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سید حسن نصراهلل، صدای ملت عرب در جهان امروز

سخننخست



ۀ4
فح

ص
 /

78
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

امروز نســل جوان انقابی در جهاِن عرب به ســید حسن نصراهلل چشم 

دوخته است و صدای او را صدای وجدان خود می داند.

سید حسن نصراهلل، یک تنه، در برابر تمام فتنه هایی که لبنان را تهدید 

کرد.  کرامت لبنان دفاع  می کند ایستاد و از تمامیت ارضی، استقال، و 

او، پابه پای رزمندگان فلسطینی که از انقاب اسامی فلسطین حمایت 

می کنند، راه بلند مقاومت را پیمود، با دشمن صهیونیستی جنگید، از 

کرد، و سازمان جهاد اســامی و حماس را از  حقوق فلســطینی ها دفاع 

نظر تجهیزات و آموزش های نظامی و انقابی مورد حمایت خاّص خود 

قرار داد. 

کنــار ارتــش ســوریه و داوطلبان مدافــع حــرم از ایران و  در ســوریه، او در 

کســتان با تروریســت ها جنگید و آن ها را شکســت داد.  افغانســتان و پا

ُکرد، ترکمن،  که مردم عراق-اعم از شیعه، ُســنی،  کوشــید  در عراق، او 

ایزدی، و...-را از خطــر داعش نجات دهد. او برای قربانیــان آزادی در 

عربســتان سعودی اشک ریخت و ســوگوار شهادت شــیخ نمر و یارانش 

شــد. باالخــره، در یمن، بــا تمــام تــوان از انقابیان مســلمان حمایت و 

حمات نیروهای غربی-عبری-عربی به یمن را خنثی کرد.
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او بــرای جهان عرب یک اســوه، بــرای جوانان عرب یک قهرمــان، برای 

ملت عرب یک رهبر تاریخ ســاز، برای محور مقاومت اسامی در منطقه 

یــک فرصت بی بدیــل، و برای تروریســم جهانــی )که متکــی به حمایت 

آمریکا و انگلیس است( یک کابوس بی پایان است. 

کنار او با اســتعمار و  جهان عــرب باید قــدر او را بداند و بــا تمام تــوان در 

ارتجــاع و اســتبداد بجنگــد تا بتواند شــهد شــیرین پیــروزی را بچشــد. 

چنین باد.

سردبیر



سید حسن نصراهلل و بیداری اسالمی در جهان عرب

یوران،  با حضوِر علی اکبر اشعری، حسین رو
محمدحسن زورق، احمد کاظم زاده

گفتوگویتحلیلی
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کاظم زاده: در طول تاریخ، مهم ترین حربۀ اســرائیل و یهود ایجاد نفاق و   

، آنان این سیاســت را به میان 
ً
نفرت بین مســلمان ها بوده اســت. بعدا

کشــاندند. اآلن، اقلیت یهــودی در دنیا بــا حربۀ ایجاد  مســیحیان هم 

اختاف و تفرقه توانسته بر چهار میلیارد مسلمان و مسیحی حکمرانی 

کند؛ دقیقًا با همین حربۀ ساده ولی غیرِ اخاقی.

آن ها انتظار داشتند که به سعودی ها یا هم پیمانان سعودی ها نزدیک 

شــوند تا نفرت بین شــیعیان و ایران )بــه عنوان مظهر و رهبر شــیعی در 

کشــور  کشــورهای عربی به رهبری عربســتان )به عنوان  جهــان( و دیگر 

کنند. اینکه سعودی ها از خطوط قرمز قبلی گذشتند و  ُسنی( را عمیق 

کار قرار دادند- برخورد حذفی با حزب           اهلل را در ماه های اخیر در دستور 

کنــش واداشــت-یک تحلیل بیشــتر  کــه در نهایــت، حــزب اهلل را بــه وا

ندارد، و آن این است که این کار با تحریک و تشویق اسرائیلی ها صورت 

گرفت. 

که توانســت با  یکــی از موفقیت هــای حــزب           اهلل در ایــن مــدت این بــود 

گروه های غیرِ شیعی ائتاف کند. حزب           اهلل هیچ وقت نگذاشت که حربۀ 

اسرائیل برای جدایی شــیعه از بقیۀ اقوام و تحریک بقیه علیه حزب اهلل 

کار  به نتیجه برسد. اآلن، اسرائیل و عربستان دقیقًا دارند عکس همین 
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را انجام می دهند. وقتی میشــل عون پس از مدت ها از فرانسه به لبنان 

کــه علیه حــزب           اهلل وارد عمل شــود، ولی  گفتنــد او آمده  بازگشــت، همه 

کنار خود نگه دارد. اآلن  حزب           اهلل با درایت توانست او را در این مدت در 

گذار شده، اسرائیلی ها  که اختیارات و قدرت از عون به دامادش باسیل وا

که  کرده انــد چــون می دانند  و ســعودی ها درســت ایــن نقطــه را نشــان 

باســیل ظرفیت میشــل عون را ندارد. آن ها دارند او را به شــدت تحریک 

 علیه حزب           اهلل سخنانی گفت. 
ً
می کنند. باسیل هم اخیرا

خاصۀ کام این است که سعودی ها اآلن به دو دلیل بی پروا وارد شده 

گرفته اند: نخست، انگیزه ای که خودشان داشتند؛  و حزب         اهلل را هدف 

کنار سعودی ها ایستادند. این در واقع حاصل  که در  دوم، اسرائیلی ها 

نزدیکی و عادی سازی روابط است. 

ق: احساس من این است که دشمنان انقاب اسامی قبل از اینکه  زور  

بخواهند به جمهوری اسامی یا لبنان بپردازند دارند بال و َپر جمهوری 

یکات عربستان سعودی علیه حزب اهلل در لبنان ادامه دارد. تحر
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اســامی را می زننــد. در عــراق، ماجــرای انتخابات به صــورت یک فتنه 

درآمد، طوری که برخی از نیروهای مترقی در انفعال قرار گرفتند. امروز، 

کار  گر دولتی مثل دولت مالکــی روی  آخرین وضعیت عراق چیســت؟ ا

بیایــد، احتمااًل تظاهــرات خیابانی بــا دالرهای آمریکایی تکــرار خواهد 

شد!-شــبیه همــان ماجراهایی  کــه به اســتعفای عــادل عبدالمهدی 

که آن ها می خواهند تن دهند، محور  گر عراقی ها به دولتی  منجر شد. ا

مقاومت تهدید می شود. 

کنند که-با  که این کشور را چنان تخریب  در سوریه، سیاست این بود 

گر بتوانند، بشار اسد را  وجود تمام فشارهایی که به بشار اسد آوردند-ا

از طریق سیاسی به ســوی خود بکشانند. خوشــبختانه، تا امروز، بشار 

اسد از خود ثبات قدم نشان داده است. 

کردند که سیاســت زمین ســوخته را به اجرا  در یمن، تمام تاششــان را 

درآورنــد. هر هفتــه، هواپیماهــای بمب افکن ده هــا بار یمــن را بمباران 

کردند. )»ده ها« که می گویم شامل 90 یا 99 هم خواهد بود!( ده ها پرواز 

یعنی زدِن همه چیز. ولی این اقدام موفقیت آمیز نبود. 

گــر بتوانند- که اســرائیل و عربســتان دوســت دارند-ا یکی از جاهایی 

که )1( شــرایط  بزننــد حــزب         اهلل اســت. شــرط زدن حــزب         اهلل این اســت 

گروه های  اقتصــادی اجتماعی بــر مردم لبنــان تنگ شــود؛ )2( رهبــران 

که به  که عامل غرب هســتند علیــه حــزب اهلل جدی تر، و آن هــا  لبنانــی 

حزب         اهلل گرایش دارند نسبت به غرب نرم تر شوند. 

گــر بتواننــد وضعیــت جدیــدی ایجــاد و حــزب         اهلل را در داخــل لبنــان  ا

گذشته  کنند، احتمال ترور سید حســن نصراهلل امروز بیش از  محاصره 

خواهــد بــود؛ بنابرایــن، حفــظ امنیــت ســید حســن نصــراهلل و حفــظ 

موجودیت حزب         اهلل در لبنان مســئلۀ مهّمی است. بعد از این، فشار بر 
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کنند.  حزب اهلل را زیاد  و ســعی می کنند حتی در حزب         اهلل ریــزش ایجاد 

، من برای اولین بار دیدم سید حسن نصراهلل یک ساعت صحبت  ً
اخیرا

کرد و لبخند نزد، در حالی که او آدم خنده رویی است.

کــه نکنــد  کاظــم زاده: چنــد روز پیــش ترســی در وجــود مــن افتــاده بــود   

که اســرائیلی ها حتمًا  کرات وین طــوری پیش رفته  اتفاقی بیفتــد. مذا

کنند. آن ها  کاری بکنند. ممکن اســت حتی بایدن را تــرور  می خواهند 

که بتوانند صفحۀ بازی را به هم بریزند. در  به دنبال ســوژه ای هســتند 

خبرهــا، تحلیلی از منابع اســرائیلی آمــده بود که مقامــات آن ها توصیه 

کنند، اولویتشــان باید این باشد  گر بنا شــد به ایران حمله  که ا کرده اند 

که تمام سیستم های راداری ایران را پیشاپیش از کار بیندازند.

که ایــران محور مقاومت علیه اســتکبار  گر واقعیت این باشــد  اشــعری: ا  

کــه امثال ســید حســن نصــراهلل می کننــد را یــک جور  کارهایــی  اســت، 

یکایی ها، به دلیل دشمنی با مقاومت اسالمی، شرایط اقتصادی را بر مردم  آمر

لبنان تنگ گرفته اند.
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گر بگوییم عربســتان صحنه گردانی می کند و ما و  کرد؛ ا می توان تحلیل 

محور مقاومت در موضع انفعال قرار داریم، جور دیگری می توان تحلیل 

کــه مصلحــت امروز  را پیــش بــرد. برداشــت مــن در مجموع این اســت 

جامعۀ اسامی این است که رهبری جبهۀ مقاومت در کشورهای عربی 

به عهدۀ سید حسن نصراهلل باشد.

یـــم  مــرزهـــای سیــاسی خــاورمیــانۀ عــربی بر اســــاس طرح تــأسیس رژ

صهیونیستی شکل گرفته است.

کــه فرانســه ســوریه و لبنــان را تحت اســتعمار داشــت،  رویــوران: زمانــی   

تقســیم این ســرزمین بــه دو کشــوِر لبنان و ســوریه بــر اســاس نیازهای 

کــه داشــتند آن را به وجــود می آوردنــد. از همــان اوایل،  اســرائیل بود، 

کشــوری  که اولین  کارآمد بســته بودند  نطفۀ لبنــان را بر ایــن اســاِس نا

که اســرائیل را به رسمیت بشناســد چون نمی تواند از خود دفاع  باشــد 

گرچه، اتفاقی که افتاد  کند. این برنامه ریزی را فرانسه انجام داده بود. )ا

این بود که حتی مصر، که قوی ترین کشور عربی بود، در مقابل اسرائیل 

تسلیم شد و پیمان کمپ دیوید را امضا کرد!(

بعد از ســال 1982 م.، اســرائیل به راحتــی در لبنان آمد و رفت داشــت. 

کــه عوامل اســرائیل بــه لبنان  گر رونــد حــوادث را بخوانیــد، می بینید  ا

وارد می شــدند و چند نفر را ترور می کردند. تروریســت اسرائیلی دِر خانه 

را مــی زد، به فرد شــلیک می کــرد، و بعد ســوار قایق می شــد و می رفت؛ 

به همین راحتی! خانۀ بازماندۀ همین شــخص اآلن جایــی در بیروت 

کرد، او را کشتند و رفتند، و قایق  است. در زدند، با پیژامه آمد و در را باز 

منتظر تروریست اسرائیلی بود. 
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کّل طرح غــرب در منطقــه را به هــم زد. تغییــر الگوی  خیــزش اســامی 

لبنان از سازش به مقاومت تحول بسیار بزرگی بود. غربی ها برای اینکه 

که واقعًا  این الگو را به هم بزنند در دو سال اخیر بایی سر لبنان آوردند 

باید-به قول خودشــان-درس عبرتی برای همه باشد. جامعۀ لبنان 

کار می کنند،  کشــور می رونــد و  ســاختار خاّصی دارد. مــردم به خارج از 

پولی جمع می کنند و برمی گردند، پول را در بانک می گذارند و با سود آن 

زندگی می کنند. در لبنان، 45 میلیارد دالر پس انداز مردم وجود داشت. 

بــا تبانی آمریــکا و اتحادیۀ بانکداران، این پول یک شــبه ناپدید شــد. تا 

که  کجا رفت. شــهروند لبنانی  همین اآلن، یک نفر نمی گویــد این پول 

کجا رفت؟ بانک  یک میلیون دالر در حساب بانکی اش داشــت پولش 

جوابگو نیست. 

نزدیک بــه 20 میلیــون لبنانــی وجــود دارد؛ ســه میلیــون در داخل اند، 

کــه در دفتر  کنده اند. در مــورد چندین لبنانی  و 17 میلیــون در دنیــا پرا

کار می کردند، بدون اســتثنا، هــر خانــواده یکی-دو  صدا و ســیما بــا مــا 

که بــرای آن هــا دالر می فرســتادند. ایــن زندگی  نفــر را در خارج داشــت 

گرفتند. از سال 1990 تا 2020 م.،  لبنانی هاست. پس انداز این جامعه را 

طّی 30 سال، هر دالر در لبنان معادل 1500 لیر بود؛ اآلن یک دالر معادل 

30 هزار لیر شده است! 

کــه جامعۀ لبنــان را عبرتی  کردنــد و بــه دنبال ایــن بودند  برنامه ریــزی 

برای بقیه کنند تا کسی از مقاومت حمایت نکند. اما چه اتفاقی افتاد؟ 

کمترین آســیب را حزب       اهلل دید چون بنیادش بر مقاومت است.  اواًل، 

که لیر می گرفتند: مسیحی ها، ُسنی ها، و  کسی ضربه خورد؟ آن ها  چه 

طرف داران آقای نبیه بّری. ُعمدۀ پول های دولتی دست این سه قشر 

کســی مثًا معادل دو هزار دالر لیر می گرفت، یک مرتبه، این  گر  است. ا
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کم کم ارزش حقوقــش به 100 و بعد به  مبلغ معادل 200 دالر شــد. بعد، 

50 دالر رسید! 

کار مردم را به ســوی حــزب       اهلل برد. مردم احســاس  اتفاقًا، غرب بــا این 

کــه می تواند  کســی  که غــرب این با را بر ســر آن هــا آورد و تنها  می کننــد 

که  به دهن غرب بزند حزب       اهلل اســت. حزب       اهلل اآلن احســاس می کند 

مردم مشــکل دارنــد اما احســاس خطر امنیتــی ندارد. خطــر اجتماعی 

کردیم  کارشــناس می گفــت: »مــا بــرآورد  و اقتصــادی وجــود دارد. یــک 

کّل لبنــان را ظــرف 48 ســاعت می تواند بگیــرد اما چنین  کــه حــزب اهلل 

تصمیمی ندارد.« 

که عربســتان هم ســردمدار آن  آنچــه اتفــاق افتاده اســت طرحی اســت 

که  نیست. عربســتان در حاشیۀ آمریکاســت، و آمریکا مدیریت می کند 

لبنان را زمین بزند. این طرح را به خانِم شــیا، ســفیر آمریــکا در بیروت، 

کنــد. بــا یــک میلیــارد و 200 میلیــون دالر، ســفارتی  کــه اجــرا  داده انــد 

کرده انــد. یک بخِش آن  بزرگ تر از بغــداد در منطقه ای در لبنــان ایجاد 

یکا معادل 30 هزار لیر لبنان شده است. امروز یک دالر آمر
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یک شهر فرهنگی )شــامل سینما و آمفی تئاتر( اســت. ِان.جی.اوهایی 

کرده اند که جوانان لبنانی را جذب می کند. ظهر می روند و شــب   ایجاد 

بیرون می آیند، و همۀ تفریحات مجانی اســت. ســفارت محّل بسیج و 

که در دو سال  کرده اســت  سامان دهی شده اســت. ســی.آی.ِای اعام 

کرده اســت. هفــت میلیارد  گذشــته، هفت میلیــارد دالر در لبنان خرج 

دالر شوخی نیست. این نشان می دهد که طرح چه قدر بزرگ است. 

اآلن، حــزب       اهلل منســجم ترین نیــروی سیاســی در لبنــان اســت. حتی 

نیــروی میشــل عــون و دامــادش باســیل دارد از هــم می پاشــد. آن هــا 

که جزء توافقاتشــان با حزب       اهلل نیســت. ســید در  حرف هایــی می زنند 

که  گفــت: »به موقــع، در مــورد پیشــنهادهایی  صحبت هــای اخیــرش 

کرد.« بقیه به شدت  دربارۀ فدرالیســم مطرح شده اســت بحث خواهم 

منفعل اند، ولی حزب       اهلل همچنان منسجم است. 

مــردم لبنــان می داننــد کــه غــرب ایــن بــالی اقتصــادی را بــر ســر آنــان 

آورده است.

می خواســتند لبنان را به الگویی برای ترساندن محور مقاومت تبدیل 

کنند اما موفق نشــدند. به همین دلیل، سید حســن نصراهلل از موضع 

لبنان برخورد نمی کند تا نشــان دهد که در ســطح منطقه، ســخنگوی 

تمام ملت عرب اســت. او به عنوان محور مقاومت صحبت می کند؛ در 

مورد شــهادت شیخ نمر در عربســتان، یمن، عراق، سوریه، و فلسطین 

صحبت می کند. 

کــرده و توطئۀ بســیار بزرگی را پشــت  لبنــان اتفاقًا جایگاهــش را تثبیت 

که با ایــن لبنان چه  گذاشته اســت. اآلن در آمریــکا بحث می کننــد  ســر 
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کننــد: همیــن سیاســت را ادامــه دهند یــا سیاســت ها را تغییــر دهند؟ 

گرفته اســت، امــا موضــع حــزب       اهلل  غــرب بــر ســر دوراهــی تصمیــم قــرار 

عوض نشــده و اتفــاق خاّصــی نیفتاده اســت.

که  ق: محور اصلی صحبت های اخیر ســید حســن نصــراهلل این بود  زور  

بعضــی در عراق می گویند: »جمهوری اســامی دوســت ماســت؛ آمریکا 

هم دوســت ماســت« و بعضی می گویند: »آمریکا دوست ما و جمهوری 

اسامی دشمن ماست.« بعد گفت: »مقایسه بین قاتل و شهید اشتباه 

کرد. اینجا من فکر می کنم  کارنامه ای از آمریکا و عربستان ارائه  است« و 

کســی می گویــد آمریکا  نیم نگاهــی به مســائل داخل عراق داشــت. چه 

دوست است و ایران هم دوست است؟ مصطفی کاظمی!

رویوران: البته، همۀ رهبران عراق، منافقانه، آن را به زبان می آورند.  

که مصطفی  که فاجعه بیشتر است، ولی همین  گر همه بگویند  ق: ا زور  

ک است.  کاظمی می گوید هم خطرنا

رویــوران: در عــراق، قبــل از اعام نظــر دادگاه فــدرال، نتایــج انتخابات را   

کردند. مجلس باید ظــرف دو هفته از تأیید نتایج اولین جلســۀ  تأییــد 

کند. در اولین جلســۀ مجلس جدید، یک نفر رئیس ِسّنی  خود را برگزار 

پارلمان می شود، و اولین سؤال پیِش رو دربارۀ ائتاف بزرگ است. 

