمریکا می خواهد  قبًا عرض کردم که  یک ابهام در این میان هست: ا

یکایی ها در افغانستان به دنبال آشوِب هدایت شده هستند. آمر
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با افغانســــتاِن بی ثبات به چین آســــیب بزند، چرا بــــه دنبال حکومت 

کی شکل دیگری از بی ثباتی  کی است؟ شاید چون حکومت اشترا اشترا

است. اما آیا این فقط یک تغییر موقت است؟ باالخره، برای محاصرۀ 

چیــــن، آمریکا یک افغانســــتان باثبــــات می خواهد یا یک افغانســــتان 

بی ثبات و مدیریت شده؟

ج از  مالزهی: به نظر می رســــد آنچه طالبــــان اآلن انجام می دهند خار  

توافق دوحه نیســــت. حداقل در ســــه منطقه، به شکل فعال تر وارد 

عمل می شــــوند: منطقۀ بدخشان )مرز با شــــمال و آسیای مرکزی(، 

مرز بــــا ایــــران، و هزاره جات )که مرکز افغانســــتان اســــت(. به نوعی، 

حوزۀ امنیتی روسیه و چین و ایران و حوزۀ فرهنگی ایران در منطقۀ 

هزاره جات است.

گرفته شود، طالبان خارج از توافق حرکت نکرده است و  گر این در نظر  ا

کز استان  همان توافق را اجرایی می کند. آن ها به شــــهر های بزرگ و مرا

حمله نکرده اند اما جاده ها را گرفته اند یا سعی می کنند بگیرند و ارتباط 

کابل با قندهار و ارتباط شــــمال با جنــــوب را قطع می کنند. جا هایی را 

گرفته اند و تاش می کنند جا های دیگری را بگیرند. در شــــهر و روستا، 

گرفته اند. خودشان  مناطقی را که دولت در آن ها حضور چندانی ندارد 

گر 80 درصد  ک افغانســــتان دست آن هاست-ا می گویند 80 درصِد خا

که  نباشد، حداقل 60 درصد هست. این 60 یا 80 درصد مناطقی است 

کم جمعیت تر ولی وسیع تر است.

به نظر می رســــد آقای خلیــــل زاد و آقای ما بــــرادر در دوحه به توافقی 

که در صحبت های دوستان  رســــیده اند. آن توافق همان چیزی است 

بود: اینکه طالبان برای افغانستان دو راه حّل نظامی و سیاسی دارد.
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گر راه حّل نظامی را تا پایان دنبال و کابل و مناطق دیگر را ِاشغال کنند،  ا

جنگ داخلی طوالنی مدت و مسلح شدن گروه های قومی غیِر پشتون 

گر در افغانستان جنگ داخلی دربگیرد، محدود  در پیش خواهد بود. ا

کشــــور نخواهد بود. بــــه عنوان مثــــال، وقتی شــــیعه ها در  به داخــــل 

گر منطقۀ  هزاره جات قتل عام شوند، از ایران انتظار حمایت دارند؛ یا ا

فارس نشین و تاجیک نشین در هرات و شمال افغانستان درگیر جنگ 

کند. در این  کمــــک  که به آن ها  با طالبان شــــود، از ایــــران انتظار دارد 

وضع، ایران دخالت مستقیم یا جنگ نیابتی را دنبال خواهد کرد.

اما پایان جنگ داخلی با تجزیۀ افغانســــتان همــــراه خواهد بود. اقوام 

که حامی  غیِر پشــــتون، اعم از لیبرال یا طالبان، دیگــــر زیر بار نمی روند 

مســــلح پشــــتون ها باشــــند. آن ها ســــاح، نیرو، و فرماندهــــی دارند. 

بنابراین، باید به سوی فدرالیسم بروند. البته، پیاده سازی فدرالیسم 

در افغانستان دشوار اســــت. افغانستان سوییس نیست! یک جامعۀ 

که تداخل قومی هم دارد. قبیله ای است 

که توزیع متوازنی  بــــا این اوصاف، راهی جز این وجود نخواهد داشــــت 

کشــــور های منطقه و همســــایه و  از قدرت شــــکل بگیرد که داخلی ها و 

که همسایه نیســــتند اما نفوذ دارند )مثِل هند، عربستان  کشــــور هایی 

سعودی، امارات، و ترکیه( با آن موافقت کنند. در سطح بین المللی هم، 

گر چین را در این بازی خیلی جدی نگیریم، آمریکا و روسیه باید توافق  ا

کنند. خیلی سخت است که این سه جریان با هم هماهنگ شوند و به 

گر بخواهد  که افغانستان آینده، ا توافق برسند. برداشت من این است 

وحدت ملی را حفظ کند، راهی جز توزیع قدرت نخواهد داشت.

که زمینۀ ســــقوط  طالبــــان راه حل نظامــــی را تا زمانی ادامه می دهند 

دولت مرکزی آماده شــــود. طبــــق توافق دوحه، قرار اســــت یک دولت 
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موقت 18ماهه به وجود بیاید که قانون اساسی جدید را فراهم، ساختار 

گروه را در ســــاختار قدرت  قدرت را از نظر اداری مشــــخص، و ســــهم هر 

کوچک هم باید در آن ســــاختار هویت  کند. قدرت های محلی  معّین 

کز استان ها را  کابل و مرا گر این اتفاق بیفتد، طالبان  داشته باشــــند. ا

که  نمی گیرد )چون در توافق نیست( ولی آن قدر به دولت فشار می آورد 

دولت بپذیرد کنار برود.

کنار رفتن دولت به این  که در اینجا وجود دارد این اســــت: آیا  ابهامــــی 

معناست که کّل دولت برود؟ به نظر من، قربانی این مسئله اشرف غنی 

است. عبداهلل عبداهلل پشتوانۀ قومی دارد و نیرو های جهادی پشت او 

هستند. طالبان و عبداهلل باید معامله را جوش دهند. افراد غنی 100-

کانادا،  که در ســــال 2001 م. با هواپیما از دانشگاه های  200 نفر هستند 

آلمان، انگلیس، استرالیا، آمریکا، و جا های مختلف آمده اند. اخیراً در 

که به عنوان  که به پنج هزار نفر اجازه دهند  کنگرۀ آمریکا بحث می شود 

مترجم به آمریکا بروند. این ها را باید خارج کرد تا دوباره در اروپا و آمریکا 

کار خود برگردند. به سر 

که دولت  در ایــــن فضا، به احتمال زیاد، فشــــار نظامی تا جایی می رود 

کّل دولت سقوط  که  کند؛ اما سقوط دولت به این معنا نیست  سقوط 

که با  کند، بلکه بخشــــی از دولت ســــقوط می کند. تعدادی از لیبرال ها 

کرده اند پشــــتون هســــتند و خواهنــــد ماند چون  کار  عبــــداهلل عبداهلل 

طالبان هم روی این ها نظر خاّصی ندارند. یک دولت موقت تشــــکیل 

که افغانستان را از این حالت بیرون می آورد. می شود 

که 42 ســــال جنگیده است.  ما داریم از افغانســــتانی صحبت می کنیم 

تمام رژیم های شناخته شــــدۀ دنیای امروز در افغانســــتان تجربه شده 

و همه شکســــت خورده اند: از سلطنت مطلقه تا دموکراسی! سلطنت 
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کودتای داوود خان و رژیم ناسیونالیست  مشروطۀ محمد ظاهر شاه، 

او، رژیــــم مارکسیســــتی نجیب اهلل، جمهوری اســــامِی ربانــــی، امارت 

اســــامی، و دموکراسی لیبرال، همه شکست خوردند. بنابراین، زمینۀ 

تجزیه هم وجود دارد.

