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روزنه

آلخلیفه در سراشیبی سقوط
فرزاد اعتمادی

نزدی��ک به  5س��ال از آغاز ف��از جدیدی از
اعتراضات مردم بحرین علیه حکومت مس��تبد
آلخلیفه میگذرد .گفتوگوهای سیاسی دولت
با مخالفان نه تنها به نتیجه نرسیده است ،بلکه
خود بر دامنه اختالفات افزوده اس��ت .مذاکرات
پش��ت پرده بین دولت و اح��زاب و جریانهای
سیاسی رس��می که در فاصله زمانی بین ژوئیه
و آگوس��ت  2014برگزار شد ،به هیچ نتیجهای
نرسید .حکومت اس��تبدادی آلخلیفه حتی به
وعدههای پوش��الیای که توس��ط ولیعهد شیخ
سلمان بن حمد آلخلیفه مطرح شد نیز وقعی
ننهاد .همین موضوع در چند ماه اخیر بر شدت
اعتراضات افزوده است.
ب��ه باور بس��یاری از کارشناس��ان در چنین
فضای��ی مهمترین مس��ائلی که بحری��ن با آنها
روبهرو است جنبه محلی دارد .مقاومت در برابر
ساختار قدرت اغلب به صورت مستقیم ،به توزیع
فرصتهای شغلی و درآمدهای نفتی ارتباط پیدا
میکند .اعتراضها اغلب در روستاهای فقیر یا در
حاشیه شهرها و بیشتر در میان اکثریت شیعه
رخ داده است .در این مناطق ،ساکنان با آگاهی
از تبعیضه��ای عدیده سیاس��ی و اقتصادی به
هویتی مشترک برای نابودی حکومت آلخلیفه
دست یافتهاند .امری که هر روز از ابعاد جدیدتری
برخوردار میشود.
اح��زاب و گروهه��ای زی��ادی در اعتراض به
نوع عملکرد حکومت آلخلیفه شکل گرفتهاند.
مهمترین این گروههای مخالف عبارت هستند از:
 -1الوفاق  -2ائتالف برای جمهوری و  -3ائتالف
جوانان  14فوریه.
یک��ی از بارزترین مصداقه��ای بیعدالتی
و سیاس��تهای تبعیضآمی��ز که ای��ن گروهها
بر آن انگش��ت میگذارن��د ،فرآین��د ناعادالنه
«عادیس��ازی» اس��ت .منظور از عادیسازی،
فرآیند اعطای تابعیت به ساکنان بحرین است.
از دید مخالفان ،این فرآیند تاکنون به ش��کلی
تبعیضآمی��ز به اج��را درآمده اس��ت .در حالی
ک��ه تنها نیم میلی��ون نفر از س��اکنان بحرین
حق تابعیت دارند ،دولت بحرین در چند س��ال
گذشته به  90000نفر تابعیت اعطا کرده است.
ام��ا آنگونه که مخالفان بیان میکنند ،اکثر این
افراد از اهل سنتی هستند که از خارج به بحرین
آورده شدهاند تا مناصب نظامی و انتظامی را به
دست بگیرند.
ادامه در صفحه 5

پس از فروپاش��ی اتحاد جماهیر
نگاه
شوروی ،زمانی که تئوریسینهای
اقتدار بالمنازع جهانی ایاالت متحده ،سرمس��ت
از درهم شکستگی بلوک رقیب از «پایان تاریخ»
به نام و کام لیبرال  -دموکراسی غربی به رهبری
آمریکا س��خن به میان میآوردند ،نمیتوانستند
متصور شوند در کمتر از رب ع قرن آینده نشانههای
انحطاط تم��دن «خاتمپندار» خود را به چش��م
خواهند دید.
البته در همان سالهای سرمستی سرکردگان
آمریکایی لیبرال  -دموکراس��ی به واسطه نشستن
در ب��رج ع��اج نظ��ام بینالملل تکقطب��ی ،طرح
نظریاتی چون «برخورد تمدنها» چشماندازهایی
نگرانکننده از س��ر برآوردن رقبای تمدنی ترسیم
کرد و ب��ه تمدنهایی نظی��ر بودای��ی و هندو در
ش��رق آسیا ،ارتدکس ،اسالمی ،التین و ...به عنوان
چالشگران دولتهای لیبرال -دموکرات غربی بویژه
آمریکا اشاره کرد.
ام��روز قدرت نوظهوری چ��ون برزیل به عنوان
نماینده تمدن التین ،اژدهای زرد چینی برخاسته
از دامان تمدن شرقی ،روسهای ارتدکس داعیهدار
بازگشت به دوران ابرقدرتی و قدرتهای منطقهای
چون جمهوری اس�لامی ایران در قلب خاورمیانه
به عنوان مهد تمدن اس�لامی به سمت رأس هرم
برتری تمدنی ره میپویند.
ای��ن در حالی اس��ت که تمدن غ��رب بهرغم
ظواه��ر رنگارنگ و ت��وان اس��تحاله دیگر عناصر
فرهنگی و تمدنی ،در حال خش��کیدن از درون و
ترک برداش��تن از بیرون است .در کنار فرونشست
مولفههای برترس��از سیاس��ی ،اقتصادی و نظامی،
کاهش قدرت نفوذ فرهنگی و توان اقناع بینالمللی
نش��انههای انحطاط یا به عبارتی اس��تدراج تمدن
لیبرال  -دموکراسی غربی را نمایان کرده است.
در تبیین معن��ای تمدن باید گفت این مفهوم
ناظر بر زیرساختهای ایجادشده بر مبنای ابتکار،
خالقیت و رهبری اقلیتی ممتاز و عاملیت اکثریتی

