گفتوگوی «وطنامروز» با دکتر سیدجواد میری
درباره راهکار ترمیم اعتماد مردم به نهاد دولت

حاجحیدر رحیمپورازغدی درگذشت

پیام تسلیت رهبر انقالب به حسن رحیمپور

صفحه 2

انقالبی صادق

صفحه 5

شنبه  20شهریور  4 1400صفر  11 1443سپتامبر  2021سال سیزدهم شماره 8 3300صفحه  3000تومان

دو صدگفته
چون نیمکردار نیست

vatan-e-emrooz voL.13 no.3300 SAT.SEP.11, 2021 ISSN:2008-2886

 1182سال و  321روزگذشت

تیترهای امروز
رئیسجمهور در سومین سفر استانی
دولت سیزدهم راهی خراسان جنوبی شد

سرزده
در طبس

 11سپتامبرآغاز پایانآمریکا

صفحه 2

انهدام مواضع تروریستها
در اقلیم کردستان عراق توسط سپاه

چامسکی :جنگ ضد تروریسم آمریکا
جنگی برای ویرانی جهان شد

تروریستها
سیلیخوردند

بازگشت طالبان به قدرت ۲۰ ،سال پس از واقعهای که
بهانهآمریکا برای حمله به افغانستان شد

صفحه 2

جشن قاشق
شادی و سرور در کرانه
باختری و غزه به مناسبت
عملیات پیروزمندانه
زندان جلبوع ادامه دارد

صفحه 7

۴۴۵

تعداد کل قربانیان  113380نفر

طی  24ساعت  445نفر از هموطنان
بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند

واکسیناسیون 24ساعته
از امروز در استانهای تهران ،فارس ،اصفهان
و خراسانرضوی اجرا میشود
صفحه 4

یاد

ادامه در صفحه 6

طرح :آدام زیگلیس

الگوی پدرانه طالقانی

س�یدمحمدامین علیدوست 19:شهریور ،سالروز
وفات مجاهد نستوه ،آیتاهلل طالقانی بود .چهرهای
که تاروپود تاریخ انقالب اسالمی ،با یاد و نام او گره
خورده است .اگر چه تاکنون درباره آیتاهلل طالقانی
سخنان بسیاری گفته ش��ده اما قصد دارم در این
مجال کوتاه از منظر دیگری به شخصیت این عالم
انقالبی بپردازم .نگاهی عمیق و تحلیلی به وضعیت
امروز جامعه ،این حقیقت را نمایان میکند که ما
بی��ش از پیش ،نیازمند بازتولید الگو و مدل پدرانه
آیتاهلل طالقانی هستیم .مهمترین خصیصه آیتاهلل
طالقان��ی ،آغ��وش ب��از او روی طیفهای مختلف
اجتماعی بود ت��ا جایی که گرایشهای مختلف و
سلیقههای متفاوت ،او را از خود میدانستند و نام
او ،ملجأ و نقطه مشترک آنها بود .نکتهای که الزم
اس��ت در این مجال درباره آن تذکر دهم این است
که ما در بحبوحه انقالب اسالمی شاهد ظهور و بروز
طیفی از روحانیت هستیم که همگی الگویی پدرانه
و چتری گس��ترده دارند که طیفهای مختلف در
هلل العظمی
س��ایه آن قرار میگیرند .حضرت آیتا 
خامنهای خود نمونه بارز و باقیمانده این نس��ل از
روحانیون هستند .ایشان با حضور در انجمنهای
شعر و ادب با اکثریت شعرا و روشنفکران زمان خود،
ارتباط تنگاتنگ دوستی و رفاقت برقرار میکردند،
در جمعهای دانشجویی شرکت میکردند ،ادبیات
سخنوری ایشان یک ادبیات محدود مسجدی نبود،
بلک��ه ادبیاتی بود که ظرفیت الزم را برای برقراری
دیالوگ با طیفهای مختلف دارا بود .همین ویژگی
را در شهید مطهری ،شهید بهشتی و الگوهایی مانند
امام موسی صدر شاهد هستیم .امام موسی صدر در
لبنان بهرغم اختالفهای ش��دید قومی و مذهبی
توانست با برقراری ارتباط گرم و صمیمی با طوایف
مختلف ،لبنان را به س��مت وحدت و همبستگی
ملی سوق دهد.