گــــر طالبان تــــوازن قدرت را نپذیرنــــد، باید بجنگنــــد. در این صورت،  ا

که تنها  افغانســــتان هم جزئی از معاملۀ روســــیه با آمریکا خواهد شد، 

شــــامل افغانستان نیســــت و اوکراین و ســــوریه و لیبی و عراق و اروپای 

گر قرار است معامله ای باشــــد، باید یک  شــــرقی هم در آن هســــتند. ا

معاملۀ همه جانبه در سراسر منطقۀ نفوذ این قدرت ها صورت گیرد.

کشور حائلی به نام  که  امتیاز تجزیۀ افغانستان برای روس ها این است 

خراسان جلوی جریان افراطی اهل ُسنت خافت گرا ایجاد خواهد شد. 

کم نیست  که جمعیتش  خافت گرایان عمدتًا از قوم پشتون هستند، 

و حــــدود 55-60 میلیون نفر اســــت. این ها آخریــــن بازماندگان قبایل 

که افغانستان  ســــازمان یافته در دنیا هستند. روس ها بدشان نمی آید 

تجزیه شــــود و یک منطقۀ ضربه گیر به نام خراســــان از آسیای مرکزی و 

قفقاز حفاظت کند.

گر این اتفاق بیفتد،  سیاست آمریکایی ها کوچک سازی کشور هاست. ا

که رقابت در منطقه رقابت در ســــطح جهانی  آن بخــــش از صحبت ها 

است نه منطقه ای و تکلیف قدرت هژمون در قرن 21 باید روشن شود 

مهــــم خواهد بود. چینی ها به ســــرعت از نردبان قــــدرت باال می روند؛ 

آمریکایی ها در سراشــــیبی هســــتند و پایین می آیند و به لحاظ ذهنی 

آمادگی پذیرش ندارند.

در این منطقه، دو پروژه وجود دارد. یکی پروژه جادۀ ابریشِم آمریکایی 

است، که دو محور دارد و قلمرو جغرافیایی آن مشخص است: از اروپای 
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شرقی شروع می شــــود، از آذربایجان می گذرد، به افغانستان و آسیای 

مرکزی و ایالت ســــین کیانگ چین می رود، افغانستان را دور می زند، و 

که خطوط  کستان می رود. در طرِح آمریکایی ها، هدف این است  به پا

که تجارت شــــرق و غرب را  انــــرژی منطقه و خطــــوط جــــاده ای و ریلی 

کرد از ایران و روسیه عبور نکند. خطوط جاده ای  سازمان دهی خواهد 

قرار اســــت از آسیای مرکزی به شــــکل خّط آهن و جادۀ شوسه کشیده 

کســــتان به هند برود. این جادۀ ابریشِم آمریکایی هاست.  شــــده و از پا

کــــرد، و اآلن  کــــه وزیر خارجه بــــود آن را مطرح  کلینتون زمانی  خانــــم 

عملیاتی شده است.

شــفیعی: یک افغانســتان باثبات و مسئول برای آسیب پذیر کردن چین 

یکا نمی آید. به کار آمر

پاسخ چینی ها طرِح یک کمربند - یک جاده است، که درست بر خاف 

طــــرح جادۀ ابریشــــم، انــــرژی را در منطقۀ دریای خــــزر و خلیج فارس 

کانالیزه می کند. خطوط ارتباطی و جاده ای در سه مسیر امتداد دارد:

کاشــــغر به شــــمال و از مسیر قزاقســــتان و روسیه )مسکو( به  )1( یکی از 

لهستان و آلمان و کشور های اروپایی می رود.

)2( خّط دیگر از قرقیزستان به آسیای مرکزی می آید.

کــــه اآلن دارد اجرایی می شــــود و بخش مهّمی از  )3( در مســــیر دیگــــر، 

عملیاتش انجام شده اســــت، قرار اســــت یک خّط لوله از بســــتر دریا از 

عمان به گوادر کشیده شود، و خّط آهن و جاده موازی با هم از گوادر به 

کاشغر و چین برود. قره قوم و 
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کرده اند. یک شرکت چینی  چینی ها برای مســــیر ســــوم اعام آمادگی 

کند و  گفته اســــت می تواند در این طرح  500 میلیارد دالر سرمایه گذاری 

کند تا هزینۀ آن را  گاز بفروشد صبر  که ایران بتواند  حاضر است تا وقتی 

کستان بگیرد. از ما و پا

خاصــــه، تکلیف چینی ها در برابر  طرح های آمریکا برای لوله های نفت 

کامًا روشــــن است. برای اولین بار، چینی ها از  گاز و خطوط جاده ای  و 

کاال فرستاده اند؛ یعنی مسیر شمالی مورد نظر  مسیر قزاقستان به اروپا 

کیلومتر جاده  کرده اند. قره قوم هم فعال است. تقریبًا 800  خود را فعال 

از کراچی تا گوادر و کراچی تا الهور ساخته شده است. فقط اختافی بین 

کستان   در پا
ً
ایالت های بلوچستان و سرحد و پنجاب افتاده است. ظاهرا

و پارلمان و مجلس سنا صحبت هایی شده و توافق کرده اند که هم زمان، 

یکی از خطوط از دیر اسماعیل خان به طرف پنجاب و سند و دیگری از 

دیر اسماعیل خان به سوی پشتونستان و ایالت بلوچستان برود.

گر این طرح موفق  آمریکا می خواهد این طرح را به شکست بکشاند. ا

شــــود، آن ها چاره ای جز پذیرش هژمونی چین ندارند. نقطۀ مستعّد 

گر  کجاست؟ در جغرافیای پشــــتون و بلوچستان است. ا شکســــت در 

کســــتان هم تجزیه  کنند، ایران و پا آمریکایی هــــا افغانســــتان را تجزیه 

خواهند شــــد: یک پشتونستان، یک خراسان، یک بلوچستان، و یک 

گرجســــتان خواهیم داشت. موضوع بسیار حســــاس تر از چیزی است 

گر  که ما فکر می کنیم! مســــائل بســــیار پیچیده و در هم تنیده است. ا

کشور ها با تجزیۀ افغانستان مسئله  این تحلیل را در نظر بگیرید، همۀ 

خواهند داشت.

گر آمریکا بخواهد طرِح یک کمربند - یک جاده را به شکست بکشاند و  ا

بعد از آن حداقل در قرن 21 به عنوان هژمون جهانی باقی بماند، راهی 
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جز تجزیۀ افغانســــتان و منطقه وجود نخواهد داشت. طرح آبراهام از 

اسرائیل و حوزۀ غربی مدیترانه شروع و به اقیانوس هند وصل می شود. 

گوادر بکشــــند،  که چینی ها خّط انرژی را از عمان به  کنــــار پروژه ای  در 

که از بستر دریا از همین منطقۀ عمان سه خط  طرح دیگری ارائه شده 

گذاشــــته اند.  کنار  کار، 12 میلیارد دالر هم  گوادر بکشــــند. برای این  به 

که قرار  یکی از این خط ها خّط انرژی است، یک خّط آن جاده ای است 

که اآلن هندی ها  است از زیر دریا بکشند، و یک خط هم لولۀ آب است 

کمک  کستان برای  در باالی رودخانۀ سند می سازند. یکی از شرایط پا

که روی  که افغانســــتان به هند اجــــازه ندهد  به افغانســــتان ایــــن بود 

که  کنند  رودخانه ســــد بزنند. هندی ها می خواهند چند سد احداث 

کّل آب سه ایالت اســــام آباد، خیبر پختونخوا، و ِسند را تحت تأثیر قرار 

خواهد داد.