گروه اصلی و بزرگ شــیعه، یعنی چارچوب  که دو  گزینه این اســت  یک 

گفت وگو  هماهنگــی و صدری هــا، با هم باشــند. تــا اآلن، دو-ســه دور 

گاهــی می گوینــد اتحــاد بیــن ایــن دو  اتفــاق افتاده اســت. صدری هــا 
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کنند. هــر دو را  کــه حاضرند ائتاف  گاهی هم می گویند  بی معناســت؛ 

کنار  که شــیعه  گفته بود نظر ما بر این اســت  می گویند. آقای قاآنی هم 

هم باشند.

کنند  کرده انــد  ولی احتمال اینکــه ائتاف  کنون قــدری ناز  صدری ها تا

کــه ائتاف نکننــد. صدری هــا به تشــکیات عریض و  بیش از آن اســت 

طویــل نیاز دارنــد و خرج های زیادی دارنــد. تمام این هــا را با حضور در 

کرد. خیلی ها این  کمیت تأمیــن می کنند و زهد در قدرت نخواهنــد  حا

گروه های سیاســی جرئــت ندارند  جملــه را می گویند. در نهایــت، دیگر 

قبل از آنکه وضعیت شیعه روشن شــود تصمیمی بگیرند چون ائتاف 

کرســی دارنــد، و این هــا بــا هــم  کرســی و صدری هــا 73  هماهنگــی 92 

کثریت می شوند. ا

ق: آیا مقتدی صدر حاضر است با مالکی کار کند؟ زور  

یکا بخشی از خاک لبنان را به سفارت خود تبدیل کرده و در آن مرکزی برای  آمر

یج فساد ساخته است. ترو
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رویــوران: تــا اآلن، چنــد جلســه داشــته اند. در جلســۀ اول، مقتــدی به   

کــرد )او برای خــود در منطقــۀ حنانۀ نجف  خانــه اش در حنانه دعــوت 

کرده است( اما مالکی را دعوت نکرد. در جلسۀ  یک منطقۀ سبز درست 

اخیر، که در بغداد در خانۀ ابوحسن عامری بود، مالکی و صدر بودند. 

کنــون، نزدیک به پنــج بار در نجــف و بغــداد در خانه هــای مقتدی و  تا

عامری جلسه گذاشته اند. آقای صدر در این جلسات گفته است: »من 

کرد. چارچوب  در مورد آقای مالکی وتو دارم،« اما آقای مالکی این را رد 

هماهنگی هــم حاضر به حذف آقای مالکی نیســت و می گویــد: »با هم 

که خواســت نامزد شــود رأی  ائتــاف می کنیم. بعــد از آن، برای هر کس 

می گیریم. شــما پیشاپیش تعیین نکن که چه کســی باشد و چه کسی 

نباشد.«

اآلن در خیابان های بغداد  می نویسند: »توقیعان خالدان« )دو امضای 

جاوید(، و منظورشــان یکی امضای حکــم اعدام صــدام و یکی امضای 

حکم ایجاد حشُد الشعبی اســت. این دو امضا از آقای مالکی است. زیر 

امروز سید حسن نصراهلل سخنگوی ملت عرب است.
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که او آدمی قوی و تصمیم گیر  آن هم نوشته اند: »این دو نشان می دهد 

کنــد. طبق قانون،  اســت.« هیچ کس حاضر نشــد اعدام صدام را امضا 

گفــت، طالبانــی امضا  رئیس جمهــور بایــد امضــا می کرد. هرچــه مالکی 

کن.« طالبانی  گذار  گفت: »اختیار را به مِن نخست وزیر وا نکرد. مالکی 

کــرد، و صبح فردا صــدام اعدام  کــرد. مالکی هم بافاصلــه امضا  گذار  وا

شد! این نشان می دهد که مالکی انسان شجاعی است. 

ُکردهــا منتظرند ببینند چه می شــود. همه منتظرنــد. چرا؟  ُســنی ها و 

گر شیعه  کثریت را دارند، اما ا گر شیعه با هم باشــند، خودشــان ا چون ا

جدا از هم باشــند، هرکدام بخواهند دولت تشــکیل دهنــد به بقیه نیاز 

دارند و باید باج بدهند. این اولین بار است که در عراق، شیعه می تواند 

کمیت شــود بــدون اینکه به ایــن و آن باج  کثریت به راحتــی وارد حا بــا ا

دهد-البته، به شرط اینکه مقتدی انعطاف به خرج دهد. 

اعتــراض معترضان بــه انتخابات هــم به نتیجه نرســید. رئیــس دادگاه 

گفــت: »مــن بیــن دو انتخــاب قــرار دارم:  کــرد و  فــدرال این هــا را جمــع 

نخست، بر اساس دالیل متقنی که آورده اند که این انتخابات زیر سؤال 

کســی  گــر انتخابات باطل شــود، چه  کنــم. ا اســت، انتخابــات را باطل 

که زیر ســؤال اســت!  کند؟ آقای کاظمی  بایــد دوباره انتخابــات را برگزار 

کنم، و  که انتخابات را بر اساس مصلحت امضا  انتخاب دوم این اســت 

شما با هم کنار بیایید. هر وقت دلتان خواست، زودرس یا غیِر زودرس، 

که  کنیــد، ولی بایــد پارلمانی باشــد  می توانیــد دوبــاره انتخابات برگــزار 

تصمیم بگیــرد. مــن هیچ راهی جــز اینکــه مصلحت اندیشــانه تصمیم 

بگیرم ندارم و نمی توانم بر اساس قانون جلو بروم.«

ق: این خبر در رسانه ها اعام شد؟ زور  
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کردم و مطلع شــدم. این خبر داخلی  رویوران: من بــا بعضی ها صحبت   

گفــت: »به  رغِم  کرد و  اســت. خاصه، این آقا نتیجۀ انتخابــات را تأیید 

شائبه ها، انتخابات را تأیید می کنیم.« 

کاظمــی بایــد بــرود. در اولیــن جلســۀ  کــه اول  اآلن، بحــث ایــن اســت 

مجلس، بعد از اینکه رئیس ِسّنی انتخاب شــد، اولین سؤال این است 

کنار  گــر صدری هــا و مالکــی نتواننــد با هــم  کیســت. ا که ائتــاف بــزرگ 

بیایند، چارچوب هماهنگی همچنان 90 و ُخرده ای رأی دارد. با اینکه 

کردنــد و در انتخابات دســت بردند،  ایــن همــه بــه آرای مــردم خیانــت 

طرف داران مقاومت دست و پا بسته نیستند. 

کردم.  من با آقای علی مؤمن، مشاور ویژۀ آقای مالکی، تلفنی صحبت 

گفــت: »من ایــن وضعیت شــترمرغی را یکســره  او از قــول آقــای مالکــی 

کاظمی و عبــادی در قدرت باشــند  کــه آدم هایی مثــل  می کنــم. این را 

که همه قبــول دارند اعضای ســرویس های خارجی اند تمــام می کنم.« 

متأسفانه، عبادی هم با ام.آی-6 مرتبط است. 

اگر گروه های شیعه در عراق با هم ائتالف کنند، امنیت عراق تضمین می شود.
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خاصه، آقای مالکی این بار خیز برداشته که کار را یکسره کند. قصدش 

کنون هیچ سازشی از خود نشان نداده است. جّدی است، و تا

کرده اســت. آقای مالکی اآلن  ق: چیزی در ذهــن من خلجان ایجاد  زور  

که حزب شــهید صــدر بود. آقای  دبیرِ کل و نفر اول حزب الدعوه اســت، 

مقتدی صدر هم همۀ افتخارش را از انتساب به شهید صدر و خاندان 

گرفته اســت. بــه نظــر می رســد اینجــا پــای برخی ســری مســائل  صــدر 

خصلتی در میان است، نه مسائل عقیدتی. 

کــه اآلن وجــود دارد خصلتی اســت. شــما  رویــوران: متأســفانه، بحثــی   

درست می گویید! پدر مقتدی، محمدصادق صدر، اعام مرجعیت کرد 

بدون اینکه یک مجتهد اجتهاد ایشان را تأیید کند. زمانی که از ایشان 

گفــت: »من یک بار به شــهید  که اســم یک مجتهــد را ببرد،  خواســتند 

گفت: "شما واقعًا  گفتم این طور و این طور است.  سید محمدباقر صدر 

دادگاه فدرال عراق می دانست که مصطفی کاظمی در انتخابات تقلب کرده است 

ولی بنا به مصلحت نتایج انتخابات را تأیید کرد.



21
حۀ

صف
 /

78
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

که آورد همین یک جمله بود. هیچ کدام از  کّل استداللی  مجتهدی."« 

علمای حوزه )آقایان خویی، شاهرودی، سیستانی، و غروی( او را تأیید 

نکردند. 

گیر شد؟ بر احساسات ناسیونالیستی  او با چه چیز جلو آمد و مرجع و فرا

کرد. ایشان مثل همۀ  و عربی ســوار شــد و با ســران قبایل ارتباط برقرار 

مراجع از درون حوزه باال نیامد بلکه از خیابان باال آمد! بعد، برای اینکه 

کت و صامــت و خود را پویــا و فعال  کنــد، حوزه را ســا خــودش را توجیه 

دانست.

ایشان در ابتدا با نظام کنار آمد. بسیاری از بعثی ها وارد جریان او شدند. 

گردان او بعثی هســتند. خودش هم با زد و بند با نظام این  خیلی از شا

کــرد. اما بعد از حدود هفت-هشــت ســال، با نظــام اختاف پیدا  کار را 

ُکشــت. اتفاقًا، آن دو پسر او معّمم بودند،  کرد، و نظام او و دو پســرش را 

اما به مقتدی گفته بود: »نمی خواهد معّمم شوی. برو درس خودت را 

بخوان.« صدام صدر و دو پســرش مصطفی و معمر را ُکشت، و مقتدی 

که در دبیرستان بود یک باره وارث خاندان صدر شد.

بعد از اعدام صدام، نظام به ســید جعفر، پسر آیت       اهلل سید محمدباقر، 

که بــه خارج برود. او به انگلیس رفت و به او پناهندگی دادند  اجازه داد 

و اآلن هم سفیر عراق در لندن است. مقتدی می گوید: »نامزد من برای 

نخست وزیری سید جعفر است.« مشکل اینجاست! 

در عراق، پس از دورۀ صدام، یک دوره حرکت های ناهنجار داشتیم. تا 

همین اآلن، مردم عراق دارند هزینۀ حرکت های ناهنجار را می پردازند. 

کســانی هســتند؟ همــان بعثی ها هســتند! بعد از ســقوط،  این ها چه 

بعثی هــا صــدری شــدند. در جریــان صــدر، تــا دلتــان بخواهــد بعثــی 

می بینید! 
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ق: آیــا هیچ تاشــی بــرای جــذب آقایان مقتــدی و ســید جعفر صدر  زور  

صورت گرفته است؟

کنــد. یک بــار به آن ها پیشــنهاد  ویــوران: خــدا حــاج قاســم را رحمت  ر  

کنار بچه های شــما بیاید تا بیشــتر  که »یکــی از بچه های ما  داده بــود 

کردند، و یــک نفر رفــت و نزدیک  با هم آشــنا شــویم.« آن هــا موافقــت 

گزارشــی نوشــته بــود: »این  به دو ســال در جمــع صدری ها بود. او در 

که انســجام فکری ندارد. عصبیتی بــه طرف داری  مجموعه ای اســت 

که می توان  کرده است. این تنها چیزی است  از شــخص آن ها را جمع 

گفت!« 

متأســفانه، مســائل خصلتــی موجــب تفرقــه در گروه های اصلی شــیعۀ 

عراقی می شود.

کــرد: »من  قیــس خزعلی و عصائب بخشــی از صــدر بودند. قیس اعام 

که آدم های بعثی در آن حضور  نمی خواهم در این مجموعۀ نامنسجم 

دارنــد باشــم« و از آن ها جدا شــد. آقای کعبی هم بیــرون آمد. خیلی ها 

بیرون آمدند. متأسفانه، هرچه جریان صدری از آدم های خوب خالی تر 

شد، منحرفان بیشتر شدند.

گفته بود:  کاظم حائری در قم صحبت شد-پدر مقتدی  با آقای سید 

»بعد از من، آقای حائری و آقای شــاهرودی اعلم هســتند.« ایشــان به 

مقتدی زنگ زد و پرسید: »تو مقلد که هستی؟« گفت: »من مقلد شما 

که مقلــد مقتدی هســتند، در  هســتم.« اما همــۀ صدری هــا می گویند 

حالی که او مقدمات را هم تمام نکرده است! خیلی جالب است.
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گــر اتفاقی برای  کنــد. ایشــان می گوید: »ا خدا آقای سیســتانی را حفظ 

من بیفتد، حــوزۀ نجف از هم می پاشــد«؛ لــذا، به دنبال آقــای لنکرانی 

فرســتاد و ایشــان را از ایــران بــه نجــف بــرد و بزرگ تریــن ســالن حــرم را 

کنــد. دو هــزار طلبۀ  بــه ایشــان اختصــاص داد تــا درس خــارج را برگــزار 

نزدیک به اجتهاد پای درس ایشــان حاضر می شــوند. چرا؟ چون آقای 

سیستانی دلسوز حوزه اســت و نمی خواهد حوزه از هم بپاشد. از اآلن، 

دارد او را بــرای جایگزینــی خــودش آمــاده می کنــد و از آقــای لنکرانــی با 

که  عناوین خــاص و با احترام و تجلیل یاد می کند. این نشــان می دهد 

حوزه مسیر خاّص خودش را دارد.

جریان مقتدا یک جریان سیاســی است، نه حوزوی. متأسفانه، خیلی 

هم به درون آن رخنه شده است. هیچ کس تا اآلن موفق نشده راِه حّلی 

برای نظم دادن به این جریان ارائه دهد.

کشــتند، صــدام از رئیس دفترش  بعــد از اینکه پدر و بــرادران مقتدی را 

گفت: »یک پســر دیگر  پرســید: »ســید محمد صدر باز هم پســر دارد؟« 

ینۀ رفتارهای ناهنجار را می پردازند. مردم عراق دارند هز
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دارد که دانش آموز دبیرستان است.« گفت: »بروید او را بیاورید.« رفتند 

و او را از کاس آوردند و گفتند: »صدام می خواهد تو را ببیند.« او از ترس 

کنند. یک نفــر رفت و به  کــه چه  کــرد! این ها ماندند  خــودش را خیس 

کنید و از خودتان به  صدام گفت. گفت: »او را به حمام ببرید و تمیزش 

او لباس بپوشانید.« 

او را بــا لباس محافظــان صــدام آوردند. صدام بــه او گفت: »پــدرت آدم 

که این اشــتباه را مرتکب شــد اعــدام می کنم  بزرگی بود. مــن راننده ای 

کرد. برای اینکه با خانوادۀ  چون عراق را از یک شــخصیت بزرگ محروم 

که یک ماشــین بنز  کوچــک را  کنم، یک هدیۀ  شــما اعام همبســتگی 

آخرین مدل اســت با یــک میلیون دالر به شــما هدیه می دهــم. پایین 

است. ســوارش شــو و برو.« این را تلویزیون نشــان داده است. مقتدی 

گفــت: »مــن رانندگــی بلــد نیســتم. در دبیرســتان درس می خوانــم و 

گفــت: »تــو رانندۀ او  18 ســالم نشده اســت.« صــدام به یکــی از افرادش 

می شوی و او را تا دِم خانه می رسانی.«

ق: آن پول را چه کار کرد؟ یک میلیون دالر خیلی پول است! زور  

که حقوق ها  رویوران: نمی دانم. تازه این به دهۀ 1990 م. مربوط اســت،   

کارمند می توانســت فقط  ماهانه چهــار دالر بود. با حقوق ماهانه، یک 

غ بگیرد.  یک شانه تخِم مر

ق: این روایتی که گفتید قطعی است؟ زور  

رویوران: اینکه گفتم صورت جلسه است.  
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ق: اینکه یک ماشین بنز به او داده شد؟ زور  

کنار مقتدی  رویوران: این را همه می دانند. اآلن، یک خانم اوکراینی در   

کلفت شما  گفته اســت: »من دوست دارم  کرده و  اســت. او اعام اسام 

در دفترتان باشم.« او را در دفتر خودش گذاشته است.

ق: چندساله است؟ زور  

رویوران: حدود 27 سال دارد.  

ک است. ق: این پدیده خیلی خطرنا زور  

که معلوم نیســت این دختر اوکراینی با  رویوران: خیلی ها به او می گویند   

چه هدفی اینجاست.

که آقای  که مــن می توانم حدس بزنم، با توضیحاتی  کاظم زاده: تا جایی   

که تا  گفــت  گذشــتۀ صدرارائــه دادند، با اطمینــان می توان  رویــوران از 

ایشــان نخســت وزیری را نگیرد با مالکی ائتاف نمی کنــد؛ یعنی به این 

شرط ائتاف می کند که آقای مالکی بپذیرد که نخست وزیر از صدری ها 

کنار مالکی و بقیۀ شیعیان قرار  گر مالکی این را بپذیرد، صدر در  باشد. ا

کبر، با حضور شیعیان  می گیرد و ائتاف شیعه تشکیل می شود: ائتاف ا

گر مالکی نپذیــرد )که به احتمــال زیاد،  و شــاید بدون نیاز به دیگــران. ا

که آقای رویوران دادند، مقتدی به احتمال  نمی پذیرد(، با توضیحاتی 

ُکردها ائتاف می کند، و آمریکا و بقیه هم سریعًا پشت  زیاد با ُســنی ها و 
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این ائتاف قرار می گیرند. در این صورت، می توان گفت کاظمِی دیگری 

که مســیر کاظمی را به همین  در صحنۀ سیاســت عراق متولد می شود 

شکل ادامه می دهد. 

مــن، شــخصًا، ایــن ســناریو را از بقیــۀ ســناریوها محتمل تــر می دانــم؛ 

فضــای سیاســی و خواســت قدرت هــای جهانی ایــن را طلــب می کند. 

نمی دانم نظر آقــای رویوران این باشــد یا نه، ولی جمع بنــدی من این 

است که متأسفانه این اتفاق می افتد. در گذشته هم این رخداد تجربه 

شده است. این ســناریو یک بازی با حاصل جمِع صفر است. در چنین 

بازی هایی، برد یکی مســاوِی باخت دیگری اســت. بازی بین مقتدی 

کند، جدول زمانی  کش ادامه پیدا  گر این کشــا و مالکی همین اســت. ا

انتخــاب نخســت وزیر و انتخابات ریاســت جمهوری به تعویــق خواهد 

گر بخواهیم سناریوهای پیِش رو را یکی یکی در نظر بگیریم، یکی  افتاد. ا

این است که روند تشکیل دولت جدید، به رغِم تأیید مصلحتی نتیجۀ 

انتخابات، بسیار طوالنی خواهد بود.