صفحه 7

نوید مؤمن ۲ :دهه از وقوع حادثه
یادداشت
بحثبرانگیز ،مبهم و مش��کوک
انهدام برجهای دوقلوی تجارت جهانی از نیویورک سپری
ش��د .حادثه  11س��پتامبر  ،2001به نقطه آشکارس��از
مداخلهگرایی نظامی واش��نگتن در جهان اسالم تبدیل
شد .جنس و ماهیت این مداخلهگرایی ،صرفا نظامی نبود!
شورای 12نفره نومحافظهکارانی که دولت جورج واکر بوش
را احاطه کرده بودند ،تدوین و پیادهسازی نوعی نبرد تمدنی
و آخرالزمانی را آغاز کرده بودند .قرار بود در پایان این نبرد،
«لیبرال -دموکراسی» به تنها الگوی فکری  -عملیاتی در
جهان تبدیل شود و دیگر تمدنها در ذیل این الگو ،هضم
یا حذف شوند.
«فرانس��یس فوکویاما» ،استاد علوم سیاسی دانشگاه
«جان هاپکینز» ،س��ال  1992کتاب خود تحت عنوان
«پایان تاریخ و آخرین انس��ان» را منتشر کرد .بر مبنای
این نظریه امروز نظام لیبرال -دموکراس��ی بویژه بعد از
فروپاش��ی اتحاد جماهیر شوروی به صورت یک جریان
غالب و مسلط درآمدهاست که همه کشورها و جوامع باید
در برابر آن تسلیم شوند .بر اساس ادعای اولیه فوکویاما،
روحاهلل اژدری :مس��اله داع��ش
نگاه
متاثر از تح��والت داخلی عراق و
شکنندگی س��اختارهای نظامی
و سیاس��ی این کشور ،مشکالت
ناش��ی از انتقال قدرت به دولت
جدی��د حیدرالعب��ادی ،عملکرد
ناموف��ق دولت ن��وری مالکی در
مناطق سنینش��ین ،بروز بحران نف��وذ و اقتدار ،فقدان
نگرش راهبردی و ب��روز حرکتهای جداییطلبانه در

وقتی نظریهها قربانی واقعیات میشوند!
آخرین حد تالشها و مبارزات ایدئولوژیهای مختلف در
نهایت در قالب ایدئولوژی لیبرال -دموکراسی سر برآورد ه
است ،بنابراین تصور اینکه نظام سیاسی و فکری محکمتر
و مطلوبتری جایگزین این نظام شود ،وجود ندارد .اساسا
یکی از اصلیترین اهداف عملیاتیسازی جنگ افغانستان و
عراق توسط دولت بوش ،تسلیمسازی دیگر جوامع در برابر
«لیبرال-دموکراسی»تحمیلیآمریکابود.نومحافظهکارانی
مانن��د جان بولتون ،ریچارد پرل ،پل ولفوویتس و دونالد
رامسفلد چشم به پایان تاریخی دوخته بودند که فوکویاما
برای آنها به تصویر کشیده بود!
فوکویاما بسیار زودتر از آنچه تصور میشد از الگووارهها
و مؤلفههای مبنایی نظریه پایان تاریخ عقبنشینی کرد!
حتی او سال  2004میالدی (در رقابت میان بوش و جان
ک��ری) ،از نامزد دموکراتها حمایت کرد تا بیش از این،
ش��اهد زوال نظریه خود در آشفتهبازار عراق و افغانستان
نش��ود .اکنون در س��ال  2021میالدی و متعاقب گریز

ناگزیر اشغالگران آمریکایی از افغانستان ،فوکویاما از «پایان
هژمونی» ایاالتمتحده در نظام بینالملل سخن میگوید.
بسی قابل تأمل است که «پایان آمریکا» اکنون جایگزین
«پایان تاریخ به س��بک آمریکایی» شده و دیگر کسی از
حلول تحمیلی یا حتی غیرتحمیلی لیبرال -دموکراسی در
کالبد و روح جوامع گوناگون دنیا سخنی به میان نمیآورد!
فوکویاما در تازهترین مقاله خود که پس از خروج آمریکا
از افغانستان منتشر شد« ،مختصات آمریکای امروز» را
حتی واضحتر از نظریه «پایان تاریخ» خود ترسیم میکند:
«آمریکا باید بپذیرد هژمونی خود را در جهان از دس��ت
داده و در آین��ده نیز نباید در آرزوی احیای این هژمونی
باش��د .تصاویر هولناک افغانهایی که تالش میکردند
پس از سقوط دولت مورد حمایت ایاالت متحده از کابل
خارج شوند ،به موازات رویگردانی آمریکا از جهان ،نقطه
عطفی بزرگ در تاریخ جهان ایجاد کرد .اما حقیقت امر
این اس��ت که پایان دوران آمریکا خیلی زودتر فرارسیده