که افغانستان به شکل  در مجموع، به نظر می آید مســــئله این اســــت 

که چین، ایران،  گونه ای  مدیریت شده در بحران باقی بماند، اما نه به 

گر ما این مطلب را به درستی متوجه  یا روسیه برندۀ این بحران باشند. ا

که یک  شــــویم، به نظر می رســــد علی القاعده باید به دنبــــال آن برویم 

دولت مرکزی قدرتمند در افغانستان به وجود بیاید. دولت قدرتمندی 

که بتواند بر سراسر افغانستان اعمال قدرت کند به نفع ایران است. این 

قدرت باید متوازن باشد، قومیت ها و مذاهب دیگر را بپذیرد، و مذهب 

شیعه را )که در قانون اساسی آمده( به رسمیت بشناسد. آیا طالبان زیر 

کرد. بار این مسائل خواهد رفت؟ به نظرم، باید به این مسائل فکر 

زارعی: از نکات ارزشمندی که آقایان شفیعی و مازهی فرمودند استفاده   

کردیم. در مورد بحران افغانســــتان، من می خواهم آمــــار و ارقام را مرور 
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کنونی امنیتی افغانستان به چه صورت است.  کنم تا ببینیم وضعیت 

، افغانستان 369 فرمانداری دارد. از این تعداد، 183 فرمانداری  ً
ظاهرا

کنترل طالبان است، 50 فرمانداری )13 درصد(  )50 درصد( در اختیار و 

در اختیار دولت اســــت، و 136 فرمانــــداری )37 درصد( محّل درگیری 

است.

کشــــیده شــــدن درگیری ها  که برای ما اهمیت دارد  کلیــــدی ای  نکتۀ 

به مناطق شــــمالی یا جبهۀ شــــمال اســــت. مناطق تاجیک نشــــین، 

ازبک نشین، و هزاره جات نقاط حساسی است. دلیل عملیات طالبان 

که مهم ترین مانع قدرت گیری شــــان در  در جبهۀ شــــمالی این اســــت 

افغانستان و شکل دهی امارت اسامی را همین مناطق تاجیک نشین 

و ازبک نشین می دانند. عامل اصلی سقوط حکومت طالبان در سال 

2000 م. هم همین جبهۀ شــــمال بود؛ تاجیک ها و شیعه ها و هزاره ها 

گرفتند. کردند و حکومت را از طالبان  که از فضا استفاده  بودند 

که در سال 2001 م. برگزار  کنفرانس بن  که آمریکایی ها، در پی  می دانید 

که از طریق ائتاف با نیرو های داخلی بتوانند  کردند  شد، تاش زیادی 

کابل به وسیلۀ نیروی نظامی آمریکا تصرف  کابل را بگیرند بدون اینکه 

شده باشــــد. در نهایت، آمریکایی ها عملیات هوایی را انجام دادند، و 

کردند. با توجه  کابل را محاصره و آزاد  که  نیرو های جبهۀ شمال بودند 

بــــه اینکه این هــــا دوباره می توانند چنین نقشــــی را بــــه عهده بگیرند، 

کنون حدود 80  ، ا گذاشــــته اند-ظاهراً طالبان پا روی مناطق شمالی 

درصد از مناطق شمالی در تصرف طالبان است.

البته، این حرکت طالبــــان برای تصرف مناطق افغانی مقولۀ جدیدی 

نیست. از حدود 10 ســــال پیش یا حتی پیشتر، طالبان بر بخش قابل 

توجهی از افغانستان سیطره داشت؛ منتها این سیطره به دو شکل بود:
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که  )1( شــــکل اعام شــــده توأم بــــا پذیرش مســــئولیت و ادارۀ اســــتان، 

اســــتاندار و دیگر مسئوالن را خودشان می گذاشــــتند و ارتش را به آنجا 

راه نمی دادند.

کز مهم شــــهر را می گرفتند؛ اما چون نمی خواســــتند هزینه های  )2( مرا

اداره بر دوش آن ها بیفتد، از پذیرش مســــئولیت خودداری می کردند؛ 

هر لحظه می توانستند استاندار را خلع و نیرو های دولتی را اخراج کنند، 

کار را نمی کردند.  این 
ً
ولی عمدا

که طالبان در بخش هایی  که این روزها اتفاق افتاده این است  چیزی 

که در گذشته عمًا تصرف کرده بود ولی پرچمش را باال نبرده بود پرچم 

کشاند. آمریکایی ها،  را باال برد و درگیری را به ســــوی مناطق شــــمالی 

کنند؛  گرفتند با طالبان توافق خــــروج امضا  تحت شــــرایطی، تصمیــــم 

که تلفات نیرو های آمریکایی در افغانســــتان باال  دلیلش هم ایــــن بود 

که بین ایران و آمریکا در دو ســــال اخیر پیش آمد  رفته بــــود. قضایایی 

ســــطح درگیری ها و تعــــداد تلفــــات آمریکایی ها را باال برد و به ســــطح 

کشــــاند. حمــــات به پایگاه ها  فرماندهان و نیرو های ارشــــد آمریکایی 

کرده بود، و این چشــــم انداز روشنی  و نیرو های آمریکایی افزایش پیدا 

برای آمریکایی ها در افغانســــتان باقی نمی گذاشــــت. بنابراین، خروج 

گرچه خالی از توطئه  آمریکا از افغانســــتان حقیقتًا یک انتخاب نبود، ا

که بگوییم مجبور شــــدند و ماحظۀ  هم نبود. این طور به نظر نمی آید 

کار نبوده اســــت-در صحبت های آقایان شفیعی و مازهی  دیگری در 

هم اشاراتی به این مطلب بود.

کــــه آمریکایی ها نمی خواهند  با مرور این تحوالت، متوجه می شــــویم 

که نباید  افغانستان را از دست بدهند؛ این در ذهن آمریکایی ها هست 
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افغانســــتان را از دســــت داد و مخصوصًا نباید اجازه داد افغانستان به 

عرصۀ قدرت ایران، روســــیه، و چین تبدیل شــــود. چرا به ایران توجه 

بیشتری دارند؟ برای اینکه جنس افغانستان با جنس ایران بیشتر جور 

کند  که می تواند از مردم حمایت و با آنان رفت وآمد  اســــت: ایران است 

و با آنان هم زبانی و هم کیشــــی و سابقۀ مشــــترک تاریخی دارد. ضمنًا، 

آمریکایی ها به ایران خیلی حســــاس ترند تا به روسیه و چین و جا های 

دیگر.

کــــه آمریکایی ها برای  اینجا این پرســــش پیــــش می آید: آیــــا راه حلی 

گرفته اند آشوب است؟ و آیا این آشوب مانع توسعۀ  افغانستان در نظر 

نفوذ جمهوری اســــامی اســــت، یا خود اســــباب نفوذ جدیدی برای 

گر به  جمهوری اســــامی می شــــود؟ این واقعًا پرســــش مهمی است. ا

کنیم، می بینیم طّی 20-30سال گذشته، وقتی در منطقه  سابقه نگاه 

تنش و آشــــفتگی به وجــــود آمده، معمواًل جمهوری اســــامی از مردم 

دولت مستقر در کابل یک دولت قراردادی است که اجزای آن با چسب به هم 

چسبیده اند!
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که در  کرده است. آیا برای ایران سخت است  آشوب زده بیشتر حمایت 

گسترده تری برای دفاع از حقوق  آشفته بازار افغانستان موقعیت های 

گر  کنار آن، ا مردم به دست بیاورد؟ جواب آن خیلی مبهم نیست. در 

درگیری و آشفتگی پیش بیاید، آیا موج مهاجرت به سوی ایران گسیل 

نمی شود؟ طبیعتًا، جواب این هم روشن است. درگیری هزینه هایی 

خواهد داشــــت و ممکن اســــت وضعیت شــــیعه در افغانســــتان را در 

معرض خطر قرار دهد. خاصه، تحوالت پیِش رو ممکن است فرصت 

راهبردی جدیدی برای توسعۀ نفوذ در افغانستان در اختیار ایران قرار 

دهد. 

