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گفت وگوی تحلیلی
باید امام)ره( را الگوی خود قرار دهیم

گفت وگو با دکتر ابراهیم متقی
یجی است! یکا در حال افول تدر آمر



گری با دو پای سنگی شنا
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گری است که می خواهد در دریای مشکات خود در منطقۀ  آمریکا شنا

گــر دو ســنگ بر پــای خود بســته بود،  کنــد. ا مــا با دو پای ســنگی شــنا 

که هر دو پای آمریکا  کند، ولی مشکل این است  می توانست آن ها را باز 

در منطقۀ ما از جنس سنگ هستند: سنگین، بی تحرک، و بدون شور 

و شــعور زندگــی! این دو پــای آمریــکا یکی اســرائیل و دیگری عربســتان 

سعودی است.

وقتــی یحیی ســریع، ســخنگوی نیروهــای مســلح یمــن، پیروزی های 

عملیات ربیُع النصر را به رسانه ها گزارش داد، برای همۀ ناظران سیاسی 

آشــکار شد که سلحشــوران یمن یک پای ســنگی آمریکا را شکسته اند. 

یحیی ســریع پیشــتر از پیروزی نزدیــک و بزرگ مــردم یمن خبــر داده و 

کیلومتر از سرزمین  که در دو استان شبوه و مأرب، 3200  کرده بود  اعام 

یمن از زیر پای ســنگی آمریــکا )ارتش ائتافی سعودی-صهیونیســتی( 

خارج شده است.

وی گفت: »در این عملیات، یگان پهپادی ارتش و کمیته های مردمی 

یمن بیش از 278 عملیــات )161 عملیات در اراضی ِاشــغالی یمن و 117 

ک ســعودی( انجــام داد. یگان موشــکی نیــز 130  عملیــات در عمــق خا

ک  حمله )95 حمله در اراضی ِاشغال شدۀ یمن و 35 حمله در عمق خا
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ســعودی( صورت داد. در عملیات ربیُع النصر، در مجموع، چهار پهپاد 

شناسایی و جاسوسی )یک فروند پهپاد ســی.اچ-4، یک فروند پهپاد 

وینگ لونگ، و دو پهپاد اسکن ایگل( منهدم شد.«

ســخنگوی نیروهای مســلح یمــن افــزود: »شــمار پاســخ های موفق به 

حمات جنگنده های ائتاف متجاوز به 296 مورد رســید. نیروهای ما 

به رغِم تشــدید حمــات هوایی ائتــاف ســعودی )که شــمار آن به 705 

گر دشمن فکر می کند  حمله رسید( به عملیات ربیُع النصر ادامه دادند. ا

کــه بــا حمــات جنگنده هــای خــود می توانــد پیشــروی نیروهای مــا را 

کند یا عزم سربازان و مجاهدان ما را در هم بشکند، باید بداند  محدود 

که این تنها یک توهم است.«

کــرد: »در این عملیات، شهرســتان های  ســرتیپ یحیی ســریع تصریح 

عســیان، بیحان، و عین در شــبوه و شهرســتان های حریب و العبدیه 

و بخش هایی از دو شهرســتان جبل مراد و الجوبه در مأرب آزاد شــدند. 

که اخیــراً در مــأرب آزاد شــده اند هنــوز با حمایت  البتــه، برخــی مناطق 

ائتاف متجاوْز النۀ گروهک های تکفیری باقی مانده است.... بافاصله 

پس از آزادسازی این مناطق، نیروهای ما تاش برای عادی سازی روال 

کشــور و مقامــات مربوط  کردند، و وزارت  زندگــی در این مناطــق را آغــاز 

گفتۀ سخنگوی نیروهای  گرفتند.« به  مســئولیت های خود را بر عهده 

کشــته، زخمی، و اسیر شدن 1840  مسلح یمن، عملیات ربیُع النصر به 

کشــته ها، شــماری از ســرکرده های داعش و  نفــر منجــر شــد. در میــان 

کــرده بودنــد و تحت  القاعــده نیز-کــه العبدیــه را بــه النــۀ خــود تبدیل 

حمایت ائتاف سعودی قرار داشتند-به چشم می خورند.

گزارش، طّی این عملیات، نزدیک به 106 خودروی زرهی  بر اســاس این 

و نظامی و نفربر نابود شد و 180 قبضه ساح از بین رفت. نیروهای یمنی 
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همچنین موفق شدند که پنج انبار اسلحه را نابود کنند و ده ها خودروی 

زرهی و نظامی متعلق به نیروهای متجاوز را به غنیمت بگیرند.

ســرتیپ ســریع افــزود: »در این عملیــات، خســارات زیادی بــه صفوف 

کــه آن هــا را به توقــف درگیری و تــرک صفوف دشــمن دعوت  مزدورانی 

کــرده بودیم وارد شــد. ملت یمن، در مراســم بزرگداشــت والدت پیامبر 

کشــور  که شــمار خائنان در این  کرم؟ص؟، به جهانیان اطمینان دادند  ا

معــدود اســت، و آنــان امــروز بــا سرنوشــت اجتناب ناپذیــر خــود روبه رو 

شده اند.«

وی، در ادامــه، از نقــش مهــّم قبایِل البیضاء، شــبوه، و مــأرب در انجام 

گفــت، از نقش آن ها در نبــرد آزادی و  موفق عملیات ربیُع النصر ســخن 

استقال یمن تقدیر و تمجید کرد، و آن ها را مایۀ افتخار دانست.

گفــت: »مهم تریــن نتیجــۀ عملیــات ربیُع النصر  ســرتیپ یحیــی ســریع 

تقویت موقعیت و موضع نظامی نیروهای ما در تعقیب مزدوران است. 

نیروهــای مــا در آســتانۀ ورود بــه شــهر مأرب بــار دیگــر به ســرکرده های 

مــزدوران دربارۀ تداوم مواضعشــان و عدم تجدیِد نظــر در این خصوص 

که  کنان شهر مأرب می خواهیم  هشدار می دهند. ما از شهروندان و سا

که مزدوران از آن ها برای اهداف نظامی اســتفاده می کنند  از َمقرهایــی 

کــرد: »نبــرد اصلــی مــردم یمــن نبــرد آزادی و  کیــد  دور شــوند.« وی تأ

استقال است.«

که شکســت در یمن را با  در عرصه ای دیگــر، در عراق، آمریکا می کوشــد 

کند. به تازگــی، آنان نمایش  کار آوردن یــک دولت غرب گــرا جبران  روی 

که تمایات  کاظمی )نخست وزیر عراق،  خنده دار حمله به خانۀ خالی 

سعودی-آمریکایی دارد( را اجرا کردند. 
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کردن سوء قصد به جان  ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا، ضمن محکوم 

گفــت: »مقام های بغــداد هنــوز از واشــنگتن برای  نخســت وزیر عــراق، 

کمک به تحقیقات در این زمینه درخواستی نداشته اند.«

گون، در پاســخ به اینکه آیا می تواند  کربی، در نشست خبری پنتا جان 

بگوید چه کسی مسئول این حمله بوده است گفت: »من در جایگاهی 

که مــا، همان طور  کنم.... واضح اســت  که دراین باره صحبت  نیســتم 

گفتنــد، حملــه بــه  کــه رئیس جمهــور و همــکاران مــا در وزارت خارجــه 

کنیم. چنین خشــونت هایی باید متوقف  نخســت وزیر عراق را محکوم 

شود.«

گون در پاسخ به اینکه آیا آمریکا برای کمک به تحقیقات  سخنگوی پنتا

گرفته اســت اظهار داشــت:  دربارۀ این حمله با مقام های عراقی تماس 

کمــک نیاز باشــد، حتمًا  گــر به  گفت: "ا کــه رئیس جمهــور  »شــنیده اید 

کــه می دانم، چنیــن درخواســتی از جانب  انجــام می دهیم." تــا جایی 

دولت عراق مطرح نشده است.«

کربــی دربارۀ اینکــه آیا حمله بــه اقامتگاه نخســت وزیر عــراق در منطقۀ 

ســبز بغداد باعث تغییر در ســطح حفاظــت نیروهای آمریکایــی در این 

گفت: »ما هیچ وقت دربارۀ سطح حفاظت صحبت  منطقه شده است 

کــه فرماندهان ما مســئول  نمی کنیــم، امــا به شــما اطمینــان می دهم 

حفظ جان خود و نیروهایشان هستند.«

گروه ها در عراق از توانایی پهپادی  کدام  وی ســپس در پاســخ به اینکه 

کاظمــی برخوردارند مدعی شــد: »تعــدادی از  برای ســوء قصد به جان 

گروه هــای داخل عراق که حامی ایران هســتند توانایی چنین حماتی 

را دارند. البته، باز هم می گویم که فعًا نمی توانم ارتباط این حمله را ]با 

هیچ طرفی[ مشخص کنم.«
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که هدف از نمایش حمله  گون نشان داد  بدین ترتیب، سخنگوی پنتا

که با  بــه خانۀ کاظمی متهم کردن طرف داران حشُد الشــعبی )کســانی 

کردن خــون عراقی هایی  تروریســت های داعــش می جنگند( و پایمــال 

بوده است که در میداِن تحریر هدف آتش ارتش عراق قرار گرفتند.

از جانــب دیگــر، یمــن بــر علــت اصلــی پرخاشــگری های آمریــکا دســت 

گذاشت و ســازمان ملل را نیز در این زمینه مسئول دانست. عبدالقادر 

ســرا در صنعا )پایتخت یمن(، گفت: 
ُ
کمیتۀ ملی امور ا المرتضی، رئیس 

»با اینکه صنعا و دولت مستعفی آمادگی خود را برای برگزاری دور جدید 

کرده اند، فرســتادۀ جدید ســازمان  ســرا اعــام 
ُ
کــرات بر ســر مبادلۀ ا مذا

ملل نتوانسته اســت دور جدید این مذکرات را ســامان دهــد و به جای 

آن، مشغول باال بردن روحیۀ مزدوران ائتاف سعودی در مناطق نبرد 

است.«

او در توییتــر نوشــت: »وقتــی نماینــدۀ جدیــد ســازمان ملــل در پروندۀ 

کام است، در مواجهه با پیچیده ترین پرونده های نظامی  تبادل ُاسرا نا

کرد: »روشــن اســت  کید  کــرد؟« وی تأ و سیاســی چگونه عمــل خواهد 

که مأموریت فرســتادۀ جدید ســازمان ملل، بیــش از هر چیــز، بازدید از 

کنتــرل مزدوران ائتاف ســعودی برای باال بــردن روحیۀ  مناطق تحت 

آن هاست.«

گروندبرگ، فرســتادۀ ســازمان ملل به یمن، اخیرًا ســفر خود به  هانس 

کرد. این نخســتین  کشــور آغاز  یمن را از شــهر تعــز در جنــوب غربی این 

سفر یک نمایندۀ سازمان ملل به تعز از زمان آغاز تجاوز دولت سعودی 

کشــور در هفت ســال پیــش اســت. در ســال گذشــته )1399(،  بــه ایــن 

سرا میان دولت نجات ملی )در صنعا( و دولت  بزرگ ترین توافق تبادل اُ
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مســتعفی )در ریــاض( اجــرا شــد، امــا حــاال ریــاض بــه مــزدوران ائتاف 

گفتــۀ  کننــد. بــه  ســرا را آزاد  ُ
کــه بســیاری از ا ســعودی اجــازه نمی دهــد 

که اسیر شده اند  مقامات صنعا، ســعودی ها برای شــبِه نظامیان خود 

ارزشی قائل نیستند!

به عقیدۀ کارشناسان، آمریکا وزیِر خود را در شطرنج سیاست در یمن از 

دست داده است، و حاال صنعا می کوشد در ریاض شاِه آمریکا را نیز بزند. 

که یک  دنیا منتظر نتیجۀ مسابقه است و از خود می پرسد: »آیا آمریکا، 

پای سنگی اش به دست انصاُر اهلل متاشی شده است، پای سنگی دوم 

خود را در فلسطین از دست خواهد داد؟«

سردبیر



بی و مقاومت اسالمی هم اندیشی دربارۀ مسائل آسیای غر

یوران، سعداهلل زارعی،  با حضوِر علی اکبر اشعری، حسین رو
محمدحسن زورق، احمد کاظم زاده، ابراهیم متقی

میــــزگــــرد مــــاه
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ق: بســم اهلل الرحمن الرحیم. غرب خود را با پدیدۀ بیداری اســامی  زور  

روبه رو می بیند. بعد از خواب هزارســاله، شــیِر خفته در بیشــۀ اندیشــۀ 

اسامی بیدار شده است! بعد از جنگ های صلیبی، نهضت پروتستان 

کــه نهضت  در غــرب و افــول تمــدن اســامی در شــرق آغــاز شــد. آن هــا 

پروتستان را به راه انداختند خود را بیداری اسامی مواجه می بینند-

که یک وجه بسیار مشخص آن انقاب اســامی ایران، و وجوه دیگر آن 

در لبنــان، یمن، عراق، نیجریــه و جا های دیگر اســت. آن ها یک پدیده 

را با مظاهر مختلف در نقاط مختلف می بینند و با یک مسئلۀ جّدی و 

احکامی که دربارۀ این مسئله وجود دارد روبه رو هستند. 

ولی ما مسائل را متعدد می بینیم؛ مثًا، از  مسئلۀ عراق یا مسئلۀ لبنان 

کوچــک می کنیــم و مثــًا مشــکل ســمیر  ســخن می گوییــم؛ بعــد، آن را 

جعجع برای مــردم لبنــان یا مقاومــت انصــاُر  اهلل در مقابل نژادپرســتی 

گانه بررســی می کنیم. ما بــه یک فراَتحلیــل )یا در  صهیونیســتی را جدا

حقیقت، اَبرتحلیل( در مورد مســائل منطقه احتیــاج داریم. بخواهیم 

گر چشممان  یا نخواهیم، سرنوشــت ما به این مســائل بســتگی دارد. ا

را روی واقعیــت ببندیــم، واقعیــت نابــود نخواهــد شــد بلکه خــود را در 

خشن ترین وجه به ما تحمیل خواهد کرد!
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که  گذشــته نگاهی می اندازیــم، می بینیم  زارعی: وقتی به 30-40 ســال   

گیر شد. البته، سابقۀ این  گرفت و فرا احساِس لزوم تغییر در دنیا شکل 

پدیده از 50 سال هم بیشتر است؛ در تاریخ تمدن غرب، ما با مدرنیسم 

که نیــاز به تغییــر و یک نــوع اقناع  و ُپست مدرنیســم مواجــه می شــویم 

نشدن یا نابسندیدگی را در متن تمدن غرب نشان می دهند. 

غربی ها ســعی می کنند در چارچوب امکانات تمدنی خودشــان به این 

نیاز پاسخ دهند و تفسیر و توضیح و محدوده ای برای این تغییر فراهم 

که این تغییر و تحول در بخش  کنند. در دوران جنگ سرد، تاش شــد 

سیاسی-و نه در بخش فلســفِی-ارتباط بین دو بلوک قدرت تعریف و 

که نظام جهانی این تغییرات  گویا توافقی وجود داشــت  محدود شود. 

را-که می توانســت فراتر از چارچوب های نگرشــی دو ابرقدرت باشــد-

مدیریت کند و به سامان برساند. 

در عین حال، دامنۀ ُکنش غربی ها در عرصه های مختلف زیاد است. در 

این دوره، ما شاهد تغییرات عمده ای در ادبیات، شعر، نقاشی، سینما، 

عرصه های مختلف زندگی اجتماعی، و حتی علومی نظیِر روان شناسی 

و جامعه شناسی هستیم. مکتب ها و نگرش های جدید و خاقیت های 

جدید به بازار می آید، و همه یک شعار را فریاد می زنند؛ آن هم این است 

که ما در برابر چیزی که وجود دارد احساس بیگانگی یا تنهایی می کنیم. 

بنابراین، برای این عرصه، تکاپوی جدید و نگاه تازه ای نیاز است. 

انقاب اسامی اساسی ترین پاسخی است که در عرصه های مختلف به 

این مسئله داده شده و می شود: در عرصۀ سیاسی، با نگاه و چارچوبی 

که در نگاه لیبرالیســتی یا سوسیالیستی قابل تفســیر نیست، مدلی  نو 

کــه در مخیلــۀ انســان غربــی نمی گنجید؛ لــذا، تا  از حکومــت ارائه شــد 

کاری که حضرت امام؟ق؟  مدت ها، در تفسیر و تحلیل انقاب اسامی و 
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کرد، شــاهد یک نوع بهت و حیــرت همراه با تمجید و تحســین بودیم. 

این مسئله فقط ُبعد سیاســی نداشــت؛ ابعاد عرفانی هم داشت. قبل 

از انقاب اســامی، عرفان حتی بین مســلمان ها و شیعیان بیشتر یک 

که  مقولۀ علمایی بود؛ یعنی طیفی می توانســتند مدعی عرفان شــوند 

کرده، در عرفان عملی  چیزی آموخته، مســیری را در عرفان نظری طی 

سیر و سلوک کرده، و مراحل چهار گانۀ تهذیب نفس را طی کرده باشند. 

این مربوط به طیفی از علما بود که به صورت نوادر ُبروز و ظهور می کردند 

امــا خیلی جنبــۀ اجتماعی پیــدا نمی کردنــد )مثــِل مرحوم میــرزا جواد 

آقا ملکــی تبریــزی، مرحوم حــاج علی شــیرازی، یا مرحوم حســین علی 

نخودکــی(. آنــان در حــّد خــود مقبولیــت اجتماعی هــم داشــتند؛ ولی 

که روزی مثل آن ها شوند یا در ترازی  کنند  که دیگران تمّنا  طوری نبود 

باشند که دیگران تمنای آن را داشته باشند؛ بلکه عمومًا آن ها را به این 

عنوان که »چه قدر عجیب اند« تحسین می کردند. 

این مقوله در انقاب اسامی آن قدر عمومی شد که اساسًا یک فرهنگ 

و نگــرش در جمهــوری اســامی و جا هــای دیگر به وجــود آمــد. افرادی 

که حضــرت امــام؟ق؟ در آن ســخنرانی  بــه آن درجــه از معــارف رســیدند 

کردید؛ یکی  خود خطــاب به علمــا و عرفا فرمودنــد: »70 ســال عبــادت 

از وصیت نامه هــای شــهدا را هم بخوانیــد.« در اینجا، عرفان به شــدت 

کــرد و به ســبک زندگــی خاّصی تبدیل شــد.  گســترش اجتماعی پیــدا 

معلوم است که چنین چیزی موجی در دنیای مادی گرا و تحول شگرفی 

در جامعۀ جهانی پدید می آورد. 

کامی، شــاهد  بحث های دیگر هم همیــن وضــع را دارد. در بحث های 

یک رویکرد اجتماعی هستیم. کتاب هایی که در کنج کتابخانه ها بودند 

و عــدۀ خاصی مشــتری آن هــا بودند یک بــاره به مســئلۀ عمــوم تبدیل 
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شــدند. بازشناســی تاریخ اســام و سرگذشــت  چهره های نامدار اســام 

گســترۀ اجتماعی ایران تبدیل شــد. ما شــاهد  به یک نهضت علمی در 

انفجار مقاالت در حوزۀ دین بودیم، که اصًا قابل تصور نبود و در مخّیلۀ 

مــا نمی گنجید. قبــل از انقاب اســامی، حــوزۀ علمیۀ قم نشــریه ای به 

ناِم درس هایی از مکتب اســام داشــت که مقاالتی منتشــر می کــرد و در 

گستره ای توزیع می شد. مجلۀ دیگری هم بود و جزوه هایی هم از سوی 

مرحوم آیت اهلل مصباح یزدی پخش می شد. همۀ داشته های ما در مرکِز 

داُر الشیعه همین بود: یک مجله، و اینکه گاهی کتابی منتشر شود. 

کتابی به دست ما برسد،  که در زمان طاغوت، برای اینکه  یادم هســت 

گاهــی دو هفتــه یــا حتــی یــک مــاه پیگیر  دو هفتــه پیگیــر می شــدیم. 

کتاب ها را  کتاب چه شــد و آمد یا نه. اآلن، وقتی همــان  که  می شــدیم 

که امروز منتشــر  مطالعه می کنیــم، می بینیم چه قدر نســبت به چیزی 

می شــود نازل بوده اســت، ولی همان ســطح نازل کم بود. اآلن، شب و 

روز، هزاران نفر در مسائل مختلف پژوهش می کنند و تولید انبوه دارند. 

زورق: سرنوشت کشورهای اسالمی در آسیای غربی به هم بستگی دارد.
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شخصی در قم به نام آیت اهلل سید مجتبی موسوی الری بود. من در الر 

کتابخانه ای داشت. به 110 زبان  و قم به خانۀ ایشان رفته بودم. ایشان 

کتاب تولیــد می کرد و می فرســتاد و نامه های آن ها  دنیا، بــه طور انبوه، 

را به صــورت نمایشــگاه درآورده بود. یــک روحانی به نام ســید مجتبی 

موسوی الری در عرصۀ کتاب رسانی و خدمات کتاب انقابی به پا کرده 

بود. متأسفانه، ایشان چند سال پیش مرحوم شد. حاال این را در هزار 

کار  که وســط میدان  کنید. تعداد طــاب جوان باانگیزۀ باســواد  ضرب 

می کنند خیلی زیاد است، و در عرصۀ تولید افکار دینی، شاهد اتفاقات 

بزرگی هستیم. البته این فقط در ایران نیست، اما به خصوص در ایران 

بوده و هست.

می خواهم بگویم مســئلۀ تغییر وقتی به انقاب اســامی رســید اساسًا 

که  کرد. امروز شاهدیم  معنا و مفهوم دیگر و عمق و گسترۀ دیگری پیدا 

که در دنیا مورد توجه اســت جمهوری اســامی است.  هنوز هم چیزی 

این خیلی مهم است. در نظر بگیرید که توجه به جمهوری اسامی، به 

عنوان مرکز تغییرات جدید، چه قدر زیاد اســت. توحید در شرق و غرب 

کلمه ای ُپرتکرار تــر از ایران در  به شــکل های مختلف وجود دارد. شــاید 

رسانه های جهان نداشته باشــیم-کلمۀ آمریکا هم تا اندازه ای ُپرتکرار 

است، ولی کلمۀ ایران بسیار ُپرطنین است. 

که در شــرق هم پذیرش نسبت به جمهوری اسامی به  شما می بینید 

صورت جّدی وجود دارد. عضویت ایران در شــانگهای برای چینی ها و 

روس ها هزینه زاســت چون ایران از سوی اردوگاه غرب تحریم است، اما 

که ایران یک سرمایۀ  این هزینه را می دهند چون نگاهشــان این است 

ویژه اســت و منافعی بیــش از هزینه هایش دارد. بــرای اینکه بتوانند در 

جهان آینده نقش داشته باشند، به این منافع توجه می کنند. 
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چیزی که باید واقعًا بررسی کنیم-و کم بررسی می کنیم-این است که 

کنیم،  آثار فکری و فرهنگی انقاب اســامی را در سطح جهان ماحظه 

انــدازۀ آن را بفهمیــم، بدانیم چه چیز هایی بــه تقویت نیــاز دارد تا آن را 

تقویت کنیم، و بدانیم چه چیز هایی به توضیح و تبیین نیاز دارد که آن 

را تبیین کنیم. 

