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ورود نخســت وزیر اســرائیل به امارات متحدۀ عربی چــه معنایی دارد؟ 

نفتالی بـــِنت، نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی، در ســفری رســمی وارد 

گرفت. این ورود  امارات متحدۀ عربی شد و مورد اســتقبال بن زاید قرار 

معنادار فصل جدیدی را در تاریخ منطقه رقم می زند.

که بـــِنت  کرد  ســخنگوی دفتر نخســت وزیری رژیم صهیونیستی اعام 

قرار است در این سفر با شیخ محمد بن زاید آِل نهیان، ولی عهد امارت 

کنــد. این باالترین ســطح دیدار و نشســت  گفت وگو  ابوظبــی، دیــدار و 

مقامات امارات و اسرائیل از زمان امضای توافق عادی سازی روابط بین 

دو طرف است.

نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی قبل از ترک تل آویو بــه مقصد ابوظبی 

که وی بــا ولی عهد ابوظبــی دربــارۀ راه های تقویــت همکاری  گفته بــود 

دوجانبه و روابط اقتصادی و تجاری بحث و گفت وگو خواهد کرد. بنت 

گفت: »فردا با بن زاید دیدار می کنم، و دربارۀ  در ســخنانی پیش از پرواز 

گســترش روابط در برخــی زمینه ها و تقویــت روابــط اقتصادی-تجاری 

گذشــت یــک ســال از زمــان عادی ســازی  کــرد. تنها با  بحــث خواهیــم 

کت دو کشور بودیم، و این  روابط، شاهد پتانسیل فوق العاده ای در شرا

تازه شروع کار است.«
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کشــور امارات  این نخستین ســفر رسمی یک نخســت وزیر اسرائیلی به 

گوســت ســال 2020 م. به شــمار می آید. پس از عادی ســازی روابط در آ

یائیر الپیــد، وزیر خارجۀ رژیم صهیونیســتی، در ماه ژوئن امســال برای 

که سفر او هم نخستین  کرد،  افتتاح ســفارت این رژیم به ابوظبی ســفر 

ســفر رســمی یک وزیــر خارجۀ رژیــم صهیونیســتی به امــارات به شــمار 

می آمد.

اما سفر نخســت وزیر اسرائیل به امارات با سفر نمایندۀ سازمان ملل به 

ســوریه هم زمان شــد. به نوشــتۀ روزنامۀ القدس العربــی، منابع محلی 

که گی یر پدرســن، فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل، وارد  کردند  سوریه اعام 

دمشق شد تا با مقامات این کشور دربارۀ روند سیاسی سوریه گفت وگو 

کند.

گزارش، پدرســن بــا فیصل المقــداد )وزیــر خارجۀ ســوریه( و  طبق ایــن 

کمیتــۀ تدوین قانون اساســی ســوریه(  کزبــری )رئیس مشــترک  احمــد 

که بررســی  کردند  کرده اســت. رســانه های محّلی ســوریه اعــام  رایزنــی 

گفت وگوهــا دربارۀ تدویــن قانون  تحوالت رونــد سیاســی و از ســر گیری 

گفت وگوهای پدرســن با مقامات سوریه  اساســی ســوریه محور دیدار و 

است.

ســفر نمایندۀ ســازمان ملل به ســوریه و ســفر نخســت وزیر اســرائیل به 

امارات متحدۀ عربی از دو ناُامیدی بزرگ در میان رژیم های وابســته به 

آمریکا در این منطقه حکایت دارد.

میدی اول قطع امید رژیم های استبدادی منطقه از آمریکاست. این 
ُ
ناا

کند و مانع از ســقوط  رژیم ها از اینکه آمریکا بتواند امنیت آن ها را حفظ 
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میدند. به ویژه، شکست 
ُ
آن ها )به دلیل نداشتِن پایگاه مردمی( شود ناا

تهاجم نظامی ایــن رژیم ها با هدایت آمریکا و اســرائیل به یمن به ابعاد 

که در یک  این یأس استراتژیک افزوده است. از این رو، آن ها می کوشند 

اتحاد استراتژیک و آشکار با رژیم صهیونیستی، از موجودیت خود دفاع 

کنند.

کــردن حکومت قانونی ســوریه  میدی غرب از ســاقط 
ُ
میــدی دوم ناا

ُ
ناا

کوشــش خــود را برای  اســت. دولت های غربی، به رهبری آمریکا، همۀ 

ساقط کردن رئیس جمهور منتخب مردم سوریه )دکتر بشار اسد( به کار 

گروه های مسلح تروریست را در سوریه علیه دولت قانونی  گرفتند. آنان 

مردم سوریه فعال و یک جنگ خونین را به مردم سوریه تحمیل کردند، 

ولــی از آن جنــگ جز بدنامــی نتیجــه ای نگرفتنــد و امروز می کوشــند با 

دولت سوریه به شکلی آبرومندانه رابطه برقرار کنند. آنان باید اخاقًا در 

کنند چون تا امروز باعث قتل و آوارگی  برابر مردم ســوریه احساس شــرم 

میلیون ها نفر از آنان شده اند.

این دو ناُامیدی به معنای یک امید بزرگ در منطقه است: ملت سوریه 

پیروز شد و دولت منتخب خود را )به رغِم میل امپریالیسم آمریکا( حفظ 

کرد، ملت یمن نیز در آستانۀ پیروزی است، و ملت ایران 40 سال است 

که جشــن پیروزی می گیــرد. باید به پیــروزی نهایی ملت هــا در منطقه 

امید جّدی داشت.

سردبیر



بی یکا، آرایش  جدید اسرائیل در آسیای غر فرسایش  آمر

یوران،  با حضوِر فؤاد ایزدی، سید مصطفی خوش چشم، حسین رو
محمدحسن زورق، محمدعلی مهتدی

میــــزگــــرد مــــاه
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ق: بســم اهلل الرحمن الرحیم. عرصۀ مقاومت اســامی شــامل یمن،  زور  

ســوریه، عــراق، و افغانســتان اســت، و مــا در جســت وجوی پاســخ ایــن 

پرسش هستیم که آمریکا در برابر محور مقاومت اسامی چه راهکار هایی 

گر ضرورت  کنون کدام یک از این راهکار ها اجرا می شود-البته، ا دارد، و ا

داشت، اشکالی ندارد که به جمهوری آذربایجان و کار هایی که اسرائیل 

در آنجــا می کنــد هــم نگاهی داشــته باشــیم. مســئلۀ عــراق پیــِش روی 

گرفتــار بحرانی  ماســت، و در آنجــا فتنــه ای دارد به وجــود می آید. لبنان 

شده است که عربستان و آمریکا در آن دخالت دارند. کشورهای عربی در 

برابر سوریه نرمش نشان می دهند و دارند روابط برقرار می کنند. در یمن، 

مقاومت اسامی در حال پیشروی و دفاع از آزادی است.

که راهکار جنگ نظامی برای آمریکا  مهتدی: پیش از هر چیز، باید گفت   

که همۀ  وجود ندارد. قبًا، آمریکا و رژیم صهیونیستی تهدید می کردند 

گزینه ها روی میز است؛ اما قدرت بازدارندگی ایران )چه در خلیج فارس 

و چه در فلسطین و لبنان( به گونه ای است که تبدیل عملیات نظامی 

به جنــگ منطقه ای حتمًا بــه معنای پایــان منافع آمریــکا در منطقه و 

شاید نابودی اسرائیل است. 
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چون راهکار جنگ عمــًا وجود ندارد، آمریکایی هــا راهکارهای دیگری 

گرفته اند. در مورد جنگ نرم بســیار  را ذیل عنــواِن جنگ نرم در پیــش 

بحث شده است؛ عوامل اصلِی آن تحریم، فشــار اقتصادی، و تبلیغات 

شدید شبکه های ماهواره ای و اجتماعی در فضای مجازی است. 

برنامــۀ امــروز آمریکایی هــا در لبنــان و عــراق فشــار اقتصــادی از طریــق 

عوامــل داخلــی خودشــان-و نه بــه طــور مستقیم-اســت. در لبنان، 

جریان حریری، حــزب نیرو های لبنانی به رهبری ســمیر جعجــع، و )تا 

حدودی( ولید جنباط گروه هایی هستند که آمریکا روی آن ها حساب 

که در لبنان دنبال می شود فقط آمریکایی نیست؛  کرده اســت. طرحی 

آمریــکا، اســرائیل، عربســتان ســعودی، و امــارات طــرح مشــترکی اجــرا 

می کنند. 

عیــِن همین طرح را در عــراق از طریق عوامل داخلــی دنبال می کنند. 

کاظمــی در عراق نخســت وزیر شــد، در هر  که آقــای مصطفی  از وقتــی 

کشــور عــراق و لبنــان، انجمن هایی را تحــت عنــوان جامعۀ مدنی  دو 

یکایی ها راهبرد جنگ نرم را در برابر انقالب اسالمی در پیش گرفته اند. آمر
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کرده اند. صد ها انجمن در شهر ها و روستا های مختلف ایجاد  درست 

کردنــد و جوانانــی را بــه آمریــکا بردنــد و تحت عنــواِن ســاختن رهبران 

کردند. این عده با ســفارت  آینــده، آن ها را به مدت شــش ماه تربیــت 

کنسولگری های آمریکا در عراق و لبنان ارتباط دارند-البته، قدرت  و 

کمتر و در عراق بیشتر  آن ها در لبنان )به دلیل نفوذ مردمی حزُب اهلل( 

است.

کتبر امســال تظاهراتی به ناِم تشرین به راه انداختند و  این عده در ماه ا

سبب سقوط دولت دکتر عادل عبُدالمهدی شدند.

این برنامه همچنان ادامه دارد. یک رشته از حوادث را می توان دید که 

به شکل زنجیره ای پشت سر هم رخ داده اند. 

در لبنــان، بــا توطئۀ خــوِد آقــای ریاض ســامه )رئیــس بانــک مرکزی(، 

میلیارد هــا دالر از ذخیــرۀ ارزی را خــارج و بانک شــیعیان بــه نام جمال 

تراست بانک را منحل کردند و به سپرده های مردم دست انداختند؛ در 

نتیجه، قدرت بانک مرکزی برای تأمین اعتبار واردات سوخت و دارو کم 

کمبود سوخت پدید می آید، حتی نانوایی ها قادر به تأمین  شد. وقتی 

گفته می شــود که حتــی ادارۀ ارتباطات هم ممکن  نان نیســتند. اخیرًا 

که شبکۀ تلفن را در  است به دلیل نداشتِن ســوخت به نقطه ای برسد 

لبنان قطع کند. 

کردن چهار تانکر ســوخت ابتکار عمل  در این شــرایط، حزُب اهلل با وارد 

کار دســت  کرد.  این  مهّمــی به خــرج داد و بحــران را تا حّد زیــادی مهار 

کــرد و در بین جوامع مســیحی، ســّنی، و شــیعی برای  توطئه گــران را رو 

محور مقاومت محبوبیت زیادی پدید آورد. بحران چنان عمیق اســت 

کامل آن نیســت، امــا همین اقدام  که حــزُب اهلل به تنهایی قادر به حّل 

کاهش بحران با توزیــع خدمات بین  که بــرای  حــزُب اهلل و برنامه هایی 
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که  که به دســت آورده است باعث شده  مردم اجرا می کند و محبوبیتی 

آمریکایی ها کوتاه بیایند. 

آمریکایی ها قانون سزار را برای تحریم سوریه تصویب کردند اما بی توجه 

گاز  به این قانون، خواســتار ورود برق اردن از طریق ســوریه بــه لبنان یا 

مصر از طریق اردن و سوریه به لبنان شدند. این مستلزم ارتباط رسمی 

که آمریکا  با ســوریه بود. هیئت هایی به ســوریه و اردن رفتند، و قانونی 

کــرده بود توســط خــوِد آمریــکا و مّتحدانش  بــرای تحریــم ســوریه وضع 

)مصر و اردن( عمًا زیر پا گذاشته شد. اهمیت سوریه اآلن خود را نشان 

گاز به لبنان برســد  می دهد. البته، تا زیرســاخت ها آماده شــود و برق و 

شش ماه طول می کشد، و فعًا این بحران ادامه خواهد یافت.

چون آمریکا نتوانســت از طریق ایــن بحران حزُب اهلل را شکســت دهد، 

مردم را علیه مقاومت تهییج کرد که بگویند حزُب اهلل عامل بدبختی ای 

گر  که »ا که این روزها در لبنان وجود دارد. به مردم القا می کردند  اســت 

می خواهید رفاه و آسایش برگردد، باید حزُب اهلل خلع ساح شود.« این 

هدف برآورده نشــد. از اآلن، دارند برای مرحلۀ آینــده و انتخابات دارند 

برنامه ریــزی می کننــد. در حــال حاضــر، حــزُب اهلل و هم پیمانانــش در 

کثریت را در اختیار دارند. آمریکایی ها، از طریق  دولت و مجلس لبنان ا

کرده انــد، قصد دارند برای  که ایجاد  متحدانشــان و انجمن های مدنی 

کثریــت مجلس آینده در  که ا کنند  انتخابات آینده طــوری برنامه ریزی 

اختیار مقاومت و هم پیمانانش نباشد. 

فعًا، آقای نبیه بّری، رئیس مجلس، اعام کرده که انتخابات در روز 27  

مارس 2022 م. )7 فروردین 1401( برگزار خواهد شد. آمریکایی ها خیلی 

سعی کردند که زمان انتخابات را جلو بیندازند، ولی آقای بری موافقت 

نکرد. 
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در عراق، آقای عبُدالمهدی یک قرارداد 450 میلیارد دالری با چینی ها 

کویت، از   گیــرد )بعــد از  که عراق در مســیر جادۀ ابریشــم قرار  بســته بود 

جزیرۀ بوبیان وارد بصره، از بصره به بغداد، و از آنجا به مرز سوریه متصل 

شود( و شبکۀ برق رسانی عراق هم باز سازی شود. آقای ترامپ به آقای 

کند، امــا او قبول نکرد؛  که این قرارداد را لغو  عبُدالمهدی پیام فرســتاد 

در نتیجه، توطئۀ تظاهرات تشرین برپا شــد: عوامل آمریکایی به مردم 

کردنــد! در نهایت،  کشــتند و پلیس را متهم  کردند و عده ای را  شــلیک 

این اتفاقات به اســتعفای آقای عبُدالمهدی منتهی شــد. متأســفانه، 

مرجعیت هم در آن شرایط از دولت آقای عبُدالمهدی حمایت نکرد.

کار  کاظمی-که نامــزد آمریکایی ها بــود-روی  ســپس، آقای مصطفی 

کــه طــرف دار حشُدالشــعبی و محور  کــرد  آمــد. او در آغــاز خیلــی تظاهر 

مقاومت است و لباس حشُدالشعبی را هم پوشید، اما واقعیت به تدریج 

کاظمی انجام  که آقای  خود را نشان داد. در این مدت، تمام اقداماتی 

داد به دســتور آمریکا و در جهت منافع آمریکا بــود. اخیراً هم انتخاباتی 

کســیون ســائرون  کنــده از تقلب بود تا فرا که مشــخص شــد آ کرد  برگزار 

کار بیاورند. البته، بیــن جریان صدر و  )متعلــق به جریــان صــدر( را روی 

جریــان آقای حلبوســی هــم زد و بند هایــی انجام شده اســت. از ســوی 

دیگــر، یک جریان تنــدرو به ناِم عزم بــا مدیریت آقــای خمیس خنجر و 

کردســتان ساخته اند تا طرفداران مقاومت در  همراهی حزب دموکرات 

مجلس آتی در اقلیت باشند. 

خاصــه، هــم در لبنان و هــم در عراق، هــدف آمریکا این اســت که چتر 

کار  قانونــی را از روی نیرو هــای مقاومت بــردارد و مجلس و دولتــی روی 

که به ســاح مقاومت حزُب اهلل یا مقاومت حشُدالشعبی پوشش  بیاید 

که این طرح در لبنان شکســت می خورد،  قانونــی ندهد. ما مطمئنیم 
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گروه شــیعه  امــا در عراق، مشــکل ما اختــاف بین شــیعیان اســت. هر 

ســاز خود را می زند: مقتدی صدر به کلی به منافع عراق و جامعۀ تشیع 

که به سود آمریکا و عربســتان و امارات  بی توجه اســت و راهی را می رود 

اســت؛ آقای عمار حکیم در انتخابات چیزی به دســت نیاورده است؛ و 

مجلس شیعی و مجلس اعای انقاب اسامی هم دیگر محّلی از اعراب 

ندارد و موقعیت خود را از دست داده است. 

کنده هستند، و متأسفانه قدرتی وجود ندارد  کّلی، شیعیان پرا به طور 

که آن ها را به هم پیوند دهد. تا زمانی که شهید قاسم سلیمانی بود، به 

که داشت، می توانســت این ها را دور هم جمع  کاریزمایی  دلیل نفوذ و 

کردن  کند؛ اآلن، در نبود شــهید ســلیمانی، چنین امکانی برای متحد 

شــیعه وجود نــدارد. تنها امیــد موجود مرجعیــت و آیت اهلل سیســتانی 

کت اســت و در مــورد انتخابات  اســت، اما ایشــان هم در این مدت ســا

موضعی نگرفته است.

یع خدمات به مردم لبنان از بحران این  یزی برای توز حــزب اهلل لبنــان با برنامه ر

کشور می کاهد.
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در هفته های گذشــته، در عــراق تظاهرات مردمی شــدیدی ضّد تقلب 

در انتخابات به راه افتاد. در یکی از این راه پیمایی ها، به تظاهر کنندگان 

ُکشــتند، و خیمه هــای  گلولــۀ جنگــی  کردنــد، عــده ای را بــا  شــلیک 

که با پهپاد به  کردند  تظاهرکنندگان را آتش زدنــد. روز بعد از آن، اعــام 

منطقۀ ســبز و منــزل آقــای کاظمی حمله شــد. به نظر می رســد حمله 

کاظمی بخش هایی  به تظاهر کننــدگان و ادعای حمله بــه خانۀ آقــای 

کامًا ســاختگی  که دیدیم  از یک سناریوســت. عکس هــا و فیلم هایــی 

کرده اند. آن ها  اســت: در ها را درآورده و بعضی از پله ها را با پتک خــراب 

که متخصص انفجار هستند کامًا متوجه می شوند: وقتی دری افتاده، 

شیشــه ها هم باید شکسته باشــد، اما شیشه ها همه ســالم اند؛ یا مثًا 

کــه جلوی  جایــی منفجر شــده و پلــه ُخرد شــده، امــا پردۀ پاســتیکی 

کــه خودزنی  کامًا مشــخص اســت  آنجاســت ســوراخ هم نشده اســت! 

کــردن حملــۀ ادعایــی و حمایــت از آقــای  اســت. بعــد، مــوج محکــوم 

کاظمی بــه راه افتاد تا ایشــان را بــه یک قهرمــان مّلی تبدیل  مصطفی 

کنند. 

به نظر می آید در عراق، بر خاف لبنان، آیندۀ روشــنی وجود ندارد و راه 

حّلی در کار نیست مگر اینکه مرجعیت وارد عمل شود. 

رویــوران: من تصور می کنــم در دورۀ اخیــر، در نوع رفتــار آمریکا با منطقه   

تغییراتی روی داده اســت. راهبرد آمریکا نســبت به منطقــه دو تکیه گاه 

داشــت: یکی امنیت اســرائیل و دیگری نفــت. امنیت اســرائیل مبتنی 

بر راهبــرد افزایش برتــری نظامی و تضمیــن آن در منطقه اســت. وقتی 

مقامــات نظامــی اســرائیل بــه آمریــکا می روند، عبــارِت تضمیــن برتری 

همواره تکرار می شــود. نفت هم، بــه عنوان یکی از مهم تریــن ابزار های 



15
حۀ

صف
 /

77
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

معامات دالری در ســطح دنیا، بخشی از این مسئله اســت. نفت ابزار 

توسعه است؛ هرکه بر نفت سلطه داشته باشد بر دنیا سلطه دارد. 

کرد. در  گذشته در منطقه استقرار پیدا  کویت بیش از  آمریکا با ِاشغال 

این مدت، حضور نظامی آمریکا و برتری اسرائیل مکمل همدیگر بود؛ 

اما در این زمینه تحولــی اتفاق افتاد، و راهبرد آمریــکا مبتنی بر قدرت 

و امنیــت اســرائیل و نفــت به دلیــل حضــور مقاومــت و ایجــاد معادلۀ 

کــردن مهــار چین،  بازدارندگــی بــه هم خــورد. به دلیــل اولویــت پیدا 

گســتردۀ آمریــکا در منطقه بــا محدودیــت روبه رو شــد و آمریکا  حضور 

از معادالت مبتنی بر قــدرت و برتری نظامی به ســمت تضعیف طرف 

مقابل رفت. 

به این دلیــل، اآلن تضعیف محور مقاومت را مبنای معادله ســازی قرار 

کــه در منطقه اتفاق افتــاده به هدف  داده اند، و بســیاری از رفتار هایی 

کارآمد اســت. آنچه اآلن در عراق و سوریه و  ایجاد نظام های سیاســی نا

که همین  لبنان می بینیم همین اســت. آمریــکا، عامدانــه، می خواهد 

شرایط جا بیفتد. 