تمدن یانکی در سراشیبی انحطاط
سعید ملکی

فرودست به منظور ایجاد فضای زندگی اجتماعی
انسانهاس��ت .در ای��ن میان ،فرهن��گ ،نرمافزار و
دربردارن��ده جنبههای غیرم��ادی زندگی جمعی
انس��انها نظیر دینوآیین ،زبان ،حافظه جمعی
و ...است.
همچن��ان ک��ه گفت��ه ش��د ،واقعیته��ای
جه��ان کنونی نش��انگر رون��د رو به اف��ول تمدن
لیبرال  -دموکراس��ی و فرهنگ غرب است .در این
زمینه بد نیس��ت به آرا و نظری��ات تمدنی برخی
اندیش��مندان کالسیک اس�لامی و غربی در باب
()1
ظهور و افول تمدنها گریزی بزنیم« .ابنخلدون»
متفکر اس�لامی در تش��ریح فرآیند ظهور و افول
تمدنها به 5مرحله تهاجم و پیروزی ،خودکامگی،
تثبیت و تجمل ،خرسندی و در نهایت انحطاط اشاره
کرده است که مراحل چهارم و پنجم قابل انطباق
با وضعیت تمدن لیبرال  -دموکرات آمریکایی طی
 3دهه اخیر است.
ابنخلدون سست شدن مبانی ارزشی ،اخالقی
و باورهای دینی در کنار گس��ترش ستمپیشگی را
از مولفههای زوال تمدنها برشمرده است .از سوی
دیگر «آرنول��د توینبی»( )2تاریخ��دان بریتانیایی
واکنش اکثریت اف��راد جامعه علیه اقلیت حاکم و
ریزش همبستگی اجتماعی در مجموع پیکر جامعه
را از جمله عوامل انحطاط تمدنی قلمداد کرده است.
«ویل دورانت»( )3تاریخنگار سرشناس آمریکایی نیز
تصریح کرده جنگ میان دانش و ارزش ،فرسایش
تمدنها را رقم میزند.
در ح��ال حاض��ر این ش��اخصها را میتوان با
وضعیت تمدنی و فرهنگی آمریکا تطبیق داد .آمریکا
به عن��وان نماد تمدن و فرهن��گ غربی جامعهای
فروپاش��یده از نظر ارزشهای اخالقی است که در
آن اعض��ای جامعه در حال تهی ش��دن روزافزون

هستند .بهرغم ادعاهای سردمداران و حاکمان در
زمینه برابری ش��هروندان و آزادی آنان ،همچنین
حمایت از حقوق انسانی و شهروندی اعضای جامعه،
رخدادهای اخیر کشوری چون آمریکا نظیر کشتار
پیاپی رنگینپوستان و برخوردهای شدید پلیسی با
معترضان ،ظلم و ستمگری این حاکمان و دروغین
بودن ادعاهایشان را آشکار میسازد.
در جامع��های که همه محاس��بات و «هزینه-
فایده»ها بر مبنای منطق علمی ،آماری و اقتصادی
صورت میگیرد ،جایی برای عرض اندام ارزشهای
اخالق��ی و دینی وجود ندارد تا در هنگامه واگرایی
اعضای جامع��ه و در نهایت فروپاش��ی ،اثرگذاری
خاصی از خود بروز دهد.
صرف نظر از آنچه گفته شد جنبههای بیرونی
تم��دن غرب و تقابل آن با دیگر کانونهای تمدنی
زمینههای فروری��زی آن را فراهم میآورد .ماهیت
تهاجمی این تمدن که طی چند س��ده بسترهای
استعمار ،کشتار و حتی جنایت علیه بشریت را ایجاد
کرده ،سبب شده نزد اکثریت جهانیان تمدن غرب
 بویژه تمدن آمریکایی -چهرهای شیطانی به خودگیرد و خود به خود سبب ایجاد فازهایی از تقابل با
دیگر تمدنها شود.
از جمله ای��ن تمدنهای متقابل باید به تمدن
اسالمی -ایرانی اشاره کرد که با توجه به ریشههای
تاریخی ،فکری و عقیدتی و همچنین فرهنگ سیال
در آن میتوان به نوعی هماوردی پایانناپذیر میان
این تمدن و تمدن آمریکایی اشاره کرد .در این میان
یکی پایه بر «ارزشهای الهی»« ،آگاهیبخش��ی»،
«ظلمس��تیزی» و «حمایت از مظلوم��ان» دارد و
دیگری «حفظ قدرت به هر قیمت»« ،اس��تعمار»،
«تحمیق تودهه��ا» و «مادیگرایی» را نمایندگی
میکند.