اینکه آمریکایی ها برای افغانســــتان آینده ای ُپرآشوب تدارک دیده اند 

کنیم تا ببینیم  کار  واقعــــًا نتیجه گیری دشــــواری اســــت؛ بایــــد روی آن 

واقعیت چیست. 

کــــه آمریکایی ها به طالبان به چشــــم نیروی  راه حّل دیگر این اســــت 

که می تواند موازنــــه را به نفع آمریکایی ها برقرار  کنند  قدرتمندی نگاه 

کــــرات آمریکایی ها با  کند. آیا چنین شــــرایطی قابل تصور اســــت؟ مذا

طالبان در دوحه بیش از چهار سال طول کشید و اتفاِق یک شبه نبود. 

کردند و هر دو  خوِد دوحه هم در واقع اســــم رمز است! این ها توافقاتی 

کنند یا عمق توافقات را خیلی برما نکنند و  کتمان  کردند توافق  سعی 

که بود نشان دادند. کمتر از چیزی  آن را 

کرات حاضر بود گزارش داد  یادم هست زمانی یکی از دوستان که در مذا

که آمریکایی ها و طالبان به توافق نرسیدند. سردار سلیمانی پرسید: »از 

کجا می گویی؟« گفت: »از اظهارات و بیانیه های آن ها برمی آید.« سردار 

سلیمانی گفت: »به نظر من، توافق کرده اند و نمی خواهند اعام کنند. 

کنیــــم. اینکه طالبان می گوید  ما نمی توانیــــم به حرف طالبان اعتماد 
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که »من  کید داشت  توافق نکرده قابل قبول نیست.« آن دوستمان تأ

کردم. قســــم خورده اند.« آقای  خصوصی با این ها و ما برادر صحبت 

کرد. حتمًا  سلیمانی می گفت: »به قســــِم این ها هم نمی توان اعتماد 

توافق کرده اند.«

کرده اند و بین آمریکا  که واقعًا توافق   آمد نشــــان داد 
ً
که بعدا خبر هایی 

گرفته است. آنچه ما از توافقات آمریکا  و طالبان توافقات مهمی صورت 

که بیــــن آن ها توافق  و طالبان می دانیم تنها بخشــــی از چیزی اســــت 

که  شده اســــت و همۀ توافق نیســــت. یک احتمال جدی این اســــت 

گرفتن برخی تعهــــدات و دادن امتیازات، روی طالبان  آمریکایی ها، با 

سرمایه گذاری کرده اند )به عنوان نیرویی که بتواند در آینده منافعشان 

را در حوزه های مختلف تأمین کند(.

طالبان انگیزۀ مذهبی دارد که با ایران تنش داشته باشد. اآلن، به زبان، 

کار نــــدارد از ایران می خواهد به او اعتماد  می گوید به شــــیعه و به ایران 

کــــه می تواند در  کند؛ ولــــی در واقع، بعــــد از وهابیت و داعش، جریانی 

کند همین طالبان است. همچنین،  منطقه با ما تنش مذهبی ایجاد 

که خصلت ضّد خارجــــی  دارد و می تواند با نفوذ چین و هند و  نیرویی 

کند طالبان اســــت. از نظر آمریکایی ها، طالبان نیرویی  روسیه مقابله 

کره است. که در هر مسئله قابل مذا است 

از آن طرف، همه می دانند دولت اشرف غنی یک دولت ضعیف است؛ 

دولتی است که بخشی از پشتون هاست. خوِد پشتون حدود 40 درصد 

جمعیت افغانستان را دارد. از این 40 درصد، آقای اشرف غنی نمایندۀ 

حــــدود 10 درصد اســــت. در داخل خودشــــان هم با عبــــداهلل و جبهۀ 

کره و اعتماد و اســــتناد  شــــمال درگیرند. بنابراین، این دولت قابل مذا

نیســــت. طبیعتًا، آمریکایی ها نمی توانند به اشرف غنی-که در داخل 
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افغانستان، در قوم پشتون، در ارتباط با روسیه، در ارتباطات خارجی با 

چین، و در ارتباطات خارجی با ایران دچار بحران است-دل ببندند.

که یک توافق جدی بین طالبان و  باید این احتمــــال را در نظر بگیریم 

آمریکا به وجود آمده که بر مبنای آن، طالبان واقعًا افغانستان را بگیرد، 

نه اینکه یک دولت گذار تشکیل شود. 

آمریکایی هــــا در اظهــــارات و بیانیه های رســــمی از ایــــن چیز ها حرف 

که آمریکا هیچ کمکی به غنی برای تثبیت  می زنند، ولی شما می بینید 

موقعیتش نکــــرد. آمریکا نــــه تنها به ارتش افغانســــتان بلکــــه در حّل 

کمک نکرده و در روابط با طالبان هم  مشکات اقتصادی هم به آن ها 

جانب دولت مرکزی افغانستان را نگرفته است. همیشه این طرِف بازی 

کرات  کرات دوحه یا هر مذا بوده است. حضور دولت افغانستان در مذا

که یک طــــرف آن آمریکایی هــــا بودند حاشــــیه ای و غیِر مؤثر  دیگــــری 

بوده است.

که ارتش را تجهیز و  کرد  در ســــفر اخیر به آمریکا، اشرف غنی درخواست 

کنند، اما آمریکایی ها  از نظر هوایی آن ها را در این درگیری ها پشتیبانی 

حاضر نشدند کمک کنند. به نظر من، از نگاه آمریکایی ها، دولت اشرف 

گذشته است و اآلن ماجرای جدیدی  غنی ُمرده و موضوعی مربوط به 

گرفته است. به تعبیر دیگر، آمریکایی ها در حال شکل دهی یک  شکل 

که بتواند مخالفان آمریکا را در این منطقه اذیت  نیروی نیابتی هستند 

کنــــد و آرامش آن ها را بر هم زند. این نیــــروی نیابتی در درجۀ اول خوِد 

کستان و عربستان هماهنگی هایی دارد.  طالبان است، نیرویی که با پا

کستان و عربستان )و در شــــکل ضعیف تر، قطر و ترکیه( محور آمریکا  پا

کســــی در منطقه طرف مقابل  که چه  هســــتند. طبیعتًا معلوم اســــت 

این هاست. 
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که تصویری از این مسئله داشته  که به ذهن من رسید  کلّیتی بود  این 

باشــــیم. از نظر من، شــــرایط افغانســــتان به ضرر مردم افغانستان و ما 

پیش می رود. حداقل تا اینجا، صحنه به ضرر مردم پیش رفته اســــت. 

کنیم طالبان امروز عاقل تر از طالبان دیروز اســــت توهم  اینکه ما خیال 

کاربرد سیاسی ندارد. بعضی  گرفتار آن شــــویم؛ حداقل،  اســــت و نباید 

از این اتفاقات در قالب توافق طالبان با آمریکا افتاده است. ما چه طور 

می توانیم دربارۀ این طالبان بگوییم که ایدئولوژی شان آرام تر شده است 

کار هایی  کار ها را بکنند؟  که نمی خواهند بعضی  و خودشان می گویند 

که نمی خواهند بکنند به نظر من ناشی از توافق با آمریکایی هاست.

اآلن، مناطق شیعیان )مثِل غور، بامیان، و سمنگان( در معرض تهدید 

نیســــت؛ اما تمام مناطق شیعه در محاصرۀ طالبان است، و هر لحظه 

ممکن است برای شیعه در آنجا اتفاقاتی بیفتد. فعًا، آرام نگه داشتن 

محیط شــــیعه برای طالبان ضرورت تــــام دارد به خاطر اینکه ایران را از 

کار هایی را در صحنۀ سیاســــی  کند و در غیبت ایران بتواند  غائلــــه دور 

افغانستان شکل دهد.

