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چرا منطقه در وضعیت بغرنج کنونی گرفتار آمده است؟

تنگنای امنیت خاورمیانه!
محسن غریبی

*

تنگن��ای امنیتی وضعیتی اس��ت ک��ه در آن،
تالشهای دولتی برای افزایش امنیت خود به شکل
تناقضآمیزی موجب کاهش امنیت دولتهای دیگر
میش��ود .جان هرتس ،پایهگذار این ایده میگوید:
«این مفهوم باوری ساختاری است که در آن ،تالش
کشورها برای تقویت امنیتش��ان ،اقدامی دفاعی
و در مقابل ،اقدامات مش��ابه دیگر کش��ورها بالقوه
تهدیدآمیز تلقی میشود» .از این رو این سوال که آیا
این آمادگی نظامی و افزایش قدرت صرفا راهکاری
دفاعی اس��ت یا تهاجمی ،همواره مش��غله ذهنی
بازیگران خواهد بود و کش��ورها را همواره در شک
و تردید نس��بت به یکدیگر نگاه خواهد داشت .در
نگاه به مقوله علل وقوع ناامنی ،راههای مقابله با آن
و حل مشکل تنگنای امنیت دیدگاههای متفاوتی
از س��وی اندیشمندان روابط بینالملل مطرح شده
است .رئالیستهای کالسیک (واقعگرایان) طبیعت

شرور بشر (انسان گرگ انسان است) را عامل ناامنی
و کش��ورها را به طور بالق��وه خطرناک میپندارند.
نئورئالیستها نیز آنارشی و هرج و مرج گونه بودن
ساختار نظام بینالملل یعنی فقدان اقتدار برتر را با
جنگ و ناامنی یکسان میدانند .از این رو است که
به طور کلی رئالیستها با طرح مفهوم «خودیاری»
هر کش��ور را آسیبپذیر و تنها ،و کشورهای مقابل
را غیرقابل اعتماد میبینند .از این دیدگاه کشورها
برای حفظ بقا و امنیت خود به افزایش قدرت خود
بویژه از طریق نظامی اقدام میکنند و موازنه قوا را
ساختاری برای کاهش وقوع جنگ معرفی میکنند.
از سوی دیگر ،لیبرالها (ایدهآلیستها) قرار دارند.
آنه��ا با ط��رح پاس��خهای متفاوتی عل��ل جنگ و
صلحس��ازی را در عواملی چون امپریالیسم ،موازنه
قوا و رژیمهای غیردموکراتیک و راهحل صلحسازی
را در ایجاد امنیت جمعی ،گسترش روابط متقابل

تجاری و تشکیل حکومت جهانی معرفی میکنند.
در اینجا نکته قابل توجه ،تناقض نهفته و آشکار در
نظریه و عمل اندیش��مندان و حکومتهای مدعی
لیبرالیسم در نوع نگاه آنها به دولتهای غیرلیبرال
است .تجویز گزینههای تحمل ،تغییر یا سلطه بر این
کش��ورها این تناقض را نمایان میکند و بهگونهای
جنگ میان لیبرال  -دموکراس��یها با کش��ورهای
غیرلیبرال  -دموکراس��ی توجیه میش��ود .از این
رو ،میش��ل دویل راهکارهای برخورد با دولتهای
غیرلیبرال را اینگونه پیش��نهاد میکند -1« :ایجاد
ائتالف��ی قوی میان دولته��ای همفکر و مقابله با
رژیمه��ای غیرلیبرال در چارچ��وب منطقه موازنه
ق��وا -2 .توس��عه منطقه لیبرالی و ب��ه بیان دیگر،
لیبرالیزه کردن کشورهای غیرلیبرال با استفاده از
مجموعهای از ابزار دیپلماتی��ک و اقتصادی ،بویژه
آنهایی که در مرز جهان لیبرالی و غیرلیبرالی قرار
دارند -3 .تشویق ،تنبیه و نوعی اجبار و راهکار اصلی
آن مفهوم مشروطهسازی است -4 .آخرین و تقریبا
تندترین مسیر تحت عنوان مفهوم «مداخله» تعریف
ش��ده است ».بررسی مجمل  2جریان اصلی روابط
بینالملل (رئالیستی و لیبرالیستی) نشان میدهد
ک��ه ناامنی ،جنگ و حتی تصرف کش��ورها از نگاه
رئالیستها در ذات نظام بینالملل و از نگاه لیبرالها
در بیلیاقتی کش��ورهای غیرلیبرال نهفته است .از
نگاه رئالیستها به شرایط معمای امنیتی خاورمیانه
میت��وان گفت ،منط��ق تعادل ق��وا اغلب موجب
میشود کشورها علیه دشمنان مشترک ،اتحادیهای
(موقت) را تشکیل دهند و با یکدیگر همکاری کنند
(مانند همکاری پیدا و پنهان عربس��تان ،اسرائیل و
آمریکا علیه محور مقاوم��ت) و برخی از آنها نیز از
جمله متحدان و حتی رقبا ممکن است برای حمله
به کش��وری دیگر با یکدیگر همکاری کنند (مانند
همکاریهای قطر ،عربس��تان و ترکیه علیه دولت
بشار اس��د در س��وریه) .اما از نگاه لیبرالی ،از آنجا
که ایجاد ش��کل غالب امنیت جمعی در خاورمیانه
وجود ندارد ،روابط تجاری میان این کشورها منجر