کردند تحــوالت فضای  نکتۀ مهّمــی  که آقای مهتــدی هم به آن اشــاره 

مجازی است. استفاده از جنگ نرم و ِان.جی.اوها برای ایجاد اختاف 

کارآمــدی در اولویت غرب قــرار دارد. شــاید بزرگ ترین جلوۀ  و تعمیق نا

ایــن رویکرد در عراق و لبنان دیده می شــود. تجمعات تشــرین در عراق 

و جریان هــای دیگــر در لبنــان بــا ســفارت های خارجــی، تزریق پــول، و 

اقدامات ِان.جی.اوها مرتبط بوده اند. فعال ســازی شکاف های قومی 

و مذهبی )شــیعه و ســّنی( هــم هیــچ گاه در طــول تاریخ به این شــدت 

نبوده اســت. با اســتفاده از رســانه و فضای مجــازی و فشــار اقتصادی، 

روی این تعارض سرمایه گذاری کردند. 
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که متأســفانه  لبنان یــک نمونۀ بــارز اســت. اختاس هــا و دزدی هایی 

در لبنان روی داد به دلیل بســته بودن سیســتم بانکی است. سیستم 

گرفته شده و محرمانه اســت و هیچ چیز در آن  بانکی لبنان از ســوئیس 

که  اعام نمی شود. بیش از 20 میلیارد دالر از لبنان بردند؛ سوری هایی 

کردند و بــه آنجا رفتند هم نزدیــک به پنج میلیارد  به دلیل ناامنــی فرار 

دالر بردند؛ خوِد سامه هم نزدیک به 20 میلیارد دالر برد. معلوم نیست 

مجمــوِع ایــن 45 میلیارد دالر چه شــد. تا همیــن اآلن، خــوِد لبنانی ها 

کجا رفته اســت چــون بانک مرکزی و آقای ســامه  نمی داننــد این پول 

حاضر نیستند هیچ گزارشی بدهند؛ هیچ کس هم نمی تواند به او دست 

بزند چون تغییر این فرد از خطوط قرمز آمریکاست-تصور کنید که یک 

دولت نتواند رئیس بانک مرکزی خود را تغییر دهد! 

بــه نظــرم، محــور مقاومت یــک چارچــوب روشــن و مردمــی را در پیش 

کثریت  کــه ا گرفته اســت. در انتخابــات ســال 2017 م. در لبنــان، دیدیم 

مردم به ائتاف هشــت مــارس با محوریت حــزُب اهلل رأی دادنــد. اآلن، 

گونــه ای با  کثریــت مجلس هــم به  رئیس جمهــور با حــزُب اهلل اســت و ا

آن هاست. 

در عــراق هم همین طور بــود. بعد از انتخابــات، حرکت تشــرین را به راه 

کــرد. اآلن هــم نیرو های  انداختنــد و دولت آقای عبُدالمهدی ســقوط 

شــیعه در انتخابــات عــراق نســبت بــه حشُدالشــعبی موضــع یکســانی 

ندارند: برخی طرف دار حشــد هســتند، برخــی هم به دنبــال انحال یا 

کســانی  گروه دوم اســت.  پیوســتن آن به ارتش اند-جریــان صدر جزء 

کرســی دارند.  کرســی، اما صدری ها 73  که طرف دار حشــد هستند 96 

که نســبت بــه انتخابــات وجــود دارد، طــرف داران  با تمــام اعتراضاتــی 

که  کثریت هســتند. ایــن نشــان می دهد  حشُدالشــعبی همچنــان در ا
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کنــد. البته، طــرف مقابل  محــور مقاومت موفق شــده مــردم را جــذب 

ُکرد ها  کنــد: از  کار هــای ایذایی وارد  موفق شــده اقلیت ها را بســیج و به 

ُکرد ها و  گرفته تا جعجع و امثــال او در لبنان و  و حرکت تشــرین در عراق 

جبهُةالنصره در سوریه.

کامًا محســوس اســت. برای  تــاش برای ایجــاد فتنه در عــراق و لبنان 

گذاشــته اند. ســّنی های ســلفی یکــی از افراد حــزُب اهلل را  حــزُب اهلل دام 

کردند، اما حزُب اهلل به جنگ داخلی کشیده نشد؛ دروزی ها دامی  ترور 

کردند و تعدادی از حزُب اهلل شــهید شدند، اما باز هم سید حسن  پهن 

کــرد. خاصه، بــا ایجاد  نصــراهلل حرکتشــان را با صبر اســتراتژیک خنثی 

فتنه، تاش می کنند شکاف های اجتماعی جدیدی در مقاومت ایجاد 

کنند. 

محور مقاومت، با همۀ توطئه ها، ســرمایه گذاری ها، و فتنه ها در تغییر 

معادالت منطقه، واقعًا بسیار موفق بوده است و همچنان توان انسجام 

در عراق، مردم ضّد تقلب در انتخابات تظاهرات کردند، و ارتش آن ها را با گلولۀ 

 جنگی هدف گرفت.
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اجتماعــی دارد، ولــی چارچــوب فکــری منســجم و راهبرد تعریف شــده 

کامًا فعال  ندارد و انفعالی عمل می کند-در مقابل، دشمن به صورت 

با تعریف های خاّص خود در این منطقه حرکت می کند. 

برخی حوادث چهــرۀ آیندۀ منطقه را شــکل خواهد داد. عقب نشــینی 

آمریکا از افغانســتان، عقب نشــینی احتمالی آمریکا از عراق تا آخر سال، 

که می توانند  و پیروزی قریُب الوقــوع مقاومت در یمن از حوادثی اســت 

بسیاری از معادالت را در آینده به نفع مقاومت تغییر دهند.

که جهان را  ق: مرکزیت قدرت جهانی همان ســرمایه دارانی هستند  زور  

اداره می کنند و در اروپای غربی، آمریکای شــمالی، استرالیا، و... حضور 

دارند. مــن فکر می کنــم این قــدرت جهانــی دو وجــه دارد: وجه ذهنی 

کــه در قــدرت هســتند و معمواًل شناخته شــده  کســانی  و وجــه عینی. 

که بیشــتر نوعی  کســانی  نیســتند بــه دو دســته تقســیم می شــوند: )1( 

که نتیجۀ پیروزی های پی درپِی تاریخی در هزارۀ اخیر اســت  تعصب را 

پیگیری می کنند، )2( دستۀ دیگری که به منافع روی میز نگاه می کنند. 

کرده اند از دستۀ  آن ها که در چین هســتند و روی چین ســرمایه گذاری 

که در خاورمیانه روی اســرائیل  گروهــی  کســانی مثل ترامپ یا  دوم اند. 

تعصب جّدی دارند از دستۀ اول هستند. پرسشی که مطرح است این 

که آیا می توان ایــن مرکزیت قــدرت را در حالت شــکنندگی فرض  اســت 

کرد.

کار ها که آمریکایی ها در لبنان  ایزدی: آقایان مهتدی و رویوران به برخی   

کشــور های غرب آســیا انجــام می دهند اشــاره  و عــراق و ســوریه و دیگــر 

کردند. همۀ این ها درست است. به هر حال، در سال های بعد از جنگ 
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کردند.  جهانــی دوم، آمریکایی ها در این منطقه ســرمایه گذاری زیادی 

با توجه به اهمیت رژیم صهیونیستی برای امنیت آمریکا، وجود منابع 

نفتی، مباحث ژئو پلتیک، یا رقابت با شوروی و روسیه و چین، این یک 

سرمایه گذاری زیرساختی بود.

گرفتند و  افــراد مختلفــی در آمریکا تربیــت شــدند و عربی و فارســی یــاد 

زبان های محّلی را آموختند. سازمان ســیا و وزارت های خارجه و دفاع 

آمریکا از راه های مختلف شبکه سازی کردند، پول خرج کردند، کار های 

گسترده ای  انجام دادند، و پروژه هایی را در گذشته و حال شروع کردند. 

موفقیت هایی هم داشته اند؛ اما وقتی که مباحث را گسترده تر و کان تر 

می بینید، با اینکه زحمت زیاد کشیدند و موفقیت هایی داشتند و پول 

زیادی خرج کردند، در عمل به خیلی از اهدافشان نرسیدند. 

یکــی از اهــداف اصلی آن هــا جمهوری اســامی بــود. همــۀ دولت های 

آمریکا عاقه مند بودند که دولت مستقل و مّلی ایران را سرنگون کنند، 

اما نشد. خیلی زحمت کشیدند، ولی نتوانستند. 

در عراق، هــدف آن ها جریان صدر اســت. آمریکایی ها  بــه جریان صدر 

امید بسته اند که زمانی با آمریکایی ها می جنگید! امید آمریکایی ها این 

که طّی دو سال، یک عراق سکوالِر هماهنگ با آمریکا ایجاد شود تا  بود 

بعد به سراغ ایران بروند. در اظهارات ریچارد تراند، که از طراحان جنگ 

که این ها می گفتند یک رقابت چند صد  آمریــکا در عراق بود، می بینید 

ساله بین حوزۀ علمیه نجف و قم هست، و بخش هایی از حوزۀ علمیه 

قم حالــت انقابــی دارد اما حــوزۀ علمیــۀ نجف قدمتش خیلی بیشــتر 

که با اســتفاده از  و ســّنتی تر اســت. در ذهن مقامات آمریکایی این بود 

که  که آن هــا آن را رقابــت می دانند، با توانمندی هــا و ارتباطاتی  چیزی 

کنند و از نظر فکــری و کامی رقیبی  دارنــد، در حوزۀ علمیۀ نجف نفــوذ 
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برای انقاب اسامی بسازند. دوستان این چیز ها را بهتر از ما می دانند. 

کردند، ام جریان صدر ایشان را از بین  فرزند آیت اهلل خویی را وارد نجف 

برد. 

 ،
ً
کشــته دادند. اخیرا کردند و خیلی  آمریکایی ها در عراق خیلــی هزینه 

دانشــگاه براون رقــم باالی هفــت تریلیــون دالر را در مورد هزینــۀ آمریکا 

کرده اســت. تعداد نظامیان کشته شدۀ آمریکایی در  در عراق محاســبه 

عراق چهار-پنج هزار نفر است؛ خیلی بیش از این رقم، تعداد نیرو هایی 

کار نظامی نداشتند و به عنوان پیمانکار در عراق حاضر بودند  است که 

و کشته شدند. 

که پرداختنــد و نتیجۀ آن نــگاه می کنیم، می بینیم  وقتی به هزینــه ای 

نتیجه ای که آمریکا انتظار داشت در عراق محقق نشده است؛ در سوریه 

و لبنان هم همین طور. 

ما ضعیف تر از یمنی هــا در دنیا نداریــم. آنجا هم رژیم ســعودی با چراغ 

سبز آمریکا جنگ را شروع کرد. روز اول حملۀ آمریکا به یمن، سخنگوی 

مقتدی صدر خواهان انحالل حشُد الشعبی و پیوستن آن به ارتش عراق است.
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شورای امنیت ملی آمریکا اعام کرد که سعودی ها با کمک پشتیبانی و 

کردند. این عجیب بود. معمواًل، وقتی  اطاعاتی آمریکا حمله را شــروع 

کشــور همســایه حمله می کنــد، سیاســت آمریکایی ها این  کشــوری به 

است که در اعام موضع خویشتن دار باشند و از روش های غیِر نظامی و 

گفت وگو استفاده کنند، اما اینجا این روّیه را کنار گذاشتند و گفتند: »ما 

]به عربستان[ کمک هم می کنیم«! 

به این ترتیب، در ســال های بعد از 11 ســپتامبر، غرب آســیا اولویت اول 

کان بــه آنجــا رفــت. دو  سیاســت خارجــی آمریــکا شــد و بودجه هــای 

کردند، با  ســال بعد، جنگ عراق شروع شــد. همۀ سعی و تاششــان را 

به کار  گیری همۀ ظرفیت های خود در حوزۀ شبکه سازی و ارتباط گیری 

کان به خیلی از اهدافشــان نرســیدند- و ِان.جی.اوها، اما در ســطح 

که همه شکست  البته، به بعضی از اهداف هم رسیدند و این طور نبود 

که  باشــد. در مجموع، نخبگان سیاســت خارجی آمریکا اجمــاع دارند 

کردند  کار هایی که در 20 ســال گذشته )بعد از 11 سپتامبر( در غرب آسیا 

در حّد انتظار نتیجۀ مطلوب نداده است. 

کشور چین از این فرصت استفاده کرد و از نظر اقتصادی به حوزۀ آمریکا 

نزدیک شد. چین توانمندی نظامی پیدا کرد و در بعضی حوزه ها، مثل 

هوش مصنوعی، از آمریکا جلو زد. 

کــه آمریکایی هــا ســرگرم غرب  گرفــت  همــۀ ایــن اتفاقــات از آنجا ریشــه 

آســیا بودند. آن ها آمریکای التیــن را هم در نهایت به درســتی مدیریت 

کشــور ضعیفی اســت و  کشــور ونزوئا در آمریــکای التین واقعًا  نکردنــد. 

کشور را هم نتوانست  ارتش و زیرساخت خوبی ندارد، اما آمریکا همین 

کنــد.  آن هــا از قبــل از دورۀ ترامــپ دچــار چالــش  به درســتی مدیریــت 

بوده اند. 
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گوئه، ســفارت و ِان.جی.اوهــای آمریکایی ها  فعال  در انتخابــات نیکارا

بودند و پول خرج کردند اما  به نتیجه نرسیدند. آقای اورتگا، که دولتش 

هم زمان با تأســیس جمهــوری اســامی آغاز شــد و زمانی از قــدرت دور 

شد، در انتخابات پیروز شد و می خواهد دورۀ چهارم ریاست جمهوری 

کنــد. آمریکایی ها می گوینــد انتخابــات را قبــول ندارند،  خــود را شــروع 

کنند. در  گوئــه را مدیریت  که نتوانســتند نیکارا ولی واقعیت این اســت 

کشــورهای  گر آمریکایی هــا اراده می کردند، در  گذشــته، این طور نبود؛ ا

آمریکای التین یک شبه دولت را عوض می کردند. آن ها در منطقۀ غرب 

آسیا هم به نتیجه نمی رسند.

که بحث افول آمریکا و نرســیدن آمریکا  کنم  خاصــه، می خواهم عرض 

به اهدافش جّدی اســت. البتــه، نباید خیال ما راحت باشــد و بگوییم 

که بزرگ  آمریکا در مســیر افول اســت پس مشــکلی نیســت؛ همان طور 

دیــدن طرف مقابــل برای کشــور خوب نیســت، کوچک دیــدِن آن هم 

خوب نیســت. آمریکایی هــا از نظــر هزینه های نظامــی در دنیــا در رتبۀ 

کم نیست، اما در  اول هستند و توانمندی شــان در حوزه های مختلف 

نهایت، این توانمندی ها به نتیجه نرسیده است. اآلن در آمریکا اجماع 

که خواســتیم نقش پلیــس دنیــا را بازی  کردیــم  که »ما اشــتباه  هســت 

کم  کنیم.« نــگاه مّلی گرایانــه بین نخبگان سیاســت خارجــی آمریکا حا

گر خواستید دراین باره بیشتر مطالعه کنید، مقالۀ ریچارد  شده است. )ا

واتسون در فاِرن پالیســی اجماع جدید بین نخبگان سیاست خارجی 

آمریکا را توضیح داده است. به نظرم، مقالۀ خوبی است.(

چــه اتفاقــی در آمریــکا دارد می افتــد؟ می گوینــد: »مــا بی جهــت درگیــر 

بحث های غرب آســیا شــدیم. هزینه های زیــادی دادیم. هــم در حوزۀ 

ژئوپلتیک و هم در حوزۀ زیرســاخت های خودمان از جا های دیگر دنیا 
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کپــی کار بود نباید در فناوری های مختلف از ما  که  عقب افتادیم. چین 

جلو می زد.« 

که چیــن وارد تجارت جهانی  کــه نباید اجازه دهد  تصور آمریکا این بود 

گر چین  که ا شــود یا به آمریکا ورود تجاری داشته باشــد. فکر می کردند 

که چیــن در حــوزۀ اقتصادی  کننــد، همان طور  را وارد جامعــۀ جهانــی 

کرد و به ســوی ســرمایه داری رفــت، اصاحات  وضعیت خــود را اصاح 

اقتصادی بــه اصاحات در حوزۀ سیاســی منتهی خواهد شــد، اما این 

کنونی چین، دیگر دارد  اتفاق نیفتاد. ریاست آقای شی، رئیس جمهور 

که دبیِر کّل حزب کمونیســت و رهبر  ماداُم العمر می شــود! قبًا، فــردی 

چین می شــد یک دورۀ زمانــی داشــت. اآلن می خواهنــد دورۀ زمانی را 

برای آقای شی بردارند. در حوزۀ سیاسی، حزب کمونیست تغییر نکرد و 

اصاحات سیاسی هم اتفاق نیفتاد. اصًا، چین دارد بسته تر و تنگ تر و 

به نوعی پادشاهی می شود. 

واقعیت های دهۀ حاضر از قرن بیست و یکم این اجماع را بین نخبگان 

که آن ها عقب افتاده اند چون خود را  کرده اســت  سیاســی آمریکا ایجاد 

کرده اند. موقــع فرار نیرو هــای آمریکایی  معطــل بحث های خاورمیانــه 

کنیم.«  گفت: »ما نمی توانیم بیــش از این هزینه  از افغانســتان، بایدن 

برآورد هزینۀ آمریکا برای ســه هزار نیروی مســتقر در افغانســتان ساالنه 

که پیمانکار  40 میلیــارد دالر بود. آمریکایی ها ُپرخرج هســتند. افرادی 

تجهیزات هستند دستمزد زیادی می گیرند، و تأمین این هزینه سخت 

است. بعضی ها در آمریکا می گفتند: »شما که مدتی است در افغانستان 

کشــته  که »ما  کشــته ندادید چرا نمی مانید؟« جــواب مقامات این بود 

گر این  ندادیــم چــون با طالبــان بــه توافق رســیدیم که خــارج شــویم. ا

توافق به هم بخورد و خارج نشویم، کشته خواهیم داد.« 



24
حۀ

صف
 /

77
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

بعضــی وقت هــا اختاِف نظر هــم وجــود دارد. وقتــی آقای خلیــل زاد با 

که متنی  کره می کرد، در همــان دورۀ ترامپ، عمًا می گفت  طالبان مذا

که با طالبان نوشته می شــود متن تسلیم است. واقعًا هم همین است 

که اجازه دهند آن ها بدون  چون تنها درخواســت آمریکایی ها این بود 

کشــته خارج شــوند. آقــای خلیــل زاد می گفــت: »ظرفیت مانــدن مثل 

که  گذشــته در افغانســتان دیگر وجود نــدارد« و به نوعی اذعــان می کرد 

متن تسلیم است، اما کار دیگری نمی شد کرد. 

کردم درســت باشــد، شــاهد تحولی در  که خدمتتــان عرض  گر نکاتــی  ا

سیاست خاورمیانه ای آمریکا هستیم و بیشتر هم شاهد خواهیم بود. 

این داســتان ها به ترامــپ و بایدن و اوباما مربوط نیســت. همین آقای 

که معــاون رئیس جمهور بــود، می گفت: »از افغانســتان  بایدن، زمانــی 

خارج شویم.« 

در دورۀ ترامــپ، نــگاه مّلی گرایانــه تقویــت شــد. ترامپ هــم به صراحت 

کــه مّلی گرایی چیز خوبی اســت. در ســخنرانی ســازمان ملل،  می گفت 

یم سکوالر بر عراق حاکم کنند. یکایی ها امید داشتند که طّی دو سال، یک رژ آمر
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گرا هستیم، شما هم باشید، هیچ مشکلی نیست!«  می گفت: »ما مّلی 

اآلن، سیاســت خارجی بایدن در خیلی حوزه ها همان َسبک ترامپ را 

ادامه می دهد. سیاست خارجی این ها نسبت به چین همان سیاست 

ترامپ است-البته، بعضًا با ادبیاتی متفاوت. 

کسی نبوده  کنون  بایدن در انتخابات 2024 م. 82ســاله خواهد بود. تا

که بخواهد در ســن 82سالگی یک دورۀ چهارســالۀ ریاست جمهوری را 

که بایــدن دارد، خیلــی از اطرافیان او  کند. با وضعیت جســمی ای  آغــاز 

کرد. دموکرات هــا در مقابل  که در انتخابات شــرکت نخواهــد  می گویند 

کســی را نداشــتند؛ به همین دلیل، پیرمرد ُپرحاشــیه ای را جلو  ترامپ 

آوردنــد و او رئیس جمهور شــد. اآلن، محبوبیت ترامپ از بایدن بیشــتر 

اســت. خوِد ترامــپ یــا یکــی از اطرافیانــش )مثــِل پمپئــو( در انتخابات 

کــرده و خودش  کم  2024 م. حاضر خواهند بود-پمپئو به شــدت وزن 

را آماده می کند! 

کنار این  کــه می بیند غصه اش می گیــرد. در  اآلن، آدم وضعیــت عراق را 

غصه ها، فرصتی هم هســت چون آمریــکا دارد سیاســتش را در منطقه 

کــرده و آدم هایی را  که درســت  عوض می کنــد. البته، ســیا شــبکه ای را 

کردند رهــا نمی کند، اما  که عربی و فارســی خواندنــد و نهاد هایی ایجاد 

دیگر این ها در اولویت نخواهند بود. محدودیت مالی و فشار های دیگر 

کنگرۀ آمریکا، علنًا به اســرائیل انتقاد  در این تغییر مؤثر اســت. اآلن، در 

می کنند. قبًا این طور نبود. ما شاهد  تحول حزب دموکرات نسبت به 

اسرائیل هستیم. 