یان سیاسی است.  یک جر
ً
یان مقتدی صدر در عراق صرفا جر
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کــه شــما می گوییــد بســیار بعیــد اســت. چرا؟  رویــوران: تحقــق چیــزی   

کرســی دارند-73 تــا بود، اما فکــر می کنم در بازشــماری  صدری هــا 70 

یکی-دو تا را از دســت دادند. ُسنی ها دو لیست دارند: 38 نفر از لیست 

حلموسی و 33 نفر از لیست خمیس خنجر. این ها مقابل هم هستند. 

ُکردها، لیســت  کرد. بین  گروه را می شــود جذب  نهایتــًا، یکی از ایــن دو 

کنده 31 نفر در مجلــس دارند. اتحادیۀ  بارزانــی 32 نفر و یک لیســت پرا

گــر صدر فهرســت  کــه با هــم متحــد نشــده اند. ا میهنــی و امتــداد هــم 

کثریت را به دست  کند، باز هم نمی تواند ا حلموســی و بارزانی را اضافه 

آورد.

آقای مالکی گفته بود: »من هیچ گاه با مسعود بارزانی دست نمی دهم« 

ولی چند روز پیش به اربیل رفت و توافقاتی هم با بارزانی کرد. صدری ها 

کثریــت )165  گــروه ُســنی نمی توانــد ا ُکــرد و یک  گــروه  بــا ائتــاف با یک 

کرسی( را به دست بیاورد، اما آقای مالکی می تواند.

یکایی نظیر دولت کاظمی در عراق روی  احتمال دارد که در آینده یک دولت آمر

کار بیاید.
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کاظــم زاده: من توضیحی بدهم؛ بعد، شــما ســخن خــود را ادامه دهید.   

فرمایش شما در مورد انتخابات قبلی درســت بود. در انتخابات قبلی، 

اصًا فرد موضوعیت نداشــت؛ تشکل معنا داشت. اما مهم ترین مؤلفۀ 

انتخابات جدید تغییر اســتان به شهرســتان و جایگاه از احزاب به افراد 

که من می دانــم، در مجلس جدید تعداد زیادی نمایندۀ  بود. تا جایی 

گر چند تا  مستقل هست که به هیچ حزبی وابسته نیستند و شناورند. ا

گفتید بفرستند، قضیه حل خواهد  که  از همان یک میلیون دالرهایی 

شد!

یان مقتدی صدر در پارلمان حدود 70 کرسی دارد. جر

کثر نیروهــای چارچوب هماهنگی نیروهای احزاب هســتند.  رویــوران: ا  

البته، در عراق فساد هست؛ متأسفانه، پول فاسد هم زیاد است.

ق: یک نکتۀ دیگر هم هســت. امروز در این جلســه به خوبی توضیح  زور  

که پشــت پردۀ انتخابــات عراق واقعًا چه بود: چه قدر مهندســی  دادید 

شد، و در پوشش الکترونیکی شدن انتخابات، چه دخل و تصرف هایی 

کــه در نبــوِد سیســتم الکترونیکــی امکان پذیــر نبــود.  گرفــت  صــورت 

الکترونیکی شــدن در واقع پوششــی برای یک تقلب و یــک فریب بزرگ 

بود. سازمان ملل، آمریکا، اروپا، عربستان، اسرائیل، و خیلی های دیگر 

که اآلن در عراق  در این فریب بزرگ نقش داشتند، و حاصلش این شد 

هست. 

باالخــره، ایــن برنامه ریزی هــا و پروژه ســازی ها برای رســیدن به هدفی 

که از ســوی بازیگــران دنبــال می شــود. ســؤال اصلی این اســت:  اســت 
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که پــروژه تمام  آیــا این ها بــه هدفشــان رســیده اند و باید فــرض بگیریم 

شده اســت، یا اینکه هنوز وســط پروژه هســتیم و این پــروژه ادامه پیدا 

می کند؟ مــن به دومــی معتقدم. فکــر می کنم ایــن پروژه-کــه با تقلب 

کــه دولتــی بــا حضــور  شــروع شــد-زمانی بــه مقصــد نهایــی می رســد 

مقتدی، بارزانی، حلبوســی، و جمعی از مســتقان تشــکیل شــود مگر 

که من اآلن  کّل بازی را به هم بزند،  که  اینکه واقعًا اتفاقی صورت بگیرد 

چنین چیزی را در صحنه نمی بینم.

کردند قطعًا هدفی داشــتند، اما به نظر من  که تقلب  رویــوران: آن هایی   

کنند؟ طرحشــان به صــورت جزئی  کامل اجــرا  کــه آن را  موفق نشــدند 

کامل  اجرا شــد. یکی از دالیِل اینکه این وضعیت جدید به وجود آمده 

نشدن اجرای آن برنامه است.

کدام  کاظــم زاده: در ادبیات سیاســی غربــی، مهره چینی ها و اینکه شــما   

که  مهره را تکان دهید خیلی مهم است. خوِد شما به درستی فرمودید 

یکا در پشت پردۀ تقلب در انتخابات عراق قرار داشتند. اسرائیل و آمر
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کرده بود چون  که به هیچ کس رحم نمی کرد، مقتدی را نشــان  صدام، 

کند. بقیه هم  که این آدم می تواند خیلی مســائل را ایجاد  فهمیده بود 

این پتانسیل را شناخته اند.

رویوران: تا وقتی نخســتین جلسۀ مجلس برگزار شــود، همۀ احتماالت   

کنم. تا اآلن نتوانستند، اما نمی دانم  وجود دارد. من نمی خواهم نفی 

که از اینجا به بعد می توانند یا نه.

ق: خوب اســت وارد بحث یمن شــویم. ما مؤلفه های صحبت های  زور  

که  ســید حســن نصــراهلل را تحلیــل می کنیم. احســاس مــن این اســت 

نگرانی سید حسن نصراهلل نســبت به عراق در رابطه با همین احتمالی 

کــه منجر به  کاظــم زاده مطرح می کنند: تــداوم جریانی  که آقای  اســت 

کــه خــود را در اختیار  کار آمــدن حکومتــی ائتافــی در عــراق شــود  روی 

منافع و انقاب عراق قرار ندهد.

بحث دیگر دربارۀ یمن اســت. می خواهیم ببینیم اوضاع یمن چه طور 

اســت. البتــه، در صحبت هــای ایشــان نگرانــی ای دربــارۀ یمــن دیــده 

نمی شد، و خیلی از یمن تقدیر کرد.

گرفتند و  کشــتی را بــا تجهیــزات نظامــی  اشــعری: اینکــه یمنــی ها یــک   

عکس های آن هم منتشر شد کار بزرگی بود.

کشــتی حامل یــک محمولۀ نظامی )شــامل انــواع نفربر و  رویــوران: این   

کــه محموله اش  ســاح( و برخــی اقــام غیرِ نظامــی بــود. از یک کشــتی 

نظامی اســت قطعًا یک ســری افراد حفاظت می کنند. انصاراهلل نیروی 
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گونه ای  کوچــک دارد. به  دریایــی بزرگی ندارد؛ تعــدادی قایق و شــناور 

که آن ها دیدنــد در همه جا نیرو هســت؛ لذا،  کردنــد  کشــتی را محاصره 

تسلیم شدند و مقاومت نکردند.

این آغــاز عملیــات دریایــی انصــاُر اهلل اســت. انصــاُر اهلل با ایــن عملیات 

که باُب المندب در دســت آن هاســت. این  در عمــل این پیام را رســاند 

کارها را بکنید. این  گرفتند؛ دیگر حساب بقیۀ  کشــتی را بدون امکانات 

یک بحث مهم است. انصاُر اهلل اآلن وضع خوبی دارد. البته، عربستان 

در یمن سیاســت زمیــن ســوخته را دنبال می کنــد و همه چیــز را از بین 

می برد. روزانه، بین 60 تا 90 پرواز جنگی در یمن صورت می گیرد.

ق: یعنی هفته ای 400 پرواز! زور  

ویــوران: اتفاقــًا، این هــا در چنیــن شــرایطی بقیــۀ اســتان جــوف )بــه  ر  

کردنــد. آن منطقــه در  کیلومتــر مربــع( را آزاد  مســاحت حــدود 1500 

امروز باُب المندب تحت تأثیر قدرت انصارُ اهلل است.
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زمــان علی عبداهلل صالح هم دســت ســعودی ها بود و بخشــی از یمن 

اســت، ولی بــه عنــوان بازارچــۀ مــرزی در اختیــار ســعودی ها بــود. در 

کردنــد. برای ایجاد  برخی مناطــق هم این ها به ســوی جیزان حرکت 

یک نوع توازن و بازدارندگی در مقابل عربستان سعودی، با موشک و 

کارهایی را انجام می دهند.  در مجموع، عربستان در برابر یمن  پهپاد 

گزینه ای جز تسلیم ندارد!

گاهی مردم عراق ضرورت دارد. افشای تقلب بزرگ انتخابات عراق برای آ

ق: خبر فرود نیروهای آمریکایی و انگلیسی در المهره چه بود؟  زور  

رویوران: تعداد اندکی در منطقۀ مهره-که چسبیده به عمان است-در   

کنار نیروهای سعودی و در پایگاه سعودی ها مستقر شدند. در منطقۀ 

مهره، مردم شدیداً ضّد سعودی و طرف دار و همکار انصاُر اهلل هستند. 

این نیروها جرئت ندارند از پایگاه بیرون بیایند.

منطقۀ مأرب قلمرو قبایل مرادی هســتند. ابِن ملجم مرادی از همین 

کن هستند.  منطقۀ مأرب است. اینجا شش-هفت تیره از بنی مراد سا

کرده اســت. یکــی-دو تــا  انصــاُر اهلل چهار-پنــج تیــره از آن هــا را جــذب 

مانده اند. 

اآلن، نیروهای انصاُر اهلل در آســتانۀ شــهر هســتند و می توانند به شهر 

گزینه هستند: اینکه درگیر جنگ شهری شوند  وارد شوند، اما بین دو 

گرفته  و شهر را بگیرند یا منتظر شوند تا توافق شود. انصاُر اهلل تصمیم 

توافق شــود. مــردم این منطقــه شــافعی هســتند. انصــاُر اهلل اتفاقًا در 

موضع خوبی است.
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ق: مسئلۀ دیگر افشای ماهیت انتخابات اخیر در عراق است. چیزی  زور  

که نقل کردید که قاضی دادگاه فدرال با این گروه ها جلسه داشته است 

باید به اطاع مردم عراق رسانده شود. این کار انجام شده است؟

رویوران: خیر.  

ق: این حّق مردم عراق است که واقعیت ها را بدانند. زور  

کاظم زاده: من قبل از جلســه همۀ خبرهــای عراق را خوانــدم. یک دهِم   

توضیحاتی که فرمودند در خبرها نیست.

رویــوران: در مراســم تنفیذ آقای رئیســی، ما رئیس قــوۀ قضائیه و رئیس   

کردیــم و در صف  کردیم و آن هــا را احترام  دادگاه فــدرال عراق را دعــوت 

کار خیلی خوبی بود. رئیس قوۀ قضائیۀ عراق گفت:  اول نشاندیم. این 

»ما بحث آقای قاسم سلیمانی را با جّدیت پیگیری می کنیم. او مهمان 

کشته شود  که  عراق بود. ما فرزند عشایریم. عشایر بچه اش را می دهد 

اما مهمانــش را نمی دهــد.« البته، متأســفانه، این ها هم با مــا و هم با 

آمریکا و با همه رابطه دارند.

کــه به مســئلۀ تقلــب پرداخته شــود. بله،  ق: منظــورم ایــن نیســت  زور  

کرد و احترامش باید حفظ شود،  ایشــان برای عراق مصلحت اندیشــی 

ولی آیندۀ عراق به تبیین این مسئله نیاز دارد. 

مسئلۀ دوم این است که جریان صدر نه تنها مشکل عراق بلکه مشکل 

مقاومت است و بر سرنوشت کّل مقاومت اثر می گذارد. 
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البته، حرمت شهید محمدباقر صدر و حرمت خاندان صدر باید حفظ 

شود. باالخره، امام موسی صدر از آن هاست، و آیت    اهلل العظمی صدر از 

مؤسسان حوزۀ علمیۀ قم است. این خانواده در جهان تشیع خانوادۀ 

خاّصــی هســتند. نســل آن ها تا موســی بن جعفــر)ع( همــه از ســادات و 

علمای دین بودند.

گــروه مبتنی بــر هیجان به  کــه یک  اما این مســئله هــم باید حل شــود 

اضافۀ خواست های سیاسی و نفوذی که در آن شده می تواند در آینده 

کی باشــد. باید در همــۀ اتاق های فکــر در مورد چگونگی  پدیدۀ خطرنا

حّل این مسئله فکر شود.

ســید حســن نصراهلل به درســتی گفت که قاتــل و قربانی با هم مســاوی 

نیستند.

که ماجرای مشروطیت و انقاب اسامی  اشعری: من به نظرم می رســد   

کــرد. در مشــروطیت، شــیخ  که چــه باید  تــا حــّدی راهنمایــی می کنــد 

گذشته،  فضل  اهلل وقتی به تهران آمد امام جماعت مسجد بازار شد. از 

یک مجتهد تراز اول در آنجا نماز می خوانده است. ایشان در مواجهه با 

کج دار و مریز عمل می کردند، خیلی نتوانست موفق  که  علمای دینی، 

شــود و شهید شــد. در انقاب اســامی، حضرت امام)ره( در مشهد و قم 

که آن هــا نتوانســتند قد َعلم  کــرد  معارض داشــت اما طــوری مدیریت 

کنند.

که  کســی َعلم شــود  کــه در عراق و ســوریه  ســال ها، همــه منتظر بودند 

کند، اما نشد. تبلیغات  عدالت خواه باشــد و بخواهد نظام اسامی برپا 

کار را نمی داد. اآلن، ســید حسن نصراهلل در این عرصه  غربی اجازۀ این 
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که  کــردن اوســت. شــما ببینید  کمرنــگ  محــور شده اســت، و تنهــا راْه 

گلپایگانی در سال اول انقاب اعامیۀ  آیت   اهلل نجفی مرعشی و آیت   اهلل 

که هرچه امام)ره( بگوید نظر آن ها هم همان اســت، اما  مشــترک دادند 

کار را نکردند. بعضی )مثل آقای شــریعتمداری( حتی در برابر  بقیه این 

کردند. اآلن هم همین اســت.  کــی  کارهای خطرنا امــام)ره( ایســتادند و 

کرد. مردم باید با عقانیت به باور  به نظر من، نمی توان این ها را حذف 

گر  کسی می تواند رهبری جهان عرب را به عهده بگیرد. ا که چه  برسند 

در عراق کسی مثل شهید سید محمدباقر حکیم بود، خیلی خوب بود: 

که حرکت انقاب اســامی آسیب  کند  که بتواند طوری مدیریت  کســی 

نبیند. اما آقای صدر هیچ وقت نمی تواند خود را با سید حسن نصراهلل 

در یک تراز ببیند.

کار را داشــت ولی به  ق: شــهید ســید محمدباقر حکیم ظرفیت این  زور  

شهادت رسید.

اشعری: کما اینکه شهید صدر هم این ظرفیت را داشت ولی شهید شد.  

ق: بحــث مــا دربارۀ ســید حســن نصــراهلل و محــور مقاومت بــود. ما  زور  

که از صحبت های ســید حســن  کــه نگرانی ای  به این نتیجه رســیدیم 

نصراهلل احســاس می شد درست اســت. اینکه گفت قاتل و قربانی یکی 

نیستند واقعًا به مســائل داخلی عراق اشاره داشــت، و اینکه عربستان 

کرده است یک خطر جّدی  برای حذف سید حســن نصراهلل دندان تیز 

است.



گفت وگو با استاد مزاری

دورنمای آیندۀ افغانستان به مردم افغانستان بستگی دارد
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اشــاره: اســتاد مــزاری از شــخصیت های برجســتۀ اســامی و سیاســی 

افغانستان است. با او دربارۀ مسائل افغانستان گفت وگو کرده ایم.

فرهنــگ اســالمی: اســتاد مــزاری، اوضــاع افغانســتان را چه طــور بــرآورد   

می کنید؟ شرایط در آنجا چگونه است؟

مزاری: بسم اهلل الرحمن الرحیم. اوضاع افغانستان نسبت به قبل بهتر   

که هنوز باقی  اســت و دارد به ســوی بهبودی حرکت می کند. مشــکلی 

اســت معیشــت عمومی و اقتصاد مردم افغانستان اســت. بیرون رفتن 

کســبه از افغانســتان، عــدم توزیــع حقوق  ســرمایه گذاران و بازرگانــان و 

کارمندان در ســطوح مختلف، بلوکه شــدن دارایی های افغانســتان در 

آمریکا، و تحریم آمریکای جنایتکار نســبت به دولت افغانســتان، همه، 

دست به دست هم داده و مشــکات اقتصادی را در سطح افغانستان 

کرده اســت. لذا، بیش از هر چیز، معیشــت مردم با بحران مواجه  ایجاد 

است. 

کرده اســت. در گذشــته،  امنیت نســبت به گذشــته خیلی بهبــود پیدا 

کثــر والیــات در ســطح گســترده وجــود داشــت ولــی فعــًا با  ناامنــی در ا
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گذشــته وجــود نــدارد. بــا توجــه بــه جّدیــت نیرو هــای  گســتردگی  آن 

که در ســطح بعضــی والیات- کوچک و بزرگی  امنیتی دولت، مســائل 

به خصوص، کابل-ایجاد شده بود قطعًا رو به کاهش است. 

که دو معضل اقتصاد و امنیت با حضور شخصیت های  مهم این است 

حقیقــی و حقوقی در افغانســتان قابِل حــل خواهد بود به شــرط اینکه 

کمیــت به وعدۀ  غربی هــا توجه نکند، بــار دیگر فریــب آمریکایی ها را  حا

کند، بیشــتر از مردم بهــره ببرد، و  نخورد، به داشــته های داخلــی تکیه 

که  کند. مهم تر از همه این است  زمینۀ حضور مردم را در صحنه فراهم 

ک همۀ شخصیت های مردمی )از همۀ  حکومت وسیُع البنیاد با اشترا

اقشار و پیروان همۀ مذاهب( ایجاد شود. این روند قطعًا افغانستان را از 

بحران کنونی نجات خواهد داد.

وضــع افغانســتان نســبت به قبــل بهتــر شــده و به ســوی بهبــود حرکت 

می کند.

کنونــی بیرون  کمک می کنــد تــا افغانســتان از بحــران  کــه  چیــز دیگری 

که داشتیم ناشی از  کنون هر معضلی  بیاید ارتقای فرهنگ اســت. ما تا

ضعف فرهنــگ عمومی بوده اســت. باید برای ارتقــای فرهنگ عمومی 

که  کمک می کند  کار و ســرمایه گذاری بیشــتری انجام شــود. این قطعًا 

کند و بیشــتر به سوی صلح و ثبات و  افغانستان از شرایط موجود عبور 

امنیت برود.