موازیکاری ،آفت راهبری فضای مجازی
ابراهیم مفیدیاننایینی :فض��ای مجازی ،کارکردها و پیامدهای
گس��ترش دامنه آن به عرص��ه واقعی جامعه ،هم��واره یکی از
محورهای توجه سیاستگذاران کالن جوامع بوده است .در ایران
نیز طی دهه اخیر با افزایش شمار کاربران شبکه جهانی ارتباطات
و نیز محتواها ،نرمافزارها ،تارنماهای اطالعرسانی ،فنی -علمی و
س��رگرمی و شبکههای اجتماعی که در آن ارائه میشود ،پدیده
فضای مجازی و مسائل مربوط به آن اهمیتی روزافزون مییابد.
در همین راستا حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای رهبر حکیم
انقالب اسالمی در دیدار خود با اعضای شورایعالی فضای مجازی
اواس��ط ش��هریورماه  94ضمن تاکید بر لزوم خروج از وضعیت
انفعال در عرصه س��ایبر تصریح کردن��د« :الزم ه حضور فعال و
تاثیرگذار در فضای مجازی ،تمرکز در تصمیمگیری ،جدیت در
اجرا بدون از دس��ت دادن زمان ،هماهنگی
میان دس��تگاهها و پرهیز از موازیکاری و
تعارض است».
در مقدمه سخن باید گفت عرصه سایبر
با وج��ود تاثی��رات فراوانی ک��ه به صورت
مستقیم و غیرمستقیم بر مولفهها و شؤون
گوناگون زندگی فردی و جمعی در کش��ور
بر جای میگذارد ،بیشتر در ابعاد سیاسی،
فرهنگی و امنیتی پیامدها و بسامدهایش را
ظاهر میسازد .نقش رسانهها و شبکههای
اجتماعی مجازی در راهاندازی کمپینهای
گوناگون ،ش��کلدهی به انواع پروپاگاندا و
تبلیغات سیاس��ی ،برانگیختگی و تحریک
افکار عمومی و ...کارکردهای سیاسی فضای سایبر در وضعیت
کنونی را نشان میدهد .در این وضعیت ،فضای مجازی به یکی
از مهمترین بس��ترهای انتقال پیامها ،تروی��ج ارزشها و تبلیغ
هنجارهای فرهنگی تبدیل شده است .همچنین اثرگذاریهای
امنیتی فضای مجازی چه به صورت غیرمستقیم مانند تهاجم
فرهنگی و چه مستقیم در قامت حمالت سایبری به پایگاههای
اطالعاتی ،نظامی ،صنعتی و ...بر همگان آش��کار است .با توجه
به این طیف وسیع اثرگذاری فضای سایبر ،بسیاری از کشورها
دس��تورکارهایی نظیر ایجاد وحدت رویه و تش��کیل ستادهای
مرکزی هدایت فعالیتهای س��ایبری را به اجرا درآوردهاند .در
ایران نیز از سالها پیش راهاندازی شبکه ملی اطالعات از جمله
محورهای مورد تاکید مقام معظم رهبری در رابطه با یکپارچگی
فعالیتهای نهادهای گوناگون در این حوزه بوده است؛ محوری
که حضرت معظمله در برنامه ششم توسعه نیز توجهی ویژه به
آن معطوف داشتهاند .یکی از ضرورتهای ایجاد این یکپارچگی
و تحقق ش��بکه ملی اطالع��ات ،متمرکز ش��دن فعالیتهای
ساماندهنده به فضای مجازی است .به همین خاطر رهبر بزرگوار
انقالب ،اس��فند  ،90امر به تاسیس شورایعالی فضای مجازی با
حضور رؤس��ای  3قوه ،رئیس رس��انه ملی ،وزرای مربوط نظیر
اطالعات ،فرهنگ و ارشاد اسالمی ،ارتباطات و فناوری اطالعات و
علوم تحقیقات و فناوری ،همچنین مسؤوالن برخی دستگاههای
فرهنگی ،نظامی و انتظامی و شماری از شخصیتهای حقیقی
فرمودند .در حکم رهبر انقالب درباره فلسفه تاسیس شورایعالی