بعضی چیز ها شــکلی عجیــب و حالتی اعجازگونــه دارد. مثــًا، در یمن، 

که هدف تهاجــم فرهنگی قــرار می گیرد تا  جریانی بــه نام زیدّیه هســت 

دچار انحراف شود. در قرون نهم تا دوازدهم، زیدی ها تا حّدی از مسیر 

اولیۀ خود جدا شــدند، و در سال های 1960-1967 م.، زیر چتر سیاسی 

وهابیت و آِل سعود قرار گرفتند و آن قدر منحط شدند که سوگلی جریان 

که زمانی نشــان جریــان انقابی  تندروی ســّنی مذهب بودنــد. زیدیه، 

شــیعه بودند و شعارشــان این بود که هر کس در برابر ســتمگران دست 

به شمشیر نمی برد منحرف است )و لذا، روش برخی از شخصیت های 

اســام را برنمی تافتند( و جلوۀ احساس مسئولیت و عکس العمل های 

تند بودند، کارشان به جایی رسید که به تند ترین جریان در همکاری با 

رژیم سعودی تبدیل شدند. 

کــرده باشــیم، زیدیه، مثل  کار عمده ای  اما یک دفعــه، بدون اینکه مــا 

که از خواب بیدار شــده باشــد، تکانی به خــود داد و بــه قرار های  کســی 

زمان امام باقر؟ع؟ و امام سجاد؟ع؟ بازگشت.  آنان دوباره همان زیدیۀ 

کنون، آن ها در مبارزه با اسرائیل  کردند. ا جارودی شــدند و پرچم بلند 

از مــا جلو زده اند: مــا یک بار »مرگ بر اســرائیل« می گوییم؛ آن هــا 100 بار 

»مرگ بر اســرائیل« و »مرگ بر آمریکا« می گویند. این ها نشــانۀ آن است 

کــه واقعًا یک تحــول فرهنگــی بنیادی بــا محوریــت انقاب اســامی در 

جهــان رخ داده اســت، و نمود هــای آن را در اهِل ســّنت به شــکل های 
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مختلــِف ســلبی و ایجابــی می بینیــم. این هــا از ایــن واقعیــت حکایــت 

که به تعبیر بعضی از علما، ما وارد دورۀ ظهور ُصغری شــده ایم.  می کند 

سرعت تحوالت نشان دهندۀ ظهور صغری اســت، و به تدریج به زمان 

ظهور ُکبری نزدیک می شویم!

کردند. من  متقی: آقای دکتر زارعی بحث های هستی شناسانه را تبیین   

سعی می کنم به محیط اجتماعی، منطقه ای، و بین المللی وارد شوم.

واقعیت این اســت که مسئلۀ بیداری اسامی ریشۀ تاریخی دارد. هیچ 

حادثه ای بدون قالب های تاریخی شــکل نمی گیرد، و قالب های تاریخ 

هم بر اساس قالب های هویتی معنا پیدا می کند. 

کنش تعاملی و فضای ارتباطی  که وجود دارد و  هویت پدیده ای اســت 

کنند.  در آن هســت: فرد یا جامعه می خواهند پیشــینۀ خود را بازیابی 

زیدی هــا در دوران امــام بــدر در خــواِب هنجــاری بودنــد؛ مــا هــم در 

سال های دهۀ 1960 م. در خواب هنجاری بودیم.

ین پاسخ به پرسش های انسان امروز است. زارعی: انقالب اسالمی اساسی تر
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کــه واقعــًا در 15 خــرداد 1342 چند نفر  در مرکز اســناد، مــا پیگیر بودیــم 

که  کنیم  شــهید شــده اند. نتوانســتیم بر اســاس اســناد و مدارک پیــدا 

گزارش های  کــه  واقعــًا عــدد چه قــدر بــوده اســت. این نشــان می دهــد 

مربوط به آن کشتار به راحتی کنترل شده است. خاطراِت عَلم را هم که 

می خوانیم، کنترل 15 خرداد را نشان می دهد. 

بعد، می بینیم مدرنیسم بر فضای اجتماعی ایران غلبه می کند و به یک 

نیروی مسلط تبدیل می شود. بخشی از مجموعه های مقابله کننده با 

گروه های دینی بودند، امــا در جنبش های اجتماعی در  نظام سیاســی 

دانشگاه، گروه های مارکسیست بیشتر بودند. 

خیزش اســامی از اوایل دهــۀ 1350 به تدریج نیرو و توان خود را نشــان 

داد؛ و اندیشــۀ امام؟ق؟، مبارزۀ امام؟ق؟، و فضای اجتماعِی اسام گرایی 

کرد. شــهروند آن روز به مهدیه و روشنفکر به مسجد قبا  در ایران ظهور 

ک حتی وّعاظ  که ساوا گونه ای شد  و حسینیۀ ارشــاد می آمد. وضع به 

ک در آن  را هــم مورد تطمیع و تهدید و ســرکوب قرار داد. در واقع، ســاوا

دوره غافلگیر شد! 

ک  کّل امنیــت داخلــی ســاوا کل، و ادارۀ  ک چنــد ادارۀ  ســازمان ســاوا

که یکــی از آن ادارات به مجموعه های اســامی و  چندین اداره داشــت 

روحانی می پرداخت و پروندۀ امام؟ق؟ هم در آنجا بود. آن ها تفکرشــان 

این بود که در خانۀ هرکدام از مراجع یکی-دو تا منبع دارند و می توانند 

کنند. به نیروی هویت توجه نداشــتند. نگاهشــان در  کنتــرل  اوضاع را 

مســائل اجتماعی بر قالب هــای ذهنــی اثبات گرایانه مبتنی بــود، و فکر 

کــه از لولۀ تفنــگ بیــرون می آیــد؛ بنابراین،  می کردنــد قــدرت آن اســت 

کــه تفنگ در دســت داشــتند  گروه هایــی متمرکــز بودنــد  بــر مقابلــه بــا 

)چریک های فدایی خلق و منافقین(. 
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جالب است که در همان زمان، نگاه برخی گروه های اجتماعی در ایران 

که اســام گرایی در حال ظهور و شــکوفایی است. بیژن جزنی،  این بود 

که در ســال 1353 منتشــر شد، می گوید:  کتاِب تاریخ 30ســالۀ ایران  در 

کــه بر مذهب تشــّیع مبتنی و  »نیــروی اجتماعی نهفتــه ای وجود دارد 

رهبــری آن با آیت اهلل خمینی اســت. این نیرو دارد خــودش را به تدریج 

بازتولید می کند.« این کتاب قبل از دستگیری جزنی منتشر شده است. 

افرادی مثل مرحــوم مجید تهرانیان هــم تحلیل های مشــابهی را ارائه 

داده انــد. تهرانیان پیش از انقاب با شــاپور راســخ در ســازمان برنامه و 

کار می کرد. راســخ این مســئله را دیرتر فهمید. او در سال 1355  بودجه 

که جریــان اســام گرایی دارد از درون مدرنیســم ظهــور می کند؛  فهمید 

کند، و یک نیروی  یعنی مدرنیسم نمی تواند نیاز های جامعه را برطرف 

جدید بــا هویــت اســامی ظهــور می کنــد. آن نیــرو، نیــروی به حاشــیه 

رانده  شده ها و تحقیرُشده ها بود؛ نیرویی بود که توانسته بود در جامعه 

موقعیت به دست آورد ولی در ساختار حکومت جایگاهی نداشت. 

کتابی به نام  کشور اســت. او  کن خارج از  کمالی یک ایرانی ســا مسعود 

گروه های دینــی در ایران بیش از  جامعۀ مدنــی در ایران دارد و می گوید 

گروه دیگری با جامعه همراه و هم سرنوشت شده و نهاد های مدنی  هر 

خاّص خود را داشته اند: تکایا، مساجد، منبر، حوزه، ادبیات، نشریات، 

و نهایتًا، مخاطبان منحصربه فرد. 

من بحث حضــرِت عالــی را به دقــت بــه یــاد دارم. نشــریۀ درس هایی از 

مکتب اســام شــمارگان باالیی داشــت. این نشــریۀ علمی-اسامی در 

گر فــرد مهمــان داشــت، مهمان ها به  خانه هــای اســامی حاضر بــود. ا

آن افتخار می کردند و بخشــی از وقتشــان را بــا آن نشــریه می گذراندند. 

اینکــه می گویــم بر اســاس مشــاهدات خــوِد من، بــه عنوان یــک جوان 
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16-17ســالۀ آن روز اســت. این مجله همه جا در منازل افراد فرهیختۀ 

مسلمان وجود داشت. 

خاصه، این پدیده ای بود که آرام آرام به عرصۀ سیاست وارد شد. نکتۀ 

که راهبــرد امام؟ق؟ برای آزادی ملت جنگ مســلحانه  جالب این اســت 

یا نیروی سیاســی جدا از توده نبود بلکه راهبردی اجتماع گرایانه بود-

البته، نه به معنای غربِی آن. جامعه گرایی غربی یک نگاه پوزیتیویستِی 

کــه در عبــارِت »َیــُد اهلِل َمَع  مــدرن دارد، امــا  اجتماع گرایی همان اســت 

که فوکــو انقاب ایران را  الَجماَعة« جلوه می کند. به همین دلیل اســت 

»روِح جهان بی روح« می داند. جهان پوزیتیویســم بی روح اســت. این 

انقاب می خواهــد به جهــان روح بدهد. ایــن انقاب روح مســیحایی 

کتاِب انقاب ایران در دو حرکت بحث جالبی  دارد. مهندس بازرگان در 

دارد و می گوید انقاب ماهیت جهانی و ماهیت انسانی داشت. 

که آیــت اهلل طالقانــی امام جمعــۀ تهــران و عضو شــورای انقاب  زمانــی 

کاســترو به ایران آمد و دیداری با آیت اهلل طالقانی داشت. آیت اهلل  بود، 

کــه ضــّد اســتبداد، ضّد  گفــت: »از نظــر مــا، هــر نهضتی  طالقانــی بــه او 

کاسترو در  اســتثمار، و ضّد استعمار باشد یک نهضت اسامی اســت.« 

گر اسام این است، پس زنده باد اسام!« روز بعد، همۀ  جواب گفت: »ا

روزنامه ها تیتر زدند: »کاسترو: زنده باد اسام!« 

کــه در جامعۀ ایــران ایجاد شــده بــود بر بیــرون هم اثر  فضای اعتبــاری 

کند. چه  کارتر می خواســت با اثــرات جهانی انقــاب مقابلــه  گذاشــت. 

باید می کرد؟ او می دانســت که در نبرد مستقیم دچار مشکل می شود. 

ســایروس ونــس، وزیــر امــور خارجــۀ آمریــکا، مخالــف شــدید حملــه و 

عملیات نظامی برای آزادی مأموران بازداشت شــده در ســفارت آمریکا 

بــود، و دراین باره، اختاف نظر شــدیدی بین ونس و برژینســکی وجود 
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داشــت. بعــد از عملیاِت موســوم به پنجــۀ عقــاب، ونس اســتعفا داد و 

که انقاب  ادموند ماسکی وزیر خارجۀ آمریکا شــد. این نشان می دهد 

چگونه ســاخت قــدرت را در داخــل آمریکا به هــم ریخــت. آمریکایی ها 

در تحلیــل انقاب اســامی ابهام داشــتند و نمی دانســتند ایــن پدیده 

گرفتند با  کــرد؛ بنابراین، تصمیــم  چیســت و چگونه باید بــا آن برخورد 

جنگ نیابتی یا بی ثباتی داخلی، نگذارند نیروی انقاب اســامی ایران 

گر انقاب ایران پا بگیرد، به حوزه های  پا بگیرد. تحلیلشان این بود که ا

مختلف انعکاس پیدا می کند. جنگ تحمیلی صدام علیه ایران به این 

ترتیب شکل گرفت. 

در انقالب اسالمی ایران، عرفان گسترش اجتماعی پیدا کرد.

کرد،  شــاید این جنگ ما را از بعضــی جهات متوقف و با مشــکل روبه رو 

اما خیلی از مسائل بنیادین هم در فضای جنگ شکل گرفت. مقاله ای 

کــه  بــا عنــواِن CSIS دربــارۀ درس هــای جنــگ تحمیلــی وجــود دارد، 

کرده است. این مقاله  شخصی به نام هادی خسروشــاهی آن را ترجمه 

کــه مقام معظــم رهبــری دربــارۀ جنگ مطــرح می کنند  بــا بحث هایی 

کرد و انگیزۀ مقاومت  کامًا هماهنگ است: اینکه جامعه انسجام پیدا 

کرد و اندیشــۀ او  گر بیســمارک در آلمــان ظهور  در ایــران به وجــود آمد. ا

مقاومت با دو نماد خون و آهن بود، این مقاومت در ایران هم در دورۀ 

گرفت: جهاد و شــهادت! با توجه به ضرورت دفاع و اینکه  جنگ شکل 

کــه ایدئولوژی  بــه تولید قدرت نیــاز داریم. نظام سیاســی ایران فهمید 

گفتمان با تولید قدرت بازتولید می شــود. سال گذشته، مقام معظم  و 

کردند و فرمودند: »من  رهبری این ها را در دیدار با هیئت دولت مطرح 
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این نکات را از عمق وجود به این دولت و هر دولت دیگر در آینده توصیه 

می کنم. هیچ گاه قدرت ســازی را فراموش نکنید.« پس، ایران توانست 

هویت اسامی اش را کشف کند.

گــر ما  که ا گرفــت  بــه هــر ترتیــب، ایــن اندیشــه در دوران جنــگ شــکل 

بخواهیــم بمانیــم، بایــد قــدرت و فنــاوری نظامــی داشــته باشــیم و از 

گفتمان  کنیم. این مسئله  حرکت های آزادی خواه منطقه ای حمایت 

کرد  بــه تــواِن دو اســت. در دورۀ حضــرت امــام؟ق؟، آنچــه توســعه پیــدا 

که برای جمهوری اســامی قدرت تولید می کرد؛ در دوران  گفتمانی بود 

کرد قدرت به تواِن دو یا ســه بود، که شــامل  جدید، آنچه توســعه پیــدا 

این عناصر است: )1( ایدئولوژی گفتمان، )2( سازمان، برای تولید نیرو و 

بازتولید آن در منطقه ای که به امنیت ملی ما مربوط است، )3( فناوری 

نظامی.

گــزارش راهبردِی جــوالی 2021 م. خــود می گوید ایران  امروز، بایدن در 

به بازدارندگی نسبی رســیده و این یک تهدید بزرگ برای سلطه جویی 

آمریکاســت. این ها می خواهند با قدرت بازدارندگی بزرگ ایران مقابله 

کان  کــرد؟ ایــن همــان بحث تحلیــل  کننــد. چگونــه مقابلــه خواهند 

که آن ها در اندیشۀ تجزیۀ قدرت  منطقه ای است. نگاه من این اســت 

ایــران هســتند. تجزیۀ قــدرت ایــران در چــه قالبــی معنا پیــدا می کند؟ 

تنها رویارویی سکوالریســم و اســام نیســت؛ رویارویی هویت اســامی 

و هویت اســامی یا رویارویی مذهب و مذهب اســت. یک نوع مذهب 

گرفته و توسعه پیدا می کند. از نگاه من، یک مثلث  علیه مذهب شکل 

ژئوپلتیک تخریب در مقابله با جمهوری اســامی به وجود آمده اســت. 

ممکن اســت آقای دکتــر زارعــی بر اســاس اطاعــات خود نــگاه دیگری 

داشته باشند، ولی شنیدن بحث من هم خارج از لطف نیست.
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در حوزۀ جنوب شــرق، نیروی موسوم به نیروی جهادی در افغانستان 

کســتان( آن  آمریکامحــور اســت و متحدان آمریــکا )یعنی عربســتان و پا

کــه طالبــان تغییر  کرده انــد. برخــی ایــن نــگاه را دارنــد  را ســازمان دهی 

کرده اســت. من ســؤال می کنــم: آیــا ایدئولوژی تکفیــری طالبــان تغییر 

که  کرده است؟ آیا پول هایی  کز آموزش طالبان تغییر  کرده اســت؟ آیا مرا

کرده است؟ آیا راهبرد طالبان تغییر  عربستان به طالبان می دهد تغییر 

کتیک  کرده اســت؟ نه! هیچ یــک از این چهار عنصــر تغییر نکرده انــد؛ تا

آن هاست که تغییر کرده است!

کتیکی باشد. در دوران جنگ و بحران سوریه،  نگاه ما باید به طالبان تا

وقتــی هنــوز وارد ائتــاف بــا روســیه نشــده بودیــم، برخــی از دوســتان 

کــرد. نظر من ایــن بــود: )1( در  کار  کــه باید با روســیه چــه  می پرســیدند 

کنیــم؛ )2( ائتاف  که تهدید مشــترک داریم، باید ائتاف  فضای فعلی، 

کتیکــی و عملگرایانــه باشــد. چــرا؟ چــون روســیه هــم بــه ما  مــا بایــد تا

که  همین نگاه را دارد: برای زدن داعش با ما همراه می شــود  ولی وقتی 

اسرائیل قابلیت های ایران را می زند سکوت می کند. در دیدار روس ها و 

گفته اســت: »به زیربنا های اقتصادی و دفاعی  اسرائیلی ها، مقام روس 

و امنیتی دولت ســوریه ضرر و زیان و هزینه وارد نکنید.« پس مشخص 

است که چه وضعیتی وجود دارد. 

کجــا بــازی می کنــد؟ در یک  اســرائیل در ایــن میــان بازیگــر آزاد اســت. 

که با مشارکت ترکیه و آذربایجان شکل داده است. مسئله  منازعۀ دیگر 

منطقه ای اســت ولی بــه آذربایجــان و ارمنســتان مربوط اســت. از نظر 

من، ترکیه به ارمنســتان اعتمــاد ندارد. چــرا؟ چون ائتــاف ارمنی ها با 

روس هاست. در جنگ های سال های 1813 و 1828 م.، ارمنی ها برای 

روس ها خبرچینی می کردند. ترکیه می خواهد قدرت ایران را در منطقه 
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گر خــّط اتصال  کنــد. ا کــور  به نفــع غرب حــذف و خــّط اتصــال ایــران را 

کرد. شــک  کــور شــود، ایران مشــکات فراوانی پیــدا خواهد  ژئوپلتیک 

که در این صــورت، ما در قفقــاز در آینده دچار مشــکل  نداشــته باشــید 

خواهیم شد چون فضای تنفسمان را از دست می دهیم. 

کار هــای پهپادی و  که اســرائیل  ایــن یک بــازی در منطقۀ قفقاز اســت 

ترکیه پشــتیبانی نیروی هوایی آن را به عهــده دارند. اطاعــات را هر دو 

به آن ها می دهند. اداهــای اردوغان را جدی نگیرید. مســئلۀ اردوغان 

حفظ قدرت خودش است و اینکه بتواند پایه های قدرتش را در داخل 

کنــد. جهان غرب  برای گســترش حوزۀ نفــوذ در فضای اســامی فراهم 

گرفته اســت. ترکیــه از محور های اصلی  کار  هــم این فــرد را پذیرفته و به 

گسترش ناتوی عربی-اسامی است که آرام آرام سر برمی آورد. 

یک مســئلۀ دیگــر ما پیماِن مشــهور بــه توافــق ابراهیمی اســت. زمانی 

که اســرائیل ضّد جهــان عــرب و آمریکا ضّد  این اندیشــه وجود داشــت 

که  جهــان اســام اســت، و این اندیشــه بــه دنیــای عرب پیــام مــی داد 

باید آثار فکری و فرهنگی انقالب اسالمی را در سطح جهان بررسی کنیم.
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اعراب و مســلمانان باید متحد شــوند. حاال، اندیشــۀ توافــق ابراهیمی 

کار  از نظــر من یک  کــه اســرائیل را بپذیرنــد. البته، ایــن  برای آن اســت 

نوع الحاق بود و تداوم چندانی برای تقویت عمر این ها ندارد. تحلیلی 

کنــد در آینــده دچار  کــه هر کس با غرب ســازش  که مــن دارم این اســت 

فروپاشی می شود. تجربۀ شاه و مبارک و بن علی و دیگران نشان داد که 

آمریکایی هــا متحد دائمی ندارنــد. بایدن هم در ســند امنیت ملی اش 

می گوید: »من به شــرکایم چک ســفید ِامضا نمی دهم.« »شــرکا« یعنی 

همیــن مجموعه هــای منطقــه ای آمریــکا. )اروپایی هــا در حــوزۀ اتحاد 

کت.(  طبقه بندی می شوند، نه شرا

که بازی آمریکا نَبردی مبتنی بر جنگ  بنابراین، تحلیل من این اســت 

کم شــدت با ماهیــت نیابتی اســت. یک مثلــث ژئوپلتیــک در مقابله با 

که بتوانند این جنگ کم شدت  جمهوری اسامی ایران شکل داده اند 

را در سه حوزۀ جنوب شرق، شماِل غرب، و جنوب بازتولید کنند. 

که اخیراً اعام  از نظر من، آمریکا حملۀ نظامی نمی کند. درســت اســت 

کرده انــد، اما این  که بمب هــای نفوذکننــده در ســنگر را آزمایش  کردند 

که  مســئله برای حملــۀ نظامی بــه ایــران نخواهــد بود. درســت اســت 

اســرائیلی ها عملیات نظامی علیه تأسیسات هســته ای ایران را تمرین 

می کننــد، ولی این به معنای حملۀ نظامی به ایــران نخواهد بود. تفکر 

کان آن هــا جداســازی ســاخت اجتماعــی قــدرت از ســاخت سیاســی 

که مــردم بــه مخالفت یا  کننــد  کاری  جمهوری اســامی اســت، اینکــه 

انفعال ترغیب شوند.

آن ها می خواهند نیرو های متعارض با ُبعد هویتی را علیه ایران تقویت 

کار، پــول، آموزش، تجهیــزات، شــبکه، و قابلیت های  کنند. بــرای این 

الزم را دارند. رویکردشان این است که جمهوری اسامی را در فرسایش 
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قرار دهند. در شرایط فرسایش تدریجی و تغییرات نسلی، ممکن است 

کنــد و این تغییر قــدرت نســبی چالش های  قدرت نســبی ایران تغییــر 

جّدی برای انقاب ما ایجاد کند. 

ق: آنچــه از موضوع جلســه در ذهن ما بود خیلی محــدود بود؛ آقای  زور  

که ببینیــم اآلن آمریکا  کردند. هدف ما این اســت  گســترده  زارعی آن را 

کــه تاریــخ دارد پوســت  چــه راهکار هایــی در برابــر مــا دارد. می دانیــم 

که مّد  گرفته ایم. چیزی  می اندازد و مــا در یک نقطۀ عطف تاریخی قرار 

کنم ابهام در مورد روند  نظر من اســت و می خواهم در مورد آن صحبت 

حوادث افغانستان و عراق اســت. اینکه موضع ایران در برابر روندهای 

کتیکی باشد یا استراتژیک بحث متفاوتی است.  امروز تا

کاظمی در شرق و غرب ایران عرض  این را دربارۀ دولت طالبان و دولت 

که  که یکی می گویــد مخالف آمریکاســت و دیگری قبــول دارد  می کنــم، 

در خّط آمریکاســت. پذیرش اینکه یک نیرو وقتی به قدرت برسد تغییر 

ماهیت دهد ســخت اســت. معمواًل، عکــِس آن اتفاق می افتــد، و نیرو 

وقتــی به قــدرت برســد در ماهیت خود متصلب تر و ســخت تر می شــود 

چون احســاس قدرت می کند. این فرآیند در مورد انقاب ها هم صدق 

می کند. 