فرهنگ اسالمی: آیا طالبان امروز با طالبان 20 سال پیش تفاوت دارد؟  
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مــزاری: در بســیاری از عرصه هــا، خیلــی تفــاوت دارد! طالبــاِن 20 ســال   

کشــتار و ترویج  کردن نیامده بودند و جز تخریب و  پیش برای حکومت 

کار دیگری نداشــتند، اما طالبان  خشــونت و تعمیق بحران های روانی 

کــه بخواهــد  کــردن هســتند. طبعــًا، جریانــی  فعلــی دنبــال حکومــت 

کنــد به انعطاف، صلــح و ثبات، همــکاری آحاد مــردم، توجه  حکومت 

بــه آزادی بیان، توجــه به حقوق زنــان، تأمین حقوق شــهروندی همۀ 

شــهروندان، به رســمیت شــناختن تمام زبان های رســمی افغانستان 

)دری، فارســی، و پشــتو(، و بــه رســمیت شــناختن مذاهــب حنفــی و 

جعفری نیاز دارد. 

طالبان برای دســت یابی به همۀ این موارد پیش رفته است: به تأمین 

امنیت بســیار توجه دارند، در برابــر ابتذال فرهنگی قاطع هســتند، در 

برابــر مظاهــر ضّد اســامی و غیرِ اســامی قاطع عمــل می کننــد، و برای 

برچیدن بداخاقی ها و مشــکات اجتماعــی و ناهنجاری ها به صورت 

جــّدی فعال انــد. رویکــرد آن هــا خیلــی مفیــد اســت. ســعی دارنــد بــا 

ناامنی در افغانستان کاهش یافته است.
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کنند و به دنبال تعامل با دنیا هستند. سعی دارند  همســایه ها تعامل 

کشــور های جهان به رســمیت  هرچه زودتــر از جانب مجامع جهانی و 

شناخته شوند.

که طالبــان به قدرت رســید چنیــن رویکردی  فرهنــگ اســالمی: بــار اول   

نداشت. آن موقع هم حکومت را در اختیار داشت ولی با رویکرد دیگری 

عمل می کرد. علت تغییر رویکرد آن ها چیست؟

که بــا آن رویکرد، امکان حضــور در عرصۀ قدرت  مزاری: چون فهمیدند   

بــرای طالبــان وجــود نــدارد. عمــر حکومــت طالبــان در بخش هایــی از 

افغانستان خیلی کوتاه بود و به پنج سال هم نرسید؛ و جریان مقاومت، 

کردند. این بار ســعی  با دخالــت و حضــور آمریکایی ها، آن هــا را ســاقط 

دارند که حکومتشــان تداوم داشــته باشــد. تداوم حکومــت، طبعًا، به 

تجدیِد نظر در رویکرد و اتخاذ رویکرد جدید نیاز دارد.

در گذشته، طالبان برای حکومت کردن نیامده بود و جز تخریب و کشتار کاری 

نداشت.
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فرهنگ اســالمی: طالبــان، از ابتــدای پیدایــش، رابطۀ نزدیکی بــا ارتش   

کســتان و مــدارس عربســتان ســعودی داشته اســت؛ از طــرف دیگــر،  پا

کرات زیادی با مقامات آمریکایی در دوحه داشــت.  همین طالبان مذا

که اآلن موضع رســمی آمریکا نسبت به طالبان  چه عاملی باعث شــده 

، آمریکایی هــا با اینکــه خودشــان در پیدایش 
ً
مثبــت نباشــد؟-ظاهرا

کنون نسبت به آن موضع منفی دارند. طالبان نقش داشته اند ا

گذشــته ســعی داشــتند با مردم افغانســتان بازی  مزاری: آمریکایی ها از   

کنند و در شــرایط فعلــی هم به دنبــال این بازی ها هســتند.  چند گانــه 

که با استفاده از این رویکرد به منافع خود دست پیدا  آنان تاش دارند 

کنند. اصًا، منافع افغانســتان و منافع مردم افغانستان برای آمریکا در 

حلقۀ سیاست خارجی به عنوان یک اصل قرار ندارد، چه طالبان باشد 

و چه غیرِ طالبان! 

طالبان در پِی به رسمیت شناختن مذاهب حنفی و جعفری است.

آمریکایی ها نتوانســتند در تعامل با طالبــان به تمام اهــداف مورِد نظر 

کننــد؛ لــذا، آنــان طالبــان را تحت فشــار قــرار دادند و  خود دســت پیدا 

گرفتند تــا آن ها را بــه پذیرش  رویکــرد خصمانه ای بــا طالبان در پیــش 

کننــد. طالبــان ســعی دارنــد در افغانســتان  خواســته های خــود وادار 

کشــور های همســایه- کنند و منافع  طبق مصالح داخلی و مّلی عمل 

کســتان و ایران-را هم به رسمیت بشناسند؛ به همین  به خصوص، پا

خاطــر، آمریکایی ها به طالبان روی خوش نشــان نمی دهنــد و برخورد 

مناسبی با دولت افغانستان ندارند.
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فرهنگ اســالمی: وضع داعش در افغانســتان چه طور اســت؟ آیا داعش   

هنوز در افغانستان فعال است؟

مزاری: داعش از اواخر حکومت آقای کرزای در افغانستان ظاهر شد و در   

کرد. فعًا، داعش در جای جاِی  دل حکومت اشرف غنی گسترش پیدا 

افغانستان حضور دارد. آمریکایی ها تاش دارند زمینۀ انتقال نیرو های 

داعش از سوریه و عراق به افغانستان را بیشتر فراهم و این جریان را علیه 

کنند، اما طالبان هم در برابر داعش خیلی جّدی عمل  طالبان تقویت 

کابل و هرات بــودم، بیش از  کــه در  می کند. طی 43 روز ســفر اخیر من، 

670 نفر داعشی در کابل دستگیر شدند. 

این روند همچنان ادامه دارد. عزم دولت افغانستان در مقابله با داعش 

خیلــی جــّدی اســت؛ مــردم افغانســتان و جریان هــا و شــخصیت های 

حقیقی و حقوقی افغانستان هم، در راســتای تأمین ثبات و امنیت، با 

این سیاست طالبان همراهی می کنند.

یکایی ها با افغانستان چندگانه بازی می کنند. آمر
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فرهنگ اسالمی: بخش قابِل توجهی از مردم افغانستان شیعه هستند.   

کابــل، پایتخــت افغانســتان، عــدۀ زیــادی شــیعه اند. بــر پایۀ  حتــی در 

تخمین های مختلف، شــاید بیــن 20 تا 40 درصِد جمعیت افغانســتان 

شیعه هستند. حقوق شیعیان تا چه اندازه رعایت می شود؟

کنون تعامل خوبی بین شیعیان و طالبان وجود داشته است،  مزاری: تا  

و سعی بر این است که حقوق شیعیان رعایت شود. البته، هنوز طالبان 

یک حکومت همه جانبه را در افغانستان مستقر نکرده اند. در یک دورۀ 

موقت شش ماهه، با توجه به محدودیت ها، ظرفیت ها، و فرصت هایی 

که در اختیار داشتند، هنوز نتوانســته اند در همۀ ابعاد ساختار درستی 

کار  کننــد و دربــارۀ حقــوق پیــروان مذاهــب و زبان هــا و مناطــق  ایجــاد 

سازمان یافته انجام دهند. 

من با مســئوالن ارشــد طالبان صحبت هایی داشــتم. قصدشــان این 

که دربارۀ به رســمیت شــناختن مذهب شــیعه و تأمیــن حقوق  اســت 

شهروندی آن ها کار جّدی و اصولی انجام دهند. خوِد طالبان می گویند 

طالبان سعی دارند در افغانستان مطابق مصالح داخلی و ملی عمل کنند.
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کشــور با  کان  گــر در ایــن زمینه جــّدی عمــل نکننــد، در مدیریــت  که ا

بحران مواجه خواهند شد.

فرهنــگ اســالمی: وضع ادبیــات فارســی در افغانســتان چه جور اســت؟   

که بزرگ ترین بنیان گذاران میراث ادب فارسی )سنایی،  شما می دانید 

ناصرخســرو، مولوی، و...( از افغانستان بودند. چرا امروز در افغانستان 

به اندازۀ کافی به زبان فارسی توجه نمی شود؟

مزاری: در افغانســتان، متأســفانه نه تنها به زبان فارســی بلکه به پشــتو   

و ســایر زبان های رایج توجه نمی شــود. در ایران، به زبان فارسی توجه 

می شــود. فرهنگســتان زبان و ادب فارســی در ایران در پی واژه سازی و 

غنی ســازی و رشــد دادن و پویایی زبان فارسی اســت. در افغانستان-

کــه فرصتی طایی بــود-در ایــن زمینه  به خصــوص، در 20 ســال اخیر 

کاری نشد. 

یه و عراق به  یکایی هــا ســعی دارند زمینۀ انتقــال نیروهای داعش را از ســور آمر

افغانستان فراهم کنند.
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کار  کشور بحرانی اســت، و اولویت های دیگری در دستور  طبعًا، شرایط 

دولتمردان است. شخصیت های حقیقی و حقوقی به دنبال باال بردن 

فرهنگ عمومی نیستند، و همۀ رویکرد ها در رابطه با اقتصاد و معیشت 

کار شایســته  عمومــی و تأمین امنیــت و مباحث دیگر اســت؛ لذا، هنوز 

و بایســته ای در خصــوص زبــان فارســی از نهاد های خصوصــی و دولتی 

مشاهده نمی شود.

داعش در زمان اشرف غنی در افغانستان گسترش یافت.

فرهنگ اسالمی: چند وقت پیش، به دانشگاه کابل حمله شد و تعدادی   

از دانشجو ها کشته شدند. تعداد قابِل توجهی از دانشجویانی که شهید 

شــدند دختــران باحجــاب بودنــد. علــت اینکــه بــه دختــران باحجاب 

دانشگاه کابل حمله شد چه بود؟

مــزاری: قصد آمریکایی ها در افغانستان تقابل با دین و مذهب و مکتب   

و جلوگیــری از اجتماعــات مذهبــی و مکتبــی بــود؛ بــه همیــن خاطــر، 

گرفت  کــه در دهــۀ اخیــر در افغانســتان صــورت  انفجــارات و انتحاراتــی 

کز آموزشــی دینی، و حســینیه ها بود. حتی  معمــواًل علیه مســاجد، مرا

علمای دین و ائمۀ مســاجد و شــخصیت های دانشگاهی مسلمان به 

همین صورت ترور شدند. 

در این مدت، حتی یک مورد نمی بینید که یک فرد سکوالر ضّد دین یا 

دور از دین کشته شده باشد، یا به یک محفل عناصر الُابالی و مبتذل یا 

گرفته باشــد.  تکنوکرات های وابســته به آمریکا و غرب حمله ای صورت 

گر آن ها مورد حمله  این ها هیچ کــدام مورد حمله قرار نگرفتند. البتــه، ا
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قرار می گرفتند ما خوشحال نبودیم، اما رویکرد در افغانستان ضّد دین، 

کابل هم این  ضّد مکتب، و ضّد مذهب بود. ممکن اســت در دانشگاه 

رویکرد انتخاب شده باشد.

تمام ترورهایی که در ســال های اخیر در افغانســتان صورت گرفت علیه 

اشخاص حقیقی و حقوقِی اسالمی بود!

فرهنگ اســالمی: دورنمای آیندۀ افغانســتان را چه طور می بینید؟ رو به   

پیشرفت است، یا تهدیدات بر جای خود باقی است؟

مــزاری: به مــردم افغانســتان و نخبــگان دانشــگاهی و حوزوی بســتگی   

گــر مــردم به دنبــال برون رفــت از ایــن بحران باشــند، قطعــًا افق  دارد. ا

گر مــردم )مثل  گرفــت؛ اما ا جدیدی فــرا روی زندگــی مردم قــرار خواهد 

گذشــته( بی تفاوت باشــند، محافظه کاری های شخصیت ها  20 ســال 

کامًا مشخص باشــد، از حرف های غربی ها )به خصوص، آمریکایی ها( 

فریب بخورند، به جای تکیه به خدا و توجه به منافع مّلی و داشته های 

داخلی به غرب تکیه کنند، و امیدها به تاش کشور های خارجی باشد، 

قطعًا اوضاع افغانستان از این هم بدتر خواهد شد.

که فرمودید، اوضاع افغانستان  فرهنگ اسالمی: ان شاء  اهلل، همان طور   

رو به پیشرفت باشد و صلح و ثبات در این کشور برقرار شود.

مزاری: تشکر می کنم.  



آیندۀ آِل سعود در ابهام

یوران، محمدحسن زورق،  با حضوِر حسین رو
احمد کاظم زاده، سید رضا میرابیان

میــــزگــــرِدمــــاه
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که برای بحث این جلسه  رویوران: بســم اهلل الرحمن الرحیم. موضوعی   

کردیــم آزادی و حقــوق بشــر و تحوالت سیاســی در عربســتان  انتخــاب 

اســت. از لحــاظ سیاســت داخلــی و خارجــی و اتحادهــا و ائتاف هــا، 

عربستان در آستانۀ تحول بزرگی است. دالیل مختلفی برای این تحول 

کاهــش حضور آمریکا در منطقه با عقب نشــینی از  هســت؛ یکی از آن ها 

افغانستان و احتمال عقب نشــینی از عراق است. در شــورای همکاری 

کشــور به ســویی در  خلیج فــارس، رقابت های زیــادی وجود دارد، و هر 

حرکــت اســت. همچنین، جنــگ یمــن و آزاد ســازی مأرب قطعــًا نقطۀ 

تحول بزرگی در یکسره سازی جنگ خواهد بود. مجموعۀ این تحوالت 

بیرونی قطعًا در داخل عربستان هم تأثیرگذار خواهد بود. 

ما این جلسه را به عربستان اختصاص دادیم تا بیشتر و بهتر بدانیم که 

در آیندۀ عربستان چه احتماالتی وجود دارد. 

کنم.  کردم مطالب را دربارۀ عربســتان دسته بندی  میرابیــان: من ســعی   

محور های این دســته بندی را همــراه با خاصه ای دربــارۀ هر محور، به 

ترتیب اولویت و اهمیت، بیان می کنم:
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که   )1( مســائل داخلی و موقعیت محمد بن سلمان؛ )2( موضوع یمن، 

آن قدر مهم اســت که می تواند هم مســئلۀ داخلی هم مســئلۀ خارجی 

عربســتان باشــد؛ )3( جمهوری اســامی ایــران؛ )4( پروندۀ هســته ای: 

شاید هیچ کس در دنیا، بعد از اسرائیل، به اندازۀ سعودی ها دربارۀ این 

ک نمی کند-چه با تحریف و تطمیــع و چه با زیرآبی  موضوع ســینه چا

رفتن!   )5( شــورای همکاری و بازســازی و یکسان ســازی روابط در قبال 

ایــران؛ )6( روابط بــا آمریــکا؛ )7( روابط با اســرائیل؛ )8( روابط با ســوریه؛ 

)9( روابط با عراق.

راجع به امور داخلی عربســتان، من زیاد به گذشته برنمی گردم. به نظر 

کــه به تازگی پدیــده ای اتفــاق افتــاد. آقای محمد بن ســلمان  می رســد 

گهــان یک دور قمری در شــورای همکاری زد و بعد از آن، یک جلســۀ  نا

دوساعته به عنوان سران شورای همکاری به ریاست خودش در ریاض 

گذاشت. به گفتۀ بندۀ خدایی، سران کشور ها موتور هواپیما هایشان را 

هم خاموش نکردند و از شورای همکاری به این جلسه آمدند!

عربستان از بحران آزادی، بحران حقوق بشر، و بحران مشروعیت رنج می برد.
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رویوران: هیچ جا آقای ملک سلمان وجود ندارد!  

که آقــای محمد بن  که ســناریو این بــود  میرابیــان: تصور من این اســت   

ســلمان می خواســت به خاندان آِل سعود، شــورای همکاری، و جهان 

پیام دهد که از این به بعد، او پادشاه این کشور است و به رغِم میلشان 

باید با او تعامل کنند. حاال آقای بایدن نمی خواهد به عربستان بیاید و 

جواب تلفن ها را نمی دهد، اما آقای مکرون مجبور شد بیاید، و دیگران 

هم مجبورند بیایند.

بــه نظــرم، جلســۀ اخیــر بعــد از آن ســفر یک نقطــۀ عطــف و آغــاز یک 

مرحلۀ جدید در تاریخ سیاســی عربســتان و خاندان آِل ســعود است. 

که قســّی القلب و بســیار ُپررو اســت و  ایشــان در این مدت نشــان داد 

اعتمادبه نفس دارد. او توانست همۀ نهاد های نظامی را زیر چتر خود 

که در تاریخ 80ســالۀ این  کرد  بگیرد. در خاندان آِل ســعود، تصفیه ای 

خاندان هیچ کــس جرئت آن را نداشــت-حتی عبدالعزیــز هم جرئت 

مسائل داخلی عربستان دولت عربستان را با چالش روبه رو کرده است.
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کند و بــه مهمیز  نکــرد چنین قســاوتی نشــان دهــد و افــراد را لت وپــار 

کــه بتواند  بکشــد. بــه نظــرم، ایشــان آن قــدر اعتمادبه نفــس داشــت 

که بایــد پدر  کاری را انجــام دهــد. مــا همیشــه فکــر می کردیــم  چنیــن 

که ایشــان بر مرگ پدر ســبقت  کار را بکنــد، اما دیدیم  بمیرد تــا او این 

کرد.  کار را شروع  گرفت و 

کار اهمیت زیادی دارد و می تواند از این به بعد در تعامل عربستان  این 

که از این  کشور ها اثر بگذارد. دیگران هم تکلیفشان را می دانند  با دیگر 

به بعد با چه عربســتانی روبه رو هستند: عربســتان محمد بن سلمان، 

نــه عربســتان ملــک ســلمان!-البته، قبــًا هــم در عمــل همین طــور 

بود. پیامد های این تغییر بر اســرائیل، عراق، ســوریه، و روابط با آمریکا 

سرِشکن می شود.

که مهم اســت و از چند ســال پیش آغاز شده است، یک  موضوع دیگر، 

نــوع دگردیســی در بســتر پوســتۀ مذهبــی عربســتان )وهابیت( اســت. 

کســی  شــورای علمــا، افتــا، و جامعــۀ عربســتان زیــر و رو شــده اند. چــه 

کیلومتــری مکه، مرکز  فکــر می کرد که ســواحل عربســتان، در فاصلۀ 70 

خواننده ها، رقاصه ها، کاباره ها، و مشروبات الکلی باشد؟ تصور آن تا دو 

کسی فکر  کردند. چه  کار را  سال پیش واقعًا دشوار بود، اما باالخره این 

که اســرائیل یک خاخام یهودی را به عنــوان مرجع تقلید بزرگ  می کرد 

یهودیان در ریاض تعیین کند؟

کار ها می زند،  که دســت به این  بن ســلمان خیلی اعتمادبه نفس دارد 

که در آینده اتفاقی در عربستان نمی افتد.  اما این به معنای آن نیست 

سفیر وقت انگلیس در تهران، در سال 1350، وقتی در جشن هنر شیراز 

حضور داشت و اتفاقاتی را که در آنجا صورت گرفت دید، گفت حکومت 

شاه با این کار سرنگون می شود.
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اعمال محمد بن سلمان هم بازتولید خشونت می کند. باالخره، جامعۀ 

گرچه حکومت دینی نیست و سکوالر است،  عربستان متدین اســت. ا

کارهــا در آینــدۀ نــه چنــدان دور در عربســتان خشــونت را بازتولید  ایــن 

خواهد کرد و اوضاع را به هم خواهد ریخت. اینکه چه وقت باشد معلوم 

نیست، اما محمد بن سلمان با این دست فرمان نمی تواند جلو برود. 