که دارد قدرت می گیرد، تبار اســپانیایی و  جریان چپ حزب دموکرات، 

سیاه پوســت دارد. مــردم ایالت جورجیا ســال ها بــه جمهوری خواهان 

رأی می دادند؛ چرا جورجیا به سوی بایدن رفت؟ چرا آریزونا که کنار مرز 
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مکزیک است به ســوی بایدن رفت؟ به خاطر تغییر ساختار جمعیتی! 

جمعیــت اســپانیایی تبار سیاه پوســت در آمریــکا دارد زیــاد می شــود. 

که جمعیت رنگین پوســت  جمهوری خواهــان به دنبــال این هســتند 

نتوانند به راحتی رأی دهند. 

کثریت مردم  که تــا ســال 2045 م. ا گــزارش داده اســت  ادارۀ آمــار آمریکا 

آمریکا رنگین پوســت خواهند بود. ما زمانی یک اســتاد جامعه شناسی 

کردیــم. او می گفــت ادارۀ آمار  دانشــگاه تگزاس را به یــک وبینار دعــوت 

کثر بچه هایی که  اشتباه کرده و این اتفاق در 2040 م. روی خواهد داد. ا

کثر  اآلن در آمریکا به دنیا می آیند رنگین پوســت هستند. همین اآلن، ا

افراد زیر 18 ساِل آمریکا رنگین پوست هستند. 

که  اصًا چــرا ترامــپ رئیس جمهور آمریکا شــد؟ یکــی از دالیل ایــن بود 

سفیدپوست ها دیدند کشور دارد به سمت غیِر سفیدپوست ها می رود؛ 

بنابراین، ترامپ با آن ادبیات نژادپرستانه موفق شد. 

تحولی در آمریکا در زمینۀ دموگرافی و جامعه شناســی سیاســی هســت 

که بر روابط آمریکا با اسرائیل اثر می گذارد. رابطۀ آمریکا و اسرائیل خیلی 

قوی اســت و به جا های باریک نرسیده اســت، ولی نشــانه های تغییر را 

می بینید. 

شما درگیری بین حماس و رژیم صهیونیستی را دیدید؟ اولین موشک 

که  کاِما هریس،  کرد. خانــم  را حمــاس زد، اما حزب دموکرات ســکوت 

کرد.  شــوهرش یهــودی و اتفاقًا از طرف داران اســرائیل اســت، ســکوت 

طــرف داران حــزب دموکــرات در یک نظرســنجی بــه دولت بایــدن نقد 

کامــًا  کــه چــرا از اســرائیل زیــاد حمایــت می کنــد. ایــن تغییــر  داشــتند 

محســوس اســت. ما مدتی اســت پیگیر بحث های آمریکا هســتیم. در 

گذشته، چنین چیز هایی نداشتیم.
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پس، ضمن اینکه در عراق و جا های دیگر مشکل و دغدغه وجود دارد، 

کار خودشان را می کنند  ساده انگاری هم نباید بشــود. آمریکایی ها هم 

و پول و شبکه هم دارند، همۀ این ها درست، ولی تغییرات دیگری هم 

که نمونۀ آن افغانستان است. آمریکا با بدبختی از  در منطقه می بینید 

که باید به آن توجه شود. این  آنجا فرار می کند. این هم یک روند است 

فرصتی برای مردم منطقه است. 

اخراج آمریکا از منطقۀ غرب آسیا یک بحث  جّدی است. دولت بایدن،  

به خاطر شــرایط خوِد بایدن و مسائل دیگر، برای مردم منطقه فرصت 

اســت. ما نمی دانیم بایــدن تــا آخــر دوره اش بتوانــد دوام بیــاورد یا نه، 

کنند، ســه  کم  گــر آمریکایی هــا حضــور فیزیکی شــان را در منطقه  ولــی ا

ســال آینده قطعًا فرصتی برای منطقه و نیروهای مترقی اســت. این ها 

که دوستان در مورد  پدرخواندۀ اسرائیل و جریان های دیگری هستند 

کردند. ایــن جریان ها ضربــه خواهند خورد. بایــد از این  آن هــا صحبت 

فرصت به نفع مردم منطقه استفاده شود. در کنار دغدغه های موردی 

کــه دربارۀ روند هــای جاری منطقــه داریم، آن نــگاه بزرگ تر را  و هفتگی 

نباید فراموش کنیم.

خوش چشــم: مــن، خیلی خاصه، یــک تصویــر کان را ارائه می دهــم و از   

جزئیــات می گذرم. آمریــکا در حال افول تدریجی اســت و بــا چهار-پنج 

بحران دست و پنجه نرم می کند:

)1( بحران مالی. کســری بودجه و بدهــی روزافزون دارد به شــکل نجومی 

زیاد می شود. طّی سال های آینده، عدد 20 تریلیون دالر به  30 تریلیون 

گزاف  می رســد. وقتــی هزینه ها بــاال برود، ســعی می کننــد هزینه هــای 

کننــد. آمریــکای امپریالیســت و امپراتــور بــرای اینکــه منافــع  را حــذف 
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نامشروعی در سراسر دنیا کسب و از گسترش قلمرو خود پشتیبانی  کند 

کند؛ باید هزینه های امور نظامی، سیاســی، شبکه ســازی،  بایــد هزینه 

حضور نرم، و شــبکۀ رســانه ای را بدهد. وقتــی این هزینه ها بــاال رفت، 

کار را می کرد و بایدن هم  مجبور خواهد بود به عقب برگردد. ترامپ این 

کار را می کند. بایدن نــوع توافق دربارۀ خروج از افغانســتان را به  همین 

کار را می کند: در دورۀ او، سه- گردن ترامپ می اندازد، ولی او هم همین 

چهار پایگاه در َقطر برچیده شــد، و نیرو هــا برای حفظ منافع حیاتی به 

اردن رفتند.

)2( بحــران اعتمــاد. دومیــن مشــکل عــدم اعتماد یا بحــران عــدم اعتماد 

رفقای آمریکا به آمریکاســت. نه فقط عربستان بلکه اتحادیۀ اروپا و ناتو 

که با فرانسه بر سر زیردریایی ها پیش  کردند. ماجرایی  کار را  هم همین 

آمد ضربۀ بزرگی به اتحاد انگلستان-فرانسه، فرانسه -آمریکا، و فرانسه-

استرالیا بود و خدشۀ شدیدی به آن ها وارد کرد. ناتو، که امید داشت با 

آمدن بایدن قضایا بهتر خواهد شد )اما نشد!(، دچار خدشه در روابط 

ینه های نظامی در جهان قرار دارد. یکا در رتبۀ نخست هز آمر
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بــا آمریــکا و در ائتاف با آمریکاســت. دیگر هیچ کــس آمریــکا را به عنوان 

که  ، حتی اسرائیلی ها می بینند  ً
یک شریک مطمئن نمی بیند. جدیدا

که خوِد اســرائیل نقش  آمریــکا این توان را ندارد و برنامه اش این اســت 

برجسته تری ایفا کند.

)3( دولِت ضعیف. دولــت آمریکا یک دولت ضعیف )weak state( اســت 

کــه دچــار بحــران مشــروعیت هــم هســت. اآلن، طــرف داران ترامــپ از 

طــرف داران بایــدن بیشــترند  و بایــدن در نظرســنجی ها در پایین ترین 

سطح محبوبیت قرار دارد. او از نگاه بسیاری از سفیدپوستان آمریکایی 

 
ً
مشــروعیت ندارد. البته، جوامــع دیگر آمریکایــی هم به بایدن شــدیدا

کــه اصًا  که چــرا منفعانه عمــل می کنــد. نه تنهــا بایدن  انتقــاد دارنــد 

حکومــت آمریکا مشــروعیت داخلی خود را از دســت می دهــد. در چند 

سال گذشته، تظاهرات زیادی در آمریکا دیدیم. اتفاقی که در انتخابات 

که  کنگــره یــورش بردنــد نشــان می دهد  که بــه  افتــاد و بی ســابقه بــود 

اصًا انتخابات را-که به قول خودشــان، رکن دموکراســی است-قبول 

ندارند. به ســادگی، حکومت را زیر سؤال می برند. نه فقط دولت بایدن 

که کًا حکومت را زیر سؤال می برند!

)4( بحران کنترل وقایع. آمریکا، که دوساعته در همه جای جهان حکومت 

که حتی عقب نشینی خودش را  عوض می کرد، در حّدی ضعیف شــده 

کشــور های مختلف غرب آســیا و حتی  کند، بر وقایع  کنتــرل  نمی تواند 

که  کنترل نــدارد، بر بازیگرانی  حیاط خلوت خودش در آمریکای التین 

کنتــرل نــدارد، حتــی روی بعضی  در ســطح قدرت منطقه ای هســتند 

کــه ابرقــدرت نظامی و  کنتــرل نــدارد. آمریکا،  کوچک تــر  از قدرت هــای 

کوچک تر از ایران  اقتصادی دنیاست، بر قدرتی در ســطح ایران و حتی 

کنــد. خروجــِی آن  کنترل  کنترلــی نــدارد و نمی توانــد بازیگــران را  هیــچ 
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کنتــرل وقایع و نتایــج پروســه ها و روند هاســت: نمی توانند  ناتوانــی در 

چیزی را که می خواهند رقم بزنند. 

این بحران ها هم افزایی دارند. به نظر من، آمریکا، که به شکل روزافزون 

در مســیر افول حرکت می کنــد، با بحران های بیشــتری روبــه رو خواهد 

کــه به بحــران تبدیل  شــد. آن ها چالش هــای زیــادی خواهند داشــت 

خواهد شد-به ویژه، بحران های داخل جامعۀ آمریکا!

این هــا ســبب پدیــد آمــدن دو-ســه تــا مشــکل اساســی در منطقــۀ ما 

کــه آمریکایی هــا بــا ایــران بــا  شده اســت. اولیــن مشــکل در ایــن اســت 

اســتراتژی مهار برخورد می کردند. یکــی از ارکان فرمول چمــاق و هویج 

کشــتی  تهدیــِد باور پذیــر بــدون اقــدام بــود. بعــد از وقایع عیُن االســد و 

انگلیســی، هنــوز هــم وقتــی تهدیــد صــورت می گیــرد همــه آماده باش 

هستند، اما دیگر در آن حد تأثیر نمی گذارد که مقام مسئول ما در تأیید 

گفتنــد: آمریکایی ها همین فردا  کــه »روزی به ما  و توجیه برجام بگوید 

که برجام سایۀ  کنند« و منظورش این باشد  صبح ممکن اســت حمله 

شوم جنگ را برچیده است. 

کــرده بود 52 نقطه  به عیُن االســد حمله شــد؛ و آقای ترامپ، که تهدید 

کاری نکــرد و گفت: »ناتو باید بــه خلیج فارس بیاید  را در ایــران می زنم، 

و هزینه بدهد.« این استراتژی دقیقًا از ســال 2017 م. شروع شد. آمریکا 

کاهش قــدرت چیــن از راِه باال بردن  ضعیف شــده و فهمیده دیگر برای 

ریسک اقتصادی فرصتی نمانده اســت. به زودی، تحوالت به نقطه ای 

بازگشت ناپذیر خواهد رسید و دیگر حتی نمی توان این روند را ُکند کرد. 

لذا، بعد از دو بار شکست در دهه های اول و دوم جنگ های منطقه ای 

و نیابتی در خاورمیانه-به خاطر پایداری محور مقاومت و حاج قاســم 
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و سپاه قدس-برای بار سوم دارند فعالیت می کنند.  قبًا می خواستند 

هژمونی و نظمشان را تثبیت کنند و بعد به سراغ چین بروند، اما از دورۀ 

اوباما فهمیدند که عقب ماندند و حاال دارند با توقعات پایین تر این کار 

را انجام می دهند. 

گر نمی توانند نظم خود را گسترش دهند،  که ا توقع پایین تر این اســت 

که خألی ایجاد  که به طرف چین می روند مراقب باشند  حداقل، حاال 

نشود که قدرت ایران در این منطقه جهش کند. این خأل باید پوشانده 

شــود. چه طــور؟ در درجــۀ اول، بــه اســرائیل مأموریتــی خودخواســته 

که در چارچوب استراتژی مهار ایران، استراتژی جهانی آمریکا، و   دادند 

دکترین امنیت ملی اسرائیل است. 

قرار شد اسرائیل نقش برجسته تری ایفا کند و عرصۀ تهدید و تنش را به 

جنوب و شمال ایران گسترش دهد تا معادلۀ وحشت و تهدید به وجود 

بیاورد و تحت محاصرۀ حزُب اهلل، ســوریه، عراق، یمن، و ایران  نباشــد. 

کند؛ لذا، خود  اسرائیل می خواهد در این تهدید معادله و موازنه ایجاد 

را در ســرزمین های مجــاور مــا )در شــمال عــراق، آذربایجــان، و امارات( 

تقویت می کند. 

آمریــکا می توانــد نیرو هــای نیابتــی و اجــاره ای مثــل اســرائیل و داعــش 

کنند و ما را محدود   داشته باشد. می خواهند تنش را در اطراف ما زیاد 

کنند و در حصر استراتژیک قرار دهند. با توجه به اینکه سیاست دولت 

رئیسی این است که روابط با همسایه ها برای بهبود وضعیت اقتصادی 

گسترش یابد، در مرزهای ما با کشور های همسایه تنش روزافزون ایجاد 

می کنند. پشت سر همۀ این ها، اسرائیل نقش بسیار برجسته ای دارد. 

قرار است اسرائیل-تحت عنوان عادی سازی روابط، رزمایش مشترک، 

گســترش اســتقرار نیرو-در خلیج فــارس حضور  پیمان های دفاعی، و 
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پیدا کند. البته، ما یک ناوگروه به دریای سرخ فرستادیم و اجازه ندادیم 

، اســرائیل رزمایش مشــترکی با امــارات و چند  ً
این اتفــاق بیفتد. اخیــرا

که  کردند  کرد؛ یک رزمایش هم در خوِد اسرائیل برگزار  کشور دیگر برگزار 

فرماندۀ نیــروی هوایی امارات در آن شــرکت داشــت و خودش خلبانی 

کنند.  که نیرو اعزام  کم کم، دارند به این جریان رسمیت می دهند  کرد! 

البته، نیروی دریایی اســرائیل نســبت به ما خیلی کوچک تر اســت، اما 

سعی می کنند نیروی ِکـیفی داشته باشند. 

ائتاف های ناتو هم دارد فعال می شود تا عقب نشینی آمریکا از منطقه 

فضایــی بــرای مــا ایجاد نکنــد و مــا در تنــش باشــیم. طبعــًا، جمهوری 

اسامی باید هم در فضای پدافندی و هم آفندی فعال باشد-یعنی در 

که  کند  کنــد و خودش بازی دیگری ایجاد  چارچوب بازی آن ها پدافند 

در آن نقش آفندی داشته باشد. 

وقتی به یک تقابل 100 درصدی در باُب المندب یا انتهای دریای سرخ 

که ما اقــدام می کنیم یا می گذاریم تــا نزدیک دریای  رســیدیم، باید دید 

کنیم. به  عرب بیایند و به دریای عمان برسند و بعد می خواهیم اقدام 

گر از این زمان جلو تر برویم،  نظر من، هرچه دیر تر شود به ضرِر ماست. ا

اسرائیلی ها قطعًا در نقش جدیدشان جا می افتند و مشکات بیشتری 

کنیم، هزینه ها نســبت  گر زودتر با آن ها تقابل  برای ما پدیــد می آورند. ا

به یک یا دو ساِل دیگر برای ما پایین تر خواهد بود. تنها خّط قرمز آن ها 

هم جنگ است؛ سعی می کنند اقداماتی از نوع خرابکاری امنیتی یا ترور 

انجام دهند. می خواهند استراتژی تهدیِد از اعتبار افتادۀ آمریکا را-که 

بعد از عیُن االسد باور پذیری آن از دست رفت-باور پذیر کنند. 

آمریکایی ها عاقانه تر رفتار و فاصلۀ خــود را از خّط جنگ با ایران حفظ 

می کنند، امــا اســرائیلی ها حاضرنــد در این فضا بیشــتر جلو برونــد و به 
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گرچــه نمی خواهند خــّط قرمز جنگ  کار هــای ُپرخطرتــر دســت بزننــد ا

گســتاخانه ای  کارهای نســنجیده و  کنند. این باعث خواهد شــد  را رد 

مثل حمله به نطنز و ترور آقای فخری زاده را انجام دهند. ایران و آمریکا 

و اســرائیل جنگ نمی خواهند؛ امــا در این فضای ُپــر از تنش و التهاب، 

بــا خصوصیت هــای رفتــاری اســرائیل، احتمال بــروز جنگ ناخواســته 

هست-من شروع برنامه ریزی شدۀ جنگ را احتمال نمی دهم. 

بنابرایــن، در چارچــوب اســتراتژی مهــار ایــران و اســتراتژی منطقــه ای 

جهانــی آمریــکا و دکترین امنیــت مّلی اســرائیل )کــه می خواهد منطقۀ 

گســترش  تنــش را از ســرزمین های خــودی بــه ســرزمین های دشــمن 

دهد(، قطعًا ما تنش های بسیار بیشتری با اسرائیل خواهیم داشت.

از طرفی، وقتی ابرقدرتی دچار افول می شود، قطعًا بازیگران منطقه ای 

رقابت شــدیدی می کنند تا ســهم از دســت رفتۀ امپراتوری را به دســت 

کار بود، یکی از دالیل افول آمریکاســت.  که از اول پــای  بیاورند. ایــران، 

یکا بیش از او شده است.  به دلیل ضعف بایدن، امروز محبوبیت ترامپ در آمر

یکا نامزد شوند. ترامپ می کوشد که خودش یا پمپئو در انتخابات آیندۀ آمر
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گر طرح های آمریکا موفقیت آمیز نبود و این هشــت تریلیون دالِر آن ها  ا

کردیم. با این  که ما دو بار بــا آن ها مقابله  از بین رفت به خاطــِر این بود 

که انگیزه  وضع، مــا قطعًا با اســرائیل تنش خواهیم داشــت، اســرائیلی 

کوچکــی برای عادی ســازی روابط  گســتاخِی الزم را دارد. اتحاد هــای  و 

گرفته اســت. اسرائیل یک اتحاد پشــِت پردۀ نانوشته  با اسرائیل شکل 

بــا اردوغان هــم ضــّد منافع مــا در منطقــۀ قفقــاز دارد. این دو دشــمن 

استراتژیک و رقیب منطقه ای ما هســتند. بعدتر، شاید اسرائیل بتواند 

اتحادی دربارۀ انرژی با قبرس و کشور های دیگر هم ایجاد کند. 

بــه نظر می رســد هرچه افــول آمریــکا رو بــه عقب مــی رود، مــا در فضای 

که  ملتهب تــر و ُپرتنش تری با اســرائیل قــرار می گیریم. من فکــر می کنم 

گر جنــگ هم صــورت بگیــرد، آمریکایی هــا پا پس  تا چند ســال دیگــر، ا

می ِکشند و نهایتًا از نظراطاعاتی به اسرائیل کمک می کنند.

صاحبان قدرت و ثروت دو دسته هستند. یک دسته گلوبالیست هایی 

کردنــد و ثروتمندان  که در اواخــر دهــۀ 1980 یــا 1990 م. ظهــور  هســتند 

جهان شدند و در پی جهانی سازی هستند. شرکت هایی ماننِد گوگل و 

مایکروسافت شرکت های کوچِک چهار-پنج هزار نفری در جهان دارند 

گرچه  کار را برون ســپاری می کنند. بیشــتر این ها دموکرات هســتند ا که 

برخی از جمهوری خواهان پشت آن ها قرار دارند. در مقابل، ثروتمندان 

گاز و  قدیمی از طبقــۀ ســّنتی جمهوری خواه هســتند و صنایع نفــت و 

کثراً هم  کــه ا خودرو ســازی را در اختیــار دارند، صنایع ده هــا هزار نفری 

گروه  در داخل آمریکا مســتقرند. البته، بیشــتر ثروتمندان دنیا از همان 

جدید اول اند.

کرده اند. مــا این تقابــل را در رقابت ترامپ و  این ها با هم تقابلــی ایجاد 

کلّیت آمریکا دچار افــول و تهدید و  کلینتون می دیدیــم. وقتی  هیاری 
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که این تقابــل را به یک  ضعف اســت، باید خیلی غیِر هوشــمند باشــند 

کنند. باید اختافاتشان را به نفع رقابت  رقابت براندازانۀ درونی تبدیل 

کنار بگذارند. البته، این احتمال وجود دارد که  با چین و ایران و روسیه 

این اتفاق نیفتد و به منافع همدیگر بیشتر ضربه بزنند. 