اآلن تمام مرز های ما دست طالبان است؛ تمام مرز ما با افغانستان مرز 

که این آرامش دائمی اســــت و  کنیم  با طالبان شده اســــت. نباید تصور 

که  برای ما مشــــکاتی را به وجود نمی آورد. باید در نظر داشــــته باشیم 

که اآلن جلو می آید همه چیــــز را خودش تعیین می کند. این  طالبانی 

اولین مشــــکل ماســــت. او می گوید: »من قانون اساسی را قبول ندارم. 

کرات صلح را قبول ندارم.  من دولت افغانستان را قبول ندارم. من مذا

من این ارتش را قبول ندارم. من این سیاست خارجی را قبول ندارم.« 

هیچ چیز را قبول ندارد. هرچه را مطرح می کند در چارچوب برنامه های 

که وضع اقــــوام را در آنجا  خــــودش مطرح می کنــــد. قانون اساســــی را، 
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که اســــمش »قانون  کرده اســــت، به هم می زند. در این قانون،  تعیین 

اساسی جمهوری اسامی افغانستان« است، در مورد، اقوام، مذهب، 

انتخابات، و وحدت ملی بحث شده است. وقتی این ها را قبول نداشته 

باشند، چه طور می شود در چارچوب امارت اسامی وضعیت شیعه را 

تأمین کنیم؟ به نظرم، اوضاع برای ما مخاطره آمیز است.

گر حرفش  من احتمال توافق طالبان با عبداهلل را صفر می دانم؛ حتی ا

هم زده شــــود، حقیقت نخواهد بود. این ها به دنبال امارت اســــامی 

هســــتند، نه جمهوری و نــــه حتی جمهورِی پشــــتونی )که بخواهند با 

عبداهلِل نیمه پشتون بنشینند و چیز هایی را حل وفصل کنند(. آن ها به 

دنبال توافق واقعی با عبداهلل نیستند.

ما باید این صحنه را در نظر بگیریم. معلوم نیست در اینجا خیلی آشوب 

اتفــــاق بیفتد. احتمااًل، برای اولین بــــار، یک حکومت مطلقه و مقتدر 

که ســــویۀ تند مذهبی دارد و به توافق با طرف  پشتونی شکل می گیرد 

آمریکایی وابسته است.

مالزهی: آنچه طالبان انجام می دهد خارج از توافق دوحه نیست.
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که شعر هم می گوید و به ناِم  ق: یک پزشــــک در افغانستان هســــت  زور  

چکاوک تخلص می کند. ایشان می گفت یک سری ترور های هدفمند 

که خوِد دولــــت در آن دخالــــت دارد؛ می گفت:  گرفته  کابــــل شــــکل  در 

کابل بســــتم و بــــه بامیان آمدم.«  »مــــن از ترس این ترور ها مطبم را در 

که »مثل اینکه همه ]شامِل آمریکا و  که می گفت این بود  نکتۀ دیگری 

که طالبان حکومت را در دست بگیرد.  کرده اند  انگلیس[ با هم توافق 

این طالبان آن طالبان قبلی نیست. آن ها رفته اند.«

در ذهن این ها، طالبان کوچک و خطر آن کم جلوه داده می شــــود، در 

که می گفت: »آمریکایی ها  که خطر وجود دارد. نکتۀ آخر این بود  حالی 

دوباره برمی گردند. طالبان مدتی در اینجا زمینه ســــازی می کند؛ بعد، 

آمریکا تحت عنوان مقابله با طالبان برمی گردد.«

رویوران: از مجموع صحبت ها تا اآلن، گویا گزینۀ آیندۀ افغانستان بیشتر   

مدیریت آشوب است تا چیز دیگر. در اینجا یک پرسش مهم وجود دارد: 

گذشــــته خیلی فرق می کند؟ از لحاظ ظاهر،  آیا این طالبان با طالبان 

فرق می کند: آن طالبان نیرو های ما را در مزارشریف می ُکشت، ولی اآلن 

هیئت طالبان با دعوت رسمی به تهران می آیند؛ قبًا طالبان با روسیه 

کتیک آن  گفتمان و تا ارتباط نداشــــت، ولی اآلن ارتباط رســــمی دارد. 

موقــــع طالبان با اآلن متفاوت بود. ما می بینیم اآلن حتی وارد مناطق 

تاجیک شــــده اند. در آن موقع، تاجیک ها با آن ها می جنگیدند، ولی 

اآلن نمی جنگند! چرا؟

شفیعی: اآلن هم می جنگند.  
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گذشــــته. اول باید  رویــــوران: اآلن جنــــگ هســــت، ولی نــــه به شــــدت   

که طالبان اآلن چیســــت. یکی از مهم ترین  کنیم  طالبــــان را بازتعریف 

بازیگران صحنۀ اصلی آینده افغانســــتان همین ها هستند. ما آن ها را 

می شناسیم؟

کرده انــــد را باید قدری دقیق تر  که طالبان تغییر  مالزهی: این برداشــــت   

کنیم. طالبان حرکت سیاســــی و ایدئولوژیک دارند؛ به لحاظ  بررســــی 

ایدئولوژیــــک تغییر نکرده اند، اما به لحاظ سیاســــی، این طالبان با آن 

طالبان فرق می کند. آن طالبان اینترنت و تلویزیون را حرام می دانست.

کار سیاسی بود. ق: آن هم  زور  

مالزهــــی: واقعــــًا ایدئولوژیک بود. این تفکر در آن ها بود. دســــتگاه های   

تلویزیون را به خیابان ریختند و سوزاندند. باید این ها را از هم تفکیک 

کنیم. طالبان نو مثل بلبل به انگلیسی صحبت می کند و با اینترنت قهر 

نیست. 

یک بخش از جنگ کنونی جنگ تبلیغاتی است. طالبان از لحاظ جنگ 

روانی و تبلیغاتی بهتر از دولت عمل می کند. این ها سیاسی کار شده اند 

ولی به لحاظ ایدئولوژیک، همچنان پیرو ایدئولوژی ســــخت و ســــفت 

مکتب دیوَبندی و آموزش دیدۀ مدارس فضُل الرحمن و ســــمیُع الحق 

کستان هستند. پول آن ها را همچنان عربستان سعودی و امارات  در پا

کسی  تأمین می کنند. هزینۀ 1/5میلیون دانش آموز شبانه روزی را چه 

می دهد؟با بهترین رفاه زندگی می کنند و محور تمام دروس آموزشــــی 

آن ها جهاد است.
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از نظــــر من، طالبان از لحاظ ایدئولوژیک تغییر نکرده اســــت، اما از نظر 

کتیکی، چرا. آقای مولوی متقی به دایکندی رفت و در آنجا به شیعه ها  تا

که »شما خواهر و برادر ما هستید. شما تاجر هستید. ما  اطمینان داد 

کمک می کنیم تجارت را انجام دهید.« آیا واقعًا این حرف قابل اعتماد 

گروه  که بر اوضاع مسلط شدند، آیا شیعه را به عنوان یک  اســــت؟ فردا 

گر ُســــنی باشــــی و خّط فکری آن ها را قبول  مذهبی می پذیرند؟ حتی ا

کنون حداقل  نداشته باشــــی، از نظر آن ها مهدورݦُ الّدم هستی. آن ها تا

ُکشــــته اند. فقط  کرده اند  که فتوای جهاد را رد  12 نفــــر از 250 مولوی را 

کنند، می گویند  گر خیلی ارفاق  خودشــــان را مسلمان ناب می دانند و ا

فانی کافر نیست ولی منافق است. این تصور که طالبان تغییر کرده اند 

خیلی واقع بینانه نیســــت. آن ها همان تفکر قبلــــی را دارند، ولی از نظر 

کتیک، با طالبان قبلی متفاوت اند. سیاسی و تا

اشعری: در سایۀ تاش سردار سلیمانی، در سوریه تشکلی پدید آمد. آن   

نیروها اآلن در افغانستان هستند یا نه؟ چه می کنند؟ در این ماجرا ها 

نقشی دارند یا نه؟

زارعی: این بحث همیشه مطرح بوده است که داعشی ها وقتی شکست   

می خورند به این سمت کوچ می کنند؛ ولی این به شکل انبوه، که بخش 

زیادی از تروریست های تکفیری از سوریه و عراق به افغانستان منتقل 

شده باشند، اتفاق نیفتاده است. دلیلش واضح است: افغانستان خانۀ 

طالبان است، و طالبان اجازه نمی دهند نیروی دیگری به آنجا بیاید و 

گروه جنبۀ ایدئولوژیک و  گر آن  زمین را از طالبان بگیرد-مخصوصــــًا، ا

مذهبی داشته باشد. خوِد طالبان اآلن با داعشی ها درگیر هستند.
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گفته شــــده، داعــــش اینجا رّد پای قــــوی ندارد.  که  بنابرایــــن، آن طور 