برآیند این تقابل تمدنی ،نوعی «آشتیناپذیری
همهگیر» است که در رویارویی سیاسی  2کشور در
عرصههای گوناگون منطقهای و جهانی ،هویداست.
در ای��ن رویاروی��ی یکی بر مدار آیی��ن توحیدی،
سنتهای الهی در زمینه ظهور و سقوط تمدنها را
الیتغیر و تبدیلناپذیر میانگارد و دیگری به تالشی
مذبوحانه برای فرار از انحطاط و فروریزی دل بسته
است.
.............................................................................................

پینوشت

 -1ابنخل��دون ( )Ibn Khaldunدانش��مند
مسلمان تونس��ی (تولد ۲۷مه - ۱۳۳۲درگذشت
 ۱۹م��ارس  )۱۴۰۶تاریخن��گار ،جامعهش��ناس،
مردمش��ناس و سیاس��تمدار عرب مسلمان است.
وی را از پیش��گامان تاریخنگاری به شیوه علمی و
از پیشگامان علم جامعهشناسی میدانند که حدود
 ۴۰۰س��ال پیش از «آگوس��ت کنت» -مؤس��س
علمی به نام جامعهشناسی در فرانسه  -میزیست.
ابنخلدون این علم جدید را «عمران» نام نهاد.
 -2آرنولد ج��وزف توین ب��ی (Arnold Joseph
)( Toynbeeزاده  - ۱۸۸۹درگذش��ته )۱۹۷۵
تاریخدان انگلیس��ی مدتی اس��تاد تاریخ ،ادبیات و
زبانهای امپرات��وری بیزان��س و یونانی جدید در
دانشگاه لندن بود و از  ۱۹۲۵به بعد کرسی استادی
تاریخ بینالملل این دانشگاه را در اختیار گرفت .وی
کتب بسیاری درباره تاریخ یونان نوشته است .از آثار
معروف او «تحقیقی در تاریخ» است.
 -3ویلی��ام دوران��ت (( )Will Durantزاده ۵
نوامبر  ۱۸۸۵ـ مرگ  ۷نوامبر  ،)۱۹۸۱فیلس��وف،
تاریخنگار و نویسنده آمریکایی بود .مهمترین اثر او
تاریخ تمدن ،مجموعه کتابی  ۱۱جلدی است که با
همکاری «آریل دورانت» همسرش نوشتهاست .وی
در این کتاب توانست ه است با استفاده از آثار مورخان
دیگر (از ه��رودوت تا آرنولد توینبی) که از ابتدای
تاریخ مکتوب بشر تاکنون زیستهاند ،مکتب نوینی از
تاریخنگاری را به وجود آورد.
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نفوذ درالیگارشی
یا نفوذ با الیگارشی
دکتر حمیدرضا اسماعیلی

