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نگاه
تأملی کوتاه بر کنشگری سیاسی پیامبر

(ص)

باک خالی بریتانیای کبیر!

سیاست در سایهسار معنویت

سیدمحمدامین علیدوست :اگر تمام کنشهایی
را که پیامبر(ص) برای دفاع از حاکمیت مسلمانان
و مدیریت اجتماع مس��لمین انج��ام میدادند،
«کنش سیاسی» بنامیم و از طرفی سعی داشته
باش��یم با بازتولید مدل کنش سیاس��ی پیامبر،
رفتار سیاس��ی خود را طراحی کنیم ،الزم است
به نیمه پنهان این