فضای مجازی آمده است« :این شورا وظیفه دارد مركزی به نام
«مركز ملی فضای مجازی كش��ور» ایجاد نماید تا اشراف كامل
و بهروز نس��بت به فضای مجازی در س��طح داخلی و جهانی و
تصمیمگیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه كشور
با این موضوع از حیث س��ختافزاری ،نرمافزاری و محتوایی در
چارچوب مصوبات شورایعالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات
در همه سطوح تحقق یابد».
نکتهای که اینجا باید به آن اش��اره کرد این است که یکی از
مهمترین رویههای مدیریتی مدنظر رهبر انقالب در حوزه مسائل
گوناگ��ون ،پرهیز از موازیکاری و تداخل وظایف بوده اس��ت به
ش��کلی که حضرت معظمله در زمینههای گوناگون با مشاهده
چالشهایی از این دست ،رهنمودها و دستورالعملهای الزم را در
زمینه یکپارچهسازی عمل مسؤوالن عنایت
فرمودهاند.
یکی از نمونههای این موضوع ،دغدغههای
رهبری در زمین��ه موازیکاریهای فراوان
و تداخل عمل دس��تگاههای دستاندرکار
فعالیتهای فرهنگی در خ��ارج از مرزهای
کش��ور بود که منجر به ص��دور فرمانی در
زمینه تاسیس «سازمان فرهنگ و ارتباطات
اس�لامی» در س��ال  74ش��د ت��ا مدیریت
و راهب��ری رواب��ط فرهنگ��ی بینالمللی و
سیاستگذاری ،هماهنگی ،هدایت ،حمایت
و نظارت بر فعالیتهای فرهنگی -تبلیغی
جمهوری اس�لامی ایران درخارج از کشور
ب��ه منظور تحقق اه��داف نظام در این روابط را عهدهدار ش��ود.
در زمینه فعالیتهای فضای مج��ازی نیز با وجود ایجاد نهادی
فراقوهای با اختیارات کافی برای تصمیمگیری در عرصه سایبری،
طی سالهای گذشته تداخل وظایف نهادهای پیشینی چالشی
جدی در این زمینه به وجود آورده است .این در حالی است که
انتظار میرفت پس از ایجاد شورایعالی فضای مجازی به عنوان
نهادی در جایگاه ناسخ ،نهادها و فعالیتهای موازی منسوخ شود.
از جمل��ه این نهاده��ای پرش��مار میتوان به ش��ورایعالی
فناوری اطالعات ،ش��ورایعالی اطالعرس��انی ،ش��ورایعالی افتا،
ش��ورایعالی انفورماتیک و ...اش��اره کرد که وجود آنها در تعارض
با جایگاه کانونی شورایعالی فضای مجازی در تصمیمگیریها و
سیاستگذاریها در فضای مجازی کشور بوده است .اردیبهشتماه
سال  94نمایندگان مجلس شورای اسالمی به کلیات طرح ادغام
شورایعالی فناوری اطالعات در ش��ورایعالی فضای مجازی رأی
مثب��ت دادند و انتظار میرود دولت نیز با قوه مقننه در مس��یر
یکپارچهسازی فعالیتهای مدیریت و ساماندهی به فضای مجازی
همگام شود بویژه اینکه رهبر انقالب این بار به شکلی صریح بر
ض��رورت پرهیز از موازیکاری تاکید فرمودهاند .با توجه به آنچه
گفته ش��د ،دولت باید زمینههای یکپارچهسازی راهبری فضای
مجازی را فراهم آورده و با دس��تگاههای قضای��ی ،قانونگذاری،
رسانهای ،فرهنگی -تبلیغاتی و امنیتی همکاریهای تنگاتنگی را
برای خروج فوری از وضعیت انفعال و حرکت به سمت کنشگری
فعاالنه در عرصه سایبر به عمل آورد.