کان در جــای خــود ارزشــمند اســت. مــا اآلن بیشــتر  ایــن بحث هــای 

می خواهیم ببینیــم آمریکا چــه راهکار هایی در مقابل انقاب اســامی 

کدام یک از ایــن راهکار ها را عملیاتی می کند. آقای متقی به یک  دارد و 

کردند؛ ممکن اســت چندین راهکار دیگر نیز وجود داشته  مورد اشــاره 

که  باشــد. این اولین مسئلۀ روی زمین ماســت. چند ابهام وجود دارد 

باید روشن شود:
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کــه در مقابــل طالبــان نشــان داده  )1( در مســئلۀ افغانســتان، نرمشــی 

کتیک است یا استراتژی؟ آیا طالبان عوض شده، یا اقتضای  می  شود تا

شرایط کنونی آن است که با نرمش با آن ها برخورد شود؟ 

گرایش  کم بر عراق است. آیا این دولت  )2( مورد دیگر وضعیت دولت حا

ســعودی و آمریکایی دارد؟ عراق را به کجا می برد؟ چرا در برابر شمارش 

دستی آرا در انتخابات اخیر مجلس عراق مقاومت می کند؟ 

کی به  کردن شیخ زکزا )3( پرســش دیگر دربارۀ وضع نیجریه اســت. آزاد 

چه معناست؟ اآلن ایشان در چه موقعیتی قرار دارد؟

کــرد. نقطۀ روشــِن منطقه  که می تــوان تحلیــل  این ها مــواردی اســت 

پیروزی هــای اخیــر ملت یمــن اســت. یمنی هــا به خوبــی می جنگند و 

مســائل منطقه را هــم به خوبی تحلیــل می کننــد و در قبــال آن موضع 

می گیرنــد؛ باالخــره، دارنــد مبــارزه را به خوبــی مدیریــت می کننــد. در 

مواضع آن ها هیچ احســاس ضعف نمی بینید. وقتی مــا در مقابل یک 

کنیم  تصمیم نــاروای ســازمان ملل قــرار می گیریم، ممکن اســت اعام 

ید: »انقالب اسالمی ایران روِح جهان بی روح است.« متقی: فوکو می گو



28
حۀ

صف
 /

76
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

که این تصمیم عادالنه نیســت؛ امــا وقتی یمنی هــا می خواهند موضع 

کــه آمریکا در موضع ضعف قــرار دارد  بگیرند، می گویند: »بدیهی اســت 

و می خواهــد از همۀ امکاناتش-از جمله، ســازمان ملل-به نفع خود 

کند.« ببینید این دو موضع گیری چه قدر با هم فرق می کند!  اســتفاده 

کالبد برخی  گر روحیۀ آن ها در  که ا آدم بعضی وقت ها احساس می کند 

از نخبگان ما بود چه خوب می شد. رهبران یمن شجاعت و امید دارند. 

نقطۀ امید اآلن در یمن است.

مسئلۀ حساس دیگر سوریه است. پرسش این است که غرب در مقابل 

ســوریه چه راهبردی دارد. اینکه عربســتان می خواهد با سوریه تجدید 

کند بــه چــه معناســت؟ آیــا دولــت اردن می خواهد رابطــۀ خود  رابطــه 

ک  که آمریــکا در خا را با دولت ســوریه بهبود بخشــد؟ چه معنایی دارد 

کرده اســت؟  ســوریه، بدون اجازۀ مردم و دولت، پایگاه نظامی مســتقر 

روسیه در آنجا در آینده چه تدبیری دارد؟ باالخره، ممکن است سوریه 

هم از جنــس نیجریه باشــد-یعنی مســائل آن ذاتًا مبهم نباشــد، ولی 

اطاعات ما از آن کم باشد. 

کــه در آن  که جهان به ســوی آینــده ای پیش می رود  تردیدی نیســت 

غرب نمی تواند به جهان خواری اش ادامه دهد. دکتر شــریعتی یک بار 

گفت: »وضعیت  در ســخنرانی خود با عنــواِن مخروط جامعه شناســی 

نخبگان امروز شــرایط آینده را تعیین می کنــد.... آدم های نخبه دارند 

از ماتریالیسم رو برمی گردانند و به الهیات رو می آورند. در آینده، جهان 

به خدا رو خواهد آورد.« بحث ما دربارۀ این روزها و این روندهاست.

رویوران: من می خواهم ابتدا در سطح کان صحبت کنم. بحث بیداری   

که مطرح  اسامی، به عنوان یک مفهوم، شــاید بیش از 100 سال است 
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است-از زمان سید جمال الدین اسدآبادی تا اآلن. این نشان می دهد 

که یک باور اجتماعی به ناِم بیداری اسامی وجود دارد. اینکه در میدان 

کند یا نکند بحث متفاوتی اســت. کســانی ماننِد شریعتی،  تحقق پیدا 

کبی در عرصۀ فکری و امثاِل اخواُن المسلمین و فداییان  مطهری، و کوا

کرده اند. در ابعاد سیاسی،  کار  اسام در عرصۀ تشکیاتی در این زمینه 

انقاب اسامی تقریبًا جامِع این مسئله بوده است. 

در عیــِن حال، فرآینــد بازگشــت به اســام در ابعــاد داخلــی و خارجی با 

چالش هایی مواجه است:

)1( در ُبعد داخلی، جوامع اسامی اغلب اعتمادبه نفِس خود را از دست 

داده اند، و این یک مشکل است.

)2( دولت هــای اســامی تحــت ســلطه هســتند؛ تــا از زیر ســلطه خارج 

نشوند، خیلی نمی توان از آیندۀ روشن صحبت کرد.

گــون داخلــی در جوامــع اســامی جریان هــای  گونا )3( نظریه پــردازان 

سکوالر می آفرینند و اسام را برای مدیریت جامعه مناسب نمی بینند. 

در جوامع اسامی، همچنان اجماعی دراین باره وجود ندارد.

کامل  )4( انقاب اســامی، بــا همۀ دســتاورد ها، موفق به پاســخ گویی 

بــه توقعــات جامعــه نشده اســت. روحیــۀ اشــرافی گری و ماّدی گــری 

همچنان به عنوان یک فرهنگ در برابر سفارش های اخاقی مقاومت 

کنیم.  می کند. ما در عمل نتوانستیم اشــرافی گری و ماّدی گری را مهار 

کــه انرژی جهــان اســام را هدر  متأســفانه، این یکی از مســائلی اســت 

می دهد.

)5( در جهان اسام، بین کانون های قدرت رقابت هست.

کاری که دولت های امارات،  )6( خیانت در جهان اســام، یعنی همین 

بحرین، ســودان، مغرب، مصر، و اردن انجام دادند یا عرفات و محمود 
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که  عباس بین خوِد فلســطینی ها مرتکب شــدند، مشــکل بزرگی است 

فرآیند بیداری را تضعیف می کند. 

در مجموع، تقریبًا می توان گفت که هرچند جهان اسام موفقیت های 

نســبی داشــته و در مقاومــت موفق بوده اســت، در مدیریــت اجتماعی 

همچنان با چالش مواجه است. 

غرب با اسام بر پایۀ تاریخ برخورد می کند. نیروی مسلمانان، به دلیل 

زمینۀ مساعد اجتماعی، یک بار تا دروازه های وین رسیده است. سعی 

که اجازه ندهد اسام به عنوان یک شیر خفته بیدار  غرب بر این اســت 

شود. چون اسام تهدیدی برای غرب به شمار می رود، تمام توانشان را 

به کار می گیرند که بیداری اتفاق نیفتد.

ماهیت جهــان غربی ماّدی و ســطحی اســت، و در این ُبعــد موفق اند. 

کرده اســت؛ ما  کار را  غــرب می گویــد جامعــۀ رفــاه ایجــاد می کنــد و ایــن 

می گوییــم جامعــۀ معنــوی ایجــاد می کنیــم و بــرای ایجــاد آن تــاش 

می کنیم، اما هنوز موفق نشــده ایم و جامعۀ نخبگان مــا درگیر ماّدیات 

اســت. اتفاقــًا، موفقیت غــرب در مقابــل موفقیت نســبی مــا در چنین 

شرایطی برجسته می شود.

که اساســًا شــکافی بین شــمال و جنوب و جهان  نکتۀ دیگر این اســت 

اســام وجود دارد. این شــکاف به آن ها قدرت و امــکان مانور می دهد. 

جهان اســام با مشــکات جّدی مواجه اســت، اما غرب ســلطه دارد و 

امکانات جدیدی هم به دست آورده اســت. اآلن دورۀ انفجار اطاعات 

است. دنیای دیجیتال نقطۀ قّوتی برای غرب است. ما، با عقب ماندگی 

زیــاد، باید بــه دنبال آن هــا بدویم تــا بتوانیم در ایــن عرصــه بازدارندگی 

گر قبــًا دوران  کنیم. ما به ســمت بردگــِی دیجیتالــی می رویــم. ا ایجــاد 
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اســتعمار بود، اآلن دورۀ برده داری اســت! ما هر روز اطاعات دشمن را 

دربارۀ خودمان به روز می کنیم. دشمن، با سلطه بر اطاعات، دارد همۀ 

اطاعات را در مورد ما به روز می کند. این مصیبت جدیدی است.

اآلن، ماتریالیســم چه در غرب و چه در جهان اسام با ُبن بست مواجه 

شده، اما این واقعیت به باور تبدیل نشده است. برخی از روشن فکران 

غربی می گویند دورۀ افول آمریکا و ُبن بست ماتریالیسم فراِرسیده است، 

امــا این واقعیت به باور عمومی تبدیل نشده اســت تــا طمع نخبگان را 

پایین بیاورد یا جامعۀ اخاقِی ما را برجسته تر کند. 

کند پرســش  گســترش پیدا  اینکــه بیــداری اســامی چگونــه می توانــد 

کرد.  مهّمی اســت. به نظر من، باید همچنان برای کسب قدرت تاش 

باید امکانــات و تســلیحات جدید در اختیار داشــته باشــیم تــا بتوانیم 

که ایران هدف اســتکبار اســت از خود و یارانمــان در محور  در شــرایطی 

کنیــم و شــرایط را در ســطح بازدارندگی نگــه داریم.  مقاومــت حمایــت 

کنیم. شــاید اآلن در این جایگاه  باید بتوانیم عملیات دشمن را خنثی 

یت اسالمی خود را از نو کشف کند. با انقالب اسالمی، ایران توانست هو
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کنیم و توان و بودجه و امکانات آن  که بخواهیم با غرب رقابت  نباشیم 

را نداشته باشیم، اما بازدارندگی باید حفظ شود.

در عرصــۀ فنــاوری دیجیتــال، عقب ماندگی هــا بایــد به ســرعت جبــران 

که  شــود.به بحــث عراق اشــاره شــد. یکــی از مشــکات عــراق این بــود 

کاظمی انتخابــات الکترونیک را بدون زیرســاخت داخلی انجام  دولت 

داد. وقتــی یک مرکز می خواســت بــا مرکز دیگر تمــاس بگیــرد، از طریق 

ِســرور های خارجــی تمــاس می گرفــت. ِســرور های منطقــه معمــواًل در 

امارات هستند. وقتی ِسرور آنجاست، این امکان وجود دارد که در آنجا 

اطاعات را تغییر دهند. فتنه ای که اآلن در عراق به وجود آمده به دلیل 

کاظمی اســت. ما  نداشــتِن زیرســاخت دیجیتال و تصمیم ویژۀ دولت 

در ایــن زمینه باید جّدی باشــیم. بــه نظرم، تجربۀ چیــن در این زمینه 

که من داشــتم، 80 تا 90 درصِد مردم  قابِل توجه است. طبق مطالعاتی 

کار می کنند. ایجاد نسل ششم  چین در چارچوب شــبکۀ داخلی چین 

ارتباطات دیجیتال در ایران بخشی از توافق ما با چین است. 

ایجاد الگــوی اخاقِی دور از اشــرافی گری هم خیلی مهم اســت. حرکت 

کار نباشد، حرکت  گر الگویی در  جوامع همواره به سوی یک الگوست؛ ا

می خوابــد. مســئولیت ایــران، نه تنهــا در ابعــاد داخلی بلکــه در جهان 

گر جمهوری اســامی این الگو  اســام، در این زمینه بســیار زیاد است. ا

را ایجــاد کند، بخش عظیمی از معادله را تغییــر می دهد. ما یک الگوی 

که نمونۀ آن را در لبنان، یمن، فلسطین،  کردیم  مقاومِت موفق ایجاد 

گــر بتوانیــم ابعاد ایــن الگــو را در عرصۀ اقتصــادی و  و عــراق می بینیم. ا

فرهنگی کامل کنیم، بیداری اسامی به حقیقت تبدیل می شود.

گاه سازی جوامع اسامی اســت. در اینجا، رسانه نقش ایفا  نکتۀ دیگر آ

می کنــد. باید بــه روشــنگری و توســعۀ فرهنگ تقریــب بپردازیــم. به هر 
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کرده اند، و به محض  حال، یک شــکاف مذهبی بین مســلمانان ایجاد 

گر این  اینکه از شــیعه و ســّنی می گوییم، بحث تقابل تداعی می شود. ا

که اســام می توانــد جامعه را  باور حقیقی در جهان اســام ایجاد شــود 

کند، بیداری اسامی به یک واقعیت جّدی در جهان تبدیل  مدیریت 

گر  می شــود. از اول انقاب تا اآلن، این حرکت قطعًا مثبت بوده اســت. ا

اول انقاب دو تا ســه درصــِد جامعه به بیداری باوِر عینی داشــت، اآلن 

این عدد به 30-40 درصد رسیده است، اما هنوز تا 100 خیلی راه است و 

در ابعاد مختلف باید کار شود.

من می خواســتم در مورد عراق وارد جزئیات نشوم چون آقایان زارعی و 

متقی تا حدودی به جزئیات پرداختند. در مــورد عراق، ترکیب جامعه 

اهمیت زیادی دارد. همین که 60 درصد شیعه هستند یک پارامتر مؤثر 

کًا از لحاظ ذهنی و مذهبی با مردم ایران  به نفع ماست. این 60 درصد 

که  همفکر هســتند؛ برای همین، دشــمن خود را بــه در و دیــوار می زند 

این 60 درصد را به دو 30 درصد تبدیل کند. 

یکا )پاکستان و عربستان سعودی( سازمان دهی کرده اند. طالبان را متحدان آمر
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ایجــاد جنبــِش ِتشــرین تــاش غــرب بــرای ایجــاد یــک جریان ســکوالر 

کّل جریان ِتشــرین یــک حرکت  در شــیعه اســت. انتخابــات نشــان داد 

کرسی را به  کرســی از 329  که مجموعًا فقط 13  کم تعداد و ُپرادعا اســت 

که جامعۀ شیعۀ عراق نسبت  دست آورد. این نشــان دهندۀ آن اســت 

به ســکوالر شــدن احســاس نفرت دارد. یک مقام آمریکایــی گفت: »ما 

هفت میلیــارد دالر بــرای جامعــۀ ]به اصطاح[ مدنــی در لبنــان و عراق 

کردیم.« هفت میلیارد شوخی نیست. اما جامعۀ سکوالر به نفع  خرج 

غرب در عراق به وجود نیامد. کسانی که در عراق در میدان تحریر جمع 

شدند هرکدام با انگیزه ای آمدند. تعدادی آمده بودند چون آنجا هر روز 

مشــروب مجانی می دادند! اینکه حضور سیاســی نیست. بعثی ها هم 

آمدند، که با انقاب عراق مخالف و ناراضی اند چون از قدرت افتاده اند. 

کمونیست ها هم جزء ناراضی ها بودند. 

کمونیست ها احساس می کنند هیچ جایی ندارند.  با تحوالت جدید، 

کــه از  کــه بــه عــراق رفتــم، آقایــی بــه نام ســمیر شــعبان،  در ســفر اخیــر 

کن لبنان است، حضور داشت. با  کمونیست عراق و ســا نظریه پردازان 

کردیم. کمونیست ها واقعًا به ُبن بست رسیده اند.  هم مفّصل صحبت 

کاری نمی توانیم بکنیم مگر با کمک ایران«!  این آقا می گفت: »ما هیچ 

کن.  که »با مســئوالن صحبت  خیلی جالب اســت. من را قسم می داد 

کنفرانس هایی در ابعــاد فکری برگزار شــود تا بتوانیم منطقــه را در  بایــد 

مقابل غرب مصون کنیم.« 

انتخابــات عــراق متأســفانه شــاهد توطئــه ای بســیار بــزرگ و از پیــش 

تعیین شــده است. آقای عاوی ســکوالر اســت. او در انتخابات کسی را 

کرد و به لنــدن رفت. می گوید: »قبــل از انتخابات، با  معرفــی نکرد و قهر 

گفتــم: "من نامزد  که "چه قدر به تو ســهم بدهیم؟"  گرفتند  من تماس 
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که به من ســهم دهید!"« ســهم ها را قبــل از انتخابات تعیین  نشــده ام 

کــرد و یک  کرده انــد. ایــن آقــا وقتــی از لنــدن برگشــت احســاس تکلیف 

جنبش مدنی علیه انتخابات به راه انداخت. 

اآلن نظام به شدت نگران اعتراض و تجمع و تحصن در کنار منطقۀ سبز 

اســت. هر لحظه امکان دارد مردم به منطقۀ سبز وارد شوند و به سوی 

ســاختمان های ریاســت جمهوری و نخســت وزیری و مجلــس برونــد. 

که نتیجۀ  البتــه، به رغم تمــام این مقاومت ها، بــه دنبال این هســتند 

انتخابات را خیلی تغییر ندهند و دولت تشکیل شود. 

کــه در انتخابات شــد، رأی صدری ها در این  کثافت کاری هایی  با همــۀ 

کــم شده اســت: خودشــان و کمونیســت ها و  دوره نســبت بــه گذشــته 

کرســی داشــتند؛ اآلن صاحــب 73  سوسیالیســت ها در دورۀ قبــل 54 

کرســی شــده اند. همه می پرســند  که چه طــور ایــن اتفاق افتاده اســت؛ 

چه طــور تعــداد رأی دهنده های این ها نصف شــد اما درصــد رأی آن ها 

باال رفت. هیچ کــس نمی تواند جواب دهد. در انتخابــات عراق، آن قدر 

که در آن دســت برده اند.  کــه آدم واقعًا یقین می کنــد  ابهام وجــود دارد 

گرفته اند.  کرده اند و بعضــی از افراد را هــم  تــا اآلن، 100 خانۀ تیمی پیــدا 

کنند. رمزهای ورود را به  کز باید با ِسرورها ارتباط برقرار  باالخره، این مرا

تعدادی از خانه ها داده اند، و صدری ها در این خانه ها مرتب اطاعات 

کز انتخابــات نزدیک بوده انــد. به رغم  فرســتاده اند. ایــن خانه ها به مرا

همۀ این ها، به دنبال تثبیت این نتیجه هستند.

گــروِه طرف دار حشُد الشــعبی و طــرف داِر  طرف داران شــیعه شــامل دو 

که طــرف داران  انحال یــا ادغام حشُد الشــعبی هســتند. جالب اســت 

کرســی  کثریــت هســتند و 96  حشُد الشــعبی همچنــان در مجلــس در ا

که این ها با برخی دیگر توافق  دارند. شاید مصلحت سیاسی این است 



36
حۀ

صف
 /

76
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

کننــد. اآلن در عــراق بــه دنبــال این هســتند که ســازش اتفــاق بیفتد و 

دولتی تشکیل شود که یک فرد صالح و مستقل از دو طرف این داستان 

را جمع کند.

ق: مستقل از دو طرف یعنی چه؟ زور  

کار هایی  رویوران: در عیــن اینکه اعتراض وجــود دارد، بر اســاس نتایج،   

کــه در ماجرای میدان  دارد انجام می شــود. من تصور می کنم آن هایی 

تحریــر و امثــال آن موفق نشــدند یک جریان ســکوالر به وجــود بیاورند 

کردند. باید با توافق از جنگ  کارهایی  برای ایجاد فتنه و جنگ داخلی 

کرد. هیچ راهی جز این نیســت. اینکه شــیعه با شــیعه درگیر شود  عبور 

فاجعه است.

ق: کسی نیست که بتواند مدیریت کند؟ زور  

کاظم ]حائری[ در  رویوران: متأســفانه، ما تنگ نظری هایی داریم. سید   

که موافق انحال یا ادغام  آخرین لحظه آخر گفت: »رأی دادن به کسی 

حشُد الشعبی است حرام است.« ایشان می تواند تا حدی جریان صدر 

کثراً در ایران اند، و این ها پســرعمو های  کند. خاندان صدر ا را مدیریت 

مقتدی صدر هستند. 

اتفاقًا، مقتــدی از نگاه خانوادگی به جعفر صدر تمایل دارد. دکتر ســید 

جعفر صدر یک فرد ســکوالر، ســفیر عراق در لندن، و پســر آیت اهلل سید 

محمدباقــر صدر اســت. ایشــان دورۀ دکتــرا را در لبنان گذرانــده، و دکتر 

محســن صالح اســتاد راهنمای او بوده اســت. من یک بار با دکتر صالح 
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صحبت می کردم؛ می گفت: »]ســید جعفر[ هیچ روحیۀ انقابی ندارد« 

که پدرش نظریه پرداز درجۀ یک انقاب اسامی بود. مقتدی  در حالی 

می خواهد ایشان را بیاورد چون از خاندان صدر است. فرزندان آیت اهلل 

سید رضا صدر هم می توانند بر مســائل عراق اثرگذار باشند. دکتر سید 

محمد صدر، که در وزارت خارجه بود، عموزادۀ مقتدی است. 

خاصــه، بایــد از هر ابــزاری بــرای جلوگیــری از فتنــه و آتش افــروزی در 

کنار بگذاریم  کرد. باید تنگ نظری ها را  میان شیعیان عراق اســتفاده 

و از چهرهــای متنــوع بــرای حفــظ آزادی و اســتقال و انقــاب عــراق 

کــرد تــا از این وضع  کمک  گونــه ای به عــراق  کنیــم. باید بــه  اســتفاده 

که  کســی  ج شــود. آمریــکا در آنجــا میلیارد هــا دالر هزینه می کند؛  خار

این پول را ندارد باید برای خدا برود و بحــران را بدون امکانات ماّدی 

کار بتواند به  کند. یــک مدیریت هوشــمندانه الزم اســت تــا  مدیریــت 

نتیجه برسد.

نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان و قفقاز مردم این منطقه را در آینده دچار 

مشکل خواهد کرد.
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کــه راجــع بــه عــراق مطرح  اشــعری: مــن می خواهــم در مــورد مطالبــی   

کنم. بــه نظر من، اوضــاع و احــوال عراق یا  کّلی عرض  شــد یک ســخن 

افغانســتان یا هر جای دیگــر را نباید مقطعی ببینیم بلکــه باید در یک 

فرآینــد ببینیــم. مقــام معظــم رهبــری مرتبــًا می گوینــد: »مــن نســبت 

که ایشــان، چون  بــه آینــده نگران نیســتم.« احســاس مــن این اســت 

که در این مســیر هســت  مســائل را بلندمــدت می بیننــد، ماجرا هایی 

را نگران کننــده نمی داننــد. بدتــر از ایــن وقایــع در خــوِد ایــران اتفــاق 

، هم زمان با مسئلۀ بنزین )که مشکل سایبری یا هر 
ً
افتاده است. اخیرا

خ می دهد.  که مسائل امنیتی هم ر چیز دیگری بوده(، شما می بینید 

که این مسائل سازمان دهی شده است و نمی تواند از هم  معلوم است 

بیگانه باشد. 