گفتم و هنــوز هم بر این اعتقاد هســتم  من این را چندین ســال پیــش 

که این روند نمی تواند به ســامت پیاده شود چون عربستان سرزمینی 

نیست که این مسائل را به راحتی بپذیرد. 

مسئلۀ دوم یمن است. آقای احمد عبدالعزیز، در لندن، به خبرنگاری 

گفــت: »من  کردیــد؟«  کــرد: »چــرا جنــگ یمــن را شــروع  کــه از او ســؤال 

نکردم. برو از کسانی که شروع کردند بپرس! ]یعنی از محمد بن سلمان 

بپــرس.[« محمد بن ســلمان هم در فــرودگاه بــه او جــواب داد و او را به 

زندان برد! 

گــره خورده اســت. آیا محمد  مســئلۀ یمن به آیندۀ محمد بن ســلمان 

بن ســلمان جانش را بــرای یمن خواهــد داد؟ آیا آیندۀ سیاســی خود را 

که محمد بن ســلمان مقاومــت می کند و  خواهــد داد؟ یکی از دالیلــی 

زیر بار صلح یا آتش بس نمی رود و حاضر نیســت تجــاوز و تحریم یمن را 

کرده و نزدیک  کند آیندۀ سیاسی اوست. باالخره، جنگ را او شروع  لغو 

که نیازی به پاسخ گویی  به هفت ســال ادامه داده است. درست اســت 

به مسئوالن و خاندان آِل ســعود یا به افکار عمومی و مطبوعات ندارد، 

امــا توقــف جنــگ تکانــۀ شــدیدی در دســتگاه های امنیتــی و نظامــی 

کرد. ســعودی ها در این ماجرا تلفات سنگینی  عربستان ایجاد خواهد 

گذشــته داریم خبــر از این می دهد  که از چند ماه  گزارش هایی  دادنــد. 

که سعودی ها دارند نیروهای خود را در یمن جمع می کنند. یک نمونۀ 
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که دو ماه پیش، نیروهایشــان را از پایگاهشان در استان  ساده این بود 

لحج-کــه در زمان علی عبداهلل صالــح، بزرگ ترین پایــگاه زمینی بود-

کّل نیرو هایشــان را از عــدن از راه زمین  کردند، و یک مــاه پیش،  خــارج 

که بر  کرده بود  ، القدس العربی مخابــره  ً
و هوا و دریا بیرون بردنــد. اخیرا

اســاس تصاویر ماهواره ای، سعودی ها پایگاه هایشــان را در یمن جمع 

می کنند و واحدهای کوچک در آنجا باقی می گذارند.

ین دشـــمن محـــور  بعد از اســرائیــل، عربســتان ســــعودی سرســـخت تر

مقاومت است.

اینکــه ســعودی ها نیرو هایشــان را در مــرز مســتقر می کننــد از نظــر مــن 

گذشــته، وزیر دفــاع انصــاُر  اهلل، دولت نجات  مهم تر اســت. در یــک ماه 

گر اشتباه نکنم، رئیس ستاد مشترک  ملی، و یک مقام بلندپایۀ دیگر )ا

کــه »مــا نمی توانیــم با ایــن رونــد جلــو برویم و  کردنــد  انصــاُر  اهلل( اعــام 

ک عربستان بکشیم.« پاشنۀ  ناچاریم، به تدریج، جنگ را به داخل خا

ک خودشان  ک خودش اســت. ســعودی ها در خا آشیل عربســتان خا

کننــد. ارتش عربســتان به هیــچ عنوان قــدرت و  نمی تواننــد مقاومــت 

تــوان مقاومــت در برابــر انصــاُر  اهلل را نــدارد. اآلن، انصــاُر  اهلل بــر ارتفاعات 

جازان مســلط اســت؛ فقط فرمــان بدهند، وارد شــهر می شــوند، اما به 

که »ما  گفته بــود  دالیــل دیگری وارد نمی شــوند. حتی یک نفــر تلویحًا 

کنیم: عسیر، نجران، و  نمی توانیم از سه اســتان خودمان چشم پوشی 

گر این اتفاق بیفتد، شــرایط جنگ برای محمد بن ســلمان  جیــزان.« ا

گذشته، هیچ سرباز عربستانی  بسیار پیچیده تر خواهد شــد. به تجربۀ 

تحمل مقاومت ندارد.
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گذشــته را خدمــت شــما می گویــم. وقتــی آقای ســلطان  یــک ماجــرا از 

ولی عهد بود، یک بار برای معالجه به آمریکا رفته بود. پسرش خالد، که 

رئیس ستاد مشــترک بود، برای اینکه جایگاه خود را بین دستگاه های 

کــرد. آن زمــان این ها  کنــد، به همیــن انصــاُر اهلل حمله  نظامــی تثبیت 

کوهســتان بودند اما نیروهای ســعودی را لت وپار  کنده در  نیرو های پرا

کردند. پدر از آمریکا به عربســتان بازگشــت  و 15 افســر ســعودی را اســیر 

گفتــم با این هــا درگیر  گفــت: »مــن به شــما  گوشــمالی داد؛  و پســرش را 

نشوید« و افسران سعودی را با واسطه آزاد کرد. 

ک خودش است. اآلن،  بنابراین، پاشنۀ آشــیل عربســتان در داخل خا

عربســتان خودش نمی جنگــد بلکه چنــد الیــه مــزدور دارد-از جمله، 

نیروهایــی از خوِد یمن یــا از اتیوپی. تــا حاال هم، هرچــه جنگیده اند با 

حضــور این نیروها بوده اســت. حتــی در مرز های عربســتان، اولین الیۀ 

مستقر نیرو های سعودی نیستند.

بنابرایــن، می توان گفت سرنوشــت یمن به نحوی می تواند سرنوشــت 

محمد بن سلمان را رقم بزند و بر آیندۀ عربستان تأثیرگذار باشد. 

آقــای عبدالملــک حوثــی در روز والدت پیامبــر)ص( یــک طــرح صلــح 

کرد و از پایان بمباران ها، پایان تحریم ها، و چند  شش ماده ای را مطرح 

گفت تمام  که  گفت. نکتۀ مهم این بود  مطلب قابِل توجه دیگر سخن 

مزدوران و همۀ نیرو های خارجی باید از یمن خارج شــوند و عربســتان 

کــرد. می دانید که  بایــد غرامت جنگی بدهــد. او از موضــع باال صحبت 

که  اآلن نیرو های انصاُر  اهلل در حومۀ مأرب هســتند؛ مشــکل این است 

ســعودی ها از نیرو هــای مردمــی ســپر انســانی ســاخته اند، و انصــاُر اهلل 

کننــد. اغلــب قبایــل-از جملــه،  نمی خواهنــد جنــگ را خانه به خانــه 

کــه بدترین و سرســخت ترین قبیله اســت-با دولت نجات  قبیلۀ مراد 
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ملی هماهنگ شدند. حتی شش حزب معروف )حزب سوسیالیست، 

حزب ناصریسم، حزب اصاح، و...( نماینده فرستادند و علیه عبِد ربه 

که »کشــور را به بــاد دادی و به مزدوران وابســته  گرفتند  منصــور موضع 

کردی« و به صنعا نماینده فرستادند که حاضرند همکاری کنند. بحث 

فقط این است که چگونه وارد شهر شوند و کار را تمام کنند.

معــاون وزیر خارجــۀ آمریکا در امــور خاورمیانــه مقاله ای در نشــریۀ مرکز 

که حرف خیلی مهّمی دارد.  کرده  مطالعات اســتراتژیک آمریکا منتشــر 

گفته اســت: »دشــمنان واشــنگتن بــه زودی در جنــگ یمــن پیــروز  او 

و بــر منابــع انــرژی در یمــن مســلط خواهند شــد.... قبــل از اینکــه دیر 

شــود، آمریکایی ها باید خودشــان مســتقیمًا وارد عمل شــوند.« البته، 

آمریکایی ها ســعی می کننــد موضوع انــرژی را در یمن برجســته نکنند، 

اما می گویند یکی از دالیل ســرنگونی علــی عبداهلل صالح نافرمانــی او از 

گذاری امتیاز نفت یمن بود. در دهــۀ 1980 م.، آمریکایی ها  آمریــکا در وا

مطالعۀ عظیمی دربارۀ منابع نفتی یمن در مأرب، شبوه، و جوف انجام 

در سیاست خارجی، محمد بن سلمان دچار بحران شده است.
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گاز یمن از مخازن نفت شــرق عربســتان  دادند. می گویند ذخایر نفت و 

بیشتر است، و آمریکایی ها آن را به عنوان ذخیرۀ آیندۀ خودشان در نظر 

کنون هفت ســفر به مأرب  که نماینــدۀ بایدن تا گرفته اند. جالب اســت 

که این نقطه  کره و تاش می کنند  داشته است، و عمان و عربستان مذا

را از دست ندهند.

مطلــب بعــدی جمهــوری اســامی ایــران اســت. بعــد از رفتــن ترامپ، 

که بی پناه شــده اند؛ برای همیــن، روابط  کردند  ســعودی ها احســاس 

کردند و به ایران هم پیغام  با قطر و اردن و عراق را، شــتابزده، بازســازی 

کرات در عراق در چهــار دور برگزار  کننــد. مذا کره  دادنــد که حاضرند مذا

ّمان 
َ
کرات حاشیه ای در ا شد. دوِر پنجم یا ششم هنوز مانده است. مذا

)اردن( بود. 

معضل اساســی ســعودی ها موضــوع هســته ای و ظرفیت ایران اســت. 

صحبت اخیر سردار رشید هم به نظر می رسد باعث اضطراب سعودی ها 

شد. من دیدم که بی.بی.سی خیلی روی این موضوع مانور می داد که 

گر اقدامی علیه ما صورت گیرد، هر کس که  ســردار رشــید گفته اســت: »ا

زمین یا پایگاه یا مســیر بدهــد... در معرض تهدید اســت.« ایــن ادعای 

که عربســتان، امارات، و قطر-که در  بزرگی اســت؛ معنای آن این اســت 

بحث ترور سردار نقش داشتند-این مشکل را پیدا خواهند کرد. 

سعودی ها واقعًا نگران و متحیر هستند. آن ها در ابتدا خواستند ایران 

کنند و مــا را در مقابل انصــاُر  اهلل قرار دهند تا مشــکل  را ســپر بای خود 

گفتیم کمک می کنیــم، اما نمی توانیم در یمن دخالت  کنیم. ما  را حل 

کنیم. ســخنگوی وزارت خارجۀ ما گفت: »ما هیچ  یا انصاُر اهلل را مجبور 

وقت راجع به منافع مّلی خودمان از دوســتان و هم پیمانانمان چیزی 

نمی خواهیم«؛ یعنی تلویحًا به سعودی ها گفت که از ما توقعی نداشته 
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گرفتند اما  کنند. ســعودی ها پیام را  باشــند و خودشان مشــکل را حل 

نتوانستند کاری بکنند. 

ســفر وزیــر خارجۀ امــارات به ســوریه هم ســعودی ها را به شــدت نگران 

گر قرار باشــد شــرایط این طور بمانــد، پس ما در  کــرد. آن ها می گویند: »ا

منطقه چه کاره ایم؟ ما برای دولت های ]وابســته به غرب[ منطقه برادر 

، ســعودی ها در هفته های اخیر بــا مصری ها 
ً
بزرگ تر هســتیم.« ظاهــرا

که یک توافق نانوشته  کرده اند  کره  کشــور های شــورای همکاری مذا و 

یا نوشــته بــا هــم داشــته باشــند و از این بــه بعــد، مواضعشــان را با هم 

که از  کشــاندند،  کنند. پــای مصری هــا را هم بــه این ماجــرا  هماهنــگ 

این به بعد، در هر موضع گیری در برابر ایران باید هماهنگ عمل شود. 

که نشــان می دهد این ســفر در چه تاریخی انجام شده است  اســنادی 

موجود است. سعودی ها تاش می کنند که هم از قافله عقب نیفتند و 

هم تنها سراغ رابطه با ایران نروند.

کنونی، فردا بحرینی ها هم ســر خود را بــی کاه می بینند و چون  با روند 

می بینند زور عربســتان به جایی نمی رسد، زیرآبی می روند. بحرینی ها 

شکننده اند، و عربستان تنها یار غار آن هاست. 

وهابیت در عربستان سعودی رو به افول است.

که  بنابراین، شــرایط برای عربســتان خوب نیســت. باور من این اســت 

کرات جــدی نیســتند و نمی خواهنــد در برابر  ســعودی ها هنــوز در مذا

ایــران در موضع ضعف قرار بگیرند. اآلن، احســاس می کننــد در موضع 

ضعف هستند و ایران برتری خود را نشــان داده است؛ لذا، می خواهند 

مواضع خودشان را هماهنگ کنند تا بتوانند با ایران گفت وگو کنند. 



58
حۀ

صف
 /

78
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

که برای سعودی ها قوِز باال قوز است! آن ها به ما  مسئلۀ هسته ای هم 

که بیرون  گفتیم: »ما آمریــکا را  گفتند: »ما را هم مشــارکت بدهید.« مــا 

کاره ای نیســتید!« ســخنگوی ما  کــه  رفت مشــارکت نمی دهیم؛ شــما 

کرات قرار می دهیم،  گر بخواهید، ما شــما را در جریان روند مذا گفت: »ا

گر بخواهیم با شما مشارکت کنیم، فردا رژیم صهیونیستی می گوید:  اما ا

که ممکن است شما را  "ما هم هستیم." لذا، موضع ما رسمًا این است 

کره دخالت نمی دهیم.«  کره قرار دهیم، اما شما را در مذا در جریان مذا

این چیزی است که اآلن سعودی ها را به شدت نگران کرده است. 

راجع به موضع شورای همکاری، سعودی ها بعد از رفتن ترامپ خیلی 

کردند و سفر هایی به قطر و عمان انجام دادند. همین سفر اخیر  تاش 

دوره ای محمد بن سلمان سابقه نداشت. سعودی ها همیشه نسبت 

به عمانی ها به شدت بدبین بودند و هیچ وقت حاضر نشدند که عمان 

در بحث یمن میانجی گری کند. با اینکه عمانی ها در بحث یمن بهترین 

و صادق تریــن میانجــی هســتند، ســعودی ها بــه آن هــا مهلــت و فضــا 

نمی دادند. در این ســفر، محمد بن سلمان مجبور شد به عمان برود، 

کرد نزدیک به 30 میلیارد دالر  که با عمان امضا  و مجموع قراردادهایی 

گرچه، عملی نمی شود!  ارزش دارد-ا

به نظر می رسد که به رغِم اینکه سعودی ها تاش کردند روابطشان را با 

کنند، همین حاال روابط عربستان با امارات  شورای همکاری بازسازی 

شــکرآب شده اســت چون بین امــارات و عمان اختافات شــدید مرزی 

وجود دارد و این دو با هم مشکل جّدی دارند. 

لــذا، بــه رغــم تاش هــای ســعودی ها بــرای اینکــه شــورای همــکاری را 

که این شکنندگی  یکپارچه و یکدست نشان دهند، باور من این است 

در شورای همکاری بوده و خواهد بود و حتی اآلن شدیدتر شده است.
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کار دیگر از دســت ســعودی ها خارج  کــه  دربــارۀ آمریکا، به نظر می رســد 

ً اعــام 
شده اســت و آن را فرامــوش کرده انــد. وال اســتریت ژورنــال اخیــرا

کرد که ســعودی ها از آمریکا اجازه خواســته اند که از مخازن قطر و کویت 

و دیگــر کشــور های منطقه موشــک بگیرند چــون موشــک های پدافند 

، آمریکایی ها به 
ً
کم آورده اند. ظاهرا هوایی و بالستیک و تاو و پاتریوت را 

کشورهای همسایه  که از مخازن  آن ها موشــک نداده اما اجازه داده اند 

بردارند. می خواهم بگویم که اآلن روابط با آمریکا شکننده است. 

وقتی وزیر دفاع آمریکا می خواست وارد عربستان شود، او را راه ندادند. 

پشت سر آن، خالد بن عبدالعزیز، از امرای بزرگ عربستان، بیانیه داد و 

گفت: »ما در موضع گیری خود مستقل هستیم. این طور نیست که تابع 

که در همان زمان، فرستادۀ  فشــار و زور باشــیم.« اما جالب اینجاســت 

کره می کرد! دومای روسیه در ریاض داشت با سعودی ها مذا

کــج دار و مریــز  روابــط عربســتان بــا آمریــکا خــوب نیســت و شــکننده و 

اســت. ظاهرًا، ســفر ها و تاش هــای آمریکایی هــا هنوز نتوانسته اســت 

جنگ یمن برای آیندۀ محمد بن سلمان یک بحران حیاتی پدید آورده است.
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این بی اعتمادی و شکنندگی را در روابط از بین ببرد. البته، سعودی ها 

نمی توانند از زیر یوغ آمریکا و چتر امنیتی و دفاعی آمریکا بیرون بیایند، 

اما اینکه این روابط به چه قیمتی بازسازی شود به آینده مربوط است.

در مــورد روابــط بــا ســوریه، رئیــس ســازمان امنیــت ســوریه بــا همتای 

کــره داشــت و ســعودی ها چــراغ ســبز نشــان دادنــد،  ســعودی اش مذا

امــا ولیــد المعلم بــازی را بــه هــم زد و همان لحن گذشــته را نســبت به 

کار برد. علی رغم همۀ تاش ها، هیچ پیشرفتی در روابط  سعودی ها به 

که امارات،  سوریه و عربستان ایجاد نشده است. البته، به نظر می رسد 

عمان، و اردن )بدون مشورت با سعودی ها( با سوریه بسته اند. ُترک ها 

هم پیغام داده اند. 

کــه ســعودی ها از زمــان آقای  دربــارۀ روابــط بــا عراق، بــه نظر می رســد 

عبادی توسعۀ روابط را آغاز کرده اند. عراقی ها همیشه به ما می گفتند: 

»وقتی شــما نمی آیید، دیگران به ما نزدیک می شــوند. شــما بیایید تا 

دیگران به ما نزدیک نشــوند.« در زمان آقای عــادل عبدالمهدی روند 

کاظمی سرعت بیشتری پیدا  توســعۀ ارتباط برقرار بود و در زمان آقای 

کرد. 

قرارداد هــا و یادداشــت های تفاهــم زیادی نوشــته شــده و ســعودی ها 

کرده اند امــا جز در اســتان  مبالــغ زیــادی را بــرای ســرمایه گذاری تعهــد 

کــه من اطاع  کاری در عــراق انجام نداده اند. این چیزی اســت  االنبــار 

دارم. چــون انبار اســتان ُسنی نشــین، مرکز اهِل ســنت عــراق، و هم مرز 

گزارش های  کنند. در  با عربســتان اســت، توانســته اند آنجا را بازســازی 

اخیــر، آمریکایی ها می گویند اســتان االنبار اصًا زیر و رو شــده و شــکل و 

کرده اند و صنایع  کرده است. تجار ســرمایه گذاری  شمایل دیگری پیدا 

راه افتاده است. 
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اما سعودی ها نمی دانند در عراق با که طرف هستند. آنان می بینند که 

الیه های ســخت قدرت در عراق با آن ها ســازگار نیســت و هر آن ممکن 

اســت با یک تغییر همــه چیز به هم بریــزد؛ لذا، هنــوز آن اعتمــاد الزم را 

ندارند.