به وابس��تگی متقابل آنها و پرهیز از درگیری نشده
است و تشکیل حکومت جهانی ناممکن است ،پس
تنبیه و مداخله در کش��ورهای خاورمیانه توس��ط
کشورهای قدرتمند غربی موجه است .توجیه این
موضوع با بروز ناامنیهای ایجاد شده توسط داعش
در کش��ورهای اروپایی قوت میگی��رد .اما در نگاه
جمهوری اسالمی ایران به موضوع تنگنای امنیتی
خاورمیانه  2بعد قابل توجه است .بعد اول ،حضور و
مداخله کشورهای استعماری و استکباری در منطقه
است .حضوری که دامنه اختالفات مذاهب اسالمی
را از بعد نرمافزاری از طریق رس��انههای عمومی و
از بعد س��ختافزاری با تجهیز س�لاح و تجهیزات
نظامی ،گس��ترده و عمیق کرده است .اقداماتی که
موضوع فلس��طین را به حاش��یه رانده و استراتژی
مطلوب اسرائیل در تجزیه و تبدیل کشورهای بزرگ
خاورمیانه به کش��ورهای کوچک و ضعیف را پیش
میبرد .در این باره اس��ت که مقام معظم رهبری
با تاکید بر اینکه آمریکاییها با اصل اسالم مخالفند
و نباید فریب اظه��ارات آنها را در حمایت از برخی
فرقهها خورد ،میفرمایند« :اظهارات رئیسجمهور
قبلی آمریکا بعد از ماجرای  11سپتامبر که سخن
از جنگ صلیبی بر زبان آورد ،در واقع نشاندهنده
جنگ دنیای استکبار با اسالم است» .اما در بعد دوم،
بیکفایتی و خیانت بویژه سران کشورهای بهظاهر
مسلمان خاورمیانه مورد توجه است .اذعان آموس
یادلین ،رئیس پیش��ین اطالعات ارتش اسرائیل به
همکاری بین عربس��تان و اس��رائیل علیه تهدیدات
ایران ،نامه صمیمانه محمد مرسی به شیمون پرز در
اوج ش��روع بیداری اسالمی در مصر ،سرکوب مردم
بحرین توس��ط رژیم آلخلیفه و موارد متعدد دیگر،
در این بعد از تحلیل قرار میگیرد .دراین باره مقام
معظ��م رهبری با تاکید بر اینکه اکنون نوبت دنیای
اسالم اس��ت تا در جهت پایهریزی ش��الوده تمدن
نوین اسالمی گام بردارد ،میفرمایند« :برای رسیدن
به این هدف ،امیدی به سیاس��تمداران دنیای اسالم
نیست و باید علمای دین و روشنفکران راستین که