ک  گرفتیم، حدود دو درصد از خا که ما چند وقت پیش  گزارشی  طبق 

افغانستان محّل حضور و نفوذ داعشی هاست، و بقیه در دست طالبان 

است. در زمینی که بذر تندی مثل طالبان پاشیده اند و به نتایجی هم 

رســــیده و تجربۀ 25ساله به هم زده است، بذر تند دوم دیگر نمی تواند 

کامل  کنــــد. ظرفیت این بحث ها با حضور خــــوِد طالبان  جوالن پیدا 

است.

اشعری: گروه مقابل چه؟  

که نیرویی مانند حشد الّشعبِی عراق در  ق: منظورشان این اســــت  زور  

افغانستان هست؟

زارعی: در خوِد افغانســــتان به شــــکل رســــمی نه، ولی نیروی رزم دیدۀ   

کــــه آن را به  فاطمیون هســــت. البته، دولتی ها هنــــوز زیر بار نرفته اند 

رســــمیت بشناســــند. این برای آن ها یک امکان مثبت اســــت. آن ها 

می توانند نیرویی با انگیزۀ مذهبی آنجا داشته باشند و به ساختارشان 

کننــــد. در روز حادثــــه، این ها به درد می خورنــــد و می توانند با هر  وارد 

کنند. دولتی ها، به واسطۀ اینکه روابطی با آمریکایی ها  خطری مقابله 

داشتند، متأسفانه زیر بار این مسئله نرفتند.

ق: ظاهراً تضاد دولت با همین هاست. زور  

زارعی: هنوز دولت افغانستان با این مسئله راه نیامده است.  
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گرفتند؛  کابل را از طالبان  گذشــــته، جبهۀ شمال و هزاره ها  رویوران: در   

کابل بلکه در عمدۀ افغانستان شکست دادند. آیا  طالبان را نه تنها در 

که یک بار از دیگر نیرو های سیاسی شکست خورده است، در  طالبان، 

اینکه بخواهد در آینده سلطه پیدا کند چالشی نمی بیند؟

فشار نظامی بر کابل تا سقوط دولت اشرف غنی ادامه خواهد یافت.

که فرمودند در ُبعد سیاسی تغییر مشی  زارعی: طالبان، به همان دلیل   

که می گفت: »ما با شعار  گذشته  داده است، طالب می ماند-بر خاف 

کبر" جلو می رویم و همه چیز را تمام می کنیم.« این طالب می داند  "اهلل ا

که باید شیعه و فضای فعلی جمهوری اسامی را آرام نگه دارد، در عرصۀ 

کره نشان دهد، و در عرصۀ فرهنگی خود را  بین الملل خود را قابل مذا

نشان دهد. یک مقام فرهنگی آن ها اخیراً با خبرگزاری فارس مصاحبه 

کرد....

گفته بود: »80 درصِد افغانستان دست ماست.« رویوران:   

کی؟ تا زمانی  کردیم.« تغییر تا  گفته بود: »ما تغییر  زارعی: ... همان جا   

که تثبیت شد،  که پایه های قدرتشان تثبیت نشده باشد. پایۀ قدرت 

که خودشان می خواهند(  کمتر از امارت اســــامی )با ابعادی  به چیزی 

که می زنند اعتماد  فکر نمی کننــــد. ما اصًا نمی توانیم به حرف هایــــی 

کنیم. میخشــــان محکم شود، قدرتشان را توسعه خواهند داد. تجربه 

که انســــجام خوبی در حکومت دارند. اآلن در افغانستان  نشــــان داده 

حکومتی نیست. عبداهلل یک طرف می ِکشد، غنی یک طرف، و دوسُتم 
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کنار می روند و  که مســــلط شوند، همۀ این ها  یک طرف دیگر. طالبان 

کنند، یقۀ تک تِک  حکومت واحد جلــــو می آید. وقتی میخ را محکــــم 

آن ها را می گیرند و اوضاع دیگری برقرار می شود.

کاظم زاده: بر اساس روند تحوالت و ارتباطات در خاورمیانه طّی چند ماه   

اخیر و همین طور از منظر روابط بین الملل، چند نکته را استنباط کردم 

که خدمتتان عرض می کنم.

که مســــتحضرید، دولــــت ترامپ در ماه های آخر، شــــاید بر  همان طور 

گذار می کنند و برنامۀ  اساس اینکه پیش بینی می کردند انتخابات را وا

که در سر داشــــتند نیمه تمام می ماند، با عجله، برخی چیز ها را  کانی 

کرات  که آقای زارعی فرمودند پایه های مذا گذاشتند. درست است  بنا 

کرات در اواخر  افغانستان از چند سال پیش گذاشته شده بود، ولی مذا

کرات را  کِس دیگر مذا گرفت. قبل از آن، نه ما و نه هیچ  دولــــت صورت 

خیلی جدی نمی گرفت.

کرات دوحه، برای ســــامان دادن بــــه دو تحول جدید در  عــــاوه بر مذا

گرفت: )1( عادی ســــازی  خاورمیانه و خلیج فارس هم عجله ای صورت 

کشــــور های عربی، مثــــِل امارات  روابط رژیم صهیونیســــتی با برخی از 

که بین  و بحریــــن و عوامل عربســــتان؛ )2( تاش برای حــــّل اختافاتی 

متحدان آمریکا ایجاد شده بود. پروژۀ ِاخوان باعث شده بود عربستان 

گیرند و برخی  و امارات در یک جبهه و ترکیه و قطر در جبهۀ مقابل قرار 

کنند. از بازیگران از این شکاف بهره برداری 

کــــه در منطقه اتفاق افتــــاد را ترامپ پایه  توافــــق دوحه و آن دو تحول 

کرد. مــــن این طور نتیجه  گذاشــــت، ولــــی بایدن هم هر ســــه را تأییــــد 

که ظاهرًا پروژۀ ِاخوان به شکل دیگری در افغانستان بازتولید  می گیرم 
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می شود به گونه ای که قطر و ترکیه و عربستان و امارات پشت قضیه قرار 

کنون،  کنار هم بودند؛ ا کشور  می گیرند. در موج اوِل طالبان، آن چهار 

آن هماهنگی دارد به شکلی بازتولید می شود.

کردند. اآلن به نظر می رســــد طالبان  آقای دکتر بحث طالبان را مطرح 

تنها نیست. در کنار طالبان، شرکت های امنیتی خصوصی هم هستند. 