در پیگیری اســتراتژی های آمریکا نســبت به چین، بایــدن مثل ترامپ 

که تکلیفش از اواخر دورۀ بــوش معلوم بود، اما  کرده اســت. ایران  عمل 

کارشناســان گوش نــداد. او نمی فهمید  کرد و به حرف  ترامپ بد بــازی 

که مؤلفه هایش جــای بازی مشــخص دارد و زیــاده روی می کــرد. اوباما 

کــه »مــن بــه ایــران حملــه می کنــم« بلکه  هیــچ وقــت تهدیــد نمی کرد 

گزینه ها روی میز اســت«؛ بوش می گفت: »ایران را جزء  می گفت: »همۀ 

گذاشته ام« تا پیام غیِر مستقیم بدهد. ولی ترامپ این را  محور شرارت 

گر بزننــد، ما هم 52  نمی فهمیــد و می گفت: »این حرف هــا یعنی چه؟ ا

که وقتی به عنوان ابرقدرت  نقطۀ فرهنگی را می زنیم.« حواســش نبود 

گزیر وارد  بدون پشتوانه تهدید می کنی ُابهت خود را از بین می بری یا نا

که به لحاظ اقتصــاد و منافع راهبــردی آمریکا به نفع  جنگی می شــوی 

نیست. 

کار را  به رغم همــۀ این حرف ها، ترامپ حملــه نکرد. بایدن هم همیــن 

می کند. تفاوتی ندارد. ترامپ جمع شــدن آمریکا به داخل را با ســرعت 

بیشتری دنبال می کرد؛ بایدن همان مسیر را با سرعت کمتری می رود. 

کــرد، در  گــون تغییر  که بودجــۀ پنتا بــه نظــر می رســد از ســال 2017 م.، 

خاورمیانه فقط دو جا هست که باید نگران آن باشیم:

یه، همان قائم و بوکمال و تنخ! از آنجا، می شود  ق سور )1( غرب عراق و شر

کرد. اســرائیل  کانــال مدیترانــه ای ایــران را در حمایــت از اســرائیل قطع 

به تدریــج جــزء ســنتکام و بــه دریا وارد شــد. قــرار اســت از ایــن منفعت 
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استراتژیک محافظت کنند و مراقب باشند که ایران، در شرایط کم رنگ 

شــدن حضور آمریــکا در منطقه، اســرائیل را دچــار معضل نکنــد. برای 

کردند و نیرو ها را از قطر به اردن بردند  همین، چند قرارگاه خود را خالی 

تا نزدیک همین مرز ها قرار بگیرند. عیُن االسد هم، به عنوان یک پایگاه 

استراتژیک، به کّل خّط غربی و ایران پوشش هوایی خواهد داد.

کنند و فقط دستورالعمل ها  کاری  )2( خلیج فــارس. در آنجا، الزم نیست 

بازبینی خواهند شد: فرآیندهایی که جواب داده می ماند؛ فرآیندهایی 

اختــال  بــدون  تأمیــن  تــا  می شــود  بازبینــی  نداده اســت  جــواب  کــه 

محموله های انرژی و... برای آمریکا و متحدانش تضمین شود؛ اما قرار 

نیست دوباره استقرار نیرو در خلیج فارس شدت بگیرد. 

که  در چارچوب سیاست انقباض، بایدن همان مسیر ترامپ را می رود 

کند. من فکر نمی کنم مــا به هیچ عنوان  گــذار  کار را به ناتو و اســرائیل وا

کوتــاه نمی آییــم(، ولی هدف  کوتــاه بیاییــم )و تا حاال هم نشــان دادیم 

گون برای سال 2017 م.، این دو  آن ها این است. در بودجۀ مصوب پنتا

مورد مکررًا نوشــته شده است. وقتی این دو هســت، با جای دیگر اصًا 

کاری ندارند.

مهتدی: باُب المندب چه؟  

خوش چشــم: نه! اســمش نبود، فقط خلیج فارس و دیــوارۀ غربی عراق.   

که فقط دستورالعمل ها مورد  در مورد خلیج فارس، نکته همین است 

کم کــم آمریکا را  کــه در این فضا، ما  بازبینی قرار می گیرد. طبیعی اســت 

در عقــب پیــکان و اســرائیل را در نــوک پیــکان می بینیــم. به نظــر من، 
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کــه تقابل  کــه آمریکایی هــا در عیُن االســد فهمیدنــد  از دو ســال پیــش 

در میــدان ســخت ممکــن نیســت و هزینه هایــش باالســت، بــر جنــگ 

کــه ما  کردند-جایــی  ترکیبــی در حوزه هــای نیمه ســخت و نــرم تمرکــز 

ضعیف هستیم، رســانه و راهبرد نداریم، نمی توانیم مثل حوزۀ سخت 

بازدارندگی ایجاد کنیم، و ِعّده و ُعّدۀ ما خیلی بد است. 

مــا همیشــه بــه محــور مقاومــت در چارچــوب امنیتی-نظامــی نــگاه 

می کنیم؛ هیچ وقت به محــور مقاومت به عنوان یــک قطب اقتصادی 

نــگاه نکردیــم. ما بــه دنبــال دور زدن تحریم ها نرفتیــم و عراق و ســوریه 

کــه می شــد از  و لبنــان را اجــزای یــک زنجیــره ندیدیــم. حتــی موقعــی 

کــرد و تحریــم را دور زد و قانــون ِســزار هنــوز  بانک هــای آن هــا اســتفاده 

تصویب نشده بود، از فرصت استفاده نکردیم. 

کردم، اســرائیل فقط در فضای امنیتــِی تخریب و  که عــرض  همان طور 

ترور کار می کند. چرا؟ برای اینکه هزینه هایش به مراتب برای آن ها کمتر 

که  است. هر عاقلی بخواهد نخســت وزیر یک کشور را بزند معلوم است 

یکا از دست داده اند. یکا اعتماد خود را به آمر یم های وابسته به آمر رژ
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که  اســلحۀ تک تیرانداز را مناســب می بیند؛ چرا باید اســلحه ای بردارد 

کجــا و تک تیرانداز  ســر و صدا دارد و توجه همه را جلب می کند؟ پهپاد 

ک رسانه است.  کجا؟ این سناریو اصًا خورا

در لبنــان و ســوریه، چون حضور مــا در حوزه های دیپلماســی و رســانه 

کنشــگری فعال نیســت، آن هــا دقیقــًا همین جا را  و اقتصــاد بر اســاس 

کرده انــد. به راحتی، با ایجاد فتنه های متفــاوت از داخل، ما را  انتخاب 

ک و ســرگرمی و سرگردانی می کنند؛ اســرائیل هم به تنش  دچار اصطکا

کرده ایم و رشــد نمی کنیم مگر اینکه  گیر  اضافــه می کند. ما در ایــن فضا 

کــه در حوزه هــای امنیتی و  راهبرد درســتی داشــته باشــیم. همان طور 

کردیم، در حــوزۀ اقتصادی و دیپلماســی نرم هم  نظامی راهبرد ایجــاد 

گســترش روابط، هنوز  کنشــگرانۀ فعال داشــته باشــیم. در  باید راهبرد 

کــه باالخره در  کار راهبــردی و تیم ســازی نمی بینیــم. منتظریم ببینیم 

گذشته، بدون  کان، مثل 20 سال  کما کنشگر می شــویم، یا  این فضا ها 

راهبرد حرکت می کنیم.

ق: در نظریۀ سیستم ها گفته می شود که یا باید سیستم خودش را با  زور  

محیط منطبق کند یا باید محیط خود را با سیستم منطبق کند. وقتی 

گر  گرم بپوشــیم یا دمای محیط را باال ببریم. ا هوا سرد شد، باید لباس 

هیچ یک از این دو کار را نکنیم، سرما می خوریم. 

روس هــا لبــاس شــوروی را بــه تــن داشــتند. وقتــی دیدنــد نمی تواننــد 

محیط را تغییر دهند، خود را با محیط منطبق کردند و از مارکسیسم به 

کار  گر این  گرفتند: ا ناسیونالیســم تغییر جهت دادند؛ نتیجه اش را هم 

که به اســم اســام در ازبکستان،  را نکرده بودند، نهضت های رادیکالی 

تاجیکســتان، آذربایجــان، و... وجود داشــت به هم وصل می شــدند. 
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آمریکا 40 سال است که تاش می کند اما سماجت دارد و می گوید: »من 

محیط را تغییر می دهم.«  

کودتا  به هر حال، شــعار های قبلــی بی نتیجه مانده اســت. روزی هرجا 

می شد یک پسونِد خلق داشت: جمهوری خلق کنگو، جمهوری خلق 

کــره...؛ اآلن، هر سیاســتی ایجاد می شــود، به حــق یا به ناحق، پســونِد 

که آیا این بینش در آمریکایی ها  اســامی دارد. پرسش مهم این اســت 

وجود دارد که بدانند محیط را نمی توانند خیلی تغییر دهند و باید خود 

را با محیط منطبق کنند یا خیر.

خوش چشم: اآلن فرمودند که در خاورمیانه دارد چنین اتفاقی می افتد.  

گفتند آمریــکا می خواهد  گفته شــد انفعالی بــود.  که  ق: نــه، چیــزی  زور  

کند؛ این به معنــای تطابق با تحوالت محیطی نیســت.  عقب نشــینی 

که مــا از روس ها دیدیم. مثًا،  تطابق با تحوالت محیطی چیزی اســت 

در سوریه، گزینه های روسیه می توانست به این ترتیب باشد:

)1( طرف اسرائیل را بگیرد

)2( بی طرف باشد

که باید الئیک بماند و ارتباط خود را با ایران  )3( به دولت سوریه بگوید 

قطع کند تا روسیه به او کمک کند

که در مقابل آمریکا ضعیف به نظر می رســید،  )4( بــه طرف ایران بیاید، 

اما نیرویی بالنده و فرساینده بود.

روسیه تصمیم گرفت طرف نیروی بالنده را بگیرد چون داشت خود را با 

محیط منطبق می کرد و جاه طلبی آن قدر فریبش نداده بود که نفهمد 
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که نمی تواند محیط را تغییر دهد. اینکه چرا این محیط به وجود می آید 

به حرکت تاریــخ ارتبــاط دارد و بحث آن مفّصل اســت، اما بــرای آمریکا 

خیلی دیرشده که خود را با محیط منطبق کند. آیا شواهدی هست که 

بخواهد خود را با محیط منطبق کند؟ من شاهدی نمی بینم!

ایزدی: آمریکایی ها متوجه شدند که سیاستی که در خاورمیانه داشتند   

در خاورمیانه آن ها را جلو نُبرد و باعث شد از جا های دیگر دنیا هم عقب 

کرد و تغییری باید انجام  کاری  که باید  بیفتند؛ به این نتیجه رســیدند 

گر منظور شما این است، قطعًا دارد اتفاق می افتد. شود. ا

که نمی توانند  که متوجه شده اند  کثر به این معناســت  ق: این حدا زور  

محیــط را تغییــر دهنــد. مــن در چارچــوب نظریــۀ سیســتم ها صحبت 

کــه بــرای تطابــْق برنامه ریزی داشــته  می کنــم: آیــا شــاهدی می بینیــد 

باشند؟

ایــزدی: ایــن درک و اجماع ایجــاد شده اســت. این حرف هــا را بعضی از   

کارشناســان غرب آســیا از 30 ســال پیش می زدند اما در اقلیت بودند 

و خیلــی بــه حرفشــان توجــه نمی شــد. اآلن، آرام آرام، دارد بــر ســر آن 

اجماع می شود. البته، این تفکر مخالفانی دارد-از جمله، اسرائیل و 

گر  که ا البی اسرائیل در آمریکا مخالف اند. اسرائیلی ها متوجه هستند 

آمریکا در منطقه ضعیف شود، چون برادر بزرگ است، عقبۀ آمریکایِی 

اســرائیل مورد تردید قرار می گیرد و جایگاه اســرائیل افت می کند. این 

که  گفت  مســئله حل نشــده و هنوز بر ســر آن دعواســت، اما می شــود 

روندی شروع شده است.
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کار  در آمریــکا، اآلن تقریبــًا اجمــاع شــده که دولت ســازی و ملت ســازی 

کرد؛  کار دیگری  خوبی نبــود و در افغانســتان و عراق جواب نــداد؛ بایــد 

که با پول،  کند و امید داشته باشد  که آمریکا جایی را ِاشغال  این روش 

کشــوری را بر اســاس دغدغه های خود از نو  شبکه، ســفارت، و ارتباط، 

بسازد شدنی نیست.  

کرد، اما آمریکا بهتر اســت چه  به قول شــما، محیط را نمی توان عــوض 

گر ما مقام آمریکایی بودیم و فشــار البی اسرائیلی و معضات  کند؟ ا کار 

این چنینی را نداشتیم، باید چه می کردیم؟ چه به نفع آمریکا بود؟ اآلن 

نیروهای آمریکا از خیلی از جا ها اخراج می شــوند و در جا های دیگر هم 

لزومًا وضعیت خوبی ندارند. 

گر ما آمریکایی بودیم، باید واقعیت های منطقه را آن گونه که هست- ا

که  غ از فشار ها و البی اسرائیل-درک می کردیم و متوجه می شدیم  فار

که با منافع آمریکا همسوســت حمایت  باید از ظرفیت هایی در منطقه 

کنیم. به این ترتیب، در ایران باید چه می کردیم؟ قطعًا، نباید هر بار که 

اسرائیل پشت همۀ توطئه ها علیه انقالب اسالمی قرار دارد.
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جریــان اصاح طلِب بعضًا عاقه منــد به غرب در ایــران قدرت می گرفت 

حال آن ها را می گرفتیم! 

هر بــار ایــن رفقــا بــه قــدرت می رســیدند، آمریکایی ها بایــد با آن هــا راه 

می آمدنــد و پــروژه ای با آن ها  تعریــف می کردند تا ایران را به ســمتی که 

کــه خیالشــان از ایــران راحت می شــد، در هر  می خواســتند ببرند. بعد 

کار می خواستند می کردند. عده ای در آمریکا همین  جای دیگر دنیا هر 

ذهنیت را داشتند؛ می گفتند: »جمهوری اسامی را نمی شود سرنگون 

که  کرد، اما می شــود ایــران را با همین جریــان اصاح طلب به مســیری 

کنیم؛ جمعیــت جوان  می خواهیــم ببریــم و ماهیــت انقــاب را عــوض 

کمک می کنــد.« این ادبیات اســتاندارد مطرح  ایران هــم در آنجا به ما 

آمریکایی بود، منتها اسرائیلی ها و البی اســرائیل نگذاشتند این اتفاق 

کشور  بیفتد چون اصواًل با ایران مشکل دارند. آن ها ایران را، به عنوان 

بزرگی که نفت و جمعیت باال دارد، در منطقه رقیب خودشان می دانند 

که اسرائیل  کار هایی  که به دنبال تجزیۀ ایران هســتند.  و سال هاســت 

در آذربایجان می کند در راستای تجزیۀ ایران است. آن ها نمی خواهند 

دعــوای ایــران بــا آمریــکا تمــام شــود و ایــران قــدرت بگیــرد. اســرائیل 

گاز( در  کشــوری بزرگ تر و غنی تــر )به لحــاظ ذخایر نفــت و  نمی خواهــد 

کنارش باشد. 

در دورۀ ترامپ هم بعضی از کارشناسان اسرائیلی به او می گفتند: »شما 

کــردن جمهوری اســامی نبــاش. فرض کن  خیلــی به دنبال ســرنگون 

گر یک ذره دغدغۀ مّلی داشته  که می آید، ا سرنگون شد. دولت بعدی 

باشد، همان آش و همان کاسه است. تازه، دولت بعدی لزومًا اسام گرا 

نیست و بهانه ای نداریم تا با آن درگیر شویم. پس همان مشکل اصلی 

که ایران است را باید حل کرد«! 
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خاصــه، تغییــر در ذهــن آمریکایی هــا مــورد اجمــاع قــرار می گیــرد، امــا 

کنند  کــه خیلی هــا می فهمنــد را نمی تواننــد در عمــل اجــرا  چیز هایــی 

چون البی اســرائیل-که فعًا هنوز قــدرت دارد-مانع تراشــی می کند. 

شــما می گوییــد: »ما نشــانه هایی نمی بینیــم.« چرا نمی بینیــد؟ چون 

که در عمل اتفاق نیفتاده اســت.  فعًا در آمریکا به باور هایی رســیده اند 

که پدر آقای بایــدن را درآورد. یکی  یک مورد در افغانســتان اتفاق افتاد 

از دالیــل افــول او در نظرســنجی ها همیــن اســت. جمهوری خواهــان، 

کــه  دموکرات هــای متصــل بــه تفکــر ســّنتی، و حتــی وزیــر دفــاع اوبامــا 

کردنــد. تغییر  دموکــرات بــود بــه خــروج نیروهــا از افغانســتان اعتــراض 

سیاست ُپرهزینه است. 

در زمــان امضــای برجــام، عــده ای از رفقــای اصاح طلب مــا می گفتند 

آمریکا می خواهد به تدریج منطقه را ترک کند. این را می فهمیدند. بعد 

کند.« بعد  می گفتند: »برجــام می خواهد رابطۀ ایران و آمریــکا را اصاح 

کلیــد منطقه را به ما بدهــد.« این حرف  می گفتنــد: »آمریکا می خواهد 

کلیــد منطقه رابه مــا بدهد؟  خنده داری اســت! آمریــکا برای چــه باید 

چون این هــا به برجام و رابطه بــا آمریکا عاقه مند بودنــد، داده هایی را 

که داشــتند از  کاهش حضــور آمریکا می دیدند و به نفع ذهنیتی  دربارۀ 

آن داده ها نتیجۀ غلطی می گرفتند. 

کردم درســت باشــد، باید از ســه ســاِل  گــر نکاتــی که خدمتتــان عرض  ا

کنیم.  باقی ماندۀ ریاســت جمهوری بایدن بــه عنوان فرصت اســتفاده 

باید هزینه هــای حضور آمریــکا در اینجــا را افزایش دهیم و تفســیر های 

این باور را که سیاست آمریکا در منطقه غلط بوده است بیشتر عملیاتی 

 ، کنیم. باید خروج های بیشتری شبیه افغانستان اتفاق بیفتد-ظاهراً

قرار است تا پایان سال میادی جاری از عراق هم خارج شوند.  این نیاز 
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به طراحی و فکر و برنامه دارد. افول آمریکا و اخراج آمریکا از منطقه یک 

روند است. بر اساس آن هدف، باید طراحی و برنامه ریزی کرد. 

ق: مــن احســاس می کنم آمریــکا در قبال مشــکات خاورمیانه مثل  زور  

کــه دو ســنگ به پا هــای او بســته شده اســت: اســرائیل و  غریقی اســت 

کنــد، می تواند  گر این دو ســنگ را از پای خود باز  عربســتان ســعودی. ا

گر باز نکند، غرق خواهد شد. باال بیاید؛ ا

که دوســتان  مهتدی: من معتقدم عوامل ضعف ایاالت متحده آمریکا،   

محترم برشمردند، به شــکل یک روند ادامه دارد. هیچ برنامه ای برای 

توقف این روند یا تغییر عناصر داخلــی این روند وجود ندارد. نتیجۀ آن 

America( ».گفــت: »اول آمریــکا کــه ترامپ  درون گرایی اســت-همان 

.first ( ایــن درون گرایــی زیاد تــر می شــود. تنهــا راه برای حّل مشــکات 

کاســتن از حضــور در خــارج اســت. در غــرب آســیا ایــن اتفــاق  داخلــی 

می افتد. 

به نظر من، این ها در شرق و دریای چین هم موفق نخواهند بود چون 

کند. شــاید تنها  کســی نمی تواند در امــور داخلی چین دخالــت یا البی 

که آمریکایی ها  نقطۀ ضعف چین سین کیانگ و مسئلۀ اویغور هاست، 

گرچــه آمریکایی هــا توانســتند در  از آن نهایــِت اســتفاده را می کننــد. ا

کمربند، یک جادۀ  کنند، برنامۀ یــک  منطقۀ غرب آســیا موانعی ایجاد 

چین پیش خواهد رفت و سرمایه گذاری های چین در آسیای مرکزی و 

خاورمیانه جواب خواهد داد. 

آمریــکا روزبــه روز درون گرا تــر خواهد شــد. به نظر مــن، آمریــکا حتی این 

کرده اســت!  کــه فرمودیــد )عربســتان و اســرائیل( رها  دو تــا وزنــه را هــم 
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کاری نمی توانــد بکند.  از نظــر نظامــی، آمریــکا در مــورد اســرائیل هیــچ 

که در لبنــان و نوار غزه هســت، مســئله اصــًا راه حّل  بــا بازدارندگــی ای 

کافی  که تا اآلن بــه اندازۀ  نظامی ندارد. آمریکا پول و اســلحه می دهد، 

کاری نمی تواند بکند. خوِد اسرائیل هم برای  داده اســت. بیش از این، 

حفظ امنیتش بیشــتر به ســوی روســیه مــی رود. ماقات هــای مکرر با 

کاری نمی تواند  آقــای پوتین دارند چــون می دانند آمریــکا بیش از ایــن 

بکنــد. نفوذ روســیه در منطقه دارد بیشــتر می شــود. کشــور های حوزۀ 

کویــت و بحریــن( هم می داننــد آمریکا  خلیج فــارس )مثِل عربســتان و 

گفته است سراغ  دیگر قادر به حفظ امنیتشان نیست-آمریکا به آن ها 

اســرائیل برونــد. این هــا همــه، در چارچــوب برنامــۀ آبراهام، به ســمت 

اسرائیلی رفته اند که قادر به حفظ امنیت خودش هم نیست! 