قبله آنها غرب نیس��ت ،اقدام به روشنگری در میان
امت اس�لامی کنند و بدانند که برپایی این تمدن،
امکانپذیر اس��ت» .در جایگاه راهحل این دو بعد از
مشکل تنگنای امنیتی خاورمیانه ،جمهوری اسالمی
ایران باید ترکیبی از عوامل مادی و ذهنی را مدنظر
قرار داد .از یک س��و در بعد م��ادی ،توجه جدی به
لزوم قوی ش��دن در زمینهه��ای اقتصادی از طریق
معیارهای اقتصاد مقاومتی و اس��تحکام سایر ابعاد
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی اس��ت .معیارهایی از
قدرتمند شدن که وابستگیهای اساسی به خارج را
کاهش میدهد و در بعد ذهنی نیز تالش نخبگان در
تغییر ذهنی��ت غلط برخی از مردم منطقه از جنگ
شیعه و س��نی در دنیای اسالم است .تصوری که از
س��وی رس��انههای مورد حمایت عربستان با عنوان
تالش ایران شیعی برای بازیابی قلمرو دوران صفوی و
باالتر از آن بازیابی قلمرو امپراتوری پارس مطرح شده
است .نتیجه آنکه راهحل تنگنای امنیتی در خاورمیانه
دارای  2بعد مادی و ذهنی اس��ت .از یک سو نیمی
از امنی��ت و ناامنی ،در نحوه تفکر بازیگران (دولتها
و مردم) و درک مش��ترک آنها از یکدیگر اس��ت و تا
زمانی که نگاه تقابل شدید بویژه از لحاظ ایدئولوژیکی
وجود داش��ته باشد هرگونه تقویت امنیتی و نظامی
جمهوری اسالمی ایران با برداشتهای ناصحیح القا
میش��ود و در اینجا نقش نخبگان فکری جمهوری
اسالمی ایران برجسته میشود و در سوی دیگر ،بروز
و ظهور پیشرفتهای اقتصادی و استحکام اجتماعی
و سیاسی کشور قرار دارد که در کنار پیشرفتهای
تجهیزات ،مانورها و آزمایشهای تسلیحاتی نمودی
از قدرتمندی چندبعدی جمهوری اسالمی ایران را
نمایش میدهد.
*دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بینالملل

منابع:
 کت�اب نظریهه�ای امنی�ت نوش�ته دکت�ر علیعبداهللخانی  
- Khamenei.ir
- qudsonline.