که بتواند مواد را  در مورد مواد مخدر، باید شبکه ای وجود داشته باشد 

به پول و دالر تبدیل کند. این کار ساده ای نیست. ما تجربۀ شرکت های 

که  امنیتی خصوصی را در عراق دیده ایم، شــــرکت های بی نام و نشان 

که طالبان  کار خودشان را زیر پوشش انجام می دهند. به همان میزان 

کرد، شرکت های امنیتی خصوصی هم )که از قبل بودند(  گسترش پیدا 

که  کره با طالبان، حتی این ایده مطرح بود  تقویت شــــدند. قبل از مذا

کار را به عهده بگیرند. این شرکت ها محوریت 

که ما از برخورد آمریکا با دشــــمنان و رقبایش، حداقل بعد از  تجربه ای 

که آمریکایی ها معمواًل  جنگ جهانی دوم، داشتیم به این شکل است 

با همۀ رقبا و دشمنانشــــان هم زمان درگیر نمی شــــوند؛ معمواًل با یکی 

می ســــازند و بــــرای مدتی آن جبهــــه را آرام نگه می دارنــــد و به آن یکی 

می پردازند. در دورۀ جنگ ســــرد، آمریکایی ها به چین نزدیک شدند و 

چین را مدتی آرام نگه داشتند چون خطر شوروی و کمونیسم را بیشتر 

کرد و خود را باال  می دانســــتند. اتفاقًا، چین هم از این شرایط استفاده 

کشید. بعد از سقوط شــــوروی، غربی ها و ناتو در درون بقایای شوروی 

که پوتین آمد،  کردند تا حداقل روســــیه را از هم بپاشند. از زمانی  نفوذ 

این روند تغییر کرد.

در ســــال 2016 م.، بــــرای اولین بار، روســــیه در انتخابــــات آمریکا نقش 

داشت. به این ترتیب، در دورۀ ترامپ، روس ها حداقل به مدت چهار 
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کسی را در واشنگتن  کشــــیدند چون  سال از بابت آمریکا نفس راحتی 

که دائمًا به ایران یا به چین حمله می کرد و  کاری به روســــیه  داشــــتند 

نداشــــت. بایــــدن و حزب دموکــــرات در مبــــارزات انتخاباتــــی مرتبًا به 

روســــیه و پوتین حمله می کردند چون پوتین و ترامــــپ را دو روی یک 

گر بایدن روی  که ا سکه می دانستند؛ بر همین اســــاس، تصور می شد 

کار بیاید، سیاســــت های دولت آمریکا بیشتر علیه روسیه خواهد بود تا 

گر خاطرتان باشد، دو روز بعد از پیروزی بایدن، ناوالنِی مخالف  چین. ا

را از آلمــــان به روســــیه آوردند و موج اعتراضات ضّد روســــی راه افتاد-

که روســــیه و پوتین با این ماجرا داشــــتند، آن ها  گرچــــه، با برخوردی  ا

عقب کشیدند.

در موج دوم، بایدن به طور غیِر منتظره خبر خروج از افغانستان را اعام 

که ترامپ علیه بایدن  که برای خیلی ها شوک آور بود. در آن مقطع  کرد، 

کرد همین بحث  که از بایدن تجلیــــل  ســــخنرانی می کرد، تنهــــا جایی 

گفت وگوی آمریکایی ها با  که  افغانستان بود. برداشــــت من این است 

طالبان در افغانســــتان یک پروژۀ فرا انتخاباتی اســــت؛ بنابراین، حزب 

که بــــا ترامــــپ و جمهوری خواهان  دموکــــرات، به رغــــم اختاف هایی 

گر برای  کرد. ا داشــــت، در مورد افغانستان دقیقًا همان برنامه را دنبال 

ترامپ برخورد با روسیه در دستور کار نبود، به اعتقاد و جمع بندی من، 

بایدن می خواهد در وهلۀ اول از افغانستان برای روسیه چالش سازی 

کنیم، این منطق قابل درک اســــت.  گر بخواهیم اولویت بندی  کنــــد. ا

در ایــــن ماجــــرا، ایــــران و روســــیه و چین، هر ســــه متضرر می شــــوند. 

چالش سازی برای روسیه در ذهن بایدن در اولویت نخست است. به 

که از تونس شــــروع شد و بعد از  که دومینوی بهار عربی،  نظر می رســــد 

جای ســــر دیگر برآورد، اآلن از افغانستان شروع شده است. به نظر من، 
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ســــقوط دومینو ها در این نوبت تا این لحظه بیشــــتر به سوی روسیه 

اســــت. این بحران از روســــیه به آســــیای میانه و از آسیای میانه شاید 

به داخل ســــرزمین روسیه کشیده شــــود. به احتمال زیاد، بعد از این، 

چچن یا جنبش هایی که تا اآلن مهار شده بودند سر بلند خواهند کرد. 

همان طور که فرمودند، این برای ما حتمًا خطرساز است. 

کردند و جبهه  که در مرز های خود داشتند استفاده  روس ها از آرامشی 

کریز های خود را به آن سو  کشاندند و خا را به جا های دیگر مثل سوریه 

کریز ها به ســــوی روسیه برمی گردد.  بردند، اما با شــــروع این بازی، خا

که ما در افغانســــتان و مرز های شرقی داشــــتیم باعث شد در  آرامشــــی 

عراق و ســــوریه و جا های دیگر با آرامش بیشتری پیش برویم. از این به 

بعد، حداقل این آرامش را نخواهیم داشــــت. باید این آمادگی را از اآلن  

ایجاد کنیم-هرچند اآلن بسیار دیر است! سناریوی صحنه به گونه ای 

که در این ماجرا، ایران، روسیه، چین، و حتی هند، هرکدام به  اســــت 

مســئله این اســت که افغانستان باید مدیریت شــده در بحران بماند، اما نه به 

گونه ای که برنده اش چین، روسیه، یا ایران باشند.
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شکلی هزینه می پردازند. معمواًل در این مواقع، بهترین و شاید تنها راه 

تشکیل یک ائتاف و تقسیم هزینه است.

که طالبان تا حدودی عاقل شده اند و پرچم سفید را در  درســــت است 

که  برخورد با بازیگــــران خارجی باال برده اند، اما آن ها هم نمی خواهند 

گر ایران با روســــیه در سوریه ائتاف  علیه آن ها ائتافی شــــکل بگیرد. ا

نمی کرد، شاید تحوالت به شکل دیگری رقم می خورد. اتفاقی که افتاده 

که آمریکا، بی  سر و صدا، ائتاف خودش را تشکیل داد، ولی  این است 

که بازندۀ این بازی هستند در خوش خیالی فرورفته اند. شاید  کسانی 

با از دســــت رفتن فرصت، اثرات منفی آن به زودی نمایان شود. با این 

همــــه، در مجموع، حداقل برای سیاســــت اعامی هیچ چاره ای غیر از 

اینکه فضای کنونی حفظ شود نیست.

ق: یک نکته را هم من اضافه می کنم. چیزی که برای آمریکا به خطر  زور  

گر این هژمونی کامًا از بین  افتاده هژمونی آن ها در آسیای غربی است. ا

برود، تمام رژیم های وابســــته به آمریکا در خطر خواهند افتاد. چالش 

اصلی آمریکا در منطقه ابتدا با ایران و بعد با ســــوریه بود. اشتباه آمریکا 

کار درست  کرد می خواهد بشــــار اسد را بردارد.  که رسمًا اعام  این بود 

که برای برداشتن بشار اسد اقدام می کرد ولی خودش را هزینه  این بود 

کرد. نه تنها  کار را  که ایــــن  نمی کــــرد. آن قدر به پیروزی خوش بین بود 

آمریکا بلکه انگلیس و بقیۀ متحدانشان هم گفتند. 