کــه فرمودند مســئلۀ دقیقــی اســت. من فکــر می کنم  موضــوع آفنــدی 

عوامل ضعــف داخلی در آمریــکا و در داخــل رژیم صهیونیســتی طوری 

گر ما فقط نظاره گر باشــیم و هیــچ اقدام آفنــدی هم نکنیم،  که ا اســت 

یکا نقش دارد. جمهوری اسالمی در افول قدرت آمر
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روند فروپاشی روزبه روز خود را نشان می دهد. از درون از هم می پاشند. 

امروز مهاجرت معکوس از اسرائیل زیاد است و روزبه روز بیشتر می شود؛ 

یعنی خطر نابودی اســرائیل از درون بیشتر است. )بعد از داخل، اولین 

گر جنگ شود، می تواند روزی دو هزار موشک  که ا خطر حزُب اهلل است 

از شمال تا جنوب به اسرائیل شلیک کند.( 

همۀ این ها متوجه روســیه هســتند. اســرائیل، از زمان نتانیاهو، چند 

وقت یک بار با پوتین ماقات داشت. اآلن بـِنت همان کار را می کند. 

با این حال، مشــکل ما مربــوط به داخل و عــدم اجماع نخبگان فکری 

گــر مــا در داخل در مــورد مســائل داخلی و سیاســت  و اجرایــی اســت. ا

خارجی به اجماع می رسیدیم و طبق استراتژی عمل می کردیم، به نظر 

می رسد وضعیتمان خیلی بهتر از اآلن بود!

کردند. آقای خوش چشــم به  رویوران: آقای ایزدی از فرصت ما صحبت   

کردند. آقای مهتــدی در ارتباط با منطقه و آمریکا ســخن  نکاتی اشــاره 

گفتند. 

مــن نکتــۀ آخــر را بگویم. تصــور می کنــم نیاز قطعــی جمهوری اســامی 

ایران تعریف راهبرد جدید متناسب با شــرایط امروز است. ما همچنان 

درگیر سیاست انفعالی هستیم و راهبرد فعالی در سطح منطقه نداریم. 

بله، دیگران در ســطح منطقــه آتش هایی به پا می کننــد و ما هم تاش 

کنیم، ولی متأسفانه، راهبرد تهاجمی ای  که آن ها را خاموش  می کنیم 

که روّیه هایش را تغییر دهد.  نداریم که دشــمن را به این نتیجه برساند 

خأل هــا همچنــان خیلی زیاد اســت و دشــمن هــر روز در منطقــه بحران 

می آفرینــد. مــا مقابلــه می کنیم ولی یــک چارچــوب راهبــردی نداریم و 

منفعل هستیم.



پیرامون سبک زندگی

گفت وگوی تحلیلی 1
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کشــور چه طور است؛  اشــعری: در این جلسه، می خواهیم ببینیم وضع   

وضع اعتیاد، خشونت، طاق و ازدواج، یا تعلیم و تربیت  چگونه است.

ق: یک َسبک زندگی غربی وجود دارد، یک َسبک زندگی سّنتی هم  زور  

وجود داشته است، یک سر در ُگمی هم بین این و آن وجود دارد. 

سر در ُگمی در َسبک زندگی را در تلویزیون می بینیم: وقتی می خواهند 

بــه خویــش برگردنــد، خانه هــای آجــری قدیمــی، پله هــای ســرداب، 

که در قدیم بودند و جهاز روی سر می گذاشتند، یا نان  َطبق کش هایی 

گت  ســنگک نشــان می دهند-انــگار  نان ســنگک خودی تــر از نــان با

اســت! در مقابــل، وقتــی َســبک جدیــد می خواهــد مطــرح شــود، فکر 

که الزامًا باید برخی حدود  شکســته شــود-مثًا، حجاب باید  می کنند 

رعایت نشود. 

که در  که به این زخم نیشتر زد مرحوم دکتر شــریعتی بود،  کســی  اولین 

گفت انســان ســّنتی و متجــدد هیچ کدام  کتاِب پــدر، مادر، ما متهمیم 

پاسخ گوی نیاز جامعۀ خود نیستند. 

گر بخواهیم یک َسبک زندگی ایده آل داشته باشیم که  در دنیای امروز، ا

مورد رضایت خدا باشد، چه کار باید بکنیم؟ منظور مقام معظم رهبری 
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از َسبک زندگی اسامی -ایرانی این است که متفکران کشور ببینند که 

کنیم، نه اینکه چشــممان را روی  ما با شــرایط امروز باید چگونه زندگی 

که در  دنیــا ببندیم و به صدها ســال پیــش برگردیم یــا اینکه به وضعــی 

دنیــای امروز موجود اســت َتن دهیــم. غیر از وضعیــت قدیم یا تحمیل 

دنیای جدید، راه سومی باید پیدا شود. 

گســترده و پیچیده است و همۀ  اشعری: َســبک زندگی مفهومی بســیار   

شــئون زندگی )فــردی، اجتماعــی، حکومتی، قضایــی، و تربیتــی( را در 

برمی گیرد. 

مــا داریم به مناســبت هــزار و چهارصدمین ســال بعثــت پیامبــر)ص( در 

کار ایــده آل را در  کتــاب تهیه می کنیــم.  دفتر نشــر فرهنگ اســامی یک 

کتــاب انجــام می دهیــم. تعــدادی از اســتادان دانشــگاه هرکــدام  ایــن 

مقاله ای راجع به َســبک زندگی پیامبر)ص( می نویســند. یکی از مقاالت 

که اســتاد دانشــگاه اســت می نویســد. او  کــه بنیادی تر اســت را فقیهی 

یعتی انســان سّنتی و انسان متجدد را  در کتاِب پدر، مادر، ما متهمیم، دکتر شــر

نقد کرد.
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که مــا باید قواعد زندگــی و رفتار پیامبر)ص( را به دســت بیاوریم  می گوید 

کنیم چــون قرآن می گوید: »پیامبر برای شــما  و بعد به زبــان امروز بازگو 

کنید.« پیامبر)ص( می گوید: »شما  اسوه و الگوست... و باید از او تبعیت 

کــه من نمــاز می خوانم نمــاز بخوانیــد.« اما پیامبــر)ص( بعد  همان طور 

از حضــرت خدیجــه تعّدد زوجــات هم داشــتند؛ آیــا این مجــوزی برای 

موافقت خانم ها با تعّدد زوجات مردان است؟ 

کنیــم، باید افــراط و تفریــط نکنیم. ای  کار  گــر بخواهیــم روی ســیره  ا

کار بدی نباشــد! شما بهتر از من می دانید  بسا همان َطبق کشی هم 

کــه موقــع ازدواج حضرت زهــرا)س(، بعــد از اینکــه حضرت علــی)ع( زره 

خــود را فروخت و بخشــی از پــول آن را بــه پیامبــر)ص( داد، پیامبر)ص( 

ابوبکــر و ســلمان را به بــازار فرســتاد تا برای حضــرت زهــرا)س( جهیزیه 

بخرند. وقتی شب خواستند حضرت زهرا)س( را به خانۀ داماد ببرند، 

کار حرام  کننــد امــا  کــه شــادی و هلهله  گفت  پیامبــر)ص( بــه خانم ها 

نکنند. 

خب، ایــن در هــر دوره و در هــر منطقه، به اقتضــای روابط مــردم آنجا، 

ممکــن اســت متفــاوت اجرا شــود. هنــوز هــم در بســیاری از شــهرهای 

کار حرامی صورت  گر  کوچک ما َطبق کشی می شــود و عیبی هم ندارد. ا

نگیرد و به همبستگی مردم کمک شود، خوب است. 

کّلی را مطــرح می کند. در هــر طایفه و قــوم و مملکت، آن  اســام قواعد 

قاعــده بــه اقتضــای فرهنگ آنجــا اجــرا می شــود. می خواهــم بگویم ما 

َسبک های زندگی خواهیم داشت، اما با رعایت و محوریت قواعدی که 

به سعادت انسان می انجامد. ما نمی توانیم یک َسبک زندگی طراحی 

کنیم و بگوییم همه آن طور زندگی کنند. یکی از مشکات َسبک زندگی 

ما در شرایط فعلی همین است. 
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اآلن یــک ویــروس به جامعــۀ ما آمــده و زندگــی همــه را تحت تأثیــر قرار 

داده است. این مســئله یک بحث علمی و روشن دارد. مجموعۀ نظام 

کردن آن دنبــال می کند، اما  کســن و برخی مراعات هــا را برای خنثــی  وا

آمار نشــان می دهد حدود 40 درصد از مردم رعایت نمی کنند. این چیز 

کی اســت! این یک َسبک زندگی است که ما با ویروس مواجه  وحشتنا

که ما  باشیم اما به مقررات بهداشــتی و درمانی توجه نکنیم. می دانید 

معمواًل به مسائل عینی و ملموس بیشــتر توجه می کنیم. اینکه طرف 

می بینــد یکــی از اعضای خانــواده اش بــر اثر ایــن بیماری فــوت می کند 

عینی و ملموس نیست؟ 

که  کــه چگونه می شــود جامعــه ای را به باور رســاند  صحبت این اســت 

کننــد و زندگی  قواعــد منطقــی دینــی و شــرعی را در زندگی خــود رعایت 

ک و رفت وآمد و هر چیِز دیگر!  سعادتمندانه داشته باشند، در خورا

کار مطالعاتــی، اول باید ببینیم در چه وضعیتی هســتیم. البته،  در هــر 

اینکه صرفًا بحث نظری بکنیم هم یک شیوه است. در نهایت، باید دید 

که می توانیم به یک الگوی ثابت برای مردم برسیم یا نه.

کاظم زاده: ما قبًا بحثی دربارۀ نماد و نهاد داشــتیم. در جامعه شناسی،   

بحث هایی شــبیه به آن ذیل عنــواِن ســاختار و کارگزار  و در علــوم رایانه 

که در مورد َســبک زندگی  ســخت افزار و نرم افزار داریم. مــن فکر می کنم 

هم باید هر دو بخِش آن در نظر گرفته شود. به چه شکل؟ 

من یــک مثال می زنــم. در گذشــته، وقتی می خواســتند خانه بســازند 

جایی را به عنــوان مهمان خانه در نظر می گرفتند؛ قبــل از اینکه به فکر 

که  کار از این باور ناشی می شد  خود باشــند، به فکر مهمان بودند. این 

کید شده اســت، و این باور خود را  در قواعد اسامی بر حرمت مهمان تأ
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گر از این باور  جدا شــوید و فقط  در طراحی ســخت افزاری بروز مــی داد. ا

کامًا نشــان  ک بگیرید، ایــن تغییر خود را در ســاختِن خانه  خود را مــا

می دهد. وقتــی اولویت با خوِد فرد باشــد، مثــًا آشــپزخانه اولویت اول 

می شود. در مجموع، معتقدم باید هر دو وجه َسبک زندگی را در همین 

قالب بررسی کنیم. این ها کامًا بر هم اثر می گذارند. وقتی َسبک زندگی 

مدرن )که بخشی از آن به خانه مربوط می شود( خود را تحمیل می کند، 

بر باور ها و ارزش ها هم اثر می گذارد.

یم. باید قواعد زندگی را از رفتار پیامبر اسالم بیاموز

که من خوانده ام، خیلی ها به صورت ســطحی از این مســئله  تا جایــی 

که بتواند  گذشــته و نظریه ســازی نکرده اند. ما به نظریــه ای نیاز داریــم 

کنــد. نظریه ســازی دراین باره و  بحــث را جمع بندی و بــه دیگــران ارائه 

پیونــد دادن آن نظریــه بــه نظریه هــای علمی موجــود ضــرورت دیگری 

است که احساس می شود. 

غ  کنید، باید به دانشــگاه وصل شــوید تــا فار کار اساســی  گــر بخواهید  ا

کنیم؛ از  کننــد. مــا باید این عملکــرد را ارزیابــی  کار  از  تبلیغــات روی آن 

گرفته و  کار علمــی ای در این زمینــه صــورت  جملــه، بایــد ببینیــم چــه 

که  چنــد پایان نامه یا رســاله نوشــته شده اســت. مــن، بعضــی وقت ها 

ک )Irandoc( ارزیابی می کنم.  فرصت دارم، این ها را در ســامانۀ ایرانــدا

کرده اند و بحث های  کار  که خیلی ســطحی  متأســفانه، آنجا هم دیدم 

گر بخواهیم ارزیابی داشــته باشــیم، بررسی این  جاندار علمی ندیدم. ا

بخش مهم است. باید ببینیم این موضوع چه قدر در دانشگاه جای پا 

پیدا کرده و دانشگاه چه قدر به این موضوع وارد شده است. 
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این سه وجه مسئله است که  به ذهن من رسید.

اشعری: َسبک زندگی بحث گسترده ای دارد و هیچ وقت نمی شود در یک   

جلســه به تمام ابعاد آن پرداخت. هرکدام از این بحث ها آدم خودش را 

می خواهد. اساس زندگی ما برگرفته از احکام اسامی است، و واژۀ ایرانی 

در این میان یک جنبۀ تبیینی دارد. اصول باید با فرهنگ اسامی سازگار 

کار شده اســت یا نه. وقتی بحاُر االنوار را  باشد. باید ببینیم در این زمینه 

مرور می کنید، می بینید تعداد زیادی حدیث در مورد َسبک زندگی وجود 

دارد. هر کتاب دیگری هم که به مفهوم زندگی و جامعه بپردازد می تواند 

در این بحث مفید واقع شود. 

مــن از زمــان دولت آقــای هاشــمی رفســنجانی ایــن دغدغــه را در مورد 

که در زندگی دینی ســّنتی، برای آدم ها  َمســکن داشــتم. مســتحضرید 

دو وجه قائل بودند: وجه معنوی و وجه ماّدی. همیشــه وجه معنوی 

اهمیت بیشــتری داشــت. وقتی خانه می ســاختند، محــّل پذیرایی از 

که به َتن مربوط  مهمان یا محّل عبادت بیشــتر مورد  توجه بود، و آنجا 

می شد )مثِل حمام و آشپزخانه و دستشویی( را در گوشۀ خانه در محّل 

محّقری درســت می کردند؛ یا مثًا خانه نمی بایســت به خانۀ همسایه 

که  اشراف داشــته باشــد. ما این دغدغه ها را آن موقع با آقای آخوندی 

کت خانه را آماده  کردیم. ایشــان چند نمونه ما وزیر َمسکن بود مطرح 

که در یک آپارتمان 60متری هم می توان این مسائل را  کرد، و ما دیدیم 

رعایت کرد. 

کســی پیش امام صادق)ع( آمد؛  گسترده است.  رویوران: موضوع خیلی   

به لباس امام دست می زد و می گفت: »خدا امیر المؤمنین رحمت کند؛ 
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گفــت: »هر کس در زمان خــودش زندگی  لباســش فان طور بــود.« امام 

که من می پوشــم  گــر امیر المؤمنین اآلن بود، همین چیزی را  می کند. ا

می پوشید.« می خواهم بگویم َسبک زندگی در زمان و در مکان ِنسبی 

گر خداوند به کســی نعمتی بدهد،  کــه ا اســت. ما روایــات زیادی داریم 

که خداوند  دوست دارد این نعمت را در زندگی او ببیند؛ نباید در حالی 

کند. من این مفهــوم را در یک  به او مال بخشیده اســت فقیرانه زندگی 

قالب و چارچوب نمی بینم و احساس می کنم مشکل بتوان برای آن به 

یک چارچوب رسید. 

مشکلی که ما داریم نوعی عصیانگری است. الگوبرداری با فرمانبرداری 

اتفاق می افتد. متأسفانه، اآلن ما در شرایط متفاوتی هستیم.

اشعری: این هم یک نوع َسبک زندگی است. چه عیبی دارد؟  

ق: ریشــۀ ایــن عصیانگــری در چنــد جاســت. یک ریشــۀ آن در قشــر  زور  

که قبــل از انقاب بــود و در اقلیت هم بــود ولی امروز  غرب زده ای اســت 

کــرده و بچه هایشــان هم مثــل خودشــان هســتند. هرجا  تولیــد مثــل 

کارشــان را پیش ببرند، و هر جا هم زورشــان نرسد  برســند می خواهند 

فوراً قیافه عوض می کنند. 

از طــرف دیگــر، نافرمانــی مدنــی در فضــای مجــازی تبلیــغ می شــود، و 

کنند.  که نافرمانی  شــبکه های خارجی به جوانان ما دســتور می دهند 

آن دستور خارجی وقتی بر این زمینۀ داخلی سوار شود )که شده است( 

به عصیان تبدیل می شود. 

کرده اند. اآلن، َســبک  باالخــره، غربی ها َســبک زندگی شــان را جهانــی 

زندگی آنان در همه جای دنیا وجود دارد. بخشــی از آن به جبر ماشین 
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کرده اســت.  مربــوط اســت، یعنــی ماشینیســم یک نــوع جبــر را ایجــاد 

بخشــی مربــوط بــه جمعیــت اســت: در همــه جــای دنیــا، زیاد شــدن 

جمعیت الزاماتی به دنبال آورده است. یک بخش هم به فلسفه مربوط 

است. غربی ها توانسته اند فلسفۀ خود را به َسبک زندگی تبدیل کنند.

رویوران: فلسفۀ ماّدی؟  

کردند به ُبعــد ماّدی زندگی  ق: بله! آنچه آقای اشــعری به آن اشــاره  زور  

مربوط اســت. در فلســفۀ غرب، اصالــت فرد و لــذت و جوانی برجســته 

شده است-جوانی دوران کسب لذت است. 

کــه بــه فلســفه های  فلســفه ای بــه نــام فلســفۀ محــض وجــود داشــته 

که فلســفۀ ماّدی است،  ُمضاف تبدیل شده اســت. از فلســفۀ محض، 

فلسفه های کار، آموزش، بهداشت، و...گرفته اند؛ بر اساس فلسفه های 

کرده انــد. هــرگاه آن  مضــاف، َســبک زندگــی ســاخته اند و آن را جهانــی 

فلســفۀ محض شکســت بخــورد، فلســفه های مضــاف تغییــر می کنند 

سبک زندگی مدرن بر باورها و ارزش ها اثر می گذارد.
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کند، فلسفۀ  گر فلســفۀ محض تغییر  و  َســبک زندگی عوض می شــود. ا

کند، َسبک زندگی  گر فلســفه های مضاف تغییر  مضاف تغییر می کند. ا

تغییر می کند. 

که زمــان تغییر فلســفۀ محض غــرب فراِرسیده اســت.  به نظر می رســد 

که ایــن اتفاق ظرف چند ســال  کنیم  البته، مــا نمی توانیــم پیش بینی 

می افتــد، ولــی اآلن فلســفۀ مــاّدی در حــال افــول و فلســفۀ اســامی 

)بــا قرائــت امــام خمینــی)ره(، ماصــدرا، و عامــۀ طباطبایــی( در حــال 

شکوفایی است. فلسفۀ ماصدرا در دنیای امروز خیلی مورد نظر است، 

و عرفان اســامی در حاِل نوزایی اســت. به نظر می رســد قرار است این 

َسبک زندگی عوض شود. فلسفه های مضاف بر اساس فلسفۀ محض، 

و به دنبال آن، َسبک زندگی به وجود می آید.

گویی همیشــه  که  رویــوران: حضرت علی)ع( می گوید: »چنان زندگی کن   

کــوچ از این  گویی هنگام  که  زنــده ای، و چنان بــرای آخرت آماده بــاش 

دنیاست.« این تعادل بین زندگی ماّدی و معنوی یا تعادل بین زندگی 

گویا تا ابد هســتی، و  کــه  کن  گونــه ای عمل  و مــرگ اســت: در زندگی به 

گویا فــردا روز مرگ توســت. قرآن  کــه  کن  گونــه ای عمل  بــرای آخرت به 

کامــًا باز بگــذار و  کامًا ببنــد و نه  هــم می گویــد دســتت را در زندگی نــه 

میانه روی را مطرح می کند. 

من فکر می کنم غرب یک فرهنگ ماّدی را مطرح کرده که َسبک زندگی 

آن هم ماّدی اســت، اما َسبک زندگی ما در اســام جمع بین مادیات و 

کامًا متفاوت اســت. در تعریــف آن، هیچ وقت نباید آخرت  روحانیت و 

که به َســبک زندگی اشاره  کنیم. در قرآن، آیات زیادی داریم  را فراموش 

کار ســخت می شود،  کنیم  گر بخواهیم به مصادیق آن اشــاره  می کند. ا
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اما یــک چارچوب ارائه می دهــد. میانــه روی را باید در مســائل ماّدی و 

حتی معنوی در نظر گرفت. 

یک نفر نزد حضرت علی)ع( آمد و گفت: »بعضی وقت ها احساس می کنم 

خیلی به عبادت میل ندارم.« امام گفت: »روح ما در عالم خارج از ماّده 

گاهی صبح  دوســتی هایی دارد و بــا ارواح دیگــر مرتبــط اســت. انســان 

که جسم نمی فهمد  ناراحت یا شاد بیدار می شود. به کمک ارتباطاتی 

گر  چیســت، وقتی بــرای یک نفر اتفــاق خوبی بیفتد شــاد می شــوی و ا

گر روانت  اتفاق بدی برای او بیفتد ناراحت می شــوی.« بعد، فرمــود: »ا

کرد دیگــر نیاز  گر پشــت  کــرد قدری مســتحبات انجــام بده، امــا ا اقبــال 

نیست که نماز نافله بخوانی و به خودت اجبار کنی.« 

که انســان باید وضعیت خــودش را  اینجا هــم حضرت علــی)ع( می گوید 

ببیند که چه طور است و بر اساس آن، به خیلی از کار ها عمل کند.