اندر حكايت ايدهآليست شدن سياستمدار رئاليست
سعيد ملكي :اگرچه بیش از  2دهه از جنگ سرد و چیرگی نظریه
واقعگرایی به عن��وان پارادایم( )1حاکم بر روابط بینالملل میگذرد
اما هنوز هیچیک از نظریات روابط بینالملل نتوانستهاند به عنوان
پارادایم مسلط ،جانشین نظریههای واقعگرایی شوند و این نظریه
همچن��ان به عنوان یکی از تئوریه��ای غالب بر عرصه نظری این
علم حاکم اس��ت .از منظر این تئ��وری عرصه بینالملل وضعیتی
«آنارش��یک» و «آش��وبزده» دارد ک��ه هر یک از کش��ورها ،برای
دستیابی به منافع ملی خود باید به افزایش قدرت خود اقدام کنند.
«هانس مورگنتا»( )2به عنوان یکی از شاخصترین چهرههای نظریه
واقعگرایی 8 ،عامل مهم را به عنوان زیربنای قدرت یک کشور نام
میب��رد که مهمترین آنها «آمادگی» و «توان نظامی» اس��ت )3(.با
اینکه عرصه بینالملل ذاتاً آشوبزده است اما زمانی که به مطالعه
موردی منطقه خاورمیان��ه اهتمام میورزیم،
این فضای آنارش��یک چهرهای آش��کارتر به
خود میگیرد .حض��ور دولتهایی متخاصم
روبهروی هم که عمدتا از حمایت قدرتهای
بینالملل��ی نیز برخوردارن��د ،در کنار حضور
نیروها و قدرتهای غیردولتی که از قضا توان
نظامی باالیی را در اختیار دارند در منطقهای
ک��ه از نظر قومیتی و دینی چهرههای متنوع
دارد و ب��ه دلیل تن��وع و اهمیت منابع نفتی،
نظر هم��ه قدرتهای جهانی را به خود جلب
کرده ،به مفهوم امنیت برای هر یک از دولتها
چهرهای عریانتر میبخشد .از این رو در این
بخش از جهان امنیت به مفهوم کالسیک آن،
چهرهای مبرهن مییابد )4(.آنچه عنوان شد بار سنگینتری بر دوش
دولتهای خاورمیانه به عنوان بازیگران رسمی منطقه مینهد .این
واقعیت نهتنها درباره کش��ور ما نیز صادق است ،بلکه حتی درباره
ایران وجه پررنگتر به خود میگیرد و باعث میشود مقوله امنیت
درباره جمهوری اسالمی ماهیتی درونزا یابد ،زیرا انقالب اسالمی
از بدو تولد خود با تاکید بر سیاس��ت خارجی مبتنی بر ش��عار «نه
ش��رقی -نه غربی» ،حضور زیر سایه هیچ قدرتی را نمیپذیرد و از
ای��ن رو به دلیل جو تخاصمی که در مقابل کش��ور ما وجود دارد،
چارهای ن��دارد جز آنکه با تکیه بر توان داخلی خود به گس��ترش
کمی و کیفی توان نظامی و قدرت دفاعی خود بیندیشد .مقدمهای
که عنوان ش��د نشان میدهد تاکید ایران بر آزمایشهای موشکی
نهتنها اقدامی عبث نیست ،بلکه رویکردی حسابشده است که به
نوعی باعث بازدارندگی و مقابله با حمله احتمالی دشمنان جمهوری
اسالمی میشود .این مساله در شرایط پسابرجام از اهمیتی دوچندان
برخوردار است ،چرا که دولتهای متخاصم به روشنی به این مساله
پی میبرند که ایران در کنار اس��تفاده از دیپلماسی از توان نظامی
هم برخوردار است 8 .سال جنگ تحمیلی که طوالنیترین جنگ
کالسیک قرن بیستم بود ،به ما نشان داد در زمان جنگ نمیتوان
ب��ه هیچ یک از قطبهای جهانی تکیه ک��رد ،آنچنان که در زمانه
جنگ ایران و عراق ش��رق و غرب در مقابل جمهوری اس�لامی قد
علم کردند .بنابراین آنچه در این میان جای تعجب دارد ،س��خنان
خالف عادت برخی سیاستمداران کارآزمودهای است که هم انقالب
را دیدهاند و هم طعم جنگ را چشیدهاند اما با این همه امروز و در

شرایط خطیری که در آن حضور داریم ،به بیان این نکته میپردازند
که «دنیای فردا دنیای گفتمانهاست ،نه دنیای موشکها» .سخنانی
که در صفحه توئیتر منسوب به آقایرفسنجانی در روزهای آغازین
سال منتشر شد ،آنچنان شگفتآور بود که تعجب موافقان و مخالفان
سیاسی وی را برانگیخت .نکتهای که الزم است هاشمی به آن پاسخ
دهد این است که آیا دنیا از زمانه جنگ صدام علیه ایران اینگونه دچار
تحول شده است که هاشمی ،سیاستمدار برجسته ایرانی اینچنین
س��خنانی را به زبان میآورد؟ آیا غیر از این است که گفتمانها به
پشتوانه موشکها ،سفیران صلح و جایگزین آنها میشوند؟ به نظر
میرسد هاشمیرفسنجانی به نقطهای رسیده است که برای مقابله
با مخالفان داخلی خود از هر ابزاری س��ود جوید .اگر اینگونه نبود،
نمیشد تصور کرد که نماینده امام خمینی(ره) در شورایعالی دفاع
به ابراز عباراتی بپردازد که نهتنها واقعگرایانه
نیست ،بلکه بش��دت ایدهآلیستی است .حال
آنک��ه همگان بر این امر واقفند که در رویکرد
()5
رفسنجانی در عرصه سیاسی «ایدهآلیسم»
هیچ جایگاهی ندارد .رویهای کهرفسنجانی
درباره مسائل دفاعی در پیش گرفته ،میتواند
()6
تحری��ک دولته��ای متخاصم نیز باش��د.
آنچه از سخنان هاشمیرفسنجانی در عرصه
بینالمللی متبلور میش��ود ،پراکندگی میان
نخبگان سیاس��ی ای��ران در ل��زوم افزایش و
تقویت توان نظامی کش��ور است؛ همانطور
ک��ه هم اوبام��ا و هم کری نی��ز صراحتا بدان
اش��اره کردند .هزینه ارائه تصویری پراکنده و
غیرمتحد از بینش نخبگان سیاس��ی ایران در این زمینه در عرصه
بینالمللی ،افزایش فشارها بر ایران است.
-----------------------------------------------