که دل نازکی دارند تا این  کســانی در داخل یا خارج ایران  ممکن اســت 

که مبادا همه چیز از دســت برود.  کنند  اتفاقات را می بینند دلهره پیدا 

کــه امــام؟ق؟ آن را  که انقــاب ایــران نهالی بود  احســاس من این اســت 

کردند، در  کــه  کرد. از همــان ابتدا، با همــۀ تاش هایی  در زمین غــرس 

ماجرای نوژه و ماجرا های دیگر نتوانستند به انقاب آسیب بزنند. اآلن 

انقاب به یــک درخــت تنومند تبدیل شــده و ســایۀ خود را بــه اطراف 

کم کاری ها وجود دارد، ولی دیگر  کاستی ها و  می افکند. البته، بعضی از 

نگران اصل انقاب نیستیم.

کشــور خودمــان، عــراق، افغانســتان، یا  گــر می خواهیــم به  بنابرایــن، ا

که مثــًا در 50 ســال آینده  کنیــم  کنیم، بــه این فکر  هر جــای دیگر فکــر 

کنیم  چــه اتفاقاتی ممکــن اســت بیفتد، نه بــه اینکــه همین اآلن چــه 

که مشــکل فوراً حــل شــود. اساســًا، تغییــرات اجتماعی زمان بر اســت؛ 

اقتضائاتی باید فراهم شود تا تغییرات به وجود بیاید.
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گذشته اســت. ان شــاء  اهلل، ایــن انقــاب  دورۀ فروپاشــی ایــن انقــاب 

گرچه ممکن است به خاطر نوع عملکرد ها  فروپاشی نخواهد داشــت، ا

و نارســایی ها با مشکل مواجه شویم. ما در سرباالیی حرکت می کنیم و 

طبیعتًا در میانۀ راه با مشکاتی هم مواجه می شویم اما پیش می رویم. 

این خیلی مهم است. 

که جای  ویــوران: من نکتــه ای را خدمتتــان بگویــم. انقاب اســامی  ر  

خود دارد. آقای بشــار اســد نقطۀ ضعیف محور مقاومت اســت. او به 

که ما داریم  هر حال از حزب بعث ســوریه است و اعتقادات اســامی را 

که بر اندازی  ندارد-البته، از لحاظ راهبردی هم جهت هســتیم. اآلن 

نظام ســوریه تمام شده اســت، امــارات و عربســتان و اردن و مصر با او 

که  گفته می شــود  تمــاس می گیرنــد، و در اولین جلســۀ اتحادیۀ عرب 

کند.« این نشــان  »امیدواریــم ســوریه در اتحادیــۀ عــرب حضــور پیــدا 

کــه بر انــدازِی ضعیف ترین عضو محــور مقاومت هــم منتفی  می دهــد 

شده است. 

گر بخواهیم این بیداری  بحث کانی که ابتدا گفتم همین است: اینکه ا

کردم،  که عرض  کرد. همان طور  به یک باور عینی تبدیل شود چه باید 

کــه این بیــداری آغاز شده اســت. مــا می توانیم  بیش از 100 ســال اســت 

که در وجدان مردم  بیداری اسامی داشته باشیم. این یک باور اســت 

ریشــه دارد و نمی توان آن را از بیــن برد. اما چگونه می تــوان در مورد آن 

گر روشنفکران قبول  کّل جامعه باید آن را بپذیرند. ا کرد؟  اجماع ایجاد 

گام برداشــته شــده، امــا گســترش آن اهمیت  کننــد خوب اســت و یک 

بیشــتری دارد. چــون پدیده های سیاســی نتیجــۀ باور هــای اجتماعی 

است، هرچه باور ها گسترش یابد نتیجۀ میدانی پیدا می کند.
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کلیــدی و مهّمی مطرح شــد. به بحــث عراق به  زارعی: ســؤاالت بســیار   

طور دقیق اشاره شد. اجازه دهید قبل از آن، من چیزی راجع به آمریکا 

بگویم چون به کّل این پرونده ربط دارد. 

در منطقــۀ ما، با پیــروزی انقاب اســامی، آمریکایی ها از ُبعــد راهبردی 

واقعًا دچار بن بســت شــدند. آمریکا اســتراتژی نــدارد. به واقــع، آمریکا با 

ماهیت تمدنی اش نمی تواند در مواجهه با یک ملت مسلمان بیدارُشده 

قرار گیرد. یک وقت ما از سید جمال الدین اسدآبادی صحبت می کنیم. 

او در جهان اسام یک غریب بود؛ پنج روز در این پایتخت و پنج روز در آن 

پایتخت، از اینجا و آنجا رانده شده بود. اآلن صحبت بر سر سید جمال و 

اقبال الهوری نیست بلکه بر سر یک اّمت است. 

نتایج نظرسنجی های غربی ها و صهیونیست ها خیلی عجیب و غریب 

گذشــته، بعــد از اینکــه امــارات به قــول خودش تســهیل  اســت. ســال 

روابــط بــا اســرائیل را انجــام داد، وزارت زیربنایــی رژیــم صهیونیســتی 

کــه 88 درصــِد مردم جهــان عرب  کرد  نتایج نظرســنجی خــود را اعــام 

یکا می کوشد ایران را در معرض فرسایش قرار دهد. آمر
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گفتند امــکان نــدارد رژیم  آقــای بن زایــد را خائن می داننــد. خودشــان 

صهیونیستی به فرودگاه امارات هواپیما بفرستد.

کــه بــه جــا می گذارنــد اســتراتژی وجــود  در رفتــار آمریکایی هــا و اثــری 

ندارد. نمی توانند اســتراتژی داشــته باشــند چون اصــًا درک نمی کنند 

کتابی به نــاِم جنگ آمریــکا در افغانســتان: یک   ،
ً
و نمی فهمنــد. اخیــرا

کارتر مالکاســیان اســت.  که نویســندۀ آن آقای  تاریخچه منتشــر شــده 

او می گوید: »مــا از اطراِف روســتا های افغانســتان شکســت خوردیم. از 

پایتخت شکســت نخوردیم، از شهرستان شکســت نخوردیم، از روستا 

کمترین  که  هم شکست نخوردیم، بلکه از دوِر روستا شکست خوردیم 

جمعیت را دارد.... کسی که در افغانستان نشسته مِن آمریکایی را کافر 

متجاوز اما طالبان را مؤمن مجاهد می داند. من چه طور من می توانم بر 

ملتی که این طور تفسیر می کند پیروز شوم؟« 

در زیرین تریــن الیه هــای اجتماعــی، آمریــکا دشــمنانی دارد؛ بنابراین، 

آمریکا اصًا نمی تواند در اینجا اســتراتژی داشته باشد و تنها یک سری 

که انجام می دهد. شــما همیــن صحنۀ عراق را- کارکرد و عملکرد دارد 

کنید. بیش از 10 ســال  که آقــای رویوران به خوبی توضیــح دادند-نگاه 

کار می کند و حتمًا بیــش از هفت تریلیون دالر  که آمریکا در عراق  اســت 

کرده اســت. هفت تریلیون دالر چیزی نیســت، مخصوصــًا برای  هزینه 

آمریکایی ها که اهل بریز و ِبپاش هستند.

رویوران: به هر نفر  در میداِن تحریر 200 دالر می دادند!  

زارعی: همان عراقی حاضر است با پنج دالر هم به صحنه بیاید، اما آن ها   

200 دالر خرج می کنند چون ولخرج هستند. ما می شنویم که می گویند 
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کرده انــد و به نظرمــان خیلی زیاد  هفــت تریلیــون دالر در منطقه خــرج 

می آید، اما وقتی به نوِع جنگیدن آمریکا نگاه می کنیم می بینیم از این 

کارکردشــان این طور  سیســتم عددی غیــر از ایــن درنمی آید. این هــا در 

کردنــد، اما نتیجــه اش همین  هســتند. در پروندۀ عــراق، خیلــی خرج 

شــد که شــد. تعدادشــان چه قــدر بــود؟ یــک جمعیــت 200-300 نفری 

کــه به آمریکا  کســانی را  در میدان بودند. آمریکایی ها حتی نتوانســتند 

که اصًا  کردند به صحنه بیاورند. یک تفســیر این اســت  بردند و تربیت 

که فعًا نیایند چون زمان،  گفته اند  آمریکایی ها خودشــان به انی افراد 

زماِن آن ها نیســت. به نظــر من، این حرف درســت نیســت. همین 13 

کرسی که این دو گروه کسب کردند نشان می دهد که آمریکایی ها اجازه 

که 13  داده اند این ها نامزد شــوند. ضمنًا، این ها 70-90 نامزد داشــتند 

کمتــر از جریاِن فتح  نفرشــان رأی آوردند. تعداد نامزدهایشــان چندان 

نبود، اما نتوانســتند رأی بیاورند. باز هم چهرهای قدیمی رأی آوردند: 

اول صدر، دوم مالکی، ســوم فتح، تا برســد به جریانات دیگــر. در میان 

ُکرد ها چه کسی رأی آورد؟ باز هم بارزانی! در اهِل سّنت هم ترکیب تغییر 

نکرده است. 

کــه از شــیوۀ بیومتریک  این هــا شــکل انتخابــات را زمانــی تغییــر دادنــد 

کردند و تعداد حوزه ها از 18 به 83 افزایش یافت. ســفیر آمریکا  اســتفاده 

که  کاری نــدارم  گفــت: »من اصــًا  کــرد و  گروه های مختلــف صحبت  بــا 

که نخست وزیر شود قبول  چه کسی نخست وزیر می شــود. ما هر کس را 

می کنیم؛ فقط از شما سه کار می خواهیم: )1( انتخابات برگزار شود، )2( با 

قانون جدید برگزار شود، )3( با کسانی که در میداِن تحریر هستند کاری 

نداشته باشید.« همه هم قبول کردند. آمریکا مطمئن بود از سیستمی 

که چیده است چیزی بیرون می آید که می تواند با آن بازی کند. 
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کــه در نتیجۀ انتخابات دســت برده انــد. این موضوع  بعضی می گویند 

که ِسرورها در امارات بوده و اماراتی ها  اثبات شده نیست. درست است 

گر آرا  که ا کار  بودند می گویند  که ســر  قابل اعتماد نیســتند، ولی کسانی 

دســتی هم شــمارش شــود تحول عمــده ای در نتیجه ایجــاد نمی کند. 

کرده اند. این ها سیســتم  که تقلــب  لذا، اصــًا بحث بر ســر این نیســت 

که  کار هایشــان این بود  کرده اند. یکــی از  انتخابــات را این طــور طراحی 

که  حتمًا باید از هر چهار نفر یک نفر زن باشــد. ضمنًا، توجه داشــته اند 

کرد و وضع شــیعه را  کار نخواهند  مالکی و حکیم یا مالکی و صدر با هم 

می دانستند. رأی فتحی ها با هم بیشتر از صدری هاست، اما نفر جریاِن 

صدر چون یک نفر بوده و رأی بیشتری آورده وارد مجلس شده است. 

ین، ســودان، مغرب، و مصــر و افرادی  یــوران: دولت هــای امــارات، بحر رو

ماننــِد عرفــات و محمــود عبــاس با خیانت هــای خود برای جهان اســالم 

مشکل ایجاد کرده اند.

که نتیجۀ این انتخابات تفّرق بیشــتر شــیعه  آمریکایی ها می دانســتند 

کــه آمریکایی هــا  اســت. مــن تقریبــًا مطمئنــم و شــواهدی هــم دارم 

گفــت: »وقتــی صــدر بــا  بــا صدری هــا از قبــل بســته اند. ســفیر آمریــکا 

کمونیست ها ائتاف تشکیل داد، ما مطمئن شدیم که با صدر می شود 

کار کرد و می توان این ها را با سعودی یکی کرد.« 

اآلن وضعیت چیست؟ انتخاب نخســت وزیر به 165 رأی نیاز دارد، و به 

دســت آوردن 165 رأی برای جریان مقاومت بسیار مشــکل است. رأی 

کند  که می توانــد جمع  خــودش 95 اســت، و رأی های نفرات مســتقل 

کار دشوار است و بدون ائتاف میسر نیست.  حدود 18 رأی است؛ لذا، 
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رئیس جمهــور دو ســوِم آرا را می خواهــد، ولــی او در عــراق تعیین کننــده 

نیست. رئیس جمهور عراق حتی فرماندۀ کّل قوا نیست و این اختیار در 

که در حال اتفاق است  دست نخست وزیر اســت. به نظر می آید چیزی 

ک اســت چون اهل معامله  تکرار کاظمی باشــد. کاظمی قدری خطرنا

است. 

گسســتنی نیســت. رابطۀ عراق  البته، روابط مردم ایران و مردم عراق 

بــا ایــران مثــل رابطــه اش بــا اردن نیســت. اینجا یــک رابطــۀ مذهبی 

برقرار اســت. مرجعیــت برای عراقــی مثل مرجعیــِت میرزای شــیرازی 

در زمان خودش برای ما ایرانی هاســت. در ایــن انتخابات، مرجعیت 

که همه پای صندوق هــا بروند. البته، آقای  برای اولین بــار بیانیه داد 

کســی رأی بدهیــد، امــا مشــارکت افزایــش  سیســتانی نگفــت بــه چــه 

نداشــت. به نظر من، این مســئله مرجعیت را تکان داد. اینکه برخی 

از مخالفــان مرجعیت باال آمدند هم شــوک دیگری بــه مرجعیت وارد 

کرد. 

بــه نظــر مــن، همــۀ مــردم عــراق اآلن بایــد بــه طــور متحــد از اســتقال 

کشورشان دفاع کنند و جلوی نفوذ ویرانگر آمریکا در نظام سیاسی عراق 

را بگیرند. 

کننــد؛  کار  گروه هــای اســام گرا شــوک وارد شده اســت. بایــد  اآلن بــه 

کنند. مــردم عراق واقعًا مشــکل  کار  مخصوصًا، بایــد در زمینۀ اقتصــاد 

گرما، مردم می بینند  گرم اســت. در آن  دارند. در عراق، هوا از تیر تا آبان 

که کاخ های صدام در دست برخی چهره هاست. این کاخ ها که قطعی 

آب و بــرق نــدارد! مــردم ایــن چیز هــا را می بیننــد. اینکه شــیعه در این 

انتخابات مشارکت باالیی نداشته است نتیجۀ این  رفتارهاست. 
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که رأی دادند ُنه میلیــون نفرند، اما آمار آرای الکترونیکی  رویوران: آن ها   

که به  که اعام شــده بیش از 11 میلیون اســت! در شــعب، چاپگری بود 

کــه رأی می داد دو نوار چاپ می کرد. تعــداد آرا از روی تعداد  ازای هر نفر 

نوارها ُنه میلیــون و خــرده ای، اما تعــداد آرای الکترونیکــی 11 میلیون و 

کــه به نمایندۀ  کّل افرادی  ُخرده ای اعــام شده اســت. در یک شــعبه، 

یــک حرکــت رأی داده اند شــش هزار نفر بــوده، امــا آن نماینــده در آنجا 

هشــت هــزار رأی آورده اســت! در حــدود 50 منطقــه، رأی افــراد بیش از 

تعداد کسانی است که رأی داده اند! 

که رأی اضافه وجود دارد،  این مشکات هست. شــّکی در این نیســت 

ولی نمی دانند چه طور آن را جمع کنند. علت دستپاچگی کمیساریای 

کنــد، بایــد  گــر اضافــه رأی موجــود را قبــول  انتخابــات همیــن اســت: ا

کند و بگوید دوبــاره رأی گیری شــود، ولی نمی خواهند  انتخابــات را لغو 

که در لنــدن بود، به همین دلیل  انتخابات دوباره برگزار شــود. عاوی، 

برگشته و سردمدار اعتراض علیه انتخابات شده است. 

کرده بود. رئیس  کاظمی صحبت  ســفیر آمریکا قبل از انتخابات با آقای 

کمیساریای انتخابات گفته است کسانی که در میدان تحریر هستند باید 

50 کرســی بیاورند. این ها صورت جلسه هایی است که افشا شده است. 

در مقدمات انتخابات دســتکاری شده اســت و انتخابات جعلی است. 

معلوم نیست چند درصِد نتایج با میدان تطابق دارد. 

در عیــن حال، فعــًا نظام سیاســی در عــراق در پِی اجماع اســت. اآلن، 

که اتفاق افتاده چشم پوشی  که از همۀ تخلفاتی  به دنبال این هستند 

کنند و دولتی نه از این و نه از آن تشــکیل شــود. آقای جمعه، اســتاندار 

بصره، مطرح است؛ فرد دیگری از جنوب و عماره مطرح است؛ کاظمی 

هم هست.



46
حۀ

صف
 /

76
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

زارعی: همان هایی که معترض هستند می گویند اصًا انتخابات اشکال   

داشته اســت. واقعًا هم همین اســت، نه اینکه رأی خیلی بــاال و پایین 

کرده و یک چیز جدید  شــده باشد. تمام تجربۀ شــیعه را با هم مخلوط 

وسط آورده اند که قابل مدیریت بوده است.

کــه در  امــا در مــورد افغانســتان! در افغانســتان، َســلفی بــه مفهومــی 

عربســتان و مصــر و جا های دیگر می بینیم نیســت؛ خشــونت هســت، 

کــه آن را مثــل جا هــای دیگــر بــه ســلفی گری تعبیــر می کنند. خشــونت 

افغانستان خشونت پشتونی است. 

در فقه حنفی زن ها از مرد ها ارث می برند، ولی در فقه پشتونی زن حّق 

ارث از شــوهر نــدارد. در فقه حنفــی )و همچنیــن در فقه ما و در بیشــتر 

مذاهب اسامی( برای اثبات زنا چهار شاهد عادل الزم است، اما درفقه 

گر شایع شود فانی  کفایت می کند-یعنی ا پشتونی شیوع این مسئله 

کــرد، همین شــیوع باعث اعــدام ایــن دو نفر  بــا فانی َســر و ســّری پیدا 

می شود! 

که ما خشونِت نوع طالبان را بشناسیم. بنابراین، یک بحث این است 

که به زیــارت قبور معتقدند،  کنید، می بینید  گفت وگو  وقتی با طالبــان 

امام زادگان و مشایخ را احترام می کنند، و قائل به توسل به قبور پدران و 

امام زادگان و مشایخ هستند. طالبان نسبت به وهابیت بسیار حساس 

کــه هر کس در داخــل طالبان افکار  کرده  اســت. رهبر آن ها حکم صــادر 

کســی ممکن است از جایی  ســلفی دارد باید اخراج شود. تا می فهمند 

آمده باشد، او را اخراج می کنند. 

بنابرایــن، مــا در افغانســتان بــا یــک جریــان خشــن اجتماعــی روبــه رو 

کــه در جا های  هســتیم، نه با یک جریان خشــن فقهِی ســلفی از نوعی 

گروه  کنیم چون این ها خشــن هســتند با هر  دیگر هســت. نباید خیال 
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خشــونت طلب همدســت می شــوند. این طــور نیســت. البتــه، ممکن 

که تحت شــرایطی بــا امثال  کند  اســت منافع سیاســی طالبــان را وادار 

القاعده یا حّکام عربستان ائتاف کند.

کــه وضعیــت طالبــان در حال  نکتــۀ دیگــر در مــورد طالبــان این اســت 

شکل گیری است. آن ها یک تجربۀ قبلی دارند که وبال گردنشان است، 

اما می گوینــد: »دیگر ما را آن جــور نگاه نکنید. مــا اآلن قائل به تحصیل 

دختــران هســتیم. اجــازه دهید کمی ثبــات پیش مــا بیاید. بیــن ما ها 

کار هایــی انجام دهیــم، این ها  گــر بخواهیم  آدم هــای تندرو هســتند. ا

کنیــم.« این ها  همــه چیز را به هــم می ریزند. ما بایــد این ها را مدیریت 

حرف های خوِد طالبان است و تفسیر من نیست. 

کســتان از مؤسســان طالبــان  کســتان اســت. پا بحــث دیگــر بحــث پا

کــه آمریکایی ها، فرانســوی ها، و ســعودی ها آمدند،  بــود. در آن مقطع 

کســتانی ها هم پای این پرونده بودند. این موضوع به زمان بی نظیر  پا

در انتخابــات عــراق، مــردم ُنه میلیــون رأی داده انــد، اما دولــت 11 میلیون رأی 

شمرده است!
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بوتو برمی گــردد. بی نظیر بوتــو می گوید: »مــا به تأســیس طالبان متهم 

که ما فقط به طالبان پادگان دادیم. پول را سعودی،  هستیم در حالی 

ساح را فرانســه، و اطاعات و ســازمان دهی را آمریکا داد.« به هر حال، 

کســتان بر ماجرای طالبان ســوار بــود. در ســال های 1375-1380 که  پا

کستان بود.  کم بودند، تنها پشتوانه شان پا طالبان حا

اما از وقتی حکومت طالبان در افغانســتان ساقط شد، اختافاتی بین 

کستان-و به طور خاص،  کستان بروز کرد. طالبان با نظام پا طالبان و پا

با سازمان اطاعات این کشور )آی.ِاس.آی(-دو مسئله دارند: 

)1( یــک مســئله پشتونیســم اســت. افغان هــا می گوینــد: »خــّط 2400 

کمپانی  کســتان را انگلیســی ها در زمــان  کیلومتــری دیورند بیــن ما و پا

کرده اند: یک تکۀ   دو تکه 
ً
هند شرقی کشیده اند و ما پشــتون ها را عمدا

16میلیونــی در شــمال، و یک تکــۀ 40میلیونــی در جنــوب. 40 میلیون 

کشــور در اقلیت  کســتان در میــان 200 میلیون جمعیــت آن  پشــتوِن پا

اســت؛ ما هم در 40 میلیون نفر جمعیت افغانستان در اقلیتیم. این ها 

کستان در  کاری پا کستان را به رسمیت نمی شناسند و هر  اصًا مرز با پا

مرز انجام دهد علیه آن وارد عمل می شــوند. این یک نزاع حل نشدنی 

کستان و طالبان است.  بین پا

کســتان خوششــان نمی آیــد چــون در نهایــت  )2( طالبــان از ُســلطۀ پا

کستانی ها می گویند:  کستان را به آمریکا وابسته می دانند. ضمنًا، به پا پا

»شــما چرا مرتــب پروندۀ ســال 1370 را پیش می کشــید؟ بله، مــا در آن 

سال جایی نداشتیم و از هرکه می دیدیم پول و اسلحه می گرفتیم، اما از 

1373 به بعد مستقل بودیم. شما هنوز، بعد از 27 سال، ما را به چشم 

همان آدِم سال 1370 نگاه می کنید. ما مستقل هستیم و نمی خواهیم 

زیر سلطۀ کسی باشیم.«
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کســتانی ها دارند تــاش می کننــد چیــن را وارد این  بعضــی می گوینــد پا

کستان است؛  عرصه کنند. طالبان به چین اعتماد ندارد چون دوست پا

کســتان مشکل دارد  به هند هم نمی تواند میدان بدهد چون هند با پا

کســتان  گر طالبان بخواهد به هنــد میدان بدهد، روابط طالبان با پا و ا

دچار بحران می شــود. دســت طالبان زیر ســنگ اســت! آن ها به دنبال 

مشروعیت بین المللی هستند، یعنی پذیرش آمریکا و روسیه و اروپا! 