البته، واجبات همیشه واجب اند، ولی بقیۀ امور نسبی هستند. از این 

نمونه ها خیلی داریم. نمی دانم که می شود آن ها را در یک تئوری جمع 

که  گســترده است. آدم مرتب فکر می کند  کرد یا نه.  ناممکن نیست اما 

آن را در چه چارچوبی باید قرار داد.

که آقای اشــعری فرمودند، نمی خواهیــم به جزئیات  ق: همان طــور  زور  

که  بپردازیم. فلســفۀ رفتار های اجتماعی باید بر اســاس مقیاس هایی 

کلی این است. ما باید  گذاشته تبیین شــود. هدف  اسام در اختیار ما 

قواعد کّلی را برای َسبک زندگی پیدا کنیم. جناب آقای اشعری، شما با 

این حوزه آشنایی دارید. آیا احادیث و روایات َسبک زندگی را می توانیم 

به کمک پژوهش جمع کنیم؟
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کار را می کنم،  که این  کار سختی اســت! من چهار ســال اســت  اشــعری:   

و اآلن تازه احادیث مربوط به خانواده دارد آماده می شــود. اصل ماجرا 

که پیامبر)ص( به خانواده چه طور نگاه می کرد، دربارۀ ازدواج  این اســت 

چه رفتاری داشت، و چه حرف هایی می زد. 

که دختــر باید رضایــت بدهد و پســر هم باید  در روایات، مشــهور اســت 

که مراســم  رضایــت بدهــد، اما راجــع به ایــن خیلی صحبت نمی شــود 

ازدواج در شــب باشــد یــا روز، ولیمه بدهیم یا نــه، یا عــروس چه طور به 

گاهی  خانۀ دامــاد بــرود. بعد، نوبــت به فرزنــدداری می رســد. در آخــر، 

که بحــث طاق پیــش می آیــد، می فرماینــد: »طــاق منفور ترین حال 

که تا می توانید، نباید اتفاق بیفتد.« پیامبــر)ص( در همۀ این  خداســت 

که خودشان چه طور رفتار  موارد حرف زده اند، و در سیرۀ ایشان هست 

می کردند. 

من دارم بحث خانواده در ســیرۀ پیامبر)ص( را جمع می کنم، اینکه اصًا 

َســبک زندگی پیامبر)ص( چیســت و چرا ما باید به زندگی ایشــان تأســی 

در زندگی دینی، دو وجه مادی و معنوی مورد توجه قرار می گیرد.
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کنیم و تعریف این تأسی چگونه باید باشد. شاید بیش از 20 هزار روایت 

کــه می خواندم، بــه دنبال منبع  در ایــن زمینــه خوانده ام. هــر روایت را 

گاهــی می دیــدم در برخی  کــه ببینم درســت اســت یا نــه.  آن می رفتــم 

کــه منابــع دیگــر نیاورده اند  از منابــع حرف هــای بهتــری هم زده شــده 

و آن هــا را اضافه می کردم.  گاهی وقت ها یک مطلب را از ســه منبع ســه 

کــه دارم بحــث خانــواده را جمع بنــدی و تنظیــم  جــور نوشــته ام. اآلن 

می کنم، برخی از موارد تکراری را باید کًا حذف کنم. البته، همۀ روایات 

پیامبــر)ص( را هــم نمی توانــم بیــاورم چــون بعضًا مقتضــای زمــان خوِد 

ایشان بوده است.



برای جلوگیری از گرایش به  غرب، یک نفر باید 
یر را به صدا درآوَرد! آژ

با حضوِر علی اکبر اشعری، حسین رویوران، 
محــمـــــدحسن زورق، احــمـــــد کــاظــــــم زاده

گفت وگوی تحلیلی 2
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که امــروز مطرح اســت  رویــوران: بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. مســئله ای   

همایش امنیت بحرین )IISS( اســت. مــن ابتدا خاصه ای دربــارۀ خوِد 

همایــش می گویــم و بعــد بــه ســراغ موضوعــات و محور هــای اصلــی آن 

خواهم رفت. این همایــش از ســال 2004 م. با همکاری تعــداد زیادی از 

کز مطالعاتی آمریکایی برگزار می شود، و وزرای خارجه و دفاع و مشاور  مرا

امنیــت ملــی آمریــکا همیشــه در آن حضــور دارند. هر ســال، بیــش از 50 

کشور در این همایش شرکت می کنند-امســال، وزرای خارجۀ بحرین، 

عربستان، مصر، اردن، عراق، لیبی، و یمن حضور داشتند. موضوع و پایۀ 

اصلی این همایش امنیت است. امســال دربارۀ سه موضوع بحث شد. 

به نظر من، این موضوعات برای درک آیندۀ منطقه اهمیت زیادی دارد:

)1( توافق هســته ای جمهوری اسالمی با غرب. بازگشــت به توافق هسته ای 

در چارچوب وین یا عدم بازگشــت به آن بر امنیت منطقه اثر دارد چون 

کّل منطقه را تحت تأثیر قرار داده اســت. بخواهیم  تقابل ایران و آمریکا 

یا نخواهیم، این توافق احتمالی از مهم  ترین متغیر های تعیین امنیت 

آیندۀ منطقه است.

یــکا از منطقــه. عقب نشــینی آمریــکا از افغانســتان،  )2( عقب نشــینی آمر

که  کرده اســت  که همــه دیدند، اتفــاق افتــاد. آمریکا اعام  به آن شــکل 
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عقب نشینی نظامی از عراق هم تا پایان سال میادی انجام می شود-

البتــه، انجــام شــدن یــا نشــدِن آن جــای بحــث دارد. مقاومــت عــراق 

که وعــدۀ آن ها ســاعت 12 روز 31 دســامبر  خواهد  کرده  کنون اعــام  از ا

گر آمریکا عقب نشینی نکند، عملیات را از اولین ثانیه های سال  بود، و ا

کاهــش حضور  جدیــد میــادی از ســر می گیرنــد. عقب نشــینی آمریکا و 

آمریکا در منطقه برای رژیم های تحت سلطۀ آمریکا خأل ایجاد می کند. 

این خأل می تواند با توافق کشور های منطقه از طریق گفت وگو ُپر شود یا 

می تواند سبب رقابت بازیگران منطقه و در نهایت، برآمدن یک قدرت 

منطقه ای شود.

)3( آینــدۀ توافق موســوم بــه ابراهیمی. البتــه، اســتفاده از واژه های دشــمن 

)مخصوصًا، رژیم صهیونیســتی( شایســتۀ ما نیســت، اما توجــه به این 

پدیده اهمیت زیادی دارد. همۀ ویژگی های تولید مذاهب َمن درآوردِی 

انگلیس در منطقــه )مثــِل وهابیت، بهائیت، شــیخیه، و خیلــی موارد 

دیگر( در برآمدن این اسِم جدید دیده می شود. می گویند درست است 

کتاب ســه دیــن آســمانی اســام، مســیحیت، و یهودیــت متفاوت  کــه 

اســت، اما شــخص ابراهیم)ع( بین آن ها مشــترک اســت و می تواند پایۀ 

یک تفکــر و اعتقاد جدید باشــد. آن ها بــرای این دیــن جدید عناصری 

که یکــی از آن هــا تحمل پذیــری و همکاری سیاســی و  تعریــف می کنند 

نظامی در منطقه است. 

کــه هر کــس مخالــف توافق  کار می کنند  کــه طــوری  جالــب ایــن اســت 

ابراهیمی باشــد در ســطح منطقه جنگ طلب، ناُبردبــار، و ضّد امنیت 

که اسام را هم در ســایۀ این دین  معرفی می شــود. جالب تر این اســت 

َمن درآوردی جدید زیر ســؤال می برنــد و نقد می کنند-مثــًا، مجازات 

که  کشتاری علیه بشریت می دانند  یهودیان پیمان شکن بنی ُقریظه را 
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پیامبر)ص( مرتکب شد. این تعاریف جدید که در کشور های شیخ نشین 

خلیــج فــارس ظهور می کنــد و نیــز اینکه جهــاد در اســام تحــت عنوان 

پژوهش هــای »منصفانــۀ« علمی زیر ســؤال مــی رود در منطقه شــدت 

کرده است. متأسفانه، تحلیل دقیقی از آنچه اتفاق می افتد دیده  پیدا 

نمی شود. یک دین َمن درآوردی مطرح شده که پایه و اساس اعتقادی 

ندارد بلکه به اقتضای نیاز های سیاسی تعریف می شود. 

کنیم، آنچه زیر ظاهِر مذهبــی این دیِن ابراهیمی انجام  کمی دقت  گر  ا

کامــًا سیاســی و در خدمــت تثبیــت رژیــم صهیونیســتی در  می دهنــد 

منطقه اســت. آن ها مجموعــه ای از نیاز های سیاســی را در یک ظاهر و 

که در اروپا  پوستۀ دینی قرار می دهند؛ یعنی ذیل برچســب ضّد سامی 

راه انداختنــد، اینجا در مورد بســیاری از افراد قضاوت می شــود و تکفیر 

یــا تأییــد می شــوند. متأســفانه، بعضــی از اظهاِر نظر هــا یــک واقعیت را 

گرفته و واقعیت دیگری را بزرگ نمایی می کند. اینکه یهودی ها  نادیده 

یکا از افغانستان را به شکلی که اتفاق افتاد همه دیدند؛ حاال  عقب نشینی آمر

یکا از عراق است. وقت عقب نشینی آمر
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کتاب و آدم های درست و حسابی هستند و در این منطقه  اهل دین و 

بوده اند و اآلن هم برگشته اند مشکلی ندارد، اما کشتار و آواره سازی یک 

گرفته  کشــتار مســتمّر فلســطینی ها هم نبایــد نادیده  جامعه و تراژدی 

شود. 

هــر روز، نهاد های جدیــدی در منطقه شــکل می گیــرد و همکاری های 

امنیتی، اطاعاتی، و اقتصــادی تازه ای تعریف می شــود. به نظرم، این 

پدیدۀ جدید باید با دقت باال و به شیوۀ علمی بررسی شود.

ق: چــرا ایــن همایــش در بحرین برگــزار می شــود؟ بحریــن جزیره ای   زور  

تحت ســلطۀ انگلیس بود، و اآلن هم فکر می کنم آمریــکا در آنجا پایگاه 

که غرب می تواند تحت ســلطۀ خود نگه  دارد. آخرین نقطه در منطقه 

دارد بحرین اســت. این جزیره یک میلیون و 100 هزار نفر جمعیت دارد 

و اطراف آن آب اســت؛ بنابراین، به راحتی می توان مردم آنجا را سرکوب 

کرد و یک حکومت سرکوبگر را آنجا نگه داشت. 

خــوِد انتخاب بحرین نشــانۀ یک نوع آینده پژوهی اســت. غــرب نگران 

که  کــرده  روز مبــادای شــبِه جزیرۀ عربســتان اســت و جایــی را انتخاب 

کند. این انتخاب تعریضی به  بهتر بتواند امنیتش را به  نفع خود حفظ 

انقاب اسامی ایران هم هست: مردم بحرین شیعه اند، و بحرین قبًا 

بخشــی از ایران بوده است. مسئلۀ اصلی برای غرب شکست عربستان 

گر عربســتان به طور قطعی در یمن شکست بخورد، در  در یمن است. ا

چند نقطه با بحران روبه رو خواهد شد:

)1( مناطــق شیعه نشــین. اولین بحران در مناطق شیعه نشــین عربســتان 

خواهد بود، که بخش مّهمی از جمعیت عربستان را تشکیل می دهند. 

که نتوانســتیم فکری  گفــت: »ما از یمنی هــا بیچاره تریم  آن هــا خواهند 
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کنیم؟ یمنی ها هیچ نداشــتند و در محاصره بودند ولی  برای خودمان 

باالخره کارشان را پیش بردند.«

گرفتــار تناقــض عظیمــی می شــوند. در آغــاز  )2( خانــوادۀ آِل ســعود. آن هــا 

جنــگ، یکــی از شــاهزاده های عربســتان می خواســت بــا هلیکوپتــر به 

کــه خانوادۀ  کند، امــا او را روی هوا زدند. این نشــان می دهد  یمن فــرار 

 
ً
سلطنتی ســعودی یکدست نیســت. اآلن، محمد بن ســلمان شدیدا

که به تاج و تخت آِل ســعود خیانت  کســی  زیر ســؤال اســت و به عنوان 

کرده است بیشتر هم زیر سؤال خواهد رفت.

که  )3( ارتش عربســتان. آن ها می پرســند: »ما چرا ما جنگیدیــم؟ با چه و 

جنگیدیم؟« 

ُســلطۀ غــرب در خاورمیانــه دو ســتون دارد: یکــی عربســتان و دیگــری 

اسرائیل. از این دو خارج نیست؛ یعنی هیچ جای مورد اطمینانی برای 

غرب غیر از این دو وجود ندارد. در مصر، باالخره اتفاقاتی افتاد که منجر 

به آمدن محمد ُمرسی شــد، و اوضاع آنجا برگشت پذیر است؛ در ترکیه،  

باالخره روزی اربکان در آنجا قدرت گرفت. تنها نقاطی که تا اآلن امکان 

نداشــته پدیده هایی مثــل محمد ُمرســی یــا نجم الدین اربــکان ظهور 

کنند عربستان و اسرائیل است. این دو کامًا در اختیار غرب هستند.

کویت و قطر همه رفته اند. این ها همه  گر عربستان بشــکند، امارات و  ا

با عربســتان مرز زمینی دارند، و آشــوب احتمالی در عربســتان به سوی 

آن ها گسترش پیدا می کند.

توافــق ابراهیمی یــک توافق اســت، دین نیســت. خودشــان هــم آن را 

کرده انــد. منتهــا، در ذات آن یک تعارض  به عنوان یــک توافق معرفــی 

هســت: وقتی مثًا دین حضرت مســیح)ع( را به رســمیت شــناخته اند، 
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کننــد چــون مســیح)ع(  قاعــدًت بایــد حقانیــت یهودیــان امــروز را انــکار 

کــه بعــد از موســی)ع( آمده اســت و یهودی ها بایــد به او  پیامبری اســت 

گر قبول  ایمان بیاورنــد. تعارض مشــابهی در مورد اســام وجــود دارد: ا

که اسام دین ابراهیمی و خدایی است، مسیحی ها هم  داشته باشند 

باید مسلمان شوند.

بنابرایــن، این توافق ذاتــًا دچار تعارض اســت، و این تعــارض باید برای 

که ســه پیامبر خدا آمده باشند  افکار عمومی شکافته شــود. نمی شود 

کرده باشــد، اما عــده ای بگویند:  و خدا بشــر را به پیروی از آن ها مکلف 

»ما پیرو موســی)ع( هســتیم اما پیــرو دیگر پیامبــران نیســتیم.« اعتقاد 

به حضرت مســیح)ع( و حضــرت موســی)ع( الزمۀ ایمان آوردن به اســام 

است. کسانی که پیامشان شنیده می شود باید این تعارض را باز کنند. 

توافق ابراهیمی یعنی تسلیِم اسام شدن. اسام آخرین دین ابراهیمی 

اســت. نمی شــود ما توافق ابراهیمی داشــته باشــیم اما تســلیم اســام 

نباشیم. می شود این بحث ها را مطرح کرد. 

گــر آمریکا از منطقه  که ارتجاع عرب فکر می کند ا اصل قضیه این اســت 

بیرون رانده شود، تنها نقطۀ اتکای آن اسرائیل است. دارند شتاب زده 

روابط خودشان را با اسرائیل آشکار می کنند. این اشتباه آن هاست. به 

این صراحت احتیاجی نیست. منافع آن ها در این است که توازن خود 

را حفظ کنند. 

کرده اســت شــبیه آخرین  که دولت عربســتان ســعودی پیدا  شــرایطی 

کمیت ابوســفیان در مکه اســت. وقتــی توافق بــا ُخزاعه در  روز هــای حا

هم شکســت، و در نتیجه، قــرارداد صلح ُحدیبیه عمًا شکســته شــد، 

ابوسفیان وحشت زده به مدینه آمد و به منزل دخترش رفت. خواست 

کرد. گفت:  ّم حبیبه آن را جمع  روی تشکچه ای بنشیند، اما دخترش اُ
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»مرا الیق تشــکچه ندیدی یا آن را الیق من ندیــدی؟« دخترش گفت: 

»این جایگاه پیامبر اســت؛ تو نباید آنجا بنشــینی!« بعد، ابوسفیان به 

گفت: »فکری بکن تا قرارداد ُحدیبیه تمدید شــود.«  ســراغ عَمر رفت و 

گر ســربازانی غیر از مورچگان نداشــته باشم، با همان  گفت: »من ا عَمر 

مید شد. خدمت حضرت 
ُ
مورچه ها به مکه حمله می کنم.« از او هم ناا

که من را  گفت : »از این دو بچه ات ]حســنین[ بخــواه  فاطمه)س( آمــد و 

کوچک تر از آن  در پناه بگیرند.« حضرت فاطمــه)س( فرمودند: »این هــا 

که بتوانند کســی را پناه دهند؛ ضمن اینکه کسی نمی تواند به  هستند 

کسی علیه پیامبر)ص( پناه دهد.« 

گفتند: »مــن راه  نــزد حضرت علــی)ع( هــم رفــت. حضــرت علــی)ع( بــه او 

چاره ای برای تو نمی بینم، ولی می توانی به مسجُد النبی بروی و بگویی: 

"من تمــام شــما را در پنــاه خــودم آوردم." یک جــور اعام صلح اســت.« 

گفت: »این برای من فایده ای دارد؟« حضرت علی)ع( گفتند: »نه!« 

با شکســت آِل ســعود در یمن، خاندان سلطنتی عربستان گرفتار یک تناقض 

بزرگ شده است.
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اآلن، عربســتان ســعودی چنین وضعیتــی دارد. برای آِل ســعود، زمان 

برای جبــران خیلی دیر شده اســت! عربســتان باید خیلی زودتــر از این 

که من  متوجــه و از جزمیِت طوفــان قاطعیت خارج می شــد. این هــم 

که ســود زیادی ندارد:  می گویم راِه حل نیست بلکه پیشــنهادی است 

که قبًا داشت احیا  عربستان باید از یمن بیرون بیاید، ژست اسامی را 

کــس دیگری را به جای او بیــاورد، و در  کنار بگذارد و  کند، بن ســلمان را 

روابط با اسرائیل حد و مرزی قرار دهد. 

در مجمــوع، بایــد خــود را بــا محیــط دگرگون شــدۀ منطقــه منطبــق 

کســی در  ، تصمیمشــان همین اســت(، 
ً
گر چنین نکنند )ظاهرا کنند. ا

کاری  که قدرت داشته باشــد برای نجات آِل ســعود  عربســتان نیســت 

کند. در عربســتان، قدرت در ســفارت آمریکاســت؛ ســفارت آمریکا هم 

کار را نــدارد. امــروز آمریکا خیلی بــا بی دقتی عمــل می کند.  شــعور این 

کسی دیگر  کنار برود، و  که بن ســلمان  راه نجات عربســتان این اســت 

کار بیاید. این یک َمفر  با شعار های اســامی و ضّد صهیونیســتی روی 

که ممکن اســت مجالــی برای ایــن رژیــم بگــذارد؛ وگرنــه، وقتی  اســت 

که جنگ  عربســتان از مأرب بیــرون برود، هیــچ تضمینی وجود نــدارد 

که در  کسانی  گســترش پیدا نکند. باالخره،  ک عربســتان  به داخل خا

داخل عربســتان با یمن هم مرز هســتند شیعۀ اســماعیلی اند. نجران 

هــم خودش یــک مســئله اســت: وقتــی وارد نجــران شــوند، داالنی به 

کافــی اســت به نحــوی بــا منطقۀ شــرقی عربســتان  که  وجــود می آیــد 

ارتباطات برقرار کند. 

کامــًا جّدی اســت. همایش بــرای توافق  عربســتان دچار یک مشــکل 

ابراهیمی دست و پا زدِن مذبوحانۀ ارتجاع عرب و ارتجاع اسرائیل است 

و راه به جایی نمی برد.
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کاظم زاده: ســابقۀ نشســت امنیتی منامه بــه دوران پس از ِاشــغال عراق   

برمی گردد. بعد از اینکه آمریکا به عراق حمله کرد، رژیم صدام )به عنوان 

مانعی که از دید آن ها جلوی ترسیم نقشۀ جدید خاورمیانه را می گرفت( 

که فضا برای ترســیم  از بین رفت، و این تصور در میان آن ها ایجاد شــد 

نقشــۀ جدید امنیتی منطقه آماده است. درســت پس از ِاشغال عراق، 

نشســت امنیتی منامه با مدیریــت انگلیس پایه گــذاری شــد. آن زمان 

که نقــش و جایگاه انگلیــس در منطقه  هم بحث هایــی در جریان بــود 

کجاست. قبل از اینکه پای آمریکایی ها به منطقۀ خلیج فارس باز شود، 

انگلیســی ها نقش و تأثیر اصلی را در این منطقه داشــتند. هرقدر نقش 

آمریکایی ها بعــد از جنگ جهانی دوم برجســته شــد، از نقش انگلیس 

کاسته شد. 