پینوشت
 -1پارادايم که در پارسی« ،الگو» معنی شده است ،چارچوب علمی
و نظری برای اندیشیدن است که در یک شاخه از علم ،نوع خاصی
از بینش و نگرش به هستی را ترویج و تبلیغ میکند.
 -2مورگنتا ،نویسنده کتاب مشهور «سیاست میان ملتها»
 -3هفت عامل دیگر زیربنای قدرت را میتوان اینگونه بر ش�مرد:
موقعی�ت جغرافیای�ی ،جمعی�ت ،مناب�ع طبیعی ،ت�وان صنعتی،
خصوصیات ملی ،روحیه ملی و قدرت و کیفیت دیپلماسی.
 -4نظریههایی که طی س�الها و دهههای اخی�ر در عرصه روابط  
بینالملل گس�ترش یافتهاند ،مقوله امنیت را به ش�کل وس�یعتر
میبینند و از رویکرد کالسیک به امنیت فاصله گرفتهاند .به عنوان
مثال در اندیش�ه مکتب کپنهاگ حتی مسائل زیستمحیطی نیز
مسالهای امنیتی محسوب میشود.
 -5ايدهآليسم از آنجا که ایدهآلیستها در عرصه روابط بینالملل
خواه�ان توجه به اخالقی�ات و عدالت بودهاند ،نتوانس�ت ه جایگاه
چندانی در مقابل واقعگرایی کسب کند.
 -6همچنان که «بالفاصله» پس از س�خنان هاشمی رفسنجانی،
کش�ورهای غربی مذاکرهکننده با ایران در [ 5+1آمریکا ،انگلیس،
فرانس�ه و آلمان] خواهان بررس�ی فعالیتهای موشکی ایران در
شورای امنیت سازمان ملل شدند.

رنجنامه  15

نامه تاريخي سیداحمد خمینی
به آيتاهلل منتظری

جنابعالی از یک طرف در امور ریز و درشت
مسائل دخالت میفرمودید و از طرف دیگر در
نامهای به دانش��جویان خارج از کشور نوشتید:
«م��ن درکاری دخالت نمیکن��م ».و در نامه
مورخه  65/10/19به حضرت امام نوشته اید:

■■سند شماره :60

«اجازه دهید مانند طلب��های بدون عنوان
و مس��ؤولیت مش��غول درس خواندن و بحث
باش��م» .جنابعالی خودتان میدانید که طرح
این پیش��نهاد فقط برای اعت��راض به جریان
دستگیری مهدی هاشمی و در حقیقت شروع
فاصل��ه از نظام بود .این جدای��ی با برنامه بوده
است .طبیعی اس��ت که همه کس از برخورد
شما انفصال را از نظام میفهمد .مهدی هاشمی
در نامه خود به آقا هادی معترض است که چرا
درباره جدایی آقای منتظری تالش کرده است.
پس معلوم میشود تز جدایی جنابعالی از نظام،
تز حساب شدهای است و موضعگیریهای شما
هم مؤید همین واقعیت است .جالب است که
آقا هادی همین مطلب را پیش روی ش��ما به
آقای رفسنجانی گفته بود که آقا باید به گونهای
حرکت کنند که کارهای بد نظام دامن ایشان را
نگیرد و همین مطلب را نیز  2-3مرتبه به خود
من گفت و از آنجا که ش��ما شدیدا ً تحت تأثیر
این القائات بودهاید در جلسه شبهای جمعه
خود گفتید که من اص ً
ال از این نظام نیس��تم.
(نقل از آقای موسوی خوئینی ها)
ح��ال م��ردم عزیز بای��د توج��ه کنند که
ناگهان آقای منتظ��ری از قائم مقامی رهبری
کنار گذاش��ته نشده اس��ت ،بلکه  3سال قبل
از قضیه مهدی هاش��می ،امام در اعالمیه خود
برای خبرگان و یک سال قبل از دستگیری او
دوستان واقعی انقالب و امام و آیتاهلل منتظری
تالش کردند که نگذارند ایشان در خط حمایت
از ضدانقالب حرکت کند و از همه بیشتر تالش
ش��خص امام ب��ود که بیحاص��ل ماند و فقط
توطئه مهدی هاش��می مؤثر شد و همانگونه
ک��ه او در بازجوی��ی خ��ود آورده که طیف ما
تمام نقاط حساس بیت ایشان را تسخیر نموده
بود و نمیگذاش��ت کسی واقعیات را به ایشان
بگوید ،آیتاهلل منتظری متأسفانه راه جدایی از
واقعیات را در پیش گرفت و به سویی روانه شد
که فرجام آن فاجعه بود .اکنون به گوشهای از
اعترافات مهدی هاشمی توجه کنید:
■■سند شماره :61