در این میان، به مردم افغانســتان چه می رسد؟ باید به طالبان تفهیم 

کــه مشــروعیت داخلی  که مشــکلش نــه مشــروعیت بین المللی  شــود 

که هیچ  کنــد. البته، این را هــم باید بدانند  اســت، و اول باید آن را حل 

کامل به دست بیاورند و آمریکا  وقت نمی توانند مشروعیت بین المللی 

هرگــز نمی توانــد آنــان را بــه رســمیت  بشناســد چون بــه اســم جنگ با 

طالبان وارد افغانستان شد. 

رویــوران: اآلن، اولویــت اول افغانســتان اقتصاد اســت. آن هــا 10 میلیارد   

کرده اســت. آمریکا  که آمریکا بلوکه  دالر در بانک های جهانی پول دارند 

کنترل خــود درآورد.  ُکنش طالبــان را با اهرم پــول تحت  تاش می کنــد 

که آمریکایی ها در افغانســتان  افغانســتان معدن تیتانیوم دارد. زمانی 

بودنــد، حدود دو میلیارد دالر ســنگ تیتانیوم از این معادن اســتخراج 

کردند. از تیتانیوم در ســاخت باتری استفاده می شــود. در افغانستان، 

که برای  کمیاب اســت. اآلن موقِع آن است  که در دنیا  معادنی هســت 

حّل مشکل اقتصادی اقدام کنند. 

کــه آقای زارعــی از افغانســتان دادند در کشــور  کاظــم زاده: جــای تحلیلی   

خالی است. نمونه اش همین نگرانی است که آقای متقی بیان کردند. 
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کّل جامعه وجــود دارد. این ها اطاعات میدانی اســت؛  این نگرانــی در 

کار،  کرد. بــرای این  نمی دانم چه طور می شــود آن را به جامعــه منتقل 

باید فکر اساسی کرد. 

کــه هــدف از گفت وگو این  چــون بحــث طوالنی شــد، یــادآوری می کنم 

که یک نگاه جامع به منطقه داشته باشــیم، همۀ موضوعات را در  بود 

کنیم. این  یک مجموعه قــرار دهیم، و تهدید هــا و فرصت ها را ارزیابــی 

گرفته شــده بود. بخشــی از گفت وگو در  هــدف برای این جلســه در نظر 

عرصۀ نظری و بخشی در عرصۀ عملی دنبال شد. من نمی خواهم وارد 

که بحث  که از زمان اوباما  بحث های قبلی شــوم؛ ولی الزم است بگویم 

کّلی بود، و می خواستند  برجام مطرح شد خواســته های طرف مقابل 

همۀ موضوعات در مورد ایران به صورت یک بســته مطرح شود. شاید 

که این  گونه ای بــود  در آن مقطــع، ســاخت قــدرت در داخــل ایران بــه 

ضرورت را ایجاب می کرد. با توجه به اینکه اآلن قدرت در داخل به نوعی 

یکپارچه شده است، این قابلیت وجود دارد که حداقل در داخل بتوان 

کاظم زاده: در مورد طالبان، هنوز نگرانی وجود دارد.
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بدون نگرانی همۀ مســائل را با هم دید، هم افزایــی ای بین موضوعات 

ایجاد کرد، و از این مسائل بهرۀ کافی گرفت. 

کــه ایران و  گفت: »زماِن آن رســیده   
ً
رویــوران: یک مقام آمریکایــی اخیرا  

کنند.« این جمله خیلی معنادار  آمریکا گفت وگو را از نقطۀ یمن شــروع 

بود!

کــه در خبر هــای هــر روز بــه عنــوان یــک خــط دنبال  کاظــم زاده: چیــزی   

کره عاقه مندند و می خواهند دربارۀ  می شود این است که آن ها به مذا

کنند، ولی ایران مرتب فرار می کند. دقیقًا با  همۀ مسائل با ایران بحث 

این استدالل، کشور های عربی را به سوی خود می کشانند.



گفت وگو با دکتر ابراهیم متقی 

یجی است یکا در حال افول تدر آمر
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که عصر آمریکا   در مقاله ای نوشــته 
ً
فرهنگ اســالمی: آقای فوکویاما اخیرا  

پایان یافته و اضافه کرده است که مشکل آمریکا داخلی است و آمریکا از 

درون دچار فرسایش شده و می شود. فوکویاما بعد از فروپاشی شوروی 

کتاِب پایان تاریخ و انســان جدید را نوشت؛ در آنجا، مدعی شد انسانی 

کــه آمریکایی هــا ســمُبل آن هســتند آخرین حــّد تکامل انســان و نظام 

لیبرال دموکراسی آخرین حّد تکامل نظامات بشری است.

امــا اآلن می بینیــم شــرایط در حــال تغییــر اســت. در یمــن، می بینیــم 

که از عربستان پول می گرفتند و برای  بعضی از یگان های نظامِی مزدور 

که به دولت نجات ملی خواهند  کرده اند  عربستان می جنگیدند اعام 

پیوست. 

اوضاع خلیج فارس را هم ماحظه می فرمایید. آمریکایی ها خواســتند 

قدری از نفت ایــران را بدزدند، اما موفق نشــدند و ایران با آن ها مقابله 

کرد. 

به نظــر می رســد آمریــکا در ایــن منطقــه اســتراتژی درســتی نــدارد و در 

گر در صحنه  فقدان استراتژی یا نباید در صحنه حضور داشته باشد یا ا

حضور پیدا می کند باید بتواند از خود قدرتی نشان دهد. شما شرایط را 

چه طور می بینید؟ به نظر شما، اوضاع به چه سویی می رود؟
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متقی: روند افول آمریکا حداقل دو دهه است که شروع شده و به تدریج   

کــه ســاخت  در حــال تــداوم اســت. نشــانه هایی بــه چشــم می خــورد 

سیاسی آمریکا با بحران های بی پایان و مدیریت بسیار شکننده روبه رو 

که ساخت اجتماعی، اقتصادی، و فناورانۀ آمریکا  شده است. در حالی 

که  کرده اســت، نخبه گرایی آمریکا ســبب شــده  موقعیت خود را تثبیت 

که از  کنند  گروه هایــی در قدرت باقی بماننــد و موقعیت خود را تثبیــت 

قابلیت الزم برای حکمرانی برخوردار نیســتند. نتیجۀ چنین فضایی را 

می توانیم در ظهور برخی رؤسای جمهور مثل جرج بوِش پسر و بایدن 

که آمریکا در فضای  کنیم. در داخل آمریکا، این مسئله  و ترامپ بررسی 

افول تدریجی اســت به طور جّدی مورد بحث و توجه است: اینکه این 

کشــور قابلیــت الزم را بــرای مدیریــت بحران هــای ُپرشــدت منطقه ای 

ندارد.

کشــور های غربــی اســت. جهــان غــرب از  نکتــۀ دوم اختاِف نظــر بیــن 

قــرن شــانزدهم بــه بعد-به ویــژه، از زمــان انعقاد پیمــان وســتفالی در 

یکا دو دهه است که آغاز شده است. روند افول آمر
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ســال 1648 م.-در فضای برتری جهانی قرار داشــته، موقعیت خود را 

کرده، رویکرد الهام بخش داشــته، و بر این اساس توانسته است  تثبیت 

کند. اآلن، تمام نظریه پــردازان به این  از ســاز و کار های قدرت اســتفاده 

موضوع اشاره می کنند که مسئلۀ قدرت در آمریکا با شکاف روبه رو شده 

و کشور های غربی به تدریج سیاست های خود را از آمریکا جدا می کنند. 

کــه می تواند  که آمریــکا از نوعــی برتــری برخــوردار اســت  درســت اســت 

کند، اما تبدیل ســلطه بــه حکمرانی باید  جلوه هایی از ســلطه را ایجاد 

بــر یــک نــوع عقانیــت، قــدرت محــض، همکاری هــای چندجانبــه، و 

ساز و کار های مربوط به کنش تعاملی مبتنی باشد. 

در این شــرایط، معادلۀ قــدرِت در حال افول آمریکا مهم ترین مســئله 

اســت. یکــی از نشــانه های آن اختاِف نظــر  بیــن مقام هــای سیاســی 

کشــورهای اروپایی اســت. این اختاِف نظر را حتــی در ناتو می بینیم. 

که ممکن اســت در  کشــور های اروپایی احســاس می کنند  بســیاری از 

که به  آینــدۀ نزدیک فردی مشــابه ترامــپ در آمریکا بــه قدرت برســد، 

حقــوق بین الملــل و حقــوق بشــر و مســائل زیســت محیطی توجهــی 

نداشته باشد. 

که دیدگاه نظریه پردازانی مثل فوکویاما هم از ســال  واقعیت این اســت 

2010 م. به بعد با تغییراتی همراه شده است. مسئلۀ اصلی فوکویاما این 

اســت که معادلۀ قــدرت چگونه تغییــر می کند و چه الگوی سیاســی در 

که فوکویاما، بر خاِف رویکرد  حال شکل گیری اســت. بر این اساس بود 

کتابی به ناِم هویت، منزلت انسانی، و تنفر  پیشینش در سال 1990 م.، 

کتاب، می گوید هویت مسئلۀ اصلی نظام جهانی و  کرد. در این  منتشر 

نظام بین الملل است، و آمریکا نتوانسته است مسئلۀ قدرت و هویت را 

درک یا مدیریت کند. 



56
حۀ

صف
 /

76
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

آمریکایی هــا ســر در ُگم هســتند. الگــوی رفتــار آن ها بــا روســیه، چین و 

که  کشــور های خاورمیانــه در تغییــر دائمی اســت. نکتــۀ بســیار مهّمی 

که قدرت نسبی آمریکا کاهش پیدا  باید به آن توجه داشــت این اســت 

کاهش اثربخشــی  کاهــش امنیــت نســبی و  می کنــد، و ایــن مســئله به 

ایدئولوژی رســمی جهان و ایدئولوژی لیبرال دموکراسی منجر می شود. 

کتاِب هویــت، منزلــت انســانی، و تنفر در ســال 2018 م. نشــان  انتشــار 

کــه وضعیت موجــود بــا نشــانه هایی از ابهــام و بحــران جّدی  می دهد 

همراه است.

کردید؛ در حقیقت،  فرهنگ اسالمی: شما به ایدئولوژی آمریکایی اشاره   

کــه تمدن غرب اســت.  به یک ســطح باالتــر و وســیع تر اشــاره می کنید 

تمدن غرب شعار رفاه داد و به این شعار  عمل کرد؛ ولی ما می بینیم این 

کشــور ها، به عنوان حوزۀ تمدنی، از جوشــش و نو آوری و  که این  اســت 

که در قرن نوزدهم واجد این ویژگی ها  بازآفرینی بازمانده اند-در حالی 

پایی نگران اند که در آینده باز هم فردی مانند ترامپ رئیس جمهور  کشورهای ارو

یکا شود. آمر
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که اآلن  که پیش می آمد با همین راهکار هایی  بودند و هر مســئله ای را 

می بینیــم حــل می کردنــد. آنــان اآلن از حــّل جزئی تریــن مســائل خود 

بازمانده اند. شما این بحران تمدنی را چه طور تفسیر می کنید؟

کشــور ها و بازیگران یک نوع  که اول باید بین  متقی: واقعیت این اســت   

انســجام، یکپارچگی، و همبســتگی ایدئولوژیک و اخاقــی پدید بیاید؛ 

بعد از آن، این همبســتگی به یک همبستگی تمدنی تبدیل می شود. 

غربی ها، با همبســتگی تمدنی، توانســتند رفاه، نو آوری، بهینه ســازی 

کنند-به عبارت  شــرایط اقتصادی و درآمد ها، و آزادی نســبی را فراهم 

دیگر، از تولید انبوه به مصرف انبوه ارتقا پیدا کردند.

کنــون آمریکایی ها و جهان غرب بــا بحران هایی در اقتصــاد روبه رو  اما ا

که اواًل جامعــه را از دولت هایشــان و ثانیًا دولت هــا را از یکدیگر  هســتند 

کشور های منطقه  که می توانیم اشــاعۀ آن را در  گرایی،  جدا می کند. وا

درک کنیم، نتیجۀ این جدایی است. 

کــه ناسیونالیســم دارد جایگزیــن قــدرت تمدنــی  مســئله ایــن اســت 

می شود. اتفاقًا، فوکویاما در کتاب خودش این بحث را مطرح می کند. 

گر  کرد.« ا او می گوید: »جهان غرب انســان و دغدغۀ تمدن را فراموش 

کند،  که قول داده اســت فراموش  غــرب آزادی انســان و رفاه و آنچــه را 

طبعــًا جایــگاه و موقعیتش دچار ضعف می شــود. در فضــای موجود، 

قالب های تمدنی جهان غرب هم به تدریج دچار شــکاف می شوند-

از جمله، منافــع ملی دیگر نمی تواند خود را بــا ضرورت های راهبردی 

کنــد. در مجمــوع، زمینــه بــرای شــکل گیری  قوی تــر یکپارچه ســازی 

کــه می توانیم آن بحــران تمدنی  یک نــوع بحران به وجود آمده اســت 

بنامیم.
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که به شعار های  فرهنگ اســالمی: تمدن ها وقتی به بن بست می رســند   

کنند اما شعار جدید نداشته باشــند. آیا تمدن غرب به این  خود عمل 

مرحله رسیده است؟

متقی: تمدن غرب در بعضی جا ها شعار های قدیم خود را فراموش کرده   

و در نتیجه با چالش جدی روبه رو شده است. تمدن غرب امروز نوآوری 

فناورانــه و نــوآوری اقتصــادی دارد ولــی بحــث جدیــدی بــرای جامعــه 

ندارد. امــروز جامعه با یک بحران روش شــناختی یا یک بحــران آرمانی 

روبه روست. جامعه دارد به شدت مکانیکی می شود. امروز دیگر انسان 

ارگانیــک را در جهــان غرب نمی بینید. انســان مکانیکــی از هویت خود 

خارج می شــود؛ وقتی از هویت خود فاصله بگیرد، طبعًا با ابهام روبه رو 

می شود. همان گونه که حضرت امام؟ق؟ به گورباچف فرمودند: »مسئلۀ 

اصلی شــما دین و انسان است،« مســئلۀ امروز جهان غرب هم مسئلۀ 

معنویت و انسان است.

بحران های اقتصادی مردم را از دولت ها جدا می کند.
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که سرنوشــت غــرب به  فرهنــگ اســالمی: آیــا می توانیــم نتیجــه بگیریــم   

سرنوشت بلوک شرق شبیه می شود؟

متقی: مدار موجود مشابه جهان شرق است، اما غربی ها خودشان را به   

لحاظ فناورانه ارتقا داده اند و از اروپای شــرقی و اتحاد شــوروی قابلیت 

بیشــتری دارند؛ به همیــن دلیل، بقــای آن هــا طوالنی تر خواهــد بود و 

کمتری بــه وجــود مــی آورد. عقانیــِت ترمیم و  شکســتن آن ها چالــش 

بازســازی در جهان غرب بیش از اروپای شــرقی و اتحاد شــوروی است. 

این ها تجربۀ اتحاد شوروی و اروپای شرقی را هم دارند.

فرهنگ اسالمی : این تفاوت را در مدیریت می بینید یا در ایدئولوژی؟  

متقــی: ایدئولوژی اثــر خود را بر مدیریــت هم می گــذارد. من فکر می کنم   

کــه  اولیــن زنــگ خطــر بحــران غــرب در دهــۀ 1970 م. بــه صــدا درآمــد 

کــه قالب های  ایدئولــوژی غربی دچــار بحران شــکل گرایی شــد، زمانی 

ارزشی و فلسفی ُپســت مدرن ظهور یافت و الگوی سیاسی جهان غرب 

را نقد کرد. اآلن، در ادامۀ آن شرایط قرار داریم.

که افول  کرد  فرهنگ اســالمی: از سخن شما می شــود این طور برداشــت   

ُکند تــر از افول شــرق، اما مســیر این افــول با آن افــول یکی  غرب خیلــی 

است.

متقی: به عنوان مثال، اتحاد شوروی تا روز آخر در افغانستان باقی ماند،   

ولی آمریکایی ها همین که احساس خطر کردند شتاب زده از افغانستان 
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خــارج شــدند. آن هــا دارنــد مسئولیت هایشــان را در محیــط پیرامونی 

کم می کنند چون می خواهند به مســئولیت اصلی شــان-که بازسازی 

ساختار داخلی است-بپردازند. بایدن در سند امنیت ملی خودش به 

این موضوع اشاره می کند.

فرهنگ اسالمی: آیا بایدن مرِد این روز های سخت هست؟  

متقی: نقش اصلی به عهدۀ بایدن نیست. ساخت سیاسی آمریکا برای   

باز سازی موقعیت خود انگیزۀ قوی دارد. اتحاد شوروی )از نظر فناورانه، 

فرهنگــی، و سیاســی( انگیــزه نداشــت؛ بــه همین دلیــل، ایدئولــوژی و 

اقتصــاد آن دچــار فروپاشــی شــد و ســاخت سیاســی اش بعــد از آن در 

وضعیت اضمحال قرار گرفت.

که هســتۀ مرکزی قدرت شوروی،  فرهنگ اســالمی: اتفاقًا، ما می بینیم   

که روســیه اســت، خوب توانســت خود را با تحــوالت محیطی منطبق 

زنگ خطر برای غرب از دهۀ 1970 م. به صدا درآمد.
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کمونیســم  کمونیســم به بن بســت رســید، از  کنــد. آن هــا وقتی دیدند 

کشــور های مســتقّل مشــترُک المنافع  کردند و  بــه ناسیونالیســم تغییر 

را پیرامــون خود به وجــود آوردند؛ بعــد، با همگرایی با محــور مقاومت 

کردنــد. خاصه، روســیه  اســامی، نفــوذ خــود را در منطقــه باز ســازی 

که آمریکا  نوعــی انعطاف پذیــری از خود نشــان داد، اما اآلن می بینیــم 

سرســختی می کنــد و قــدرت انطبــاق بــا تحــوالت محیطــی را از خــود 

کــه در اینجا روســیه قوی تر عمل  نشــان نمی دهد. آیا تصــور نمی کنید 

کرده است؟

متقی: اتحاد شــوروی قدرت الزم را نداشــت و به همین دلیل، طّی ســه   

سال )1988-1991 م.( دچار فروپاشی شد. 

که بخش  فرهنگ اســالمی: من دربارۀ روســیه صحبت می کنم. روسیه،   

محوری اتحاد جماهیر شوروی بود، وقتی دید دیگر نمی تواند با پرچم 

یکا، نقش اصلی بر عهدۀ بایدن نیست، بر عهدۀ ساخت سیاسی  متقی: در آمر

است.
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کــرد؛ ایــن یعنــی تطابق با  کنــد، پرچــم دیگــری را بلنــد  شــوروی بــازی 

تحوالت محیطی!

که اتحاد شوروی دچار فروپاشی شد چون  متقی: دیدگاه من این است   

همۀ نشــانه های فروپاشــی در آن تحول وجود دارد. به قدرت رســیدن 

افرادی مانند آندِری کوزیرف همین مسئله را نشان می دهد. یک دهه 

طول کشــید تا پوتین توانســت موقعیت خود را با اندیشــه و ایدئولوژی 

ناسیونالیستی تثبیت کند.

فرهنگ اسالمی : از مشارکت شما در این گفت وگو سپاسگزاریم.  



گفت وگوی دکتر محمدحسن زورق با شبکۀ چهار سیما 

باید امام)ره( را الگوی خود قرار دهیم
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اشاره: این متن دربردارندۀ مصاحبۀ برنامۀ سوره در شبکۀ چهارم سیما 

با دکتر محمدحسن زورق است.

مجــری: ســام و درود و رحمــت خــدا بــر شــما بیننــدگان عزیــز. موضوع   

گفت وگوی امشب ما بشریت و امامت است. مهمان محترم من جناب 

آقای دکتر محمدحســن زورق هســتند. آقای دکتر، ســام و عرض ادب 

دارم و ممنونم که دعوت ما را پذیرفتید.

ق: خدمت شما و همۀ بینندگان عزیز این برنامه سام عرض می کنم  زور  

و در خدمت شما هستم.

گفت وگوی ما بشریت و امامت  مجری: جناب آقای دکتر زورق، موضوع   

اســت. در نگاه ما، امامت به مثابۀ یک الگو برای ادارۀ جامعه و بشریت 

مطرح می شود. پرسش آغازین من این است که وقتی از الگوی امامت 

حرف می زنیم، مقصود ما از الگو بودن چیست.
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کــه درود  کــه مــا از امامان،  ق: مقدمتــًا خدمت شــما عــرض می کنم  زور  

خداوند بر تمام آن ها باد، رفتار و سیرۀ عملی دیده ایم و بعضی وقت ها 

کــه تضاد هایــی در ایــن ســیره ها  در ذهــن مــا این طــور متجلــی شــده 

هســت-حّداقل، می توانیــم بگوییــم تفاوت هایــی هســت. حضــرت 

کناره گیری  علی)ع( حکومت تشــکیل دادند، امام حســن)ع( از حکومت 

کردند، امام ســجاد)ع( بیشــتر بــه نیایش و  کردنــد، امام حســین)ع( قیام 

گفت وگو با خــدا رو آوردند، امام باقر)ع( و امام صادق)ع( جلســات درس و 

تعلیم و تعّلم داشتند، بخش قابِل توجهی از دوران امامت امام موسی 

بن جعفر)ع( در زندان ســپری شــد، امام رضا)ع( والیت عهد را پذیرفتند، 

و امــام جــواد)ع( و امــام هادی)ع( و امام حســن عســکری)ع( همه شــهید 

شدند.

مجری: بــا وجود رویکرد هــا و راهبرد هــای متفاوت، هیچ کــدام را تحمل   

نکردند و همه شهید شدند.

که از  که حکومت تشــکیل دادند، امام حســن)ع(  ق: حضرت علی)ع(  زور  

کردند، امام حســین)ع(، و همۀ امامان بعدی شــهید  حکومت ِاعــراض 

شدند. چرا؟

مجری: هر شیوه ای در پیش می گرفتند، حضورشان تحمل نمی شد!  

کــه در پیــش می گرفتنــد؛ مــن  ق: نمی توانــم بگویــم هــر شــیوه ای  زور  

گرفتنــد، و در هــر شــرایطی  عقیــده دارم همــه یــک شــیوه را در پیــش 

شهید شدند.
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مجری: این نشان می دهد که همه یک شیوه و یک فلسفه داشتند.  

گر  گــر حکومت تشــکیل دادند شــهید شــدند، ا ق: راِز آن چیســت؟ ا زور  

گر تدریس  گر نیایش کردند شهید شدند، ا اعراض کردند شهید شدند، ا

گفت وگو داشــتند شهید شدند.  گر با اصحاب  کردند شــهید شــدند، و ا

کرد چرا امام حســن)ع(  گر بایــد قیام  که »ا چرا؟ حتی بعضی می پرســند 

گر باید  کرد چرا امام حســین)ع( نکردند، و ا گر باید صلح  قیام نکردند، و ا

کامًا کناره گیری کرد چرا امام رضا)ع( والیت عهد را پذیرفتند؟« 

کنیــم. یک نکته این  مــن فکر می کنم ما باید ابتــدا باید به نکاتی توجه 

که می گوییم شــیعۀ 12ِامامی هستیم؛ ما  که ما اشــتباه می کنیم  اســت 

شیعۀ 13ِامامی هستیم!