ق : ویژگی آقای میرابیان این است که خیلی مختصر و مفید صحبت  زور  

می کنند. در فرمایش ایشــان مطالــب تکراری نیســت، و خیلی عالمانه 

صحبت می کنند. 

کــرد. نقش  بگذریم. اختراع ماشــین چــاپ دنیای سیاســت را متحول 

افــکار عمومی پــس از آن در مقدرات سیاســی تعیین کننده شــد. وقتی 

گرفــت، توجیــه دینــِی قدرت هــای مســتبد رنــگ  سکوالریســم دنیــا را 

 اهلل )ســایۀ خدا( 
ّ

که ســلطان را ظل باخت. در ایران، از قدیم شــایع بود 

که  می دانســتند، و در قانــون اساســی زمــان پهلوی نوشــته شــده بــود 

سلطنت موهبتی الهی است که تا روز قیامت بین فرزندان ذکور خاندان 

پهلوی باقی خواهد ماند. بنابراین، توجیه کنندۀ سلطنْت خدا بود. 

یمنی ها می توانند جنگ را به داخل عربستان سعودی بکشانند.
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کشــور های غربی این هنر را  توجیه سکوالریســم چه بود؟ مردم! منتها 

کنند. عربستان  که نماد مردم را بگیرند و نهاد قدرت را حفظ  داشــتند 

100 سال است که در مقابل این روند ایستاده است. 

در ایــران، انقــاب مشــروطه شــد. یک موقعــی مشــروطۀ واقعــی بود و 

مدرس نمایندۀ مجلس ما شــد؛ یک زمان هم مشروطۀ نمایشی بود و 

اعضای مجلس را نخست وزیر و رئیس سازمان امنیت تعیین می کردند، 

 می گفتند مشروطه است. 
ً
ولی ظاهرا

عربستان سعودی بر توجیه دینی بر اساس مذهب حنبلی مبتنی بود؛ 

در نتیجه، انتخابات یا اعتراضات یا تظاهرات یا مجلس واقعی نداشت، 

امــا زندان و اعدام و ترور و شــاه داشــت. عربســتان از کجــا لطمه خورد؟ 

گذاشــت. البته،  غ هایش را در ســبد تروریســم  کــه تمــام تخِم مر از آنجا 

کار را نکــرد؛ بلکه جمع بندی اســرائیل، ارتجاع  خودش به تنهایــی این 

که باید جنگ شــیعه و ُسنی راه بیفتد و با  عرب، و آمریکایی ها این بود 

ترور به قضیه پایان داده شود. 

گــر ایــن جنــگ تروریســم بــه نتیجــه می رســید، عربســتان همچنــان  ا

می توانست با توجیه دینی جلو برود. اشتباه در این بود که آمریکایی ها 

زیاده روی کردند و خواستند از تروریسم برای ملکوک کردن اصل اسام 

کــه یک ردیف قربانــی را بچینند و  کنند. ایــن عادی نبود  هم اســتفاده 

یــک ردیــف بچــۀ 12ســاله آن هــا را بــا هفت تیــر بُکشــند و فیلمــش را در 

اینترنت پخش کنند یا از سر بریدن فیلم برداری کنند و پشت صحنه »ال 

اله اال اهلل« و »محمد رســول اهلل« بگویند. بــا این تحلیل، فکر می کردند 

قطعًا پیروز خواهند شد. 

گــر ایــران و محــور مقاومــت نباشــند، آن هــا تاریــخ را هر طــور بخواهند  ا

می نویســند. در مــورد جنــگ جهانــی دوم همین طور اســت. بر خاف 
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که می کننــد، ژاپن اصًا در جنــگ دخالت نداشــت، و مردم  ادعا هایــی 

آلمان هــم واقعًا رژیــم خودشــان را می خواســتند و پای آن ایســتادند و 

کــم آورد! آلمان یک رژیم  که آلماِن بعد از جنگ مرد  جنگیدند، طوری 

دیکتاتور ضّد مردم نداشــت و آلمانی هــا از ما بهتر جنگیدنــد، اما وقتی 

جنگ تمام شد، هیتلر را مظهر خباثت و شرارت معرفی کردند. 

این هــا امیــدوار بودنــد محــور مقاومــت بشــکند. چــرا  نشکســت؟ این 

تصمیم شــجاعانۀ حزب اهلل لبنان و ایران و ســردار ســلیمانی بود. اول، 

کــه در هر حال به نفع مردم ســوریه وارد  گرفت  حزب اهلل لبنان تصمیم 

کرده  که تروریست ها در ظاهر پرچم اسام را بلند  جنگ شود، در حالی 

بودند. بعــد، ایران هم وارد جنگ شــد. در نهایت، تروریســم شکســت 

خورد. وقتی تروریســم شکســت خــورد، وهابیــت و مذهــب حنبلی زیر 

سؤال رفت.

یکایی متقاعد شده اند که جنگ را در یمن باخته اند. صاحب نظران آمر

که باید در 100 ســال طی  اآلن، عربســتان ســعودی می خواهد پیچی را 

کند، و این ممکن نیســت! اینکه می فرمایند  می کــرد در یک دهه طی 

کابــاره راه انداخته اند عجیب نیســت؛ 30 ســال  کیلومتــری مکه  در 90 

که بــه جــده می رفتیــم زن ها ُلخــت بودنــد. ولــی آن بخش  پیش هــم 

کــه این ها یــک حکومت  کرده بود  مذهبــِی توجیه گر این شــرایط بــاور 

دینــی هســتند. سکوالریســم و بی دینی نمی توانــد با خدا پیونــد داده 

که  کنند  کنار بگذارنــد، باید چیــزی را جانشــین او  شــود. وقتی خــدا را 

گر آن چیز واقعی باشــد، ثبــات ایجاد  معمــواًل نمــادی از مردم اســت. ا

می شود.
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که  یکی از دالیل اینکه ایران 40 ســال اســت مقاومت می کند این است 

واقعــًا بخشــی از مــردم در صحنه هســتند. عربســتان نه توانســته نماد 

کنــد. این بحران  مردمی را بیــاورد و نه توانســته نماد مذهبــی را حفظ 

کــه بعیــد اســت آِل ســعود بتواننــد از آن خارج  کی اســت  بســیار خطرنا

که محمد بن ســلمان از خود نشان  شــوند-مخصوصًا، با شــخصیتی 

داده است. 

که چهرۀ دموکراتیک داشــته  کار بیاید  در این شــرایط، باید آدمی روی 

کارهــای دموکراتیــک بکند. در  باشــد، حرف هــای دموکراتیک بزنــد، و 

این شرایط، اتفاقًا باید از اهرم هایی مثل خاشقچی استفاده کرد. برای 

گذار از دوران اتکا به توجیــه دینِی حکومت به توجیه مردمِی حکومت 

باید از این شرایط اســتفاده می کردند. خاشقچی این وضعیت را درک 

کند، ولی او را با آن شکل  کرده بود و می خواســت این مسیر را تســهیل 

ُکشتند.

که در این میان دیده نمی شود مقاومت شیعه در عربستان  مسئله ای 

که کســی مطلع نشــود در  اســت. سانســور خبری شــدیدی وجود دارد 

کی بر مناطق شیعه نشین عربستان  آنجا چه خبر اســت. شــرایط هولنا

ک ســرنیزه! مناطــق شیعه نشــین  کــم اســت: حکومــت وحشــتنا حا

جنوب عربستان در مرز یمن-که مذهب اســماعیلی دارند-نیز از این 

کثریت مردم  کنیــم ا که ما قبــول  شــرایط متنفرنــد. دلیلی وجود نــدارد 

کثریت مردم عربســتان،  عربســتان حنبلی هســتند. این دروغ اســت. ا

هرچــه باشــند، حنبلــی نیســتند. بخــش عظیمــی در اطــراف شــیعۀ 

12امامی هستند؛ بخشی در مناطق و استان هایی که ذکر کردیم شیعۀ 

اســماعیلی هســتند؛ اهل حجــاز هم مالکــی هســتند؛ بنابرایــن، نباید 

حنبلی مذهب ها زیاد باشند. 
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که در عربســتان وجود دارد. رژیم عربستان در حال  این شرایطی است 

کنیم این رژیم سر  که تصور  سقوط است. بزرگ ترین اشتباه این اســت 

که این ها باقی هســتند،  جای خودش باقــی می ماند و بگوییم: »حاال 

مسئلۀ یمن را حل کنیم.« به نظر من، سیاستی که تا امروز پیش گرفته 

شده-که به بقای این رژیم کمک نشود-درست بوده است. 

کــه در یــک اســتان  امــا پاشــنۀ آشــیل منطقــه عــراق اســت. فرمودنــد 

ُکرد نشــین هم  کرده اند. در منطقۀ  سّنی نشــین، عمران و آبادی را زیاد 

کار را کرده اند. اما شیعه در همان شرایط قبلی خود باقی است،  همین 

و برای او عمران و آبادی زیادی ایجاد نشده اســت. این مســئلۀ مهّمی 

است.

میرابیان: من نکته ای را راجع به منطقۀ شرقیه بگویم. این منطقه مرکز   

کردند.  جریــان عوامّیه بود و تخریب شــد، و ســعودی ها آن را بازســازی 

از لحاظ رفاه و عمران، منطقۀ شــرقیه امروز آباد اســت و مشکلی ندارد. 

یم سعودی در منطقه است. ین تنها یار صمیمی رژ یم حاکم بر بحر رژ
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که علمــا و مراجــع تقلیــد و آدم هــای وجیه  مشــکل شــرقیه این اســت 

آنجــا عمدتــًا تابــع حــوزۀ علمیــه نجــف و )از تــرس حکومــت( به شــدت 

کســتر اســت و هر زمان  محافظه کارند؛ اما نســل جوان مثل آتش زیر خا

فرصت پیدا کند، خود را نشان خواهد داد.

رویــوران: مــن عرایضــم را در ســه بخــش مطــرح می کنم. بحث نخســت   

کم در  کمیت عربســتان اســت. انســجام در خانــدان حا انســجام در حا

هر نظام سیاســی-مخصوصًا، نظام موروثی-بســیار مهم اســت. این 

گذشته متغیر بوده است. زمانی انسجام باال بود. بعد از فوت  شرایط از 

عبدالعزیــز، اختافاتی پیش آمــد و به نوعی  کودتا شــد. فیصل وقتی به 

مصر رفته بود کشته شد. خالد هم ُمرد. 

عبداهلل با توافقی این خاندان را جمع و بیــن 36 فرزند عبدالعزیز توازن 

کرد. خــودش دو ولی عهد، یکــی از این و یکی از آن خانــدان، قرار  ایجاد 

کمیت برگردد.  داد. تاش او بر این بود که انسجام به حا

کار آمــده، تمام رفتار هــا در جهت بر  که ملک ســلمان روی  امــا از زمانی 

هم زدن این انسجام بوده اســت. بازداشت شاهزادگان، مصادرۀ اموال 

کــه محمد بن  آن هــا، و مســائلی از ایــن قبیل نشــان دهندۀ این اســت 

کرده اســت. او  کم ایجاد  ســلمان باالترین میزان تنش را در خاندان حا

کرده است،  حتی بزرِگ خاندان عموی خودش )احمد( است را زندانی 

کــه چنیــن چیــزی در جامعــۀ ســّنتی عربســتان و در خاندان  در حالــی 

کم اصًا متعارف نیست.  حا

کم  محمد بن ســلمان میزان درگیری، تنش، و رقابــت را در خاندان حا

کمیت بــه یک متغیر  بــاال برده اســت. در آیندۀ عربســتان، انســجام حا

که اآلن، شاهزاده های زیادی در  اساسی تبدیل می شود. جالب اســت 
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خارِج عربستان )انگلیس، فرانس، هلند( علیه نظام این کشور صحبت 

می کنند. 

که بحرینی اســت، می گفــت: »ما هر یکشــنبه در  آقای ســعید شــهابی، 

لندن در مقابل ســفارت عربستان جمع می شــویم تا به ِاشغال بحرین 

کــه ما هر هفتــه آن هــا را می دیدیم و با  کنیم.  خانــواده ای بود  اعتــراض 

کرده بودیــم. یک بار از آن ها پرســیدم: "شــما  آن ها ســام وعلیک پیــدا 

بحرینی هستید؟" گفتند: "نه، ما سعودی هستیم."  بعد، متوجه شدم 

ایــن خانــم همســر ملــک عبــداهلل اســت، و آن دو دختر دختــران ملک 

که به دولت ســعودی اعتــراض می کنند!« این نشــان  عبداهلل هســتند 

کمیــت درگرفته اســت. این اختاف  کــه اختاف زیــادی در حا می دهد 

می تواند در آینده یک متغیر بسیار مهم و تأثیرگذار باشد.

کمیت نبود  محمد بن سلمان به دنبال مشروعیت از طریق انسجام حا

بلکه می خواست جنگی با عنواِن طوفان قاطعیت راه بیندازد و خود را 

در جنگ به عنوان یک قهرمان معرفی کند اما به این نتیجه نرسید!

یر، برای نجات منافع خود در جنگ یمن به عمان رفت. محمد بن سلمان، ناگز
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نکتۀ دوم دربارۀ جامعۀ عربســتان است. جامعۀ عربستان یک جامعۀ 

ســّنتی اســت. در جامعــۀ ســّنتی، بــه دلیــل اینکــه نهاد هــای ســّنتی 

گرفته اســت،  کامــًا بــا آن هــا خــو  کمیــت  شناخته شــده هســتند و حا

مدیریت جامعه خیلی آسان است. 

در جامعۀ بدوی، قبیله و عشــیره نهاد اصلی اســت. شــاید بهترین فرِد 

خاندان آِل ســعود بــرای مدیریت ســّنتی جامعه ملک عبــداهلل بود. در 

گارد ملی، او از هر قبیله چند صد نفر را جذب و با تمام شــیوخ و عشــایر 

کرده بود. به هر حال، چون جامعۀ سّنتی  ارتباط بســیار نزدیکی ایجاد 

کمیت تعریف شده و شناخته شده بود، مدیریت آن هم خیلی  برای حا

آسان بود. 

امــا اآلن تحوالتــی جــّدی بــه طــور طبیعــی در دنیــا در جریان اســت، و 

عربستان هم نمی تواند مستثنا باشد-از همین بحث موبایل و فضای 

مجازی گرفته تا مسائل دیگر. چند روز پیش، دادگاه برای خانمی فقط 

کــرد. در خیابان،  کــه یک توییــت زده بود حکــم قتل در مــأ عام صــادر 

کند، و او فریاد  که ســر او را از تن جدا  گرفته بود  کسی شمشیر در دســت 

مــی زد: »من فقط یــک توییــت زده ام!« نزدیــک به یک ربع بیــن مردم 

گفت وگــو بود، تــا اینکــه توانســتند او را از پشــت بگیرنــد و ســرش را جدا 

کننــد. اآلن، عدۀ زیــادی به خاطــر اظهارِ نظــر در فضای مجــازی دربارۀ 

جنبش هــای مطالبۀ حقــوق زنــان و رانندگــی و... در زندان انــد. البته، 

بخشــی از این مســائل در دورۀ محمد بن ســلمان حل شده اســت، اما 

اینکه به خانم ها مجوز رانندگی بدهند کافی نیست. 

گام های  عربســتان در انتقــال از یک جامعۀ ســّنتی بــه جامعۀ الییــک 

زیــادی برداشته اســت. بی حجابــی در جامعــۀ عربســتان خیلــی زیــاد 

است-البته، فضای مکه و مدینه این اجازه را نمی دهد. نکته ای که در 
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کنار این تحول هست و کنترل شده هم نیست و نظام توان کنترل آن را 

که به دلیل ســرعت فرآیند مدرن شدن، سفر به خارج  ندارد این است 

گذشــته، ســفرها محدود بود، و یک نفر  هم خیلی زیاد شده اســت. در 

کثر تا لبنان و سوریه و مصر می رفت؛ سعی می کردند به محیط های  حدا

کانادا،  ســفر زیاد  گرفته تا اروپــا و آمریکا و  همگون برونــد. اآلن، از ترکیــه 

شده است. متأسفانه، در ســفر های خارجی آدم های بی حجاب را زیاد 

می بینید. شــدت تحوالت بســیار باالســت، و عدم تســلط نظام بر این 

تحوالت یک خطر بالقوه برای آنان  است.

کــه نظام در  که وجود دارد بحث فســاد اجتماعی اســت،  نکتــۀ دیگری 

برآمدن آن نقش دارد. در گذشــته، اداره ای برای امر به معروف و نهی از 

منکر داشتند؛ اآلن، سازمان تفریحات جایگزین سازمان امر به معروف 

کارش در واقــع امــر بــه منکــر اســت: مانکــن می آورند،  کــه  شده اســت، 

خواننده می آورند، رقاصه می آورند، هنرپیشــه می آورند، و جشــن های 

فرهنگی برگزار می کنند. 

ید: »من به اتحادیه عرب برگردم یا اتحادیۀ عرب به من برگردد؟« یه می گو سور
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اختاف بر ســر این مسائل زیاد است. یادم هســت که یکی از روحانیان 

گفــت: »دارد اختــاط بین پســر و دختر صــورت می گیرد.  بزرگ وهابــی 

گفتند: »اشکالی  ع است.« در جواب او  این ها فسق و فجور و خاف شر

ندارد«! روحانیت هم با محمد بن ســلمان با سر به پایین می آید. این 

نکته بســیار مهم اســت. فســاد از باال به پاییــن با تحــوالت اجتماعِی از 

پایین به بــاال فرق می کند. در عربســتان، هــر دو، ماننــد دو لبۀ قیچی، 

گســترده قــرار داده اند. این تحــوالت، به  جامعــه را در معــرض تحوالت 

کمیت بر آن، می تواند به خطر تبدیل شود. دلیل عدم تسلط حا

کردند.  آقای میرابیان به سیاســت های منطقه ای و بین المللی اشــاره 

کرد  بعــد از انقاب ایران، عربســتان شــورای همــکاری را ایجــاد و تاش 

کــردن شــورای همــکاری جبران  کمبود تــوان و قــدرت را بــا جمعی  کــه 

کنــد. اآلن، شــورای همکاری بــه کل از هــم پاشیده اســت: اختاف بین 

عربستان و قطر هنوز وجود دارد، و امارات هم در برقراری ارتباط با رژیم 

صهیونیستی یا توافق با ترکیه و سفر به ایران خودسر عمل می کند. 

گهانی و برنامه ریزی نشده بود. اجاس  سفر اخیر محمد بن ســلمان نا

که این کشورها را  گهانی بود. عربســتان به دنبال این اســت  اخیر هم نا

یک بار دیگر جمع کند، ولی بعید است که چنین اتفاقی بیفتد. 

در یمــن، امارات، بــرای اینکه امتیــازی به انصــاُر  اهلل بدهــد، یک باره از 

که  کرد تــا آن هــا احســاس نکنند  مناطــق حدیــده و تعــز عقب نشــینی 

امارات دشــمن اســت و ابوظبی و دوبی را با موشــک بزنند. در جنگ، 

که با  کیلومتر عقب نشــینی خیلی مهم اســت، آن هم در جبهه ای   100

تاش زیادی توانســتند به آنجا برســند و دســت باال را هم در آن جبهه 

کویت و  داشــتند. در همیــن اجاس اخیــر، بعضی هــا-از جمله، امیــر 

پادشــاه عمان-نیامدنــد. محمد بن ســلمان، به رغــم اینکه خودش 
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کشور برگزار  کرد، نتوانست اجاس را با ســران شش  کشور ســفر  به پنج 

کند.