کنار آمریکا در  وقتی نشست امنیتی منامه پایه گذاری شد و انگلیس در 

کرد، این ذهنیــت یا احتمال تقویت  جنگ عراق حضور مســتقیم پیدا 

شد که انگلیس دارد به منطقه برمی گردد. نشانه های بازگشت انگلیس 

بــه منطقــه را مــا ســال های بعــد در زمــان محافظــه کاران و جانســون 

دیدیم-فکــر می کنــم در آن زمــان، دوبــاره پایگاهــی در بحریــن ایجــاد 

کــه در نشســت امنیتی بحرین  کــرد. نکته ای  که ســر و صدا به پا  کردند 

وجود داشت این بود که انگلیسی ها می خواهند در فضای جدیدی که 

بعد از ِاشغال عراق فراهم شد، معماری جدید منطقه و خلیج فارس را 

در دست بگیرند. انگلیس در زمان حمله به عراق هم در کنار آمریکا بود 

و باالخره به نوعی سهم خود را هم می خواست. این سنگ بنای اولیۀ 

نشست منامه بود. 

در عمــل، نشســت امنیتــی منامه بــه اتاق فکر ترســیم تحــوالت جدید 

منطقه تبدیل شــد. از این جهت، شــاید بتوان نشست امنیتی منامه 
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کــه ســاالنه دور هــم  کــرد،  را بــا نشســت هرتزیلیــا در اســرائیل مقایســه 

می نشینند و برای یک سال بعد برنامه می ریزند و هر کس حرفی دارد در 

آن نشست می زند. در نشســت امنیتی منامه هم تقریبًا چنین اتفاقی 

می افتــد، و مجریــان سیاســت و تئوریســین های سیاســی هــر دو در آن 

حضور پیدا می کنند. این نشست جایی برای اتصال نظر و عمل به هم 

و تبادل تجربیات است؛ به همین خاطر، دستور کار نشست در هر سال 

با توجه به فضای منطقه عوض می شود-مثًا، توافق ابراهیمی دستور 

کار اصلی آن در سال گذشته بوده است. ترامپ، در آخرین دقایق، برای 

اینکه میراثش روی زمین نماند، با مدیریت پمپئو، دست اسرائیل را در 

دست امارات و بحرین گذاشت. برای اینکه این چسبندگی ایجاد شود 

و مشــروعیت و مقبولیت بیــن افکار عمومــی ایجاد شــود، از نماد هایی 

مثل توافق ابراهیمی استفاده کردند. 

البته، ایــن بحث ســابقه ای هــم دارد. در نشســت 1991 م. مادرید، بعد 

کرات ســازش در منطقه  کویت، مذا از جنگ اول خلیج فارس و ِاشــغال 

کرد، اما صدام شکست  شروع شد. َعرفات در آن زمان از صدام حمایت 

کرات سازش در شرایطی آغاز شد که عرفات به عنوان  خورد. در واقع، مذا

کرات ســازش  که مذا نمایندۀ فلســطین ذلیل مانــده بــود. در آن وقــت 

داشــت پیش می رفت و تقریبًا خبر اول جهان بود، آقای باوند مقاله ای 

با عنواِن »اتحاد ســامی و عموزاده ها« در روزنامۀ جامعه منتشــر کرد. در 

کرد و نقد های زیادی علیه آن  آن زمان، این مقاله خیلی سر و صدا به پا 

که  گفتــم، چیزی  گفت: »من فقط پیش بینی ام را  مطرح شــد. ایشــان 

در ذهن آن ها می گذرد و دنبال آن هســتند.« بعد از دو دهه، این قضیه 

اتفاق افتاد؛ فکر آن موجود بود، اما فرصت عملی آن در دورۀ ترامپ ایجاد 

که می گفت خاورمیانۀ جدیدی در حال تحقق است در  کتاِب پرز  شــد. 
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اواخر دهۀ 1980 م. چاپ شــده بود، و آنچــه در دورۀ ترامپ تحت عنواِن 

معاملــۀ قــرن مطرح شــد )کــه بخشــی از آن اقتصــادی و بخــش دیگری 

سیاسی بود( تقریبًا ادامۀ همان تاش ها بود. 

کان در ابعاد اقتصادی  کما گذاشــت  که  ترامپ رفت، ولی سنگ بنایی 

و امنیتی و سیاســی ادامه پیدا می کند. ُبعد سیاسِی آن همین ائتافی 

کشــور های عربــی ایجــاد  کــه بیــن رژیــم صهیونیســتی و برخــی  اســت 

کامــل برقــرار اســت، و هر  می شــود. بــر ســر ایــن مــورد در آمریکا اجمــاع 

دو حــزِب دموکــرات و جمهوری خــواه از ایــن پــروژه حمایــت می کننــد. 

گر می گویید  که ما می رویم، باید شــما با هم باشــید. ا می گویند: »حاال 

انقاب اسامی دشمن و تهدید است، دیگر کاری از دست ما برنمی آید؛ 

خودتان با هم باشید و با این تهدید مقابله کنید.« 

کــه بعضــی از بلندپروازی ها  در مــورد جنبــۀ اقتصــادی، درســت اســت 

که در عربســتان اجرا می شــد، بر اســاس  کــرد، ولی طرح نئــوم  فروکــش 

اگر عربســتان در مأرب شکســت بخورد، تضمینی نیســت که جنگ به داخل 

خاک عربستان گسترش پیدا نکند!
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که ما دریافت می کنیم، در حال ادامه اســت. عربســتان دارد  خبر هایی 

بعضی از بزرگ ترین پروژه ها را اجرا می کند. در واقع، دارند برند جدیدی 

که زمانی بــه وهابی گری متهم بود  می ســازند: عربســتان دارد چهره ای 

کنــار می گــذارد، پوســت اندازی می کند، و برنــد جدیدی از خــود ارائه  را 

می دهد. 

گذشــته همراه  در مجموع، نشســت امنیتی منامه با چنین روندی در 

که بعدتــر بــه آن اضافــه شــده تقارن  بوده اســت و بــا تاش هــای قبلــی 

کرده اســت. همۀ آن ها با این چشــم انداز پیش می روند که تصویر  پیدا 

جدیــدی از خاورمیانــه و خلیــج فــارس ارائه شــود. می توانیــم این طور 

که هدف طرح هایی مثل خاورمیانۀ جدید یا خاورمیانۀ بزرگ  بگوییم 

این بود که بتوانند کّل نقشۀ خاورمیانه را عوض کنند و نشست امنیتی 

که بعد از ســقوط رژیم صدام پایه گذاری شد، همین هدف را در  منامه، 

کرده اســت، اما این الزامــًا به مفهــوم فاصله گیری از  ُبعد امنیتــی دنبال 

سایر طرح ها نبوده بلکه با آن ها همپوشانی داشته است.

با توجــه به اینکــه انگلیســی ها مبتکــر این قضیــه بودند، این نشســت 

محمل و زمینــه ای برای بازگشــت انگلیس در منطقــه و احیای مجدد 

کان ادامه دارد. نقش انگلیس در منطقه بود، و این وضعیت کما

کردم، این نشســت جایی برای پیونــد و هم افزایی  که عرض  همچنان 

کار یــک ســال بعــد اســت. یکــی از  تئــوری و عمــل  و تدویــن دســتور 

کــه امســال برجســته بوده اســت خــروج آمریــکا از منطقــه  بحث هایــی 

اســت. ما از این تغییــر به عنوان خأل نــام می بریم، ولــی از دید آن ها خأل 

کــه آمریــکا بــرود و مردم  وجــود نــدارد چون خــأل زمانــی ایجاد می شــود 

منطقه یکه تاز شــوند و اتفاقات جدیدی روی دهــد. با این هم پیمانی 

کشــورهای عربی در حوزۀ امنیتی  که بین رژیم صهیونیســتی و برخی از 
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کم شده است. اینکه مسئول پروندۀ  اتفاق افتاد، ترس و نگرانی اعراب 

کرد در راستای  ایران هم زمان با این نشســت از برخی از کشور ها دیدن 

کــرات ایــران و 1+4 در ویــن بــود. بــا ایــن  هماهنگــی بــا دور جدیــد مذا

که بین کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی ایجاد می شود،  همگرایی 

که  تــرس و نگرانی آن ها تــا حّدی از بین رفته اســت. آن ها فکــر می کنند 

در ســایۀ این تحوالت، دیگر انقاب اسامی آن تهدید جّدی گذشته را 

برای این کشور ها نخواهد داشت. 

مســئلۀ مهّم دیگر در نشســت امســال احیــای احتمالــی برجام بــود. از 

که  که مهم تریــن متغیری  بحث هــا تقریبًا این گونه اســتنباط می شــود 

کرات  کــرد مذا فضــای منطقــه را طّی یک ســال آینــده ترســیم خواهــد 

مربوط به اجرای برجام است.

خــروج آمریــکا از منطقــه و احالــۀ مســئولیت تأمیــن امنیــت منطقه به 

ائتاف جدید عربی-اسرائیلی پشتوانۀ مذهب تراشی دارد. اسرائیلی ها 

از این فرصت برای بازنویسی تاریخ خاورمیانه و خلیج فارس با محوریت 

خودشان اســتفاده می کنند. آقای رویوران هم به این نکتۀ مهم اشاره 

که تا اآلن  کــه دارند نگاه ها را عوض می کنند و در مبانــی و اصولی  کردند 

وجود داشته تردید ایجاد می کنند. اسرائیلی ها، در کنار هجوم آوردن به 

منطقه،  می خواهند بازنویسی تاریخ را هم در دست بگیرند. شاید این 

کار فرهنگــی می کنند از دیگر ابعاد مهم تر باشــد.  که  نکته برای کســانی 

دارند یک ســری اصول و مبانــی ایجاد و از دیــن و مذهب در جهت این 

اهداف استفاده می کنند. 

کند ولی بحث  این از آن نکاتی اســت که من ندیدم کســی بــه آن توجه 

مهمی اســت. این اتفــاق با یک نــگاه راهبــردی دنبال می شــود. وقتی 

کنند،  اســرائیلی ها این جور وارد می شــوند و می خواهند تاریخ را عوض 
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که سال ها و شــاید قرن های آینده در اینجا  شاید مفهومش این اســت 

حضــور خواهنــد داشــت و از اآلن دارند بــرای آن برنامه ریــزی راهبردی 

می کننــد. آن هــا می خواهند نســل های جدیــد را تربیت و با خودشــان 

همراه کنند. 

کــه فعــًا نشــانه های ابتدایی آن  به نظــرم، این هــا نکات مهّمی اســت 

گذشــته در قالب های  که از سه-چهار دهۀ  را می بینیم. با آن پیشــینه 

مختلف ادامه داشته است، این تحوالت و حرکت ها در آینده هم ادامه 

خواهد داشت.

اشــعری: هــدف یهــود در مانیفســت اولیــه توســعه بــوده و آن را دنبــال   

که آیــا نشســت منامه یــک نمایش  می کنــد. اما ســؤال مــن این اســت 

کارشــان را هم می کردند و ســفر ها و  کــه روابط داشــتند و  اســت. این ها 

دیدار هایشــان برقــرار بــود؛ آیا از یک ســو نمایشــی بــرای طــرف مقابل و 

که ببینند رفتار هایشــان چه  از ســوی دیگر آزمایشــی برای این نیســت 

کنشی در پی دارد؟ من بیشتر این طور فکر می کنم. وا

ین را در دست اسرائیل گذاشت. در دورۀ ترامپ، پمپئو دست امارات و بحر
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که  گــر نکتــۀ اول مــن را قبــول داشــته باشــید، مــا، به عنــوان کشــوری  ا

مستقل رفتار می کنیم و منفعل نیســتیم و قاعدتًا نباید هم باشیم، در 

کنشی باید نشان دهیم؟ چه اتفاقی باید بیفتد  مقابل آن آزمایش چه وا

که این ها به اهدافی که علیه فلسطین دارند نرسند؟ 

کــه اوضــاع اآلن منطقۀ ما شــبیه به  در مجمــوع، تصــور من این اســت 

اوضــاع ســال های 1355-1356 ایــران اســت. در آن زمان، شــاه خیلی 

تاش کرد که با تغییراتی اوضاع را سامان دهد، ولی دیگر نمی شد سیل 

گرچه،  که-ا کرد. من احساس می کنم  خروشان مردم و انقاب  را مهار 

نه به آن شدت-در مجموع، شرایط امروز منطقه و دنیا جوری نیست 

که قدرت های بزرگ بتوانند آن را به راحتی کنترل و برای آن برنامه ریزی 

کنند. اآلن ملت ها با دولت ها نیســتند. الاقــل، در این منطقه این طور 

است. خاصه، دو پرسش در اینجا مطرح است: )1( آیا این همایش یک 

تظاهر و نمایــش و رونمایی نیســت؟ )2( در مقابل این پدیــده چه باید 

کرد؟ باید سکوت کرد؟

ق: در مسائل سیاســی منطقه، ما دو نگاه می توانیم داشته باشیم:  زور  

)1( نگاه استقرایی، )2( نگاه استشراقی. 

گذشته، غرب  که در طول 200-300 سال  در نگاه اســتقرایی، می گوییم 

در هــر حادثــه ای وارد شــده پیــروز شده اســت؛ پــس پیروزی غــرب یک 

اصل مسّلم است، و باید مسائل سیاسی را با توجه به این اصل مسّلم 

که بعضی در سال 1357 داشتند.  کرد. این همان نگاهی است  تحلیل 

کــه رفتنی  در مــورد شــعاِر  »شــاه باید بــرود،« عــده ای می گفتند: »شــاه 

کنیــم و از او  که شــاه موضعش ضعیف اســت، ماباید فکر  نیســت! اآلن 

که خــودش و پدرش 70  که شــاهی  امتیاز بگیریم.« تصورشــان این بود 
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سال حکومت کردند رفتنی نیست. این در حقیقت همان استقراست، 

که یک روش منطقی است و از تجربه های تکرارشوندۀ گذشته، قانونی 

به دست می آورد.

نگاه استشراقی با این احساس همراه است که  شرایط برای تغییر فراهم 

که امام)ره( از ابتدا داشتند و تا امروز  شده است. این همان نگاهی است 

حقانیت خود را نشان داده است.

نکتۀ دیگر اینکه مســئلۀ اصلی ایران یک مســئلۀ امنیتی نیســت بلکه 

بیشتر یک مسئلۀ سیاسی و روانی است. شرایط نظامی ایران نمی تواند 

دستورالعمل یک همایش امنیتی، آن هم در منامه، باشد. جنبۀ روانی 

گــر در مقابل آمریکا  انقــاب ایران شــاخ آمریکا را در منطقه می شــکند. ا

بایستیم، بر امنیت رژیم های منطقه-و نه مردم-اثر وجودی خواهیم 

گذاشت. 

کــه اصــًا آمریــکا می توانــد از  کــه وجــود دارد ایــن اســت  ســؤال دیگــری 

کنون، هر کس محّل اتصال ســه قاره را در دست  منطقه خارج شــود. تا

داشــته قــدرت جهانــی بوده اســت: یــک وقــت روم شــرقی، چندیــن 

ســال ساســانیان، امپراتوری امــوی و عباســی و عثمانی، و بعــد از آنان، 

که تــا امــروز مانده انــد. ما، بــه جای اینکــه بگوییــم آمریکا  انگلیســی ها 

می تواند از منطقه خارج شود، باید بگوییم: آیا غرب می تواند از منطقه 

خــارج شــود؟ غــرب یــک اختاپــوس چندپــا اســت؛ پا هــا ی آن آمریــکا، 

کاناداست. هرجا  فرانسه، اسپانیا، پرتغال، انگلیس، هلند، استرالیا، و 

یک پای آن قطع شده، پای دیگر را جلو آورده است! 

گر خارج شــود،  اختاپــوس غــرب نمی توانــد از خاورمیانه  خارج شــود؛ ا

باید از جهان خارج شــود و منافع بزرگی را از دســت بدهد. اینکه آمریکا 

که »من دارم از منطقه می روم« درست نیست. بله،  ســر و صدا می کند 
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که غــرب به آن  پرچــم آمریکا ممکن اســت از منطقه بــرود، ولــی قدرتی 

متکی است منطقه را به آسانی رها نمی کند. 

کــه اســرائیل و  نفــوذ و ســلطۀ غــرب در منطقــه دو ســتون اصلــی دارد، 

گر آمریکا خارج شود، همگرایی عربستان و اسرائیل  عربستان هستند. ا

نمی تواند جانشــین خروج آمریکا باشــد. این همگرایی قبــًا هم وجود 

کــه اشــاره فرمودنــد، در نهــان و نهفــِت ایــن  داشته اســت. همان طــور 

گرچه، رسانه ای نمی شده  رژیم ها رابطۀ سیاسی وجود داشته است-ا

چون مصلحت سیاسی ایجاب نمی کرده است. آنچه باعث آشکار شدن 

این روابط شــد نیاز رژیم عربســتان به تأمین امنیت روانی وابستگانش 

ک خــودش اســت-یعنی اینکــه بدنــۀ بوروکراتیــک رژیم  در داخــل خــا

گــر آمریــکا در افغانســتان و یمــن  کــه حتــی ا عربســتان مطمئــن شــود 

شکســت بخورد، اتحاد دولت های عربســتان و اســرائیل جانشین این 

خأل خواهد بــود. این برای حفظ قدرت در داخل رژیم های عربســتان، 

یکا از منطقه، ائتالف عبری-عربی مســئولیت امنیت حوزۀ نفوذ  بــا خــروج آمر

یکا را به عهده خواهد گرفت. آمر
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شیخ نشــین ها، اردن، حکومــت فعلــی مصــر، و حکومــت فعلــی ترکیــه 

بیشــتر جنبــۀ نمادیــن و روانــی دارد اما از نظــر عملی، جانشــین حضور 

که آمریکا حضور داشــت، اســرائیل و عربستان  آمریکا نیســت. آن موقع 

کم شــده اما چیزی جانشیِن چیزی  گر آمریکا برود، چیزی  هم بودند. ا

نشده است. این ها همه بوده اند و روابطشان را هم داشته اند. 

کــه تــرس دولــت عربســتان در پــی اتحــاد  بنابرایــن، مــن ایــن انــگاره را 

بــا اســرائیل ریخته اســت درســت نمی بینــم. اتفاقًا، ایــن ترس بــر آن ها 

مســتولی اســت. برای رفع ترس دارند ایــن روابط را آشــکار می کنند تا از 

که جریان غرب گرا در ایران در ضعف  این طریق، مخصوصًا در شرایطی 

گرفته است، برای خودشــان یک فضای اطمینان بخشی به وجود  قرار 

بیاورند. 

کارآمــدی خــود را نشــان  کــه مخالــف غرب گرایــی اســت دارد  جریانــی 

کســن تزریــق  می دهــد. در ایــران، در چهار-پنــج مــاِه اخیــر چه قــدر وا

کردیم؟ اتفاقــًا، ســرمایۀ اجتماعی جریان مخالــف غرب گرایــی در ایران 

دارد افزایش پیدا می کند؛ بنابراین، ترس رژیم های منطقه باید بیشــتر 

شود. 

گفتــه شــد اســرائیل از این فرصــت بــرای بازنویســی تاریخ خلیج  اینکه 

فارس استفاده می کند درست است.  آن ها قدرت تبلیغاتی قوی دارند؛ 

کنند، شــب را روز و روز را شــب می کننــد! از این جهت،  گر مجال پیــدا  ا

جبهۀ مقاومت در ُبعد فرهنگی و رسانه ای به یک کار ِافشایی نیاز دارد. 

کار القایی به نتیجه نخواهد رســید و مثل  کار ِافشــایی،  با فــرض وجود 

بقیۀ اقداماتشان بی نتیجه خواهد ماند. 

کنند قرن ها در این منطقه حضور خواهند  اینکه اسرائیلی ها احساس 

کنند. 70 ســال از  داشــت طبیعی اســت. آن ها بایــد این طور احســاس 
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مهاجــرت آن هــا گذشته اســت. خیلــی از ایــن بچه هــا وطن اصلــی پدر 

و مادر هایشــان را ندیده انــد و در همیــن فلســطین ِاشغال شــده بــزرگ 

کــه هیچ وقــت دلشــان نمی خواهد به آســانی  شــده اند. طبیعی اســت 

آوارگی را بپذیرند. آن ها احساس می کنند که باید باشند، اما اینکه واقعًا 

که نه بــرای آن ها و نــه دیگران  خواهند بود یا نه مســئلۀ دیگری اســت 

مشخص نیست.

کــه اجــاس منامــه آمریکایــی اســت، نــه  رویــوران: مــن تصــور می کنــم   

انگلیســی. در اوایل هزارۀ ســوم، بحِث خاورمیانۀ جدید مطرح شــد، و 

آمریکا با ِاشغال افغانستان و عراق به دنبال مهار انقاب اسامی و ایجاد 

کــه فرآیند  شــرایط جدید در منطقه بــود. اجاس منامــه تاش می کرد 

انتقالی منطقه به سوی آمریکایی شدن را مدیریت کند، اما این فرآیند 

شکست خورد و آمریکا نتوانست خاورمیانۀ جدیدی را ایجاد کند. خانم 

که خاورمیانۀ جدید چند  رایس، وزیر خارجۀ پیشــین آمریکا، می گفت 

که یکی از آن ها وجود منطقۀ همگرا و همفکر و هم پیمان  ویژگی دارد، 

با غرب است. 