«شرمنده ام بگویم ما در آن روزها به خاطر
توهم شیطانیاي که داشتیم سعی میکردیم در
موضعگیریهاحتیاالمکانموضعفقیهعالیقدر
چیزی برخالف موضع حضرت امام باشد».
حضرت آیتاهلل!

یادتان هست من میگفتم اینها برای شما به
دروغ نامه مینویسند و مطالب خود را به عنوان
نامههای رسیده از مردم القا میکنند ،شما باور
نمیفرمودید و شاید اکنون نیز باور نفرمایید که
اصح��اب همان تفکر در کنار ش��مایند .وقتی
آقای هادی هاشمی در سر داعیه جدایی شما
از نظام و امام را داش��ت غیر از آنچه شد تصور
نمیرفت .حال بار دیگر به نامه مهدی هاشمی
چند لحظه قبل از اعدام توجه فرمایید؛ خطاب
به آقای هادی میگوید:

■■سند شماره :21/61

«شما متأسفانه با همان روحیه خودمحوری
و تنگنظ��ری که داش��تی و همه چی��ز را با
معیارهای ناقص خودت میسنجیدی ،مسبب
بسیاری از فجایعی شدی که عوارض بسیاری
را متوجه انقالب س��اخت و در حس��استرین
لحظات تاریخ کش��ور و انقالب و جنگ ،داعیه
ل��زوم انفص��ال آی��تاهلل منتظ��ری از نظام و
مسؤوالن را سر دادی که خدا میداند چه گناه
بزرگی مرتکب شدی».
حضرت آیتاهلل!

طیف مهدی هاشمی هنوز هم دست از شما
برنمیدارند چراکه آنها امام را قبول ندارند ،چه
رسد به شما و به قول امام چون اعتقاد به ارتباط
با منافقین و لیبرالها دارند هیچ پلی را بهتر از
ش��ما ندیدند و این را بارها گفتهاند .وقتی امام
تأکید روی رسیدگی به مسائل مهدی هاشمی
داش��تند معلوم بود با هوش و ذکاوت سرش��ار
خود مسائل را تحلیل میکردند .متأسفانه شما
که برادرش دامادتان بود و پدرش استادتان و به
قول خودتان او را از بچگی بزرگ کرده بودید و
از تمام خصوصیاتش اطالع داشتید هرگز او و
طیف او را نشناختید .شما فرزند عزیز و بزرگوار
خود را ه��م نش��ناختید و او را دیوانه معرفی
کردید ،در حالی که حضرت امام مرحوم محمد
منتظری ،چریک واقعی جهان اسالم را فرزند
اسالم و قرآن خواندند .خالصه کالم اینکه آقای
مهدی هاشمی چند بار در طول بازجوییهایش
به این مساله تکیه کرده است که ما از سالها
قبل روی آیتاهلل منتظ��ری کار میکردیم .از
طرف دیگر آقا هادی به این نتیجه رسیده بود
که حال که مس��ؤوالن با ما (یعنی طیفشان)
اینگونه برخورد میکنن��د ما باید به منافقین
نزدیک شویم.
ادامه دارد ...