مجری: توضیح می دهید یعنی چه؟  

کــه می گوییم اولیــن امام ما حضــرت علی)ع(  ق: مــا اشــتباه می کنیم  زور  

کامًا اشــتباه اســت. اولیــن امام ما شــخص رســول اهلل)ص(  اســت. ایــن 

که به محضر شما و بینندگان شــرف یاب شدم،  اســت. در جلســۀ قبل 

که مبــدأ تاریــخ مســلمانان جهــان ایجــاد نظام سیاســی  کــردم  عــرض 

گر هجرت از مکه به مدینه منجر  امامت به وسیلۀ رسول اهلل)ص( است. ا

که مبــدأ تاریخ  بــه چنیــن تحــول بزرگــی نمی شــد، ارزِش آن را نداشــت 

گر منظور از مبدأ بعثت پیامبر)ص( بود، بعثت  مسلمانان جهان شــود. ا

13 سال پیش از آن در مکه اتفاق افتاده بود.

مجری: یعنی بعثت در مقابل امامت خیلی اهمیت ندارد؟  
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ق: بعثــت خیلی اهمیت دارد. من اصًا نمی خواهــم این دو را با هم  زور  

گــر قرار بــود بعثت و نبــوت پیامبر)ص(  کنم ا بســنجم. می خواهم عرض 

مبدأ باشــد، همان ســال اول بعثْت مبدأ تاریخ مســلمانان می شد، اما 

سال اول هجرت مبدأ شد. یک سفر که این قدر ارزش ندارد-پیامبر)ص( 

کردنــد. این ســفر چون به تأســیس نظام سیاســی  به طائــف هم ســفر 

امامت منجر شــد مبدأ تاریخ مســلمانان جهان شــد. همۀ مسلمانان 

گذشته است،  که وقتی مثًا می گویند 1400 ســال از هجرت  باید بدانند 

که پیامبر)ص(  اهمیت این هجرت به امامــت پیامبر)ص( و به این اســت 

توانستند یک نظام سیاسی جدید به تاریخ بشر معرفی کنند.

مجری: آن نظام سیاسی از نظر شما نظام سیاسی امامت است؟  

کتاب امامت در جهان  ق: بله، نظام سیاســی امامت اســت. من در  زور  

که تاریــخ دو روز اســت: )1( روِز نبــوت، )2( روِز امامت. روز  امــروز آورده ام 

سومی در کار نیست؛ روز سوم روز قیامت است!

مجری: نبوت، امامت، و قیامت!  

که ما در عصر نبــوْت امامت نداریم. همۀ  ق: این به آن معنا نیســت  زور  

پیامبران امام هستند؛ اما نظام سیاســی امامت، به عنوان یک الگو در 

جهان سیاست، به وسیلۀ شخص رسول اهلل)ص( ارائه شده است.

که نظام امامت چه مشــخصات و  مجری: آقای دکتر، توضیح می دهید   

مختصاتی دارد؟
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ق: بایــد اواًل به این نکته توجه کنیم که ما نه 12ِامامی بلکه 13ِامامی  زور  

هســتیم، و امــام اول شــخص رســول اهلل)ص( اســت. این برای شــیعیان 

کامًا قابــِل درک اســت، وقتــی در دعــای توســل پیامبــر)ص( را »ِامــام« یا 

حَمة« خطاب می کنند. من به بقیۀ برادران مسلمان هم عرض  »ِاماُم الّرَ

گروه هســتیم: )1( شــیعه یا اقلیت معترض به ارتجاع  که ما ســه  می کنم 

کثریت خاموش، که رهبرانشان همه طرف دار  عرب؛ )2( اهل جماعت یا ا

کردند؛  اهِل بیــت بودنــد ولــی در مــورد نظــام سیاســی امامــت ســکوت 

)3( اقلیــت طرف دار وضع موجود یا اهِل ســّنت! این ســّنت تنها ســّنت 

رسول اهلل)ص( نیست؛ سّنت یعنی رسم اشــرافیت و سیادت و پیشتازی 

که پیامبر)ص( در مدینه تشــکیل داد  و امتیازات سیاســی قریش! دولتی 

چه بود؟ سلطنت بود؟ سلطنت نبود! پیامبر)ص( اصًا با قوۀ قهریه پیروز 

نشدند و ارتشی نداشتند که مدینه را با نیروی نظامی تسخیر کنند.

مجری: قهر و غلبه در مدینه غالب نشد.  

ق: نــه! پیامبر)ص( ســلطان یا پادشــاه یــا حتی خلیفــه نبودند. خلفا  زور  

مدعی اند که خلیفۀ رسول اهلل)ص( هستند، اما پیامبر)ص( خوِد رسول اهلل 

اســت و نمی توانســت خلیفۀ خود باشــد. پیامبر)ص( امام بود و نظام او 

امامت بود.

مجری: امام بودِن پیامبر)ص( به چه معناست؟  

که پیشــتاز مــردم در راه خــدا و در  کســی  ق: از نظر لغوی، امام یعنی  زور  

حرکت به ســوی خــدا و نزدیک تــر از بقیۀ مــردم بــه خداســت و در رتبۀ 
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وجــودی از بقیــه جلوتــر اســت. اینجــا، واژۀ امــام را در چارچــوب نظــام 

گر می گویم پیامبر)ص( دو سال در مدینه  کار می برم. ا سیاسی امامت به 

کــه ارکان روابــط قــدرت در مدینه در  کردند، بــه این معناســت  امامــت 

زمان پیامبر)ص( در اختیار ایشان بود.

پیامبر)ص( جنگ یا صلــح را اعام و امــور جامعه را رتق وفتــق می کردند؛ 

سیاســت گذاری اجتماعــی، سیاســی، و فرهنگــی می کردنــد؛ حکومت 

می کردند. این حکومت امامت بــود. پیامبر)ص( امام بود، نه پادشــاه یا 

خلیفه. مسئلۀ مهم این است که نظام سیاسی امامت یک الگوی ویژه 

دارد. دلیــِل اینکه همــۀ امامان پس از پیامبر)ص( به شــهادت رســیدند 

همین است.

که به چشــم می آید، همه شــهید  مجری: با همان تفاوت های ظاهری   

شدند. پرسش ما و نقطۀ عزیمت ما همین جاست!

ق: به این دلیل شهید شدند که همه یادآور دوران امامت پیامبر)ص( زور  

بودند. امامان ما به این دلیل شهید شدند که دوران امامِت پیامبر)ص( 

در مدینه را، با زیست و گفتار و رفتار و کردارشان، مرتبًا در ذهن و خاطرۀ 

جامعه یادآوری و تکرار می کردند.

کــه امامــان را به  کســانی  که  مجــری: ســوی دیگر ایــن ســخن آن اســت   

شهادت رساندند با یادآوری سیرۀ پیامبر)ص( مشکل داشتند.

که بعد از پیامبر)ص(، محمدُزدایی  ق: دقیقًا همین است! می دانید  زور  

از اتفاقــات جامعۀ اســامی بــود. محمدُزدایی جامعه به ایــن معنا بود 



70
حۀ

صف
 /

76
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

کردار  که حق نداشــتند احادیث و ســخنان پیامبــر)ص( را بازگو یا رفتــار و 

کنند. این مســئله دالیــل متعددی داشــت. من در  پیامبــر)ص( را تکرار 

اینجــا مهم ترین دلیــل را خدمتتان عرض می کنم: عــده ای به حقیقت 

اسام ایمان آوردند و نبوت و امامت پیامبر)ص( را پذیرفتند؛ عدۀ دیگری 

کردنــد و مســلمان شــدند و بــرای اینکه  به قــدرت اســام رغبــت پیــدا 

قدرت را در اختیار داشــته باشــند نبوت را پذیرفتند، اما در برابر امامِت 

پیامبر)ص( مقاومت کردند.

مجری: جالب شد: نبوت را پذیرفتند اما با امامت ناسازگاری کردند.  

 اهلل را پذیرفتند. با 
ُ

ٌد َرســول   اهلل و ُمَحّمَ
َّ

َه ِال
َ
ق: بله. این ها شــعاِر ل ِال زور  

این دو شــعار، در متــن اولین انقاب جهانی اســام به حرکــت درآمدند 

کردنــد و  امپراتــوری تشــکیل دادند  اما  کشورگشــایی و جهان گشــایی  و 

گــر امامت پیامبــر)ص( را  حاضر نشــدند امامــت پیامبــر)ص( را بپذیرنــد. ا

می پذیرفتند، باید پیامبر)ص( و مثِل پیامبر)ص( زیستن را سرمشق خود 

کار را بکنند و می خواســتند  قرار می دادند. آنــان ابدًا حاضر نبودند این 

مثل کسری زندگی کنند.

مجری: پس به دلیل دیگری به اسام رو آوردند: برای قدرت گرفتن!  

ق: آن ها می خواستند مثل قیصر زندگی کنند.  زور  

کــه همــه محتــرم و همــه ُاّم المؤمنیــن  دو تــن از همســران پیامبــر)ص(، 

پیامبــر)ص(  و...-از  زیبــا  نــوِع  پارچــۀ  درخواســت هایی-از  هســتند، 

داشتند! پیامبر)ص( ِاعراض کردند و به غاری رفتند. 
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کتاب آقای حاج شــیخ خلیل کمره ای اســت. ایشــان  این نقل تاریخ از 

کتاب  کتاب قطوری در چند جلــد دربارۀ امام حســین)ع( دارد. من این 

کتاب خانۀ صدا و ســیما دیدم اما در جای  را حدود چهار دهه پیش در 

که ایــن روایت را مســتقًا در  دیگــر ندیــدم. اتفاقًا، خیلــی اشــتیاق دارم 

منابع اولیه پیدا کنم.

کردند و به غار رفتند. در  خاصه، بنا به نقل ایشــان، پیامبر)ص( ِاعراض 

همان حال، خلیفۀ دوم با همسایه اش صحبت می کرد و می گفت: »من 

شــنیده ام رومی هــا می خواهند بــه جنگ مــا بیایند.« همســایه گفت: 

»این خبر مهّمی نیســت. می دانی چه اتفاقی افتاده اســت؟ پیامبر)ص( 

کرده اســت.« عَمر برآشــفت و  گفت: » این  از دو تــن از همســرانش دوری 

کــه از آن می ترســیدم« و آمــد و از غــام پیامبر)ص(  همــان خبــری اســت 

اجازه خواست که نزد ایشان برود. دو بار به او اجازه ندادند، اما بار سوم 

گفت: »ای رســول خدا،  شــما همســرانتان را طاق  باالخــره وارد شــد و 

دادید؟« پیامبر)ص( می گویند: »نه، طاق نداده ام.« عَمر خوشحال شد 

کــه به پارس و روم  که خدا رفاهی را  کنید  و گفت: »ای رســول خدا، دعا 

داده به ما هم بدهد.«

مجری: از رسول خدا)ص( می خواهد که دعا کند تا رفاهی را که به پارس و   

روم داده شده به آن ها هم بدهد؛ یعنی مقصد آنجاست!

ق: پیامبر)ص( در پاسخ می فرمایند: »فکر می کنی رسالت من داستان  زور  

کســری و قیصر اســت؟« طبیعــی هم هســت. می گویند حاشیه نشــین 

که به حوادث آن دوران نگاه  دامنش فراخ اســت. ما، بعد از 1400 ســال 

می کنیم، خیلــی راحت به بعضی ها بــد می گوییم یا آن هــا را نکوهش و 
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کشــور مــا، بعضی ها با یک  ســرزنش می کنیم. بعد از انقاب، در همین 

کشور تعریفشان عوض شــد. نمی گویم تا اروپا؛ تا دوبی  سفر به خارج از 

رفتند و یک آسمان خراش دیدند و تعریفشان عوض شد و گفتند: »دنیا 

کرده اســت.« این جور مواقع، من یاد فیلِم آقای هالو  چه قدر پیشرفت 

که به تهران  می افتم. آقای علی نصیریان در آنجا نقش یک روستایی را 

می آید و وضعش عوض می شود خیلی خوب بازی کرده است.

مجــری: وقتــی آن ها بــا روم و فارس آشــنا شــدند و قــدرت ورفــاه آن ها را   

دیدند، تحِت تأثیر قرار گرفتند.

که روم داشــت را در  کاخ تیســفون یــا روزگار باُشــکوهی  ق: بله. شــما  زور  

گســترده آن ها را  نظر بگیریــد. آن عظمت و جــال و جبــروت و مرز های 

تحت تأثیر قرار می داد. این یک امر طبیعی بود. ما هم نمی توانیم َقسم 

گر در آن زمان بودیم، تحت تأثیر قرار نمی گرفتیم. بخوریم که ا

گر به دوبی می رفتیم، تحت تأثیر قرار می گرفتیم! مجری: ما هم ا  

گرایــش بــه پــارس و  ق: همین طــور اســت. وقتــی مبــدأ میــل آن هــا  زور  

روم شــرقی بود، طبیعتًا نمی توانســتند یادآوری شــیوۀ زندگی سیاسی 

کشور خودمان  پیامبر)ص( را-که همان امامت است-تاب بیاورند. در 

کــه می گوینــد: »فانــی هنــوز در دوران 57 زندگی  هــم زیــاد شــنیده ایم 

می کند«؛ انگار اصول انقاب در حال عوض شدن است. انقاب جهانی 

اسام با بعثت نبوی آغاز شده و تا قیام قائم آِل محمد)عج( ادامه دارد، و 

ما 1400سال است که در مسیر این انقاب زندگی می کنیم.
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که بــه امامت تــن دهیم یــا از آن  مجری: همیشــه هــم با ایــن مواجهیم   

خارج شویم و با آن مقابله کنیم.

ق: ما در متن ایــن انقاب زندگی می کنیم، و ایــن انقاب باالخره به  زور  

نتیجۀ نهایی خواهد رسید.

نکتــۀ دیگــر اینکه مــا تصــور می کنیم تشــّیع بــا حضــرت علی)ع( شــروع 

شده اســت؛ ایــن هم خــاِف مطلق اســت. ما شــیعۀ علی)ع( نیســتیم؛ 

شــیعۀ پیامبــر)ص( هســتیم! خــوِد علــی بــن ابی طالــب)ع( هــم شــیعۀ 

پیامبر)ص( بود و می گفــت: »من پا در جای پای پیامبــر)ص( می گذارم.« 

که علــی)ع( شــیعۀ پیامبر)ص(  شــیعه یعنی پیرو! آیــا می توانیــم بگوییم 

نبوده است؟

کــه پا در جای  مجری: مشــروعیت امیر المؤمنین)ع( به خاطر همین بود   

پای پیامبر)ص( می گذاشت.

ق: اولین شــیعۀ پیامبر)ص( خوِد علی بن ابی طالب)ع( اســت. ما یک  زور  

که مذهــب پیامبر)ص(  که اســام اســت و یک مذهب داریم  دین داریم 

که  اســت و دیگر هیچ! اصًا معنای عبارت شــیعۀ جعفری این نیســت 

امام جعفر صادق)ع( مذهب جدیدی آورده باشند! امام صادق)ع( و امام 

گر علی بن ابی طالب)ع( و فاطمه)س(  باقر)ع( مرّوجان مذهب پیامبرند. ا

نبودند، این مذهب در تاریخ دفن شده بود. 

کــه بتواند تمــام رفتار های  بنابرایــن، ما باید بــه دنبال الگویی باشــیم  

امامان اسام را، از شخص خاتُم االنبیا)ص( تا شخص خاتُم االوصیا)عج(، 

کنــد. اما الگو یعنی چه؟ الگو در زبان فارســی یعنی روُبر!  برای ما تبیین 
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در گذشته، خیاط ها مقوایی را به شکلی که پارچه باید بریده شود روی 

پارچــه می انداختند و قیچــی می کردند و بــه آن روُبــر می گفتند-یعنی 

گر بخواهــم دقیق تر  مدل، سرمشــق، مقتدا، اســوه، مثــال، یا نمونــه! ا

که با اســتفاده از آن ها بتوان قســمتی از یک  بگویم، الگو یعنی قوانینی 

چیز یا کّل آن را بازسازی کرد.

کتــال یک  کتــال هســت. فرا امــروز در بحــث مدل هــا چیــزی به نــام فرا

کّل آن بخش  کردن هر بخــِش آن،  که با بزرگ  ســاختار هندســی اســت 

کــه یک بلــور بزرگ خــودش از  ســاخته می شــود-مثل بلور هــای برف، 

بلور های کوچک تشکیل شده است.

مجری: یعنی جزء را بگیریم و کل را پیدا کنیم؟  

ُکل را به دســت آورده اید. ما  کنیــد،  گــر آن جزء را بگیریــد و بزرگ  ق: ا زور  

که بــا آن بتوانیــم زندگی تک تک  می خواهیــم به دنبال الگویی باشــیم 

کنیــم. رابطه هــای ریاضی هم  امامان اســام را تبییــن و تفســیر و درک 

یک جور الگو هستند. در جبر، مثًا می گوییم جواِب معادلۀ ax - b = 0 از 

.x = b/a :این الگو به دست می آید

مجری: قوانین بر اساس این الگو همیشه تکرار پذیر و قابِل درک است.  

ق: a و b هرچه باشند، با این الگو می توان جواب را به دست آورد. زور  

مجری: در حقیقت، از جنس قانون است.  
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ق: بله. حکومت در زمان حضرت رســول)ص( تشــکیل شد و در زمان  زور  

کم بود، ولی بر همۀ این ها  هرکدام از اماماِن دیگــر رفتارهای دیگری حا

کم است. یک فرمول حا

مجری: باید این فرمول را به دست بیاوریم.  

گر این الگوی مشترک را درک کنیم،  ق: باید آن فرمول را درک کنیم. ا زور  

به راز رفتار امامان اســام پی می بریم. اتفاقًا، فصل مشترک آن دو دورۀ 

بزرگ تاریخ هم شــخص رســول اهلل)ص( هســتند چون عصــر نبوت عصر 

که پیامبر)ص( برای زندگی بشریت ارائه  امامت است. نظام سیاســی ای 

کردنــد یک امــر جدید در حیات سیاســی انســان بود. الگو هــا راهنمای 

گر الگو داشــته باشــیم  عمل هســتند و پیش بینی را ممکــن می کنند. ا

کّل پدیده را می توانیم بازسازی  یا قســمتی از پدیده را داشــته باشــیم، 

کنیم. 

بنابراین، ما به دنبال الگوی امامت هستیم. وقتی این الگو را به دست 

بیاوریــم، می توانیــم حقــوق و وظایــف امــام، حقــوق و وظایــف اّمت، و 

ساختار قدرت در نظام سیاسی اّمت را توضیح دهیم.

مجــری: از این نقطه، بحث ما بــرای تبیین و درک الگوی امامت شــروع   

می شود.

ق: اولین جــزء الگوی امامت این اســت: امامان اســام امامت خود  زور  

کنــد. ابراز  را ابــراز می کنند. هیــچ امامی حق نــدارد امامت خــود را انکار 

امامت تکلیف اماِم بحّق اّمت است.
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مجری: جمله این طور می شود که امام حق ندارد آن را پنهان کند و باید   

حتمًا ابراز کند.

کند. البته، امام اســوه  ق: هیچ امامی حق ندارد امامت خود را انکار  زور  

و الگو و پیشــتاز جامعه در راه خداســت. امام در ِســیر و نزدیکی به خدا  

نمونه و بی همتاست. امامان ما، از خاتُم االنبیا)ص( تا خاتُم االوصیا)عج(، 

همه معصوم اند و امامت خود را ابراز کرده اند.

مجری: این فقط حّق آن ها نیست؛ حّق جامعه هم هست.  

گر قرار باشد  ق: این فقط تکلیف آن ها نیســت؛ حّق جامعه اســت. ا زور  

مردم در مسیر خدا حرکت کنند، باید پیشتاز راه خدا را بشناسند.

مجری: بر همین اساس، امام وظیفه دارد امامتش را ابراز کند.  

که بزرگ تریــن خطر ها را متوجــه امامان  ق: همیــن ابــراز امامت بــود  زور  

کرد.

مجــری: ابراز امامت از ســِر قدرت خواهی و اینکه بخواهند خود را نشــان   

دهند نیست؛ این وظیفۀ الهی آن ها و حّق جامعه است.

گفتــم اصــًا امــام ســلطان نیســت! امــام قــدرت را با شــیوه های  ق:  زور  

متعارف سلطنت و شبِه ســلطنِت قدرتمندان به دست نمی آورد؛ امام 

قدرت را از اّمت به دســت می آورد. اّمت جامعۀ ســازمان یافته ای است 
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که در آن، تمام مردم نقش و ســهم و حّق مســاوی دارنــد. پیامبر)ص( با 

گر امــام نبودنــد، پیامبر  کردنــد. ا اعام رســالت خــود امامتشــان را ابراز 

کِس دیگری پیشــتاز راه خــدا بود و پیامبر)ص( پیشــتاز  گر  نمی شــدند. ا

که او رســول شــود. کسی از  راه خدا نبودند، حکمت الهی اقتضا می کرد 

پیامبر)ص( باالتر نیست.

مجری: در حقیقت، اعام نبوت اعام امامت بود.  

ق: بله. امامت حضرت علی)ع( در جا های مختلف اعام شده است- زور  

کتاب های  کنم.  من نمی خواهم در اینجا دربارۀ آن به تفصیل صحبت 

که  کند  زیــادی در این زمینه وجــود دارد. خــدا عامۀ امینــی را رحمت 

کتــاِب امامت و جهــان امروز  کتــاب بزرِگ الغدیر را نوشــتند؛ مــن هم در 

کــرده ام. در غدیــر، امامت حضرت علــی)ع( با صراحِت  مــواردی را عرض 

تمام اعام و ابراز شد. حضرت علی)ع( هرگز امامت خود را انکار یا کتمان 

نکردنــد؛ همــۀ مخاطــرات را پذیرفتند اما ایــن تکلیف الهــی را فراموش 

نکردنــد. امامــت بقیۀ امامــان هم اعــام شده اســت. در خطبــۀ غدیر، 

کردند. در یک زنجیره و فرآیند،  حضرت رســول)ص( همۀ امامان را اعام 

امامت هر امام به وسیلۀ امام قبلی اعام شد.

کردند. اینجا محّل تقیه و  مجری: خودشــان آن اعام را پذیرفتند و ابراز   

پنهان کاری و تواضع نبود، و حتمًا باید امامت را ابراز می کردند.

کردنــد. ایــن صحبــت مــا بحــث فلســفی و فقهی  ق: امامــت را ابــراز  زور  

که امامتشان را  نیست؛ یک بحث تاریخی است. ما در تاریخ می بینیم 
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ابراز کرده اند. شما یک مورد بیاورید که یکی از امامان گفته باشند: »من 

امام نیستم.« این اولین نکته از الگوی امامت است.