غربی هــا دربــارۀ آلزایمر ســلمان و اینکــه او افراد را درســت نمی شناســد 

گزارش های زیادی منتشر کرده اند-مخصوصًا، منابع آمریکایی در این 

زمینه صحبت های زیادی دارند. 

جایگاه منطقه ای عربســتان در قالب شورای همکاری و اتحادیۀ عرب 

کردند و  تقریبًا از بین رفته اســت. عربســتان و قطــر آن همه پول خــرج 

که مؤســس اتحادیــۀ عرب اســت، بیــرون انداختنــد. اآلن،  ســوریه را، 

شرایط عوض شده است: نه توان ریخت وپاش دارند، نه تسلط 10 سال 

پیــش را بــر اتحادیۀ عــرب دارنــد. اآلن به ســوریه می گویند بــه اتحادیۀ 

عــرب بازگــردد، امــا ســوریه می گویــد: »مــا بــه اتحادیــۀ عــرب بازگردیم، 

کــه جایــگاه این هــا در  یــا اتحادیــۀ عــرب به مــا؟« ایــن نشــان می دهد 

کــه ابــزاری در اختیارشــان بود، چــه وضعی  ســازمان های منطقه ای، 

پیدا کرده است.

گفتنــد. واقعًا،  کامــل  مســائل یمــن را آقــای مهرابیــان تقریبــًا بــه طــور 

مأرب نقطۀ تحول جنگ اســت. یکسره ســازی جنــگ در داخل یمن و 

ک عربستان نقطۀ تحول است. اآلن،  گسترش احتمالی آن به داخل خا

کننــد وارد  گر  اراده  انصــاُر اهلل در چنــد صد متری شــهر مأرب هســتند و ا

که  گفتند-به دنبال این هستند  که  شهر می شــوند؛ ولی-همان طور 

خون ریزی نشود. انصاُر اهلل به دنبال توافق است.

کمــر عربســتان را بشــکند. ارتبــاط یمنی هــا بــا  جنــگ یمــن می توانــد 

کامــًا تعریف شــده اســت،  اســماعیلی های جنــوب عربســتان از قدیــم 

و این هــا خــود را عمــوزادۀ همدیگــر می داننــد؛ لــذا، در بخشــی از ایــن 

که وارد عربســتان شــوند.  اســتان ها، برای یمنی ها خیلی راحت اســت 
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که اســماعیلی ها هستند  گلوله به جا هایی  تا اآلن، انصاُر اهلل حتی یک 

کردند هیچ خون ریزی ای اتفاق نیفتد. یمنی ها  پرتاب نکردند و سعی 

کار را نکردنــد و فقــط پایگاه های  حتی نســبت به ســعودی ها هم ایــن 

نظامی و فرودگاه ها را هدف قرار دادند.

 از دست داده است.
ً
یم سعودی مشروعیت دینی خود را کامال رژ

که با عربستان رابطۀ هم پیمانی  نکتۀ دیگر بحث آمریکا و غرب اســت، 

داشتند. آن ها به عربستان کمک می کردند و امکانات می دادند. اآلن، 

گذشته وجود  گفتمان عربستان برای غرب قانع کننده نیست و ارتباط 

ندارد. این ارتباط در سطح نظامیان و نهاد های نظامی نهادینه است 

امــا در ابعاد سیاســی دچــار چالش جــدی شده اســت. نمایش هایی از 

قبیل ســفر مقامات عربســتان به چین و روســیه هم معــادالت را تغییر 

نمی دهــد. از لحاظ تصویر بیرونی، اینکه عربســتان مســتقل اســت و از 

گویای واقعیت نیست؛ لذا،  غرب روگردان شــده و به ســوی شــرق رفته 

اختاف بیــن غرب و محمــد بن ســلمان روزبه روز بیشــتر خواهد شــد. 

البته، دخالت غرب در تغییر افراد در عربستان به راحتی اتفاق نمی افتد، 

اما این دخالت می تواند به صورت عمومی اتفاق بیفتد. 

کمیت، هم  که عربســتان هم در ســطح حا همۀ این ها نشــان می دهد 

در ســطح تحوالت ســریع اجتماعی، و هم در سطح سیاست خارجی و 

هم پیمانی های منطقه ای آبستن حادثه است.

میرابیان: دربارۀ حجاب، در گذشته هم این ممنوعیت نبود، ولی در مکه   

و مدینه و استان های قسیم )که مرکز وهابیت است( رعایت می شد.
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رویوران: بیشــترین تعداد داوطلب برای جنگیدن با داعش در سوریه از   

همین قسیم بود!

که مذهــب فقهی زیدی ها  میرابیان: مطلــب دیگِر قابِل توجه این اســت   

حنفی است، اما انصاُر  اهلل سیاستی دارد که بهانه دست عربستان ندهد. 

دو-سه میلیون نفر یمنی در عربستان زندگی می کنند. اتفاقًا، از زمانی که 

انصاُر  اهلل شــهر ها را بمبــاران می کنند، احترام ســعودی ها به یمنی های 

کن  کن عربســتان-از روی ترس-بیشتر شده اســت. یمنی های سا سا

عربستان به یمن رفت وآمد و پول منتقل می کنند. 

در گذشــته، مردم عربستان بابت سفر هایشــان به آمریکا و اروپا معروف 

بودند. بعد از آمدن محمد بن ســلمان و لغو قانــون همراهی با محارم، 

زنان و دختران بدون شوهرانشان به خارج می روند. قبًا نمی توانستند 

بدون َمحرم از یک استان به استان دیگر بروند اما اآلن به خارج از کشور 

هم می روند. این تحول جدیدی است.

یر سؤال رفته است. یسم ز امروز، وهابیت و مذهب حنبلی به دلیل حمایت از ترور
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رویوران: جامعۀ عربســتان جامعۀ رفاه اســت. دولت واقعًا ریخت وپاش   

زیــادی در داخــل می کنــد. مهم تریــن فروشــگاه  در عربســتان بــن داود 

نــام دارد. هر زمــان آنجا بروید، شــلوغ اســت. مــردم پول دارنــد و خرید 

می کننــد. امــا ایــن رفــاه ســبب ایجــاد مشــکات و تنوع طلبــی جامعه 

شده اســت. هر ســفر خارج بر جامعــه و رفتار مــردم اثر می گــذارد. ظاهر 

کامًا پوشیده است، اما زیر این پوشیدگی متأسفانه مفاسد  عربستان 

زیادی وجود دارد!

گفته شــد. من چند نکتــه اضافه می کنم.  کاظــم زاده: حرف هــای خوبی   

کــه بقــای آن در داخــل و خارج  عربســتان از معدود کشــور هایی اســت 

کشــور  کــه منجر به بقای این  کامًا به هم پیوســته اســت. انگار عواملی 

می شــوند دو روی یــک ســکه هســتند، آن هــم بــا ایــن همــه تناقض و 

کردنــد. در بین این  که دوســتان به درســتی بــه آن ها اشــاره  تعارضات، 

گســترده ای  که اتفاقًا به هر دو شــوک  کلیدی بودند،  عوامــل، دو عامل 

کــه رژیــم ســعودی تــا اآلن  وارد شده اســت. زلزلــه ای در عوامــل بقایــی 

که به ویرانی تبدیل  داشــت روی داده است، اما شــدتش آن قدر نبوده 

شود و در حّد یک شوک بوده است. 

اتفاقًا، این جور شــوک ها بعضی مواقع نقش مثبتی ایفــا می کند. وقتی 

زلزلــه عمیــق و غافلگیرکننده باشــد، مثــل انقــاب ایــران، در مقابل آن 

کــرد: موج ســونامی می آیــد و همــه را زیر می گیــرد! ولی  کاری نمی شــود 

گر طرف باهوش باشــد، می تواند جلوی  کم باشــد، ا وقتی شــدت زلزله 

ویرانی های بعدی را بگیرد و آن را به فرصت تبدیل کند. 

که  کــه می خواهم بگویم همین جاســت. درســت اســت  نکتــۀ ظریفــی 

به عربســتان شــوک وارد شــد، اما همین شــوک آنــان را قدری بــه تکاپو 
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انداخت که جلوی اتفاقات بعدی را بگیرند. این نکته ای است که باید 

گر بیش از اندازه به زلزله ای که فکر می کنیم در  به آن بیشتر دقت کنیم. ا

آنجا روی خواهد داد خوش بین باشیم، حریف را دسِت کم گرفته ایم.

که محمد بن سلمان دستی  کردند  آقای میرابیان هم به زیبایی اشاره 

کرد، ولی وقتی دست خالی برگشت، سریع دست به کار  به سوی ما دراز 

کنــد. آن ها از این هشــدار  که همه را علیه نیروهای مترقی بســیج  شــد 

گمان  کار هــا، به  کرده انــد. ســعودی ها در این  ســیگنال هایی دریافــت 

خودشــان، همیشــه دســت برتــر را داشــته اند. اینکــه آمریــکا و غــرب و 

کنند روش همیشــگی آ ن هاســت: پول می دهند و  اســرائیل را تحریک 

که چه پیشــنهاد هایی به  تحریک می کنند. در مواردی، رو شده اســت 

کشور های دیگر داده اند-به خصوص، به آمریکا تا علیه ایران وارد عمل 

شود. در واقع، ترامپ آن ها را یک بار لو داد.

گر از این منظر به مسئله نگاه کنیم، شوکی که به عوامل خارجی بقای  ا

کشــف شد. می دانیم  که در عربستان نفت  ســعودی وارد شــد این بود 

که اصًا ســعودی ها به دنبال نفــت نبودنــد. آن ها به دنبــال آب بودند 

کنند. حســب  و شــرکت هایی را آورده بودنــد که منابع آب را شناســایی 

کشــف شــد. جنگ جهانی  اتفاق، در دهۀ 1930 م.، در عربســتان نفت 

کــه اتفاق افتــاد، اهمیت نفت برای قدرت های بزرگ آشــکار شــد،  دوم 

کــرد. دیــدار معروف  و جایــگاه عربســتان هــم برای آن هــا اهمیــت پیدا 

عبدالعزیز و روزولت در عرشــۀ آن کشتی معروف هنوز هم از رویداد های 

کــه روابط عربســتان و آمریــکا را برای چند  تاریخی و نقاط عطف اســت 

دهــه شــکل داد. موضوع تفاهــم عبدالعزیــز و روزولت مبادلــۀ امنیت و 

کند، و متقابًا،  نفت بود: قرار شــد عربســتان نفت غرب آمریکا را تأمین 

آن ها امنیت عربستان را تأمین کنند. 



76
حۀ

صف
 /

78
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

کم کم شــوک هایی به  این فرمول ادامه داشــت، تا اینکــه از دورۀ اوباما، 

که در روابط آمریکا و عربستان  آن وارد شد. شاید خیلی ها دربارۀ تنشی 

ایجاد شــد مبالغه  کنند، اما مســئلۀ مهــم در این میــان همچنان نفت 

گفته  بود! در آمریکا، در راستای همراه شدن با تحوالت بین المللی )که 

گلخانه ای با تهدید  گاز ها ی  کرۀ زمین به دلیل افزایش  می شود امنیت 

جــّدی مواجه شده اســت و آمریــکا، بــه عنــوان بزرگ تریــن تولیدکنندۀ 

گلخانــه ای، مکلف به همکاری دراین باره اســت( دربارۀ نفت و  گاز های 

انرژی یک تغییر پارادایم انجام شد. 

عربستان 100 سال از تحوالت اجتماعی جهان عقب مانده است.

در ایــن زمینــه، در آمریــکا دو رویکــرد مختلــف وجــود دارد: دموکرات ها 

کــه بایــد از منابع  همــراه و همگام انــد چون  بــه ایــن نتیجه رســیده اند 

انــرژی فســیلی دور شــوند و ســراغ انرژی هــای تجدید پذیــر برونــد؛ امــا 

جمهوری خواهان، به دلیل ارتباط با شرکت های نفتی، نه تنها شدیدًا 

گام هم به پیش رفته اند. )در دورۀ  مقاومت نشــان می دهند بلکه یک 

کردند و بدعت های ناهنجاری به  ترامپ،  در این عرصه ســرمایه گذاری 

جا گذاشتند.( 

در دولــت کنونی، آقــای بایدن قوی تریــن دیپلماتش را-کــه جان کری 

کرد. دولــت آمریــکا به تازگی به  بود-بــه وزارت محیط زیســت منصــوب 

معاهدۀ پاریس هم برگشته است. به نظرم، این تغییر نگاه و رویکرد آمریکا 

راجع به نفت و انرژی های فسیلی بر روابطشان با عربستان اثر گذاشت.

که شــاید دولت  کــه در این زمینــه وجــود دارد این اســت  نکتــۀ ظریفی 

بایدن هم به سرنوشــت دولت ترامپ دچار شــود و چهارساله باشد. در 
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کار می آیــد عمومًا دو  که بر ســر  ســّنت سیاســی آمریکا، رئیس جمهوری 

گذشــته، این سّنت در بیشتر اوقات رعایت  دوره در قدرت می ماند. در 

شده بود. این سّنت در مورد ترامپ شکسته شــد، و این احتمال برای 

بایدن هم وجود دارد.

جمهوری خواهان از اآلن به شدت برای انتخابات 2024 م. برنامه ریزی 

می کننــد، و خــوِد ترامــپ به شــدت تمایــل دارد  کــه برگــردد. انتخابــات 

کــه ســیگنال مهّمــی اســت، ســال آینــده برگــزار  کنگــره،  میــان دوره ای 

می شــود. مبارزات انتخابات میان دوره ای از اآلن به طور آهسته شروع 

گــر در این فاصلــه اتفاقی برای ملک ســلمان بیفتــد، زمینۀ  می شــود. ا

احیای بحران جانشینی در عربستان فراهم می شود. 

گــر ایــن اتفــاق در دورۀ دموکرات هــا بیفتــد، احتمال اینکــه محمد بن  ا

گر  کم خواهد بود، اما ا کند خیلی  سلمان بتواند این بحران را مدیریت 

این دوره طوالنی شود و به دورۀ جمهوری خواهان برسد، این پشتوانه 

را خواهد داشت. 

بخش مهّمی از جمعیت عربستان شیعه اند و همواره سرکوب شده اند.
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البتــه، بــا اینکــه روابط آمریــکا با عربســتان ضعیــف شده اســت، چیزی 

کــه ایــن خــأ را بــرای ســعودی ها-و به خصــوص، شــخص محمــد بن 

سلمان-ُپر کرده است برقراری رابطه با اسرائیل است. من معتقدم که 

سرویس های اطاعاتی-امنیتی اسرائیل محمد بن سلمان را به شدت 

حمایت می کننــد. تــا اآلن هم او بــا اتکا به این ســرویس ها توانســته به 

بقای خود ادامه دهد. به احتمال زیاد، از این به بعد هم این حمایت ها 

ادامه خواهد داشت.

که تــا اآلن به عنوان عامــل بقای خانوادۀ ســعودی عمل  نکتــۀ دیگری 

می کــرد و بعــد از این می توانــد به عامــل تضعیف تبدیل شــود تضعیف 

که  کًا مذهب در خاندان سعودی است. زمانی  جایگاه علمای سّنی و 

گذاشته شــد، معامله ای بین سیاستمداران و  بنای حکومت سعودی 

گرفت، و قدرت بین آِل سعود  روحانیان )یا سیاســت و مذهب( صورت 

و آِل شیخ تقســیم شــد. به موازات معاملۀ نفت در برابر امنیت )که یک 

کرد(، در  تحول عمــده در عرصۀ خارجی بود و به بقای حکومــت کمک 

داخل هم تقسیم قدرتی بین دین و سیاست صورت گرفت. 

در دورۀ محمد بن سلمان، سیاست دارد بر مذهب احاطه پیدا می کند 

کنش هایی به دنبال  کنار می زند. تصور می شد این تغییر وا و مذهب را 

داشــته باشــد و زمینه های مشــروعیت داخلی خــوِد بن ســلمان را هم 

تضعیف کند. 

اما باز هم نتیجه به این بستگی دارد که معادله چه طور بچرخد. گفتیم 

که در عرصۀ سیاســت خارجی، وقتی حمایت های آمریکا ضعیف شــد، 

کــه در عرصۀ  کرد. اآلن، پرســش این اســت  ورود اســرائیل آن را جبــران 

کند.  کســی می خواهد  خأ تضعیف مذهــب را ُپر  سیاســت داخلی چه 

که چیزی بتواند این خأ را به نفع محمد بن سلمان  به نظر نمی رســد 
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کند. به لحــاظ نظری، زمینه هــای تضعیف بقای خانــدان و محمد  ُپر 

بن سلمان وجود دارد، اما اینکه زمینه های بالقوه به بالفعل شود هیچ 

چارچوب مشــخصی ندارد. در این زمینه، برخی عوامل نامعلوم نقش 

گر مــرگ ســلمان در دورۀ  گفتم، ا بیشــتری دارنــد؛ مثــًا، همان طور  کــه 

کند،  دموکرات ها اتفــاق بیفتد و زمینه را برای بحران جانشــینی فراهم 

احتمال اینکه زمینه های بالقوه فعال شوند وجود دارد. چرا؟ به خاطر 

اینکه انتقال قدرت اخیر در خاندان سعودی در زمان جمهوری خواهان 

صورت گرفت، و در آن زمان، کسانی مثل ترامپ و نتانیاهو پشت محمد 

کودتای سفید  که زمینه را برای  کردند  کمک  بن ســلمان بودند. آن ها 

گفت این  کنند. در این مقطع، شــاید بتــوان  در داخل خانــدان فراهم 

پشــتوانه ها وجود ندارد. اینجا بعضی از تعبیِر شــانس و تقدیر استفاده 

می کنند. به نظرم، مهم ترین عامل تعیین کننده همین است. 

که بین جنگ یمن  من از همان ابتدا به این جمع بندی رســیده بودم 

گر  کامًا آشــکاری وجــود دارد. ا و بحران جانشــینی در ســعودی ارتباط 

جنــگ یمن نبــود، محمد بــن ســلمان نمی توانســت در ایــن موقعیت 

گر اآلن محمد بن ســلمان در  قرار بگیرد. جنگ یمن بــه کمک او آمد. ا

کــه فکر می کند جنگ  فکر پایان جنگ یمن اســت، به این دلیل اســت 

کارکرد خود را حداقل برای شــخص او داشته اســت. درست است  یمن 

که میلیارد هــا دالر به خزانۀ دولتی خســارت وارد شــد و صد هــا هزار نفر 

کشــته شدند، اما جنگ برای شــخص ایشــان مفید بود. از نظر ایشان، 

که حّس انسان دوستی دارند  کســانی  انگار اصًا اتفاقی نیفتاده اســت. 