تزلــــزل در اقتدار یــــا هژمونی آمریکا، پیش از آنکه یک امر عینی باشــــد، 

یک امر ذهنی است. اآلن چنین آزمونی ایجاد شده است، و آمریکا باید 

گر  کّلی آمریکا برای تداوم بقاســــت. ا کند. این نیاز  اقتدار خود را اثبات 

آمریکا از آسیای غربی برود، باید از همه جا و حتی از ایاالت متحده هم 



108
حۀ

صف
 /

72
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

کرده و می گویند:  برود-چون مردم رنگین پوست در خوِد آنجا سر بلند 

»شما ما را ُکشتید.«

نکتۀ دوم اینکه وقتی قدرت در شرایط نزولی قرار می گیرد، خطر پذیری 

کنم تا شــــاید این  کاهش؛ می گوید: »کاری  آن افزایش پیدا می کند، نه 

که برای ایران  گرفت  شــــرایط عوض شود.« باید این احتمال را در نظر 

کار خود را در غرب )سوریه  مشــــکلی در شــــرق به وجود آورند تا آمریکا 

گر ما سرگرم  و عراق( انجام دهد. این یک نوع عملیات فریب اســــت. ا

شرق باشیم، دیگر فاطمیون و حیدریون را در غرب نخواهیم داشت، 

و این ها خرِج شرق خواهند شد و دست ما خالی می شود.

البتــــه، جاذبه ای که دفاع از حرم برای شــــیعه داشــــت در افغانســــتان 

نیســــت. در ســــوریه، می گفتیم حرم حضرت زینب؟اهع؟ در خطر است؛ 

در افغانســــتان، این حالت وجود ندارد. البته، مزارشــــریف مزار بعضی 

گفتۀ خوِد افغان ها، عــــوام فکر می کنند مزار  از بزرگان اســــت-و بنــــا به 

حضرت علی؟ع؟ است. 

خاصه، این احتمال را هم باید در نظر گرفت که آمریکا بخواهد ایران را 

در شرق سرگرم کند و حمله از اسرائیل شروع شود. ممکن است حمات 

اسرائیل به سوریه شدت یابد، و بعد، ارتش آمریکا به طور مستقیم یا به 

گر آمریکا  شکل شرکت های شبِه نظامی یا گروه های تکفیری وارد شود. ا

گر  بتواند میخش را در سوریه بکوبد، می تواند آبروی خود را بازگرداند؛ ا

بتواند نفوذ خود را در سوریه تثبیت کند و به سوی عراق بیاید، آب رفته 

به جو برمی گردد. این هم یک احتمال است که صفر نیست.

در سیاست، باید برای تمام احتماالت برنامه داشت. سیاستمدار حق 

ندارد غافلگیر شود چون غافلگیری او می تواند سبب نابودی یک کشور 

شود.
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رویــــوران: جنــــاب آقــــای مازهــــی، یــــک ابهــــام وجــــود دارد. از لحاظ   

که  ایدئولوژیک، ما باید طالبان را یک جریان َســــلفی بدانیم. در حالی 

در خوِد عربستان بساط سلفی گری دارد جمع می شود، چرا عربستان 

و امارات پول 1/5میلیون نفرات طالبان را می دهند؟ سازماِن مطاوعه 

کــــه مأموریتش امــــر به معروف و نهــــی از منکر بود، به  در عربســــتان را، 

کردند-جالب اینکه به جای آن،  دســــتور محمد بن ســــلمان منحل 

کثر خواننده ها و  کردند، و ا یک ســــازمان رفاه و عیش ونوش تأســــیس 

رقاصه ها و مانکن ها از طرف این سازمان به عربستان دعوت می شوند.

گفتند ممکن است توافقی بین جریان سَلفی و  آقای کاظم زاده یک بار 

ِاخوان اتفاق افتاده باشد. من نمی توانم این را در افغانستان قبول کنم 

چون اصًا مرحوم ربانی نمایندۀ ِاخوان بود.

زارعی: من احتمال توافق طالبان با عبداهَّلل را صفر می دانم.

کنید. قطر به طالبان اجازه نداد  می خواهــــم این ابهام را برای من حل 

گرفت. قطر و  کرات در قطر صورت  در آنجا دفتر داشته باشــــند، اما مذا

ترکیه نماد حمایت از ِاخوانی ها هستند ولی با طالبان سازش نکردند. 

که نیرو های ترِک ناتو در فرودگاه بمانند  که آمریکا پیشنهاد داد  همین 

گر بمانند، آن ها را  کــــرد و گفت: »ا )حتــــی نه به عنوان ناتو(، طالبان رد 

می ُکشیم. ما هیچ خارجی را نمی پذیریم.«

بحث ِاخوان، جریان سَلفی، و حمایت های بعضی از کشور های منطقه 

از طالبان خیلی قابل فهم نیســــت و خیلی با هــــم تعارض دارد. البته، 

گر در  کرده اســــت، ولی ا که آمریکا همه را حذف  کنیم  می توانیــــم فرض 

مورد جزئیات آن صحبتی بفرمایید، ممنون خواهم شد.
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گرفته شــــود. ترکیه ِاخوانی است اما به  مالزهی: نقش ترکیه باید جدی   

دنبــــال نئو-عثمانی گری و یــــک نوع نگاه قومِی ترک تبارانه در سراســــر 

منطقه اســــت. دلیل اینکه ژنرال دوســــُتم بیشــــترین ســــفر  را به ترکیه 

کار می کنند و در  که ُترک ها در افغانستان زیاد  انجام می دهد این است 

فروشگاه های بزرگ )به َسبک خوِد ترکیه( در افغانستان سرمایه گذاری 

کرده اند. 

که از ایــــران به هــــرات می رود و  کاالیــــی  ُترک هــــا دیده اند بیشــــترین 

کاشــــی و سرامیک و شیرآالت و مصالح ساختمانی است؛  فروش دارد 

که تمام این هــــا را همان جا تولید می کند و ارزان تر  کارخانــــه ای زده اند 

ج می کند. آن ها فروشگاه های بزرگی  می فروشد و ایران را از آن بازار خار

ســــاخته اند و مواد غذایی را از اروپا و ترکیه به آنجــــا می آورند. با اینکه 

کاالی ایرانی مثبت اســــت، ترکیه بازار ایران را در  ذهنیــــت افغان ها به 

آنجا تصاحب می کند.

من این را می پذیرم که اتفاقاتی که در عربستان سعودی می افتد واقعی 

کند. او، برای اینکه  است و بن سلمان واقعًا می خواهد تغییراتی ایجاد 

کند، باید افکار خشــــک را قدری تلطیف  بتواند با دنیای جدید تعامل 

که مقاومت می کنند می شکند.  کند، و حتی شاهزادگان و روحانیانی را 

کرده است. می خواهند  در عربستان ســــعودی، نســــل و دیدگاه تغییر 

کرد؛ باید  کنند. حکومت را در خــــأ نمی توان حفظ  حکومــــت را حفظ 

کنون، مشروعیت ســــلطنت عربستان  مردم را هم داشــــته باشــــند. تا

سعودی از وهابیت می آمد، اما این دیگر پاسخگو نیست. نسل جوان 

کرده است. شاهزادگانشان به اروپا فرار می کنند-دختر ملک  تحصیل 

کردند و رفتند! این تغییر نسل و تغییر تفکر  فیصل و دختر عبداهلل فرار 

کمان ناچارند خود را تغییر دهند. تأثیر دارد. حا
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کنار این، شما طرح شهرک هوشمند بین اسرائیل و اردن را در نظر  در 

که برای خودش جریانــــی خواهد بود و تفکر را تغییر می دهد.  بگیرید، 

کسی آنجا بدون راننده و پلیسش کامپیوتری است. تا

که  تفکر در عربستان ســــعودی دارد قوی می شود. واقعیت این است 

کنند، و دیگر با آن ســــاختار قبلی نمی توان  می خواهند قدرت را حفظ 

که روابط اســــامی را  کرد، اما این به آن معنا نیســــت  قــــدرت را حفــــظ 

کستان و کانادا مسجد و مدرسه می سازند  نادیده بگیرند. اآلن هم در پا

گر این دو را تفکیک  و راه نفوذ عربستان سعودی را مسدود نمی کنند. ا

کنیم، دچار اشتباه نمی شویم.