که  دومیــن نکته انذار اســت. انذار به چه معناســت؟ به این معناســت 

گاه و آزاد کند.  امام می کوشد جامعه را آ

گاهی  گاهــی و خدا آ که جامعــه باید بــه خودآ گاهی بــه این معناســت  آ

گاهــی ارتباط متقابل  گاهی و خدا آ که خود آ کرد  برســد. می شــود ثابت 

دارند. ما نباید خود را تنها به عنوان یک چیســتی بشناسیم. جسم ما 

گر ناخن خود را بگیریم،  چیستِی ماست؛ جسم ما موجودِی ماســت. ا

از چیستِی ما چیزی کم نمی شود بلکه از موجودِی ما کم می شود. یک 

که جانباز می شــود و مثًا یک  کســی  که به درد نمی خورد.  موجود زاید 

دستش را می دهد از وجودش چیزی کم می شود یا از موجودی اش؟ 

مجری: از وجودش چیزی کم نمی شود.  

گر کسی با ماشین تصادف  ق: از موجودِی او کم می شود-کما اینکه ا زور  

کــم نمی شــود.  کــم می شــود، امــا از وجــودش  کنــد، از موجــودی اش 

کنیم.  کیســتی را از هم جدا  که چیستی و  گاهی به این معناست  خودآ

کیستِی ما تمایات ما به صفات ربوبی اســت. ما خواهان قدرت، علم، 

عدالت، زیبایی، لطف، و خاقیت مطلق هستیم. 

کبیر، خــدا را بــه هزار  خداونــد صفــات زیــادی دارد. در دعــای جوشــن 

صفت می خوانیم. این شش صفت که گفتم صفاتی است که مستقیمًا 

می توان رابطۀ آن را با تمدن شــرح داد: میل به قــدرْت انواع قدرت ها، 

میــل به علــم مطلْق انــواع علوم، میــل به عدالــت مطلْق حقــوق، میل 

به زیبایــی مطلْق هنر، میل به لطــْف روابط و نهاد هــای لطیف، و میل 
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کرده اســت. در همــۀ این هــا، ما  بــه خاقیــت مطلــْق فنــاوری را ایجــاد 

سیری ناپذیر هستیم.

مجری: که به خاطر میل ما به مطلق بودن است.  

ق: ما می خواهیم آن قدرت عالِم عادِل جمیِل لطیِف خاق را داشته  زور  

که بــه خدا میل  باشــیم. این یک بی تابِی وجودی در سرشــت ماســت 

گاهی نداشــته باشــیم. بچه هم به شــیر  داریــم، اما ممکن اســت خدا آ

ک بخورد!  گاهــی نــدارد و ممکن اســت خــا مــادر میــل دارد ولــی از آن آ

ک  ماّدی گرایان بچه هایی هستند که در گهوارۀ تاریخ، به جای شیر، خا

خورده اند!

مجری: یعنی چه؟  

ق: یعنی اینکه به خدا میــل دارند ولی تصور می کنند آن بی نهایت را  زور  

می توانند در این نهایت به دست بیاورند.

مجری: آقای دکتــر زورق، از الگــوی امامت می گفتید. از انــذار به معنای   

گاهی بخشــی شامل  کردید، و آ گاهی بخشــی و آزادی بخشــی صحبت  آ

گاهی بود. بقیۀ صحبت را در خدمت شما هستیم. گاهی و خدا آ خودآ

کتاب فلســفۀ تاریخ  گاهی را در  گاهی و خدا آ ق: تفصیل بحث خودآ زور  

کتــاب مراجعــه  کــه عاقه مندنــد می تواننــد بــه آن  آورده ام؛ دوســتانی 

که بین انســان و خــدا نباید هیچ مانعی  کنند. آزادی به این معناســت 
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باشد. مانع در راه خدا ممکن است یک نظام سیاسی فاسد، یک نظام 

اقتصادی فاســد، یک نظام اجتماعی فاسد، یا شــرایط فرهنگِی فاسد 

باشد. این ها، همه، سد های راه انســان در حرکت به سوی خداست و 

باید برداشته شود. انذار به این معناست که تاش می کنند جامعه را به 

گاهی، و آزادی برسانند. گاهی، خداآ خودآ

مجــری: قاعدتــًا، آزادی یک نوع اعتراض نســبت بــه آن موانع هــم در بر   

خواهد داشت.

ق: آزادی خواهی با تمام منافع نیرو های خودکامۀ جامعه، از مقیاس  زور  

یک ِده کوچک تا جامعۀ جهانی، در تضاد قرار می گیرد. 

مجری: هرچه مانع باشد؟  

ق: بله! هرچه مانع باشد. پیامبر)ص( 13 سال در مکه انذار کردند و در  زور  

مدینه هم آن را ادامه دادند. حضرت علی)ع( 25 سال انذار کردند.

مجری: در کنار ابراز امامت، به عنوان امام انذار می کردند.  

کردند. حضرت مهدی)عج(  ق: همۀ امامان، بی استثنا، مردم را انذار  زور  

به وسیلۀ نایبان خاص انذار کردند، و بعد از آنان، وظیفۀ انذار به عهدۀ 

نایبان عام است.

کــه همــۀ امامــان منتظــر ظهــور اّمــت خود  ســومین نکتــه ایــن اســت 

بوده اند.
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مجری: ما همیشــه انتظار را به معنای ظهور امــام می فهمیم، اما تعبیر   

شما انتظار ظهور اّمت است.

گر اماْم اّمت  ق: اتفاقًا، چیزی که خیلی مهم است ظهور اّمت است. ا زور  

نداشته باشد، سرنوشتش چه خواهد شد؟ من وظایف اّمت را در قبال 

کاری نمی تواند بکند.  کــرد. امام بدون اّمــت هیــچ  امام عــرض خواهم 

امامت با حضور اّمت شــکل می گیرد. آیا کسی می تواند نماز جماعت را 

ُفرادی بخواند؟ اصًا معنا دارد؟

مجری: بزرگ ترین عالم هم وقتی کسی پشت سرش نماز نخواند نمازش   

جماعت نمی شود.

که به شما  گر نماز جماعت خواستید، حتمًا باید عده ای باشند  ق: ا زور  

اقتدا کنند.

مجری: پــس امامت، به معنای سیاســی، بدون اّمت شــکل نمی گیرد و   

تحقق پیدا نمی کند.

ق: تا اینجا ســه نکته مطرح شــد: ابراز، انــذار، و انتظار. پیامبــر)ص( 13  زور  

سال و حضرت علی)ع( 25 سال برای ظهور اّمتشان انتظار کشیدند.

چهارمین ویژگی در سیرۀ امامْت اقدام است. امام امامت را ابراز و جامعه 

گاهی  گاهــی و خداآ را انــذار می کنــد و ســعی می کنــد جامعــه را بــه خودآ

برساند. وقتی اّمت ظهور کرد، با حضور مردم، به تشکیل حکومت اقدام 

که  می کند. مــردم موتور حرکت نظام سیاســی امامت هســتند. نیرویی 
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نظام امامت را ایجاد می کند متن مردم هستند، نه پارلمان و روش های 

پارلمانــی یا روش هــای نظامی و چریکــی. امــام از این راه ها برای کســب 

که  گاه،  گاه و خــداآ قــدرت اســتفاده نمی کند. امــام از متِن مــردم خــود آ

مفهوم آزادی را فهمیده اند، استفاده می کند. 

گاه تبدیل  بعد از اینکه مدینه، یکپارچه، به یک اّمت و به یک جامعۀ آ

شد، ما اشتباه کردیم! ما نباید اشرافیت قریش و مّلی گرایی عربی را بعد 

از پیامبر)ص( تکرار می کردیم. بیُت المال نباید آن طور حیف ومیل می شد 

که شد!

مجری: در حقیقت، همۀ این ها ارتجاع است.  

ق: بله! در حقیقت ارتجاع است. می گویند بعد از مرگ عبدالرحمن  زور  

کــه این طرف  بــن عــوف، وقتــی طا هــای او را روی هم ریختند، کســی 

که آن طرف ایســتاده بود نمی دید. این طا ها از  ایستاده بود دیگری را 

کجا آمده بود و حّق که بود؟

مجری: از قدرتی که کسب کرده بودند.  

که  هرجا طا انباشــته شــود، در  ق: مگر حضرت علی)ع( نمی فرمایند  زور  

کنارش فقر به وجود می آید؟ در حقیقت، آن طا های انبوه تجلی عینی 

حقوق تضییع شدۀ اقشار پایمال شدۀ جامعه است.

مجری: آن ارتجاع بعد از پیامبر)ص( رخ داد.  
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کردند و پــس از آن به علــی)ع( رو آوردند  ق: مــردم آن ارتجــاع را تجربه  زور  

و پای ایشــان ایستادند. در جنگ صفین، ســپاه علی)ع( 25 هزار شهید 

کــه زنده بودنــد در آن جنگ در  کثریــت مطلق صحابۀ پیامبر)ص(  داد. ا

رکاب علی بن ابی طالب)ع( بودند.

مجری: یعنی تعداد زیادی ایستادگی کردند. ما اینجای تاریخ را هم باید   

مّد نظر قرار دهیم.

که  کند  ق: بله. تعداد زیادی شهید شــدند. وقتی یک جامعه اعام  زور  

گاهی رســیدم، مفهوم  گاهــی و خدا آ »من یــک اّمت هســتم، بــه خودآ

کنم،« امام مکلف  که از آزادی خود دفاع  کردم، و آماده ام  آزادی را درک 

است که اقدام کند و نظام سیاسی امامت را تشکیل دهد. 

کــرد. اصًا  که امام حســن)ع( با معاویه صلح  بنابرایــن، مثًا نبایــد گفت 

کنار هم  کــه دو قــدرت در  در اینجــا صلح بی معناســت. صلح آن اســت 

کار را نکرد بلکه  بر ســِر موازینی به توافق می رســند. امام حســن)ع( ایــن 

کــرد. چرا؟ چــون امام حســن)ع(  مســند حکومــت را رهــا و از آن ِاعــراض 

نمی توانست اماِم آن مردم فریفتۀ دنیا باشد.

مجری: اینجا اّمت ظهور نکرد!  

کرد! اّمت وقتی سقوط  کرد، سقوط  کرد، نزول  ق: اینجا اّمت غروب  زور  

می کنــد دوبــاره به رعیــت تبدیل می شــود، تا ســلطانی پیدا شــود و آن 

کوفه شــد  رعیــت را زیــر مهمیز خود بگیــرد. معاویــه وقتی وارد مســجد 

گفت: »فکر نکنید که من با شما جنگیدم تا نماز بخوانید و روزه بگیرید. 
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کار هــا را انجــام می دهید. من آمــده ام تا بر  می دانم شــما خودتــان این 

شما حکومت کنم.«

مجری: و اّمت دوباره رعیت شدند.  

کــه در  ق: رعیــت شــدند و تــا امــروز رعیــت ماندنــد! شــما می بینیــد  زور  

حکومت هــای آن چنانــی، مــردم همچنــان رعیت هســتند و حــّق رأی 

کشــور هایی معنا ندارد. ادعا می کنند  ندارند. اصًا انتخابات در چنین 

که مردم ســاالری یک پدیدۀ غربی اســت و اسامی نیســت، اما در واقع 

که اســام  به اســام تهمــت می زننــد چــون مردم ســاالری حّقی اســت 

برای مردم شناخته است. نظام سیاســی امامت را متن مردم به وجود 

می آورند.

مجری: مردم ساالری از دل نظام سیاسی امامت بیرون می آید.  

ق: در جمهوری اسامی، جمهوریت عیِن اسامیت است، نه اینکه  زور  

جمهوریت با اسامیت جمع شده باشد.

مجری: در پارادایم امامت؟  

ق: اسامیت عیِن ذات جمهوری اسامی است؛ جمهوریت هم عیِن  زور  

که جمهوریت خارج  کرد  ذات جمهوری اسامی است. می شود اثبات 

گاه  گاه و خــداآ از ایــن چارچــوب اصًا امــکان نــدارد. اما تــا مردم خــودآ

نشــوند و آزادی را درک نکننــد به صورت یک جامعۀ ســازمان یافته )که 
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در آن، همه حق و سهم مساوی و نقش مساوی دارند( درنیایند، اّمت 

شکل نمی گیرد.

مجری: خیلی مشتاقم که از مفهوم اّمت و وظایف اّمت بشنویم.  

کــه از قومیت دم  کســانی  ق: اّمت یک جامعۀ فراقومی اســت. همۀ  زور  

َها  ّیُ
َ
می زنند از اّمت رســول اهلل)ص( خارج هســتند. قرآن می فرمایــد: »یا ا

 ِلَتعاَرفوا ِاّنَ 
َ

 َو َقباِئل
ً
نَثی َو َجَعلناُکم ُشعوبا

ُ
قناُکم ِمن َذَکٍر َو ا

َ
الّناُس ِاّنا َخل

تقاُکم.« اینکه »من فارس هستم و برترم« یا »من ُترکم 
َ
کَرَمُکم ِعنَد اهلِل ا

َ
ا

پس برترم« خروج از مذهب پیامبر)ص( است. 

که قّد من 169 ســانتی متر و قّد شــما 170 ســانتی متر است.  کنید  فرض 

کــرده بودیم؟ طّی چند جلســه که همدیگر را  تــا حاال به این قضیه فکر 

که قّدمــان چه قدر اســت؟ ایــن اصًا  کــرده بودیــم  دیده ایــم، اصــًا فکر 

اهمیتــی نــدارد. قــرار نیســت همــه هم قــد باشــیم. این هــا همــه برای 

گر همه به یک شــکل و یک رنگ و یک اندازه بودند،  شناختن اســت. ا

نمی توانستیم چیزی را بشناسیم. قومیت وسیلۀ شناختن است.

مجری: تمایزاتی است برای آنکه شناخته شویم.  

ق: بله، وسیلۀ شناختن است. ما باید این ها را نه انکار و نه ستایش  زور  

کنیم. خیلی راحــت، می گویند: »این  کنیــم، و البته نباید بــه آن افتخار 

کلمۀ غــرور در اســام به معنای  که  غرورانگیز اســت« و توجــه نمی کنند 

خوبی ذکر نشده اســت. بلــه، ما اقوام مختلفی هســتیم، ولــی این چیز 

گر مسلمان  مهّمی نیست؛ آنچه مهم است این است که ما مسلمانیم. ا
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گفتیم: »از قوم فان هســتیم،« از مذهب  کردیم و  بودنمان را فراموش 

پیامبر)ص( خارج شده ایم. 

حد مجروح شد و در ُشرف مرگ بود. مردم جمع 
ُ
یکی از انصار در جنگ ا

گفت:  که شــهید می شــوی!«  گفتند: »به تو تبریک می گوییم  شــدند و 

کردم.« پیامبر)ص(  »من برای این به جنگ نرفتم؛ من از قوم خود دفاع 

فرمودنــد: »جایــگاه او آتــش اســت!« در رکاب پیامبــر)ص( بــرای دفــاع از 

مدینُة النبی جنگیده اما به جهنم رفته است چون ملی گرا و قوم گرا بوده 

که از  گرا نبوده است. اّمت یک جامعۀ فراِمّلی است. همۀ کسانی  و خدا

ملیت دم می زنند از مذهب پیامبــر)ص( خارج اند. بله، ما ملل مختلف 

داریم، ولی آن هم مثل اختاف در قد و وزن و رنگ چشم است.

مجــری: ِعــرق مّلی بــا ایــن مفهــوم چگونه جمــع می شــود؟ من و شــما   

مســابقۀ فوتبــال تیــم مّلــی ایــران را می بینیــم و از پیــروزی ایــن تیــم 

خوشحال می شویم.

گزارشگران عرض  ق: من اینجا از فرصت اســتفاده می کنم و خدمت  زور  

گر خافی  کــه انگار ا که بعضــی وقت ها طوری صحبت می کنند  می کنم 

کنار  به نفع تیم ما صــورت بگیرد باز هم خوب اســت. به نفع ما حــق را 

گر حق بــا تیم مقابل باشــد، باید بگویند حق  که ا می گذارنــد، در حالی 

با آن هاســت! این هــا حّب نفس اســت، امــا هســت و نمی توانیــم آن را 

کنیــم. آنچــه می گوییــم در حقیقــت نفع پرســتی و نفس پرســتی  انــکار 

گذاشــته شــود. باالخــره، اّمت  کنــار  و خود پرســتی اســت. این هــا باید 

یک جامعۀ فراِنژادی اســت. نمی توانیــم بگوییم: »چون مــا از این نژاد 

هستیم، پس برتریم.«
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مجری: فراقومی، فراِمّلی، و فراِنژادی!  

گاه،  گاه، خداآ ق: اّمت فراِنژادی و جهانی اســت و یک جامعۀ خــودآ زور  

و آزادی خــواه اســت. چــون آزادی خواه اســت، عدالت طلب اســت. آن 

گاهــی در جامعۀ بشــری قربانی می شــود  که بــر اثــر ناخودآ صفــت الهی 

عدالت است. همه به دنبال قدرت، علم، و زیبایی می روند؛ هنر و حتی 

نهاد های لطیف هم همه جا هســت؛ امــا آنچه قربانی می شــود عدالت 

است.

آزادی خواهی و عدالت طلبی دو روی یک سکه هستند. اّمت جامعه ای 

که  گاه، آزادی خواه، و عدالت طلب است. عدالت است  گاه، خداآ خودآ

که شعار تمام  در جامعۀ بشــری قربانی می شــود، و البته عدالت اســت 

انقاب هــای بشــری اســت. شــعار محــورِی انقــاب نهایی هــم عدالت 

است. 

امــا وظایــف اّمــت در مقابــل امــام چیســت؟ اولیــن وظیفــه شــناخت 

امام اســت. وقتی بخواهیــم امامت را با لیبرالیســم یا دموکراســی غربی 

گر  کلیدی است. البته، دموکراسی غربی ا کنیم، این یک نکتۀ  مقایسه 

دموکراسی بود سرنوشتش این نمی شــد. بر خاِف آنچه ادعا می کنند، 

غرب همیشه با دموکراسی ها جنگیده است. 

کاری  یکــی از بزرگ ترین جنگ ها جنگ جهانی دوم اســت. من به این 

کــه در آن دوران صدرِ اعظم آلمان شــد چــه آدمی بود.  کســی  که  ندارم 

غربی هــا توصیفاتــی از او می کنند. دشــمن وقتی پیروز می شــود تعریف 

کاری ندارم. نکتۀ مهم این اســت  خــودش را ارائه می کند، و من بــه آن 

که او حاصل انتخاب مردم بود، ولی غرب با او جنگید. آلنده در شــیلی 

کاشانی با انتخاب  انتخاب شد، ولی غرب با او جنگید. مرحوم آیت اهلل 
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مردم به مجلس رفت و مصدق را آن مجلس به نخســت وزیری برگزید، 

ولی غرب با او جنگید.

مجری: هم با مصدق و هم با کاشانی!  

کــه بــا انتخابــات در ایــران مبــارزه می کند.  ق: غــرب 40 ســال اســت  زور  

که در آن انتخابات باشــد و غرب طرف مردم باشــد مگر در  جایی نبوده 

انتخابات نمادین. در اتریش، چند سال پیش، آقایی به نام هایدر رأی 

کار بیاید،  گر این آدم بر ســر  که »ا کرد  آورد. اتحادیۀ اروپا به اتریش اعام 

کشور شــما قطع می کنیم.« او استعفا داد و رفت و در  ما رابطۀ خود را با 

کرد و ُمرد. این اتفاِق دوران ماســت؛ به قرن بیستم  50ســالگی تصادف 

مربوط نیست. 

کرده اســت اما در  خاصــه، غرب دشــمنی خــود را بــا دموکراســی اعــام 

عیــن آنکــه از دموکراســی دم می زنــد، بــا دموکراســی می جنگد. شــاهد 

آن 40 ســال جنگ با مــا در عرصه های مختلــف اســت: در ُبعد نظامی، 

انتظامی، تروریســتی، روانی، انســانی، سیاســی، و بین المللی. 40 سال 

که با ما می جنگد ولی شــعار دموکراســی هم می دهد. فقط آنجا  اســت 

کســی بــه قدرت  کند چه  کــه خــودش تعیین  دموکراســی را قبــول دارد 

برسد! دموکراسی های نمادین را قبول دارد. 

کاری نداریــم و موضوع ما نیســت. غرب چه  البته، ما بــه این بحث هــا 

کننــد. آیــا معیاری  می گویــد؟ می گویــد مــردم باید یــک نفــر را انتخــاب 

کرده ام  کتاِب امامت عــرض  که مــن در  هم می دهد؟ نه! همین اســت 

کــه لیبرال دموکراســی غربی یــک پرتــگاه فریبنده و زیبــا امــا فوق العاده 

ک است. غرب می گوید هیتلر در یک دموکراسی به قدرت رسید،  خطرنا
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که  و خوِد غرب هم می گوید هیتلــر جنایتکار بود؛ پس غرب قبــول دارد 

در لیبرال دموکراســِی غرب ممکن اســت جنایتکاران به قدرت برســند. 

ترامپ هــم همین طور بود؛ خودشــان حســاب های ترامپ را بســتند و 

صدای او را خاموش کردند.

مجری: این را در این راستا می گویید که اّمت شناخت دارد؟  

که هر دو می گویند  ق: تشــابه امامت با لیبرال دموکراســی این اســت  زور  

حق با مردم است.

مجری: در امامت هم ما می گوییم حق با مردم است؟  

گفتند؟  ق: می گوییم ملت در رأس امور اســت. امــام خمینی)ره( چه  زور  

عجیب این است که سیرۀ امامت با زندگی امام خمینی)ره( قابل تطبیق 

که مــردم موظف اند امام زمان  اســت. از آن طرف، در امامت می گوییم 

کــه بمیرد و امــام زمان خود را نشناســد به  خود را بشناســند، و هر کس 

مرگ جاهلّیت مرده است.

مجری: تا اینجا، ما کم کم امام را در حّد الگوی سیاسی درک می کنیم.  

ق: امام یعنی پیشــتاز خدا. امام یعنی نزدیک ترین فرد به خدا. امام  زور  

کسی است که صفات ربوبی را در آیینۀ وجود خود متجلی کرده است.

مجری: اینجا به شورا مربوط نمی شود؟  
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ق: اینجــا فقط شــناخت اســت. بایــد امــام را شــناخت. اینجا دیگر  زور  

گر بخواهیــد بلند ترین  کتشــافی اســت. ا امــام انتخابی نیســت. امام ا

کنید چــه کار می کنید؟ اندازه گیــری می کنید یا  قلۀ ایران را شناســایی 

رأی گیری؟

مجری: اندازه گیری می کنیم.  

ق: مجلس خبرگان هم برای اندازه گیری اســت، نــه برای رأی گیری.  زور  

اعضای مجلس خبرگان باید ببینند مصداق پیشــتازِی راه خدا، کسی 

کنتــرل نفس و مدیریــت هیجاناتش قدرتمند تر اســت، از  کــه از بقیه در 

که در خود به وجود می آورد  دیگران عالم تر و عادل تر است، با شــکوهی 

از نظر شخصیت انسانی از بقیه زیباتر است، و از بقیه لطیف تر و خاق تر 

است کیست.

کنند، اما  که سرنوشــت خود را انتخاب  ما می گوییم حق با مردم است 

گر شما بخواهید اّمت باشید و راه خدا را بپیمایید، اولین تکلیف شما  ا

گــر شــما می گویید: »مــن می خواهم  کــه امام را بشناســید. ا این اســت 

کنــم،« بایــد بلند ترین قلۀ  کوه نورد شــوم و بلند تریــن قلۀ ایــران را فتح 

ایران را بشناسید. همین طوری که به بلند ترین قلۀ ایران نمی رسید.

کافی نیســت.  کند؛ فقط شــناخت امام  البته، اّمــت باید از امام پیروی 

گر امام را بشناســیم اما از او پیروی نکنیم، نباید انتظار داشــته باشیم  ا

نظام امامــت شــکل بگیرد. ایــن وظیفــۀ دوم اســت. تک تــِک اعضای 

کنند و نباید در  اّمت، وقتی امام را شــناختند، باید او را به بقیه معرفــی 

برابر او بی تفاوت باشند. هر کس در مورد امام سکوت کند به امامت )نه 

به امام( خیانت می کند.
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مجری: سکوت در برابر امامت جایز نیست.  

گرفــت. مردم حــق دارند امــام را  ق: نبایــد ایــن حــّق مــردم را نادیده  زور  

کــه امام را  کســی  بشناســند. چون مردم حــق دارند امام را بشناســند، 

می شناسد باید او را به مردم معرفی کند.

کننــد. وقتی امام را در مســند قــدرت قرار  همچنیــن، باید از امــام دفاع 

می دهید، نمی توانید او را بی دفاع رها کنید. او به خاطر شما در معرض 

که از امام  انواع مخاطرات قرار می گیرد. واجب تریِن واجبات این اســت 

دفاع کنید و او را در کانون انواع خطر ها قرار ندهید.

عاوه بر این، امام را باید الگو قرار داد. هر کس باید سعی کند به گونه ای 

کــه امامان معصــوم غیــر از رســول اهلل)ص(  امــاِم خــود را بســازد، آن گونــه 

کوشیدند خود را از نظر شخصیت وجودی به گونۀ رسول اهلل)ص( بسازند 

و همــه الگو و اســوه شــدند. آنان رســول و نبــی نبودنــد ولی الگــو و امام 

کــه خدا به  معصوم بودنــد. رســول اهلل)ص( هم خــودش را طبق الگویی 

وسیلۀ جبرئیل بر او نازل کرد ساخت.

مجری: پس امام را الگو قرار دهیم.  

ق: بله! باید امام را الگو قرار دهیم.  زور  

وظیفۀ دیگر مــا در اقامۀ نظــام امامت تحکیم و تقویت آحاد اســت. هر 

کسی در  گر  گاهی و آزادی. ا که در اسام هســت دو شــرط دارد: آ فریضه 

حال َمستی حمد و سوره بخواند، نماز خوانده است؟

مجری: نه.  
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کتک  کســی از ترس اینکــه او را  گر  گاه نبوده اســت. حاال ا ق: چــون آ زور  

بزننــد نمــاز بخوانــد نمــاز خوانده اســت؟ آن هــم نه! مــردم بایــد نظام 

کنند. در  گاهانــه و با علــم و اختیار اقامــه  سیاســی امامــت را آزادانــه و آ

گرفت. امــام)ره( مردم را  کار در زمان امام)ره( صــورت  عصر خــوِد ما، ایــن 

گفت: »جمهوری اسامی را می خواهید؟ آری  کرد. به مردم  گاه و آزاد  آ

گفتنــد: »آری.« امــام)ره( هم نظــام امامت را  یا نه؟« بیــش از 99 درصد 

تشکیل داد.

که در حقیقت، امام حسن)ع(  اینجا، این نکته برای ما آشــکار می شــود 

کار نبود! امام حســن)ع( نشــان داد  که اّمتی در  کنار رفــت  بــه این دلیل 

مسئلۀ ظهور اّمت چه قدر ضرورت دارد.

باالخره، مــردم بایــد در چرخه هــای تصمیم گیری مشــورتی و شــورایی 

که  کننــد. تصمیم گیری های مشــورتی آنجاســت  نظــام امامت شــرکت 

مسئولیت تصمیم گیری با امام است.

مجری:  این تصمیم گیری مشورتی می شود؟  

ق: تصمیم گیری مشورتی این است که شما تصمیم گیرنده هستید؛  زور  

با دیگران مشــورت می کنید، ولی مسئولیت تصمیم گیری با شماست. 

خدا به پیامبــر)ص( می گوید: »َو شــاِورُهم ِفی اَلمــِر.« بعد می گویــد: »َفِاذا 

که تصمیم گرفتی«  َعَزمَت....« می گوید: »با آن ها مشورت کن... وقتی 

نه »وقتی تصمیــم گرفتیــد.« بنابرایــن، اختیار تصمیم گیری در ســطح 

امامت اســتراتژیک هم هســت. تصمیم اســتراتژیک بــا امام اســت، اما 

امام مشورت می کند. مردم موظف اند در این چرخه های تصمیم گیری 

مشورتی شرکت کنند.
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مســئلۀ دیگر شــرکت در چرخه های تصمیم گیری شــورایی اســت. این 

کنید؟  در ســطح امــور اجرایــی اســت. ِده را می خواهیــد چه طــور اداره 

این خیابــان تعریض شــود یا نشــود؟ می خواهید بــرق را از ســلول های 

خورشــیدی بگیرید یا از آب یا از سوخت فســیلی؟ این ها همه بر عهدۀ 

مردم است؛ خودشان باید در چرخه های تصمیم گیری شرکت کنند. 

امــا ویژگی هــای امــام. امــام پیشــتاز اّمــت در ســیر وجــودی بــه ســوی 

گاه ترین انســان اســت. شــما دعای َعرفــه را نگاه  خداســت. امام خودآ

گاهــی در آن بــه اوج رسیده اســت. مــن فکــر  گاهــی و خدا آ کنیــد: خودآ

گاهی  نمی کنم متنی داشته باشیم که بیشتر از دعای عرفه بتواند خودآ

کند. مــن اینم، تــو آنی. حتی خوِد چیســتی را  گاهــی را توصیــف  و خدا آ

که برای من ایــن بدن را بــا این خصوصیات  هم مطــرح می کند: تویــی 

آفریدی. چیستی و موجودی را هم مطرح می کند و به وجود خود اشاره 

کرده اند، در خداپرستی و تحرک  که امام حسین)ع(  می کند، با توصیفی 

کاری در راه مردم و شــیوۀ زیســتن. امام با  انقابی، در عشــق الهی و فدا

زیستنش به مردم عشق می ورزد. 

کنیــد. پیامبــر)ص( 10 ســال در مدینه بــود، اما  زندگــی پیامبــر)ص( را نگاه 

دود از خانــۀ ایشــان بلند نشــد. پیامبر)ص( غــذای ُپختنی نخــورد چون 

کند و زندگی را در  می خواست در سطح فقیر ترین اقشــار جامعه زندگی 

کام همه شیرین کند.

مجری: پیامبر)ص( 10 سال غذای پختنی نخورد؟  

ق: نه اینکه غذای پختنی نخورد؛ در خانه شان غذا پخته نشد. من  زور  

این طور شنیده ام. استادان تاریخ بهتر از من می دانند.
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مجری: به این معنا که در سطح مردم معمولی زندگی می کرد.  

ق: مرحــوم آقــای فردوســی پور می گفــت: »مــن در خانــۀ امــام)ره( در  زور  

گفتند:  کردند و  پاریس بودم. رفتم پرتقال خریــدم. امام)ره( من را صــدا 

"پرتقال هــا را بیاور مــن ببینم." پرتقال هــا را بردم نشــان دادم. امــام)ره( 

که طبقۀ متوســط می خورد.  گفتنــد: "این پرتقال هــا در حّدی نیســت 

که مردم می توانند  این ها را پس بده و پرتقال ضعیف تر و کوچک تر بخر 

بخورند."« نگفتند شــأن انقاب را در مقابل مهمان خارجی خدشه دار 

کجاســت. نمی دانم این را جایز هســت  می کنــد. ببینید نکات ظریــف 

کسی خدمت مقام معظم رهبری رسیده بود. پسر ایشان  بگویم یا نه. 

هم بودند. موقع ناهار، پسر بلند می شود و می رود چون اجازه نداشته 

از غذایی که برای مهمان رهبر آورده بودند بخورد.

کمیتی است؟ مجری: این ها وظیفۀ حا  

ق: دقیقــًا، و الگــو هــم هســت. امــام مانــع دســت درازی نخبــگان و  زور  

صاحبان قــدرت به حقوق عمومی می شــود. امام تمام اســتعداد های 

گر ما در خدمت امام باشیم،  کرده اســت، و ا وجودی خودش را شــکوفا 

که در زمان  او همۀ اســتعداد های جامعه را شــکوفا می کند؛ این اســت 

کار بزرگ امام  امام زمان)عج(، شــاهد یک آمایــش جهانی خواهیم بــود. 

که می گویند اول انباشت ثروت و بعد عدالت  کسانی  اقامۀ عدل است. 

از سیرۀ امامت فاصله گرفته اند.

مجری: این دیگر امامت نیست؟  
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گر بخواهیم نظام امامت را با نظامات  ق: این سیرۀ امامت نیست. ا زور  

کردند.  موجود بســنجیم، پیامبر)ص( و حضرت علی)ع( این طــور امامت 

ارتجاع عــرب امامت پیامبــر)ص( را تاب نیــاورد و نبوِت پیامبــر)ص( را ابزار 

 
ُ

ٌد َرســول  اهلُل ُمَحّمَ
َّ

ــَه ِال
َ
قدرت یافــت. از آن روز تــا امروز، می گویــد: »ل ِال

اهلل،« اما شمشیر به کمر بسته و گردن می زند!

مجری: قدرت را گرفته است.  

ق: قدرت را رها نمی کند و اجازه نمی دهد مســلمانان جهان امامت  زور  

پیامبر)ص( را بفهمند و درک کنند.

مجری: به خاطر اینکه نسبتی با رسول اهلل)ص( ندارد.  

ق: اصــًا اجــازه نمی دهــد نظــام سیاســی امامــت شــناخته شــود.  زور  

گر امامت  می گوید: »این ها رافضی هســتند و از دین خارج شــده اند.« ا

ک رافضی بودن است، نعوُذ باهلل، پس پیامبر)ص( هم رافضی بودند  ما

گر نظام امامت شکل بگیرد، کارآیی و اثربخشی  و از دین خارج شدند؟ ا

کارآمدی به بلوغ می رسد. این یک شعار یا بلوف نیست. ما این را در  و 

جنگ تحمیلی دیدیم.

مجری: یعنی در نظام امامت استعداد ها شکوفا می شود؟  

کارآیــی و اثربخشــی و  ق: وقتــی نظــام امامــت وجود داشــته باشــد،  زور  

کارآمدی به بلوغ می رسد.
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مجری: نسبت این ها با امامت چیست؟  

ق: نسبت این ها با امامت در انگیزه و خاصیتی است که انگیزۀ الهی  زور  

به تبار انسان می بخشد. شما به میانگین ســّنی فرماندهان در جنگ 

کنید: زیــِر 30 ســال اســت. هیچ کــدام دوره هــای جنگ  تحمیلــی نــگاه 

ندیــده بودنــد و اصــًا نظامی نبودنــد. البتــه، فرماندهانی مثل شــهید 

فاحی، شــهید صیاد شــیرازی، یا مرحوم ظهیرنژاد دوره دیده بودند و 

خدماتشان در جنگ مؤثر و مفید بود، اما من از کسانی صحبت می کنم 

کــه دوره ندیــده بودند؛ مثــًا، مرحوم شــهید حســن باقــری در روزنامۀ 

جمهوری اســامی خبرنگار بود ولی فرماندۀ اطاعات و عملیات شــد. 

گفته بود: »تا شما باقری را  ماهر عبدالرشید، از فرماندهان ارتش عراق، 

داشتید، عملیات شما خوب پیشرفت می کرد.«

کــه در نظــام امامــت اســتعداد ها خوب  مجــری: ایــن ناظــر به آن اســت   

شکوفا می شود.

ق: وقتی که انگیزه الهی شود. یکی از اشتباهاتی که بعد از جنگ شد  زور  

کردیم انگیزۀ الهی خوب است، ولی انگیزۀ اقتصادی  این بود که ما فکر 

را هم باید کنار آن بیاوریم. انگیزۀ اقتصادی یعنی چه؟ یعنی حّب دنیا!

مجری: به عنوان یک محرک خواستیم از آن استفاده کنیم.  

ِ َخطیَئة.« ببینید کجا 
ّ

نیا َرأُس ُکل ق: حّب دنیا یعنی چه؟ »حّبُ الّدُ زور  

اشتباه کردیم. باید یک دور برگردیم و پاالیش کنیم. ما مگر اجازه داریم 
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کســی بــه ما این اجــازه را  کنار حّب خــدا بگذاریم؟ چه  حــّب دنیــا را در 

داده است؟ سیرۀ امامت را در زندگی تمام امامان می توانید ببینید.

مجری: آقــای دکتر، من یک ســؤال راجع به اّمت بپرســم. شــما از نقش   

مساوی، ســهم مســاوی، و حّق مســاوی حرف زدید. این نقش و حّق 

برابر را توضیح دهید.

که همۀ اعضــای اّمــت در تمام  ق: نقش مســاوی بــه این معناســت  زور  

تصمیم گیری های عمومی حّق رأی داشــته باشــند. این نقش مساوی 

گفتنــد: »فقط بایــد قریش  کردنــد و  را بعــد از رحلــت پیامبــر)ص( حــذف 

نقش داشته باشــد؛ در قریش هم، بنی هاشم حّق نقش ندارند.« سهم 

مساوی یعنی بیُت المال باید مساوی تقسیم شود؛ مواهب عمومی باید 

بین مردم مساوی تقسیم شود؛ و این طور نباشد که یکی آن قدر داشته 

باشد که تفریح فرزندش این باشد که ماشین گران قیمتش را به دیگران 

بزند و بخندد، و از آن طرف عده ای در سطل زباله به دنبال نان بگردند. 

ســهم مســاوی کجا رفت؟ آنچه باعث اعتراض طلحــه و زبیر به حضرت 

علی)ع( شد این بود که علی)ع( گفت باید سهم همه مساوی باشد. حّق 

مساوی هم این است که همه در مقابل قانون یکسان باشند.

مجــری: بنابرایــن، هرجــا مــا از نقــش مســاوی، ســهم مســاوی، و حــّق   

مساوی دور شویم، در حقیقت از امامت دور شده ایم.

ق: حضرت علی)ع( با یک نفر دیگر پیش قاضی رفتند. قاضی حضرت  زور  

گفتند: »ما  علی)ع( را با احتــرام خطاب قــرار داد و نفر دیگر را نه! امــام)ع( 
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ک این  کــن!« دردنا حّق مســاوی داریم؛ هــر دوی ما را یک جور خطاب 

حــد و خیبر و  ُ
که ما حضرت علــی)ع( را فقط به جنگ هــای بدر و ا اســت 

خندق می شناسیم.

مجــری: من این دغدغه را نســبت به خودمان هم می بینم. آنچه شــما   

نسبت به ارتجاع عرب می گویید امکان دارد در انقاب خوِد ما هم پیش 

گر قــدرت را از امــام و انقاب بگیریــم و الگوی امامــت را در مورد  بیایــد. ا

سهم و حّق مساوی از دست بدهیم، خودمان دچار ارتجاع می شویم.

گــر والیت فقیه در ایــن انقاب نبود، انقاب رفتــه بود! نخبگان  ق: ا زور  

جامعه نتوانستند انقاب را حفظ کنند.

مجری: بیشتر توضیح می دهید؟  

ق: این امر خیلی روشن است. ببینید روش زندگی ما در اول انقاب  زور  

چه بود و اآلن چیست؛ منشأ میل ما اول انقاب چه بود و اآلن چیست. 

اآلن، فقط رهبــر انقاب و عدۀ معدودی از انقــاب دفاع می کنند. یکی 

از آن هــا شــهید قاســم ســلیمانی و یکــی امثال شــهید حججی اســت. 

شهدایی که زنده اند و ما آن ها را نمی شناسیم زیر این پرچم را گرفته اند 

که عده ای ســر دادند و  کند؛ وگرنه، با شــعار هایی  و نمی گذارند ســقوط 

نــدوزی و دنیا طلبــی بــود امــا خــدا نبــود، مگر  درون آن ملی گرایــی و زر اَ

انقاب می توانست این طور دوام پیدا کند؟ 

البته، من امیدوارم آقای رئیسی ان شــاء  اهلل بتوانند این مسیر را ادامه 

کننــد. اما بحــث ما بحــث روز  دهنــد و پرچــم انقــاب را روزبــه روز بلنــد 
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گفتــم در مورد امــام زمان)عــج( هم  نیســت. آنچــه در مورد ســیرۀ امامت 

وجود دارد. امامت امام زمان)عج( توســط امام حســن عسکری)ع( اعام 

کردند، و  شــد. امام زمان)عج( جامعه را به وسیلۀ نّواب خاّص خود انذار 

کبری این انذار بر عهدۀ نواب عام اســت. امام زمان)عج(  در زمان غیبت 

کند،  هم منتظــر ظهور اّمــت خودش اســت و قبــل از آنکــه اّمت اقــدام 

اقدام نخواهد کرد.

مجری: این یک تفاوت بین گفتمان مهدویت و انتظار ایجاد می کند.  

گفت:  که برای اولین بار  کند  ق: خدا مرحوم دکتر شریعتی را رحمت  زور  

که این بحث را باز  »امام منتَظر خود منتِظر اســت.« او فرصت نداشــت 

کند. امام منتَظر در انتظاِر چیست؟

مجری: ظهور اّمتش!  

ق: ظهور اّمتش. این ادبیات جدید است. در روایات ما، فراوان گفته  زور  

که اســتعداد الزم به وجــود بیاید، امکان  که پیــش از زمانی  شده اســت 

اقامۀ نظام امامت وجود ندارد.

مجری: چون مردم باید نقش ایفا کنند.  

که همین ســیرۀ امامت را در زندگی امام  ق: شگفت انگیز این اســت  زور  

کــه امام اســت و  خمینــی)ره( می بینیــم. امــام)ره( بــا قیامش نشــان داد 

گفته بود: »شــما  پیشــتاز مــردم اســت؛ حتی به بقیــۀ آقایــان علما هــم 
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پیشتاز باشید« و خودش به دنبال قدرت نبود. از سال 1342 تا 1357 با 

اعامیه ها و درس والیت فقیه مردم را انذار می کرد و در تمام این دوران 

کرد، امام نظام سیاسی  انتظار ظهور اّمتش را کشــید. وقتی اّمت ظهور 

امامت را اقامه کرد. 

خوش بختِی بزرگ ما این است که فلسفۀ وجودی امامت بعد از امام)ره( 

به طرز شگفت انگیزی در قانون اساســی ما دیده شد: در سطح امامت 

نظام تصمیم گیری مشورتی و در سطح اّمت نظام تصمیم گیری شورایی 

کشــف ولّی فقیه و  کتشــاف و  دیده شده اســت. مجلس خبرگان برای ا

که به میل  نه برای انتخاب اوســت. مجلس خبرگان برای این نیســت 

کنند؛ باید شرایط فقاهت  خودشان هر کس را دوست داشتند انتخاب 

و مرجعیت و رهبری را ببینند. 

چون بحث ما بشریت و نظام سیاسی امامت بود، باید ببینیم در طول 

قرون چه اتفاقی افتاده است. اولین نظامی که در طول تاریخ ایجاد شد 

نظام سلطنت بود. ریشۀ نظام سلطنتی مطلقه پدرشاهی بود. قدرت 

بــازوی مــرد بیــش از زن بــود؛ و زور بــازوی مرد تکلیــف اقتصــاد، تولید، 

امنیت، دفــاع، و جنــگ را تعییــن می کــرد. اصًا، مــردان صاحــِب زنان 

بودند! بعضــی می پرســند: »چرا اســام تعّدد زوجــات را آورده اســت؟« 

کرد. قبل از اسام، نامحدود بود.  اتفاقًا، اسام تعّدد زوجات را محدود 

می گویند خسروپرویز سه هزار زن داشت!

مجری: حرمسرا داشتند.  

ق: بله، حرمســرا داشــتند! از ترکیــب خاندان هــا عشــایر، و از ترکیب  زور  

که می توانســت  قبایل ملت هــا به وجــود آمدنــد. قدرتمند ترین فردی 
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کنــد ســلطان می شــد. ایــن نظام  بــا قــوۀ قهریــه بــر بقیــه تســلط پیــدا 

که در طول تاریــخ بوده اســت. خوش بختانه،  شناخته شــده ای اســت 

این نظام با اسام زیر سؤال رفت. شما در زمان پیامبر)ص( نظام سیاسی 

سلطنت را نمی بینید. کسی که نظام سلطنت را زیر پا گذاشت شخص 

رسول اهلل)ص( بود. البته، قبل از آن هم نظام سلطنت به معنی متعارف 

در عربستان نداشتیم.

میه و ارتجاع بود.
ُ
مجری: بازگشت آن توسط بنی ا  

ق: بعــد، ســلطنت مشــروطه برپــا شــد. مبــدأ ســلطنت مشــروطه  زور  

گرفتند و چون  انگلستان است. اشــراف در برابر پادشاه انگلســتان قرار 

که مجلــس اعیان و  گرفتند. ایــن بود  کمــک  کــم آوردند، از تــودۀ مردم 

مجلــس عوام تشــکیل، و باالخــره، تغییری در ســلطنت مطلقــه ایجاد 

گرفــت و خواســت در آنجا نظــام ایجاد  شــد. وقتی انگلســتان آمریــکا را 

کند، می دانست سرنوشــت آنجا باالخره استقال است. در جنگ های 

استقال، ارتش انگلیس )که یک ارتش قسم خوردۀ حرفه ای سلطنتی 

بــود( در دو نوبت بــه اســتقال طلبان پیوســت و ارتش انگلیــس ارتش 

آمریکا شد. نماِد آن نظام جمهوری است. بشریت این سه نوع نظام را 

تجربه کرده است.

مجری: سلطنت مطلقه، مشروطه، و جمهوری.  

ق: سلطنت، سلطنت مشروطه، و جمهوری نمادین، با ویژگی هایی  زور  

کــردم. ســِر بشــریت در این ســه نــوع نظام به ســنگ خــورد.  که عــرض 
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کارآمدی این ســه نظام ثابت شده اســت. این ســه نظــام نمی توانند  نا

عدالت را به بشریت تقدیم کنند.

کارآمدی آن ها در عدالت است؟ مجری: بیشتِر نا  

گاهی، آن صفت  گاهی و ناخدا آ که در شرایط ناخودآ کردم  ق: عرض  زور  

که معمــواًل قربانی می شــود عدالت اســت. امروز مــا فهمیده ایم  ربوبی 

گره خورده است. هیچ کس نمی تواند  که سرنوشــت همۀ ما به همدیگر 

کم می شود، یا  یک جزیرۀ جدا از بشــریت باشــد. یا عدالت بر جهان حا

گر  جهان محکوم است که ظلم را بپذیرد؛ از این دو حال خارج نیست. ا

کم شود، باید به نظام سیاسی امامت  می خواهیم عدالت بر جهان حا

رو بیاوریــم. همۀ متفکران، صاحب نظران، درد مندان، و روشــن فکران 

که هســت-به  که نظام سیاســی امامت را-آن چنان  کنند  باید تاش 

کنند و جهان را برای برقراری نظام سیاســی امامت  جهان امروز معرفی 

و ایجــاد دنیــای بی کویــر، بی فقیــر، و بی اســیر آماده ســازند. ایــن آرمان 

ماست.

کــه به این  مجــری: آقای دکتر زورق، بســیار از شــما ممنونــم. امیدواریم   

آرمان برسیم.