به هــر حــال، تفاوت هــای فکــری در ایــن منطقــه از بیــن نرفــت و همه 

یکدست نشدند و این پروژه شکست خورد. در این خأل، محور مقاومت 

گسترش پیدا کرد، که هم در ایران و هم در لبنان و عنصر اصلی شکست 

کرد  گســترش پیدا  تفکر مقابل بود. این تفکر به ســوریه، عــراق، و یمن 

و در نهایت، موفق شــد یک اردوگاه قوی، منســجم، و هماهنگ ایجاد 

کند که حاضرند از یکدیگر با خون حمایت کنند. 

که در طــرف مقابل وجــود نــدارد. در ابتــدای جنگ  ایــن چیزی اســت 

کّل شــورای همــکاری خلیج فارس به اســتثنای  عربســتان علیه یمن، 
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کویت  کشــید و  کنــار  کــه قطــر  عمــان وارد جنــگ شــد. طولــی نکشــید 

کنار عربســتان و  کســی در  هواپیما هایــش را فراخواند. اآلن، جز امارات 

آمریــکا نمانده اســت؛ حتــی بحرین هم نمانــد و بــه دلیل نیــاز داخلی، 

کــه طرف مقابــِل محور  گرفــت. این نشــان می دهد  نیرو هایــش را پــس 

کنده اســت. مقاومت )که از انســجام بســیار باالیی برخوردار اســت( پرا

که  کاهش حضــور در منطقه ایجــاب می کرد  راهبرد جدیــد آمریکا برای 

کنده و رژیم صهیونیســتی هماهنگی و وحدت  میان این نیرو هــای پرا

کنند. ایــدۀ ابراهیم هم یک چارچوب برای حفــظ این نیرو ها در  ایجاد 

مقابل محور مقاومت توسط غرب است. 

اآلن، بازگشــت آمریکا به برجــام بیش از هــر زمان محتمل اســت. آقای 

کنفرانس  رابــرت مالــی قبــل از اینکــه بــه ایــن منطقــه بیایــد در آمریــکا 

مطبوعاتی داشــت و گفت: »بازگشــت بــه برجام یک ضرورت اســت. ما 

باید کشور های هم پیمانمان را با این مسئله همراه کنیم.« مقصودش 

که آمریکا تاش  کند. این نشــان می دهــد  گارد این ها را باز  کــه  این بود 

یکا در ایجاد خاورمیانۀ جدید شکست خورد. آمر



81
حۀ

صف
 /

77
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

گونه ای مدیریت کند. چند روز پیش، یکی  می کند تا شرایط آینده را به 

که تبادل تجاری بین ایران و این  کرده بود  از مســئوالن آمریکایی اعام 

کشور ها باید آغاز شود.

ق: آیا از همگرایی ایران، چین، و روسیه می ترسند؟ زور  

اشعری: حجم روابط تجاری ما با امارات دو برابر شده است.  

کاالی خارجی با  کارخانه های ما رونق بگیرند، غربی ها حتمًا  گر  ق: ا زور  

قیمت مفت وارد ایران می کنند تا جلوی احیای اقتصاد ایران را بگیرند.

رویوران: اآلن غرب به دنبال این اســت که یک اردوگاه منسجم سیاسی   

کند و مهار و مدیریت ایــران را از  و نظامــی در برابر محور مقاومت ایجــاد 

که دنبال  طریق تبــادل تجاری پیش ببــرد. این تئوری جدیدی اســت 

کــه ایران، بــه دلیل محاصــرۀ طوالنی مدت،  می کنند. آن هــا می دانند 

نیاز هــای اقتصادی زیــادی دارد و می خواهنــد ایــران را از این طریق به 

گونه ای مدیریت کنند. 

کــرد: اینکــه اقدامات  می تــوان از زاویــۀ متفاوتــی بــه ایــن مســئله نــگاه 

پیشــگیرانه باید قبل از یکسره ســازی جنــگ در یمن باشــد چون قطعًا 

کّل منطقــه را  پیــروزی یمــن بــه آن منطقــه محــدود نخواهــد بــود و 

تحِت تأثیــر قــرار می دهد. عربســتان ســعودی تــا اآلن، بــا ریخت وپاش 

مالــی، در بســیاری از پروژه ها موفق بوده اســت. بعضــی می گویند آن ها 

کرده انــد، و بعضــی دیگــر  در یمــن حــدود 400-500 میلیــارد دالر هزینــه 

که عربستان  رقم را بیش از هزار میلیارد دالر می دانند )با این اســتدالل 
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سعودی 1600 میلیارد دالر مازاد مالی داشت، اما اآلن مازادش به حدود 

40 میلیــارد دالر رسیده اســت، و نزدیــک بــه هــزار میلیــارد آن را در یمن 

خرج کرده است(. 

کّل منطقه را تحِت تأثیر قرار داده  شکست عربســتان در  یمن می تواند 

و بــه نظم منطقه ای جهــت جدیدی بدهــد. آنچه اتفــاق می افتد یک 

ســری اقدامــات پیشــگیرانه اســت تا ارتبــاط اقتصــادی بــا ایــران برقرار 

کــه آمریکا در  شــود. این سیاســت آمریکا اصًا مشــکوک بــود. یعنی چه 

کــرده و نمی خواهد  کــه ایران را تحریم  کند؟ آمریکا،  مورد ایــران توصیه 

که بــا ایران تعامل  کند  کند، چــرا باید توصیه  هیچ کس با ایــران تعامل 

اقتصادی کنند؟ 

ما بــا یک معادلــۀ ترکیبــی پیچیدۀ جدیــد در منطقــه روبه رو هســتیم. 

که تا این حد منســجم اســت،  می خواهنــد پدیــدۀ محــور مقاومــت را، 

کننــد. نیروهای مقاومــت در ایــران، لبنان، ســوریه، یــا عراق  مدیریــت 

که آمریکا  کننــد؛ در حالی  حاضرند به خاطر یکدیگر خونشــان را تقدیم 

کند، و  گفت عربســتان خــودش برود مشــکاتش را حل  در زمان اوباما 

ترامــپ و بایــدن هــم همیــن را می گویند. قــرار نیســت ســرباز آمریکایی 

که  کشــته شــود! اآلن، علنــًا می گویند  بــه خاطــر عربســتان و آِل ســعود 

کویــت قربانــی دهــد، و می گویند  عربســتان حاضر نیســت بــرای آزادی 

آمریکا یا ائتاف بین المللی بیایند کویت را آزاد کنند. این  تفاوت رفتار دو 

که با پیروزی یمن  اردوگاه در سطح منطقه اســت. تصور من این است 

در آیندۀ نزدیک، در منطقه اتفاق مهّمی خواهد افتاد.

کــه  ق: بایــد آژیــری بــرای دولــت آقــای رئیســی بــه صــدا دربیایــد  زور  

چراِغ سبز های اقتصادی غرب او را فریب ندهد. این دولت نباید در هیچ 
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شرایطی از اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از واردات، و احیای کارخانجات 

گلوی اقتصاد ما به دســت غرب بیفتد،  دســت بردارد. به محض اینکه 

کند، شرق  گر آقای رئیسی به شرق پشت  آن را می فشارند. همچنین، ا

دیگــر به ایــران اطمینــان نمی کند. شــرق به روحانــی اطمینــان نکرد و 

کسن را از چین و روسیه بیاورد، اما  ایشان به زور توانست 500 هزار دوز وا

گر آقای رئیسی به غرب  کسن تزریق شده است. ا اآلن 110 میلیون دوز وا

کامًا در  کشــور  کند، شــرق دیگــر به او اطمینــان نمی کند و  گرایش پیدا 

مشت غرب قرار می گیرد.

یــری به صــدا درآید تا دولــت از چراغ ســبزهای اقتصادی غرب  بایــد آژ

یب نخورد! فر

کنــد. باید بــه همین سیاســت اقتصــاد مقاومتی  دولت نبایــد اشــتباه 

ادامــه دهــد و جلــوی واردات را بایــد بگیــرد. مخصوصــًا، حتی المقدور 

کرده اند مراودۀ اقتصادی داشته  که ایران را تحریم  کشور هایی  نباید با 

باشیم مگر اینکه ناچار باشیم )مثًا، الزم باشد دارویی ر از این کشورها 

غ ها را در ســبد غرب بگذاریــم. آدم های  بیاوریم(. نبایــد دوباره تخِم مر

کار در بدنــۀ دولــت هســتند و فقــط رأس دولــت عــوض  مســتعّد ایــن 

شده است. بدنه عوض نشده است و گاهی به سوی غرب غش می کند. 

بایــد از اآلن یک نفر جلــوی این قضیه را بگیــرد؛ یک نفر بایــد این زنگ 

خطر را برای دولت آقای رئیسی به صدا درآورد.

کاظــم زاده: ما دربــارۀ اوضــاع منطقــه بحث می کنیــم ولی شــاید توجهی   

به داخل-به خصــوص، اقتصاد-نداریم. شــما اثــر روانی خبــر واردات 
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که ورود ماشــین دســت دوم  خــودرو را در بازار می بینید: با یک مصوبه 

آزاد می شــود، یک باره قیمت ها افت می کند؛ با یک تجدیِد نظر، دوباره 

اوج می گیرد. بقیۀ کاال ها هم همین طور است. 

کــه اساســًا، جایــگاه ژئوپلتیک  گفته اند  از گذشــته، همــۀ متخصصــان 

کــه به ســوی یک قــدرت بچرخــد چــون حتمًا  ایــران اجــازه نمی دهــد 

کنش قدرت های رقیب را در پی خواهد داشت. برای ایران، بهترین  وا

که وســط بایســتد و خود ابتکار عمل را به  و ُپرفایده ترین راه این اســت 

دست بگیرد.



سعید قربانی 

علل بروز فتنه و راهکارهای صیانت از آن 
از نگاه امام علی)ع(
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مقدمه

فتنه از مفاهیم مهّم اجتماعی و سیاسی است و از منظر اسام شایستۀ 

نقد و تحلیل است. در نهُج الباغه، فتنه به معنای آزمایش الهی است، 

که از محّرک های ضروری بشر برای پیشرفت و حق یابی است. این واژه 

کمیــت ارزش های  همچنین به معنای دور شــدن جامعــه از دین و حا

کم بر عصر جاهلیت  کــه از اوضاع حا غیِر الهی در جامعه می آید-چنان 

با همین عنوان یاد شده است. اما بیشترین مطالب نهُج الباغه دربارۀ 

که هواپرســتان و بدعت گــذاران در   فتنــه به آشــوب هایی مربوط اســت 

دین با آمیختن حق و باطل به راه می اندازند.  امام علی)ع( شکل گرفتن 

فتنه را پنهانی و رشد آن را سریع می دانند.

مفهوم فتنه

فتنه در لغت به معنای آزمایش فریبندگی، اضطراب اندیشه، گمراهی، 

آشــوب، یا اختــاِف نظر مــردم اســت. فتنه هر نــوع پدیــدۀ اجتماعی یا 

سیاســی اســت که ســبب اختال در نظــام زندگی مــردم و اضطــراب در 

کار  میان آنان شــود. در ســخنان امــام علــی)ع(، ایــن واژه به دو معنــا به 

رفته است:
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که همۀ  افراد و جوامع به  )1( یکی از معناهای فتنه آزمایش الهی است، 

نحوی به آن مبتایند. این گونه فتنه ها جلوۀ  حکمــت بالغۀ خداوند و 

محّرک تاریخ بشــر به سوی پیشرفت هاست، موجب تحریک احساس 

حق جویــی و حق یابــی انســان ها می شــود، و آنــان از خمودگــی و رکــود 

بازمی دارد. 

کــه انســان های هواپرســت  )2( معنــای دوم فتنــه رویدادهایــی اســت 

در جوامع بــه وجــود می آورند، و نتیجــه اش غوطه ور شــدن واقعیت ها 

در تاریکــی و درآمیختــن حــق و باطــل اســت. بیشــترین ســخنان امام 

علــی)ع(  در نهُج الباغه به این معنای فتنه مربوط اســت، و آن حضرت 

سرچشــمۀ بروز این فتنه ها را پیــروی از هوای نفــس و درآمیختن آن با 

احکام دروغین خودساخته می دانند.

انواع فتنه

فتنه ابعاد مختلفی دارد، و امور مختلفی ممکن است زمینۀ بروز فتنه را 

در جامعه فراهم کند:

)1( در آیات قرآن، ثروت و فرزند مایۀ آزمایش و فتنه دانسته شده است: 

کــه امــوال و فرزندان شــما وســیلۀ آزمایــش اســت، و پاداش  »و بدانیــد 

عظیمی نزد خداست.«

)2( در جای دیگر، نعمــت فراوان یا روزِی اندک ابــزار آزمایش الهی تلقی 

شده است.

که من از فتنۀ خوشــی برای شــما  )3( پیامبــر)ص( می فرمایند: »راســتی 

فتادیــد و صبر  ک تــرم تــا فتنۀ ســختی! شــما به فتنــۀ ســختی دراُ بیمنا

کردید، اما دنیا شیرین و فریباست.«
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)4( امام علــی)ع( در بــاب انواع فتنه می فرمایند: »فتنه ســه چیز اســت: 

که دام شیطان  که شمشیر شیطان است؛ شــراب خواری،  زن دوستی، 

است؛ عشق به درهم و دینار، که تیر شیطان است.«

که »کســی  )5( پیامبــر)ص( بزرگ تریــن فتنــه در دیــن را در ایــن می دانند 

کاســتی پذیر، حقیقتش اندک، مردار شــب و  خطایش بســیار، عملش 

بیکار روز، و تنبل و بی حوصله باشد.«

علل بروز فتنه

گاهــی مــردم )بی بصیرتــی(. بیگانه بودن بیشــتر افراد  )1( جهــل جامعه و ناآ

جامعــه بــا جوهــرۀ اســام بــر آمادگــی پذیــرش فتنــه در صفــوف آنــان 

گر مسلمانان فهم درستی از اســام داشته باشند، از میزان  می افزاید. ا

کاســته می شــود و فتنه انگیــزی در صفــوف آنان  این آمادگــی به مراتب 

گاهی مانعی جّدی در برابر بســیاری  به ســادگی تحقق نمی پذیرد زیــرا آ

از بیماری هــای اجتماعی، سیاســی، و اقتصادی اســت. بــا برخورداری 

گاهــی، مســلمان می توانــد ریشــۀ حــوادث پیرامــون خــود و  از عنصــر آ

توطئه هایی را که علیه او شکل می گیرد به خوبی دریابد، حق را از باطل 

تشخیص دهد، و در دام فتنه ها و آشوب ها گرفتار نشود.

)2( مصلحت اندیشــی و ترجیــح  آن به مصلحــت دینی و عمومــی.  برخی تنها 

به دیــِن دنیایــی معتقدنــد؛ یعنــی تعالیــم دینــی را بــرای دنیــای خود 

می جویند و به جای اینکه نیــروی ماّدی و معنوی خود را در راه اســام 

گیرند، مکتب اسام را برای منافع شخصی  کار  و مصالح مســلمانان به 

که منافع آن ها را  استخدام می کنند. آنان آن دســته از تعالیم مکتبی را 

تأمین کند بیشتر می پذیرند و با جان و دل قبول می کنند.
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گردباد بر اثــر وزش دو جبهۀ قــوی باد در  کــه  )3( اختالف هــا. همان گونه 

دو جهت مخالف پدید می آید، فتنه نیز بیشــتر از اختــاف برمی خیزد. 

از یک سو، انســان های هواپرست فضای جامعه را تیره و تار می سازند، 

و از ســوی دیگــر، انســان های بیــدار قیــام می کنند. چــون فتنه گــران با 

کثر مردم قدرت  آمیختن حق و باطل برای فتنه زمینه سازی می کنند و ا

تشــخیص واقعیــت را ندارنــد، برخورد حــق و باطل بــه حوادثــی ماننِد  

که در جامعــه  ناامنی ایجاد می کند و همــه چیز را از  گردباد می انجامــد، 

بیخ و بن نابود می کند.

کــه در تاریــخ تشــیع فتنــۀ   )4( ُغلــو در اعتقــادات. یکــی از جریان هایــی 

گروه هــای  کــرد و موجــب جدایــی  اعتقــادی، اخاقــی، و فقهــی ایجــاد 

شــیعه از  یکدیگر شــد جریان ُغلو اســت. غالیان، از زمان امام علی)ع( تا 

دوران صادقیــن)ع( از روی محبــت افراطی به ائمه)ع( و پــس از این دوره 

کسب قدرت، به  گرایش های سیاســی و برای  تا دوران عســکریین)ع( با 

فتنه انگیزی و تفرقه افکنی پرداختند و عده ای ساده لوح یا قدرت طلب 

را هم با خود همراه کردند.

)5( پیروی از هوای نفس. امــام علی)ع( می فرمایند: »آغاز پیدایش فتنه ها 

گذاشــته  که  که از آن ها پیروی می شــود و بدعت هایی  هواهایی اســت 

می شود. در فتنه ها و بدعت ها، با کتاب خدا مخالفت  می شود. بر پایۀ 

گــر باطل با حق  آن بدعت هــا، مردانی از مــردان دیگر پیروی می کنند. ا

گر حق از پوشــش  آمیخته نمی شــد حق جویان آن را می شــناختند، و ا

کوتاه می شد؛ اما قسمتی از حق  باطل رها می شد زبان دشــمنان از آن 

و قسمتی از باطل را می گیرند و در هم می آمیزند، و در این هنگام است 

که خداوند به آنان  کســانی  که شــیطان بر دوستانش مسلط می شود و 

سابقۀ نیکو داده است نجات می یابند.«
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راه های صیانت از فتنه 

)1( پرهیــزکاری و اخــالص عمــل. امــام علــی)ع( تقواپیشــگی را راه نجــات از 

گیرد،  کســی تقوای الهــی در پیــش  گر  کــه ا فتنه هــا می داننــد: »بدانید 

خداونــد بــرای او راه خروجــی از فتنه هــا قــرار می دهــد.« شــیطان ها و 

شیطان صفتان یارای مقابله با اخاص عمل را ندارند.

)2( وحدت و همدلی. امــام علی)ع( می فرمایند: »از دگرگونــی در دین خدا 

بپرهیزید، که همراه جماعت بــودن در حّقی که آن را خوش می انگارید 

که آن را دوست می دارید بهتر است. و  کنده شدن به خاطرباطلی  از پرا

همانا خداوند سبحان به کسی به خاطر جدایی خیری نبخشید، نه از 

گذشــتگان و نه از باقی ماندگان.« یکی از عوامل دوری یا سالم ماندن از 

روند فتنه وحدت و همدلی بین مردم است. فتنه  زمانی می تواند قّوت 

که وحدت و همبســتگی بین  بگیرد و جامعه را تا حّد ســقوط بکشــاند 

مردم ضعیف باشد.

)3( ُهشــیاری. حضرت علی)ع( در حکمت نخست نهُج الباغه دراین باره 

که  که  نه پشت دارد  می فرمایند: »در زمان فتنه مانند بچۀ شــتر باش، 

که از آن شــیر بدوشند.« برخی می گویند  بر آن سوار شــوند و نه پستانی 

حضرت امیرالمؤمنین)ع( در اینجا به گوشه نشینی، کناره گیری از مردم، 

و بی توجهــی به اوضــاع اجتماعی دســتور داده انــد؛ در مقابــل، عده ای 

که امــام)ع( پیــروان خــود را بــه ُهشــیاری و زیرکــی و همکاری  معتقدنــد 

نکردن با فتنه گران و تأیید یا تقویت نکردن افکار و اهداف منحرف آنان 

سفارش فرموده اند تا فتنه تضعیف شود و از بین برود.

)4( َترک فخرفروشــی. امام علی)ع( یکی دیگر از اصــول رویارویی با فتنه ها 

را ترک فخرفروشــی در برابر یکدیگر می دانند. شــعلۀ آتــش خودخواهی 
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کردن دیگران  کستر ســاختن خویش، به تباه  زبانه می کشد و پس از خا

می پردازد.

)5( پیــروی از رهبــر صالــح. راهنمایــِی دیگــر امام علــی)ع( بــرای مصونیت 

گوش به فرمان  که مــردم  جامعــه از پیامدهای ســوء فتنه ها این اســت 

رهبر الهی باشند و با دل و جان از او پیروی کنند.

کلیدی ترین اصول  گاهی مردم. بصیــرت از محوری ترین و  )6( بصیرت و آ

گاهــی برخوردار  گر مــردم از بصیــرت و آ صیانــت جامعــه از فتنه اســت. ا

باشند، در تشــخیص حق از باطل دچار اشتباه نخواهند شد و از مسیر 

اصلــی خود منحرف نمی شــوند؛ بدین طریــق، جامعــه از فتنه ها جان 

سالم به در می برد.

نتیجه گیری

یکی از آفات هر جامعه-به ویژه، جوامع اســامی-فتنه اســت. منشــأ 

گاهی  کلیــد پایداری در برابر فتنــه بصیرت و آ فتنه هــا پیروی از نفس، و 

کافی مردم جامعه اســت. به فرمــودۀ امام علی)ع(، هنــگام ظهور فتنه، 

که تشــخیص حق از باطل مشکل  حق و باطل با هم می آمیزند طوری 

می شــود. از نگاه امام علــی)ع(، عواملی باعث بروز و شــکل گیری فتنه در 

جوامع می شــوند. ایــن عوامــل و راهکارهای صیانتــی در برابــر آن ها در 

متن مطرح و معرفی شد. 
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