که  می گویند این اتفاقــات بد بوده اســت؛ اما برای محمد بن ســلمان، 

داعیــۀ کســب قــدرت بــه هــر طریــق ممکــن را دارد، ایــن اتفاقــات باید 

می افتاد و طبق برنامه هم اتفاق افتاد.
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کمک محمد بن سلمان آمده است-و شاید بتوان  که به  نکتۀ دیگری 

که عربستاِن محمد  گفت از خأ های محور مقاومت اســت-این اســت 

کارکرد های منفی اش در داخل و خارج، بسته های  بن سلمان، با تمام 

کرده اســت. شــاید ما  فریبنده ای مثل طرح 2030 یا طرح نئوم را مطرح 

بگوییم ایــن طرح ها قابِل اجرا نیســت، ولــی این ها بــرای افکار عمومی 

کامًا غرورآفرین است. اینکه سعودی  داخلی )به خصوص، قشر جوان( 

از شرکت های مایکروســافت و فیس بوک ســهام بخرد برای نسل جوان 

گر از این منظر نگاه  عربستان کامًا جذاب و فریبنده و حامی پرور است. ا

کنیم، طرف داران محمد بن سلمان حتمًا در داخل بیشتر هم می شود. 

کــه او حمایــت علمــای ُســنی را از دســت می دهــد، ولــی  درســت اســت 

حمایت بخشی از نسل جوان را کسب می کند. این متغیری است که ما 

شاید به آن توجه نکنیم. ما داریم جامعۀ خودمان را می بینیم. اآلن چه 

کسی با نسل جوان بهتر ارتباط برقرار می کند؟ چه کسی دارد افکار نسل 

جوان ما را هدایت می کند؟ همین را در عربستان در نظر بگیرید.

یت پایگاه داخلی خود آغاز کرد. محمد بن سلمان جنگ یمن را برای تقو
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که مدعی  از آن طرف، وقتی قتل جمال خاشقچی اتفاق افتاد، کسانی 

گرفتند: از  حقوق بشــر و آزادی بودند در معرض انتخاب دشــواری قــرار 

یک طرف نقض حقوق بشر صورت گرفت، و از طرف دیگر منافع تجاری 

کــدام را باید انتخاب می کردنــد؟ اغلب دومی را  و اقتصــادی در راه بود. 

که-حداقل، در  کشــوری اســت  کردند. مکرون رئیس جمهور  انتخاب 

ادبیات غربی-مدعِی مهد آزادی اســت و ادعای حقوق بشر دارد، ولی 

همین مکرون پیش قدم شد و محمد بن سلمان را از پیگرد قضایی که 

بعد از قتل خاشقچی برای او ایجاد شــد نجات داد. چرا؟ چون محمد 

کار، مکرون راه را بــرای دیگران هم  بن ســلمان از او ســاح خرید. با این 

باز  کرد.

فساد اجتماعی در عربستان به طور گسترده توسعه یافته است.

حکومــت ســعودی بســته هایی را تحــت عنــوان طــرح نئــوم یــا طــرح 

کــه میلیارد هــا دالر پــول در آن هاســت. ایــن  کرده اســت  2030 آمــاده 

برای شــرکت ها و ســرمایه گذار ان جذاب اســت. در انتخــاب بین منافع 

اقتصادی و ارزش های سیاسی، همیشــه دومی را قربانی اولی می کنند 

و منافع را ترجیح می دهند. 

کنیم، خیلــی نمی توان به  گــر بخواهیم از ایــن منظر نگاه  در مجموع، ا

عوامــل بی ثباتــی داخل عربســتان دل بســت. محمد بن ســلمان یک 

گر این مرگ زود  پاشنۀ آشــیل دارد، و آن هم زمان مرگ پدرش اســت. ا

که من  اتفــاق بیفتد، احتمــااًل او بــه دردســر می افتــد چون-تا جایــی 

بررسی کردم-کنار آمدن با این مسئله برای دولت بایدن خیلی سخت 

خواهد بود.
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رویــوران: در عربســتان ســعودی، بــه دلیــل اینکــه وهابیــت و دیــن از   

پایه های نظام است، دین گریزی جامعه خیلی باالست. جوان ها کامًا 

سکوالرند. من جوان های ســعودی را در جا های مختلف دیده ام؛ این 

گرایش در آن ها به شدت باالست. 

که با هــوش مصنوعــی اداره  شــهر نئوم اولین شــهر جهــان خواهد بــود 

می شــود و الگوی جدیدی از شــهر های آینده را مطــرح می کند. ممکن 

اســت این طــرح غرورآفرین باشــد، امــا چشــم انداز 2030 تــا در عمل به 

رفاه مردم منجر نشود نمی تواند خیلی دوام بیاورد. اآلن به عنوان یک 

که نظــام به آن ســوی حرکت می کنــد و غرورآفرین  مقصد مطرح اســت 

گــر بــه نتیجــه نرســد یــا دولــت نتوانــد ســرمایه گذاری های  اســت، امــا ا

کارکرد  پیش بینی شــده را برای آن انجام دهد، بســیاری از این شــعار ها 

معکوس پیدا می کند.

گزینۀ نظامی را علیه ایران  گر، به احتمال یک در هزار، بخواهند  ق: ا زور  

که  کرد؟ افغانستان  کار بگیرند، از چه کشورهایی می شــود استفاده  به 

زمان مرگ ملک سلمان تعیین کنندۀ سرنوشت محمد بن سلمان است.
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کســتان بــه دلیل مســائل داخلی چنین  فعًا چنیــن ظرفیتی ندارد. پا

ظرفیتی را ندارد. ترکمنســتان همین طور. جمهوری آذربایجان و ترکیه 

هــم همین طــور. هرکــدام از این ها وارد این عرصه شــوند دچار مشــکل 

خواهند شد. 

گر بخواهد وارد شــود بایــد از نیروی  می ماند آمریکا و اســرائیل. آمریــکا ا

کند و امکانات و تســهیات هــم دارد، منتها باید  دریایــی اش اســتفاده 

گــر اســرائیل بخواهد  دیــد حســاب هزینه-فایــده اش چه طــور اســت. ا

کشــور های مرتجع عرب وارد می شــود؛  کند، از طریق همکاری با  عمل 

بنابرایــن، من فکــر می کنم هشــدار ســردار رشــید درســت و واقع بینانه 

بوده است.



دکتر محمدحسن زورق 

هویت، انسان، خدا
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گر بخواهیم  بسم اهلل الرحمن الرحیم. موضوع بحث من هویت است.ا

که »ما  کنیم، با این پرســش روبه رو می شــویم  در مــورد هویت صحبت 

ِکـــی در  کیســتیم؟« به دنبال آن، پرســش دیگری مطرح می شــود: »ما 

تاریخ زاده شدیم و چه وقت متولد شدیم؟« 

کنیم، باید به این ســؤال پاســخ  گر بخواهیــم در مورد هویــت صحبت  ا

که به ذهن مــا می آید این  کیســتیم. اولین پاســخ بدیهــی  که ما  دهیم 

گر ما در  که ما موجود هســتیم. در این واقعیت تردیدی نیست. ا است 

اینکه وجود داریم تردید داشــته باشــیم، دیگر پرســش از هویت مطرح 

نمی شود و نمی پرسیم که ما کیستیم. سؤال از هویت بعد از قبول اصِل 

وجود است. ما موجودیم!

جامعــۀ موجودات به دو جامعــۀ موجودات زنده و موجــودات بی جان 

تقســیم می شــود. ما جزء جامعۀ موجودات زنده هســتیم. موجودات 

کثــر موجــودات  زنــده خودشــان بــه دســته هایی تقســیم می شــوند. ا

کمی هم دوزیســت هســتند. ما از  زنده آبزی، تعدادی هوازی، و تعداد 

گونه های جانوری  هوازیان هستیم. بخش عمدۀ هوازیان، سه چهارِم 

هــوازی، حشــرات هســتند. مــا از حشــرات نیســتیم بلکــه شــاخه ای از 

پستانداران هستیم. 
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موجودات زنده نیازها و تمایاتی دارنــد. وقتی نیاز به وجود بیاید میل 

به رفع نیاز به وجــود می آید، میل به رفع نیاز انگیزه ایجاد می کند، و آن 

که موجــودات زنده یک  گفت  انگیزه به اقدام منجر می شــود. می توان 

سلسله نیاز و در پیوند با آن ها یک سلسله تمایل دارند. 

یم تردید کنیم. در هرچه تردید کنیم، نمی توانیم در اینکه وجود دار

همــۀ حیوانــات، از جملــه انســان، یک دســته نیازهــا و تمایــات دارند 

که اســمش را نیاز هــا و تمایــاِت زیســتی می گذاریم چون برای زیســتن 

کســیژن، آب، غذا، استراحت، امنیت،  ضروری هســتند-مثل نیاز به ا

و تولیِد مثــل. از این جهت، ما یک حیوان هســتیم و بــا حیوانات دیگر 

کرگدن، همــه، این نیازها  تفاوتی نداریم. انســان و مــوش و سوســک و 

را دارنــد و تمایل به رفع ایــن نیاز ها را هــم دارند. این نیاز هــا و تمایات 

دو ویژگــی دارنــد: )1( عمومــی هســتند و بیــن انســان و بقیــۀ حیوانات 

مشترک اند، )2( سیری پذیرند و در یک نقطه اشباع می شوند.

کــرۀ زمیــن را در ریــۀ خودمــان جمــع  کســیژن تمــام  مــا نمی خواهیــم ا

کنیــم؛ عــاوه بر اینکــه ممکن نیســت، مطلــوب و مفید هم نیســت. ما 

نمی خواهیم آب همۀ اقیانوس ها را بیاشامیم، غذای همۀ رستوران ها 

کنیم.  را در یــک وعده بخوریــم، یا برای همیشــه بخوابیم و اســتراحت 

سایر نیاز ها هم همین طور اســت. از جهت نیازهای زیستی، ما حیوان 

هستیم؛ در چیستی، حیوان هستیم. 

که ما  ولی بــا حیوانــات یــک تفــاوت داریم. ایــن تفــاوت در ایــن اســت 

کیســتی ندارنــد. تفــاوت بیــن رفتــار دو  کیســتی هــم داریــم. حیوانــات 

گرگ خیلی زیاد نیست، اما تفاوت بین  گوســفند یا تفاوت بین رفتار دو 
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رفتــار دو آدم خیلــی زیاد اســت. بعضــی از آدم ها خــود را فــدای دیگران 

کیســتِی  می کنند؛ بعضی از آدم ها دیگران را فدای خودشــان می کنند! 

آدم هــا خیلی با هم تفاوت دارد، اما چیســتی آن ها نه! علم پزشــکی در 

کیســتِی انســان ندارد.  حوزۀ چیســتِی انســان تاش می کند و ربطی به 

گردش خون، دســتگاه  گــوارش، دســتگاه  همــۀ آدم ها دارای دســتگاه 

اعصاب، و... هستند. ما در چیستی حیوانیم اما در کیستی نمی توانیم 

یک حیوان باشــیم: یا فراتر از حیــوان یا فروتر از حیوان می شــویم. چرا؟ 

که حیوانات با غرایز می توانند تعــادل زندگی خود را  دلیلش این اســت 

کنند. برای یک حیوان، غذا فقط غذاست، اما برای انسان، غذا  حفظ 

می تواند فقط غذا نباشــد! برای یــک حیوان، النه فقط النه اســت، اما 

برای یک انســان، خانه می تواند فقط یک خانه نباشــد. ما یک دسته 

تمایات داریم که در دیگر حیوانات نیست-مثِل میل به قدرت، علم، 

عدالــت، زیبایــی، لطــف، و خاقیت. البتــه، همــۀ حیوانــات، از جمله 

انسان، برای رفع نیاز های زیستی خود از قدرت استفاده می کنند؛ ولی 

که انســان حاضر اســت در راه قدرت جــان خود را  تفاوت در اینجاســت 

هم فدا کند، اما حیوان این کار را نمی کند.

یستی را برای حفظ جانش و جانش را برای تمایالت  انسان تمایالت ز

سرشتی خود می خواهد.

ما از علم برای رفع نیاز های زیســتی خود اســتفاده می کنیــم، ولی خوِد 

کــه کهکشــان عظیمی در  علــم را هــم می خواهیــم. به تازگــی، خبــر آمد 

کهکشــان اآلن نمی تواند هیچ کدام  کشــف شده است. آن  دوردست ها 

کند، ولی ما دوست داریم بدانیم در آن  از نیازها ی زیســتی ما را برآورده 
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کهکشان چه خبر اســت. ما خوِد علم را دوســت داریم و بعضی وقت ها 

کرد تا  کوری هــزار بار آزمایش  کاری می کنیم. ماری  حتی در راه علم فدا

اشعۀ منتشرشده از رادیوم را کشف کرد. این کشف برای این نبود که او 

کند، یا  نفس بکشد، آب و غذا بخورد، بخوابد، امنیت خودش را حفظ 

تولیِد مثل کند. خوِد علم برای انسان موضوعیت دارد.

عدالــت هــم همین طــور اســت. انســان ها حاضرنــد در راه عدالت جان 

که مــا از عدالت بــرای رفــع نیاز های زیســتی مان  دهند. درســت اســت 

گر  اســتفاده می کنیم، ولــی جان فشــانی در راه عدالت چه معنــا دارد؟ ا

که به خاطر آن در راه عدالت  ما نباشیم، نیاز های زیستی ما معنا ندارد 

جان فشانی کنیم. 

زیبایی هم همین طور است. داســتان های عاشقانه در ادبیات جهان 

زیاد است: عاشق هایی که خود را فدای معشوق کردند.

تمدن زاییدۀ عشق انسان به خدا و صفات اوست.

ما نیاز های زیســتی را بــرای حفظ جــان می خواهیم؛ جــان خودمان را 

کردم  که ذکــر  بــرای تمایات سرشــتی می خواهیــم. این تمایــات اخیر 

)قــدرت، علــم، عدالــت، لطــف، و خاقیــت( را تمایــات سرشــتی نــام 

می گذاریم. ما در میل به قدرت به ســمت بی نهایــت حرکت می کنیم و 

بی نهایت قدرت می خواهیم. البته، ممکن است در ابتدا سطح آرزوی 

ما نازل باشد، اما وقتی به آن آرزو برسیم، سطح باالتری را می خواهیم. 

مثــًا، یــک روســتایی آرزو دارد عضو شــورای ِده باشــد؛ وقتی شــد، آرزو 

که  می کند عضو شورای شهرستان باشد؛ وقتی شد، آرزویش این است 

استاندار یک استان شــود؛ وقتی شــد، آرزو می کند رئیس جمهور شود؛ 
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گر به آن نقطه هم  کند؛ و ا که دنیا را اداره  وقتی شــد، آرزویش این است 

برسد، دلش می خواهد منظومۀ شمسی را تسخیر کند! 

انسان در میل به قدرت، میل به علم، میل به عدالت، میل به زیبایی، 

میــل به لطف، و میــل به خاقیت به ســوی بی نهایــت حرکت می کند. 

انســان قــدرت و علــم و عدالــت و زیبایــی و لطــف و خاقیــِت مطلــق را 

می خواهد. یعنی چه؟ یعنی انسان خدا را می خواهد!

خداوند همۀ این صفــات را دارد. میل به قدرت مطلــق انواع قدرت ها 

را در جامعــه ایجــاد می کنــد: قدرت هــای سیاســی، نظامــی، ارتباطی، 

که دامنۀ آن مرتبًا  و.... میل به علم مطلــق انواع علوم را ایجاد می کند، 

گســترده تر می شــود. میــل به عدالــت مطلــق حقــوق را ایجــاد می کند: 

حقوق فردی، جزایی، کیفری، و....   میل به زیبایی مطلق هنر را ایجاد 

می کند. میل به لطف مطلق روابط و نهاد های لطیف را ایجاد می کند: 

ما خیریه درســت می کنیم و اســمش را خیریــۀ ثامن االئمــه می گذاریم؛ 

Chari� که سردِر یک مغازه نوشــته اند:  کشــورهای دیگر، می بینید  »در 

ty Shop« )فروشــگاه خیریه(. میل به خاقیت مطلق فنــاوری را ایجاد 

می کند: از سنگ افزار های اولیه تا نرم افزار ها و جنگ افزار های امروز. 

بنابــر این، میل به خدا تمــدن را ایجاد می کند. تمدن همین هاســت و 

زاییدۀ عشق انسان به خدا و صفات اوست.

آیا هر تمدنی چنین است؟ بله، حتی تمدن های ماّدی )ماتریالیست( 

هم زاییدۀ عشق انسان به خدا و صفات او هستند!

که آن را نشناسد؟  آیا ممکن است انســان به چیزی میل داشته باشــد 

پاســخ باز مثبت اســت! نوزاد انســان وقتی بــه دنیا می آید به شــیر مادر 

گهوارۀ  گاهی ندارد. طفل بشــریت در  میل دارد ولی از شــیر مادر هیــچ آ

گاهی از خدا  تاریــخ به خدا میل داشته اســت، ولی این الزامًا به معنــی آ



90
حۀ

صف
 /

78
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

ک بخورد و دل درد بگیرد  که نوزاد ممکن اســت خا نیســت. همان طور 

ک خورده و  گهوارۀ تاریخ بســیار خا و بیمار شــود، طفل بشــریت هم در 

ک پرست، یا طبیعت پرســت شده است؛ آن نامحدود  ماتریالیست، خا

گرفتــار مصائب و مســائل زیادی  کــرده و  را در ایــن محدود جســت وجو 

شده است.

گاه انســان های بــزرگ، امــا تمدن هــای  گاه و خــداآ تمدن هــای خــودآ

گاه آثار بزرگ می سازند. گاه و ناخداآ ناخودآ

کند. روز های اول، با  گاه  مادر می کوشد به بچه شیر بدهد و بچه را نیز آ

زبان حال، به بچه اش می گوید که »چیز های دیگر برای تو حرام است.« 

که بزرگ می شود، مادر می گوید: »هریرۀ بادام برای تو مستحب و  کمی 

که  شــیر برای تو الزم اســت، اما چلوکباب برای تو حرام اســت.« بزرگ تر 

کم کم، بچه مستقل  گاه می کند.  می شــود، او را بیشــتر نســبت به غذا آ

گاه شود. حتی در بزرگسالی ممکن است استاد  می شود و می تواند غذاآ

تغذیه شود. 

که هم با شیر  کنار طفل بشــریت است،  گهوارۀ تاریخ، مادِر نبوت در  در 

کند.  گاه  گاه و خــداآ کوشــیده او را خــود آ کــرده و هــم  وحــی او را تغذیــه 

گاه یعنی اینکه بدانیم ما کیستیم، تمایاتی که در ما هست برای  خود آ

چیست، چرا و چگونه سرنوشت ما از دیگر جانوران جدا شد، و چرا ما به 

قدرت، علم، عدالت، زیبایی، لطف، و خاقیت مطلق میل داریم. این 

پاسخ را نبوت به ما ارائه کرده است. 

بنابراین، همۀ تمدن ها )چه الهی و چه الحادی( زاییدۀ عشق انسان به 

خدا و صفات اوســت. البته، خدا بسیط است و قدرت مطلق به اضافۀ 
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علم مطلق به اضافۀ عدالت مطلق نیســت-چون جهل ضعف است، 

قدرت مطلق نمی تواند علم مطلق نباشد.

که میل دارد خود را به  از نظر هویت، انســان تنها موجود زنده ای است 

گونۀ صفات خدا ببیند و بیابد. این تمایل وقتی به درستی ارضا می شود 

که انســان، به کمک تقوا، راه راســت و درست را در کیســتی آفرینِی خود 

برگزیده باشد.