 -1اف��رادی ک��ه تاریخ معاصر
ایران را خواندهان��د ،میدانند
از مهمتری��ن روشهای نفوذ
اس��تعمار در امور ایران ،نفوذ
به واس��طه خاندانهای قدرت
یا همان الیگارش��ی بوده است .به عبارت دیگر
مهمتری��ن ،مؤثرتری��ن و پایاتری��ن طریقی که
استعمار برای تس��لط بر امور کشورهایی چون
ایران یافت��ه ،نفوذ در خاندانه��ای قدرت بوده
است .ممکن است جذب و خرید دیوانساالران به
صورت مقطعی مهم باشد اما تسلط بر خاندانهای
قدرت و نفوذ بر آنها برایشان اهمیت راهبردی و
درازمدت دارد ،زیرا چنانکه بارها نوشتهایم کانون
و اصل قدرت در نظامهای سیاسی در الیگارشی
و طبقه ممتاز قرار دارد .در حقیقت دیوانساالران
ارش��د نیز یا از همین طبقه بودهاند یا وابسته به
آنها .بر این اس��اس دیوانس��االری همواره فرعی
بر الیگارشی اس��ت و استعمار هم برای حفظ و
بس��ط نفوذ خود بیش از موارد دیگر به نفوذ در
الیگارشی چشم دوخته است .در این باره به طور
مثال میتوان به کتاب «حقوقبگیران انگلیس در
ایران» اشاره کرد که در آن بخشی از این افراد را
در مقطعی از تاریخ معاصر ایران ذکر کرده است.
اما روشن است از مساله مالی مهمتر و باالتر آنچه
برای الیگارشی مهم اس��ت کسب قدرت است.
خاندانهای قدرت چون برای کس��ب قدرت با
یکدیگر رقابت داشتهاند همواره برای پیروزی در
این رقابت به یک اهرم قدرت چشم دوخته بودند
که پس از نفوذ اس��تعمار این عامل به طور ویژه
قدرت خارجی بوده است .از این رو ،در سیاست
نفوذ ،آنچه در وهله نخست اهمیت راهبردی دارد
نفوذ در الیگارشی بوده است.
 -2پس از انقالب اس�لامی ،اس��تعمار غرب تا
امروز روشهای مختلفی را برای مقابله با انقالب
اسالمی و کنترل و هدایت آن تجربه کرده است
که نتیجه مطلوب را برای آنها کسب نکرده است:
«جداییطلبی»« ،کودتای نافرجام»« ،تروریسم
و آشوبس��ازی»« ،نفوذ در برخی انقالبیهای
نخست انقالب که اکنون پشیمانند»« ،جنگ
تحمیلی»« ،ش��ورش خیابانی»« ،فش��ارهای
سنگین اقتصادی» و «فتنه» .پس از آنکه محرز
شد انقالب اس�لامی در هدایت آنها قرار ندارد
و جریان کلی انقالب مس��یر دیگری را میرود،
تا مدتها گمان میکردند میتوانند آلترناتیوها
و جانشینان مورد نظرشان را به جای حاکمان
فعلی جمهوری اسالمی بر مسند امور بنشانند
اما تجربه چند دهه گذشته نشان داد هیچکدام
از اپوزیسیونهای جمهوری اسالمی در اندازهای
نیستند که بتوانند این وظیفه را انجام دهند .این
گروهه��ا که اغلب نیز در غرب قرار دارند اعم از
سلطنتطلب و چپ و لیبرال نه تنها این توانایی
را ندارند بلکه اساس��ا این احتم��ال درباره آنها
غیرواقعبینانه است .لذا استعمار برای یافتن این
آلترناتیو در مقطع کوتاهمدت و میانمدت بیش
از آنکه به خارج از مرزهای ایران چش��م بدوزد
به داخل مرزها و در میان بخش��ی از نیروهای
انقالب چش��م دوخت ه است .آنها به تجربههای
مکرر دریافتهاند دگرگونی جمهوری اس�لامی
به واسطه انقالب و کودتا توسط آن اپوزیسیون
بس��یار ضعیفت��ر از آن اس��ت ک��ه دربارهاش
برنامهریزی کنند .یعنی وقوع انقالبی از جنس
انقالب اس�لامی یا انقالب  1917روس��یه که
در آن تم��ام هیأت حاکم قدرت را وامیگذارند
و نیروه��ای انقالبی ج��ای آنه��ا را میگیرند
محال است و چنین انقالبی دیگر در ایران رخ
نخواهد داد.
 -3اس��تعمار از دوران اصالحات و حتی مدتی
پی��ش از آن به مدل «گورباچفیزاس��یون» نظر
داشته اس��ت که نوعی تغییر از درون به کمک
نفوذ از بیرون اس��ت .مطابق ای��ن روش و مدل
بخش��ی از نیروهایی که در حاکمیت فعلی قرار
دارند مسؤولیت انجام تغییرات بنیادین را خواهند
داش��ت .این سیاست هم نشانه یأس استعمار از
اپوزیس��یون خارجنشین است و هم استحکام و
ثبات نظام سیاس��ی کنونی را نشان میدهد .به
هر حال این سیاس��ت کمی بعد از تجربه موفق
آن در ش��وروی در ایران نیز به اجرا گذاشته شد
که مقارن بود با فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
ش��دید جریان سکوالریس��تی اصالح��ات .این
جریان که روی کار آمدن دولت اصالحات مجال
مناسبی را به فعالیتهای آنها داد ،به همین مدل
یاندیشیدند.
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