بود و ریشههای دیرپای ضعف و افول آمریکا بیشتر داخلی
هستند تا بینالمللی» .از سوی دیگر ،نمیتوان انگیزهها و
پشتپردههای حمله به افغانستان و عراق را بدون استناد به
نظریه «جنگ تمدنها» مورد تحلیل و بررسی قرار داد .این
تئوری توسط «شموئیل هانتینگتون» ،استاد علوم سیاسی
دانشگاه هاروارد در یک مقاله با نام «برخورد تمدنها» سال
 ۱۹۹۳چاپ شد .هانتینگتون سال  ۱۹۹۶تئوری خود را با
انتشار کتابی به نام «برخورد تمدنها و دوبارهسازی نظم
جهانی» بس��ط داد .اگر چه هانتینگتون مدعی بود این
نظریه را در تقابل با «نظریه پایان تاریخ» نگاشته است اما
مخرج مش��ترک این  ۲نظریه تنها یک چیز بود :ترسیم
جهان جدید با مداخلهگرایی آمریکا و شبکه وابسته به آن!
شالوده و پایه نظریه هانتینگتون بر این موضوع استوار
است که متعاقب پایان جنگ سرد و فروپاشی کمونیسم،
دوران نزاع ایدئولوژیک نیز خاتمه مىیابد و مناقشههای
تمدنی آغاز خواهد شد .هانتینگتون معتقد بود تمدنها به

پرونده سوریه2 /

بحران دولت /ملتسازی در کشورهای عراق و سوریه
کردستان عراق ،ناکارآمدی نیروهای نظامی در برخورد با
حرکتهای چریکی و جنگهای نامنظم ،هراس عمومی
و آشفتگی عمیق مدنی و مهمتر از همه ،دستیابی داعش
به منابع جدید مالی و اعمال کنترل در مناطق و مراکز
حیاتی ،موجب شده بود معمای تروریسم به یک شوک

بزرگ و حتی به صورت محتمل به یک فاجعه بینالمللی
تبدیل شود .همچنین ضعف داخلی دولتهای منطقه،
تحقیرهای تاریخی جهان عرب ،آرزوی سراب خالفت
و وحدت اس�لامی به عن��وان کلید غلبه بر این تحقیر
تاریخی برآمده از جهانی ش��دن و سیاستهای آمریکا

در منطقه ،همگی از عوامل زمینهس��از ایجاد و توسعه
گروههای س��لفی-تکفیری محسوب میش��ود (آذین،
سیفزاده .)1394:31
یکی از عوامل ظهور تروریستهایی نظیر داعش در
خاورمیانه سرنگونی دولتهای اقتدارگراست و دولتهای

جاى مرزهاى سیاسى سابق ،ایجادکننده گسلها و نقاط
بحرانخیز در دنیا هستند .تمدن اسالمی در این تفکر،
دشمن تمدن غرب شناخته شده بود .هانتینگتون با ارائه
تصویری دفرمه و وحشتناک از تمدنهای غیرغربی ،بویژه
تمدن اسالمی ،کارگزاران سیاسی در غرب را تشویق کرده
بود هر گونه پیشبینی الزم را جهت مدیریت و هدایت
این منازعه تمدنی (در راستای تسلط نهایی تمدن غرب
بر جهان) صورت دهند .برخی اعضای دولت بوش اذعان
کردند اشغال افغانستان و عراق و آشفته ساختن جهان
اس�لام ،منبعث از نظریه جنگ تمدنهاس��ت .با مرگ
هانتینگتون در  ۲۴دس��امبر س��ال  ۲۰۰۸و فراتر از آن،
زمینگیر شدن آمریکا در افغانستان و عراق ،نظریه جنگ
تمدنها حتی از سوی برخی طرفداران اولیه این نظریه
جنجالی به چالش کشیده شد .بدون شک اگر هانتینگتون
امروز  -بیستمین سالگرد وقوع حادثه  11سپتامبر و ترک
مفتضحانه افغانستان توسط اشغالگران آمریکایی -زنده بود،
مواضع وی در قبال نظریه جنگ تمدنها ش��نیدنیتر از
هر زمان دیگری به نظر میرسید؛ حتی جالبتر از تغییر
نظر فوکویاما!
جانش��ین نیز از توان کافی ب��رای برخورد با گروههای
تروریستی برخوردار نبودند .شروع این روند به مداخله
نظامی آمریکا در عراق در س��ال  ۲۰۰۳برمیگردد که
باعث انتقال افراطگرایان و تروریستها از مناطق مختلف
جهان به عراق و سپس سوریه شد .مقتدرترین دولتهای
جهان عرب در  ۱۵سال اخیر از بین رفتهاند .از بین رفتن
دولتهای ملی ک��ه تعداد زیادی از آنها هم ملیگرا و
چپگرا بودند ،خأل قدرت بزرگی را در منطقه ایجاد کرد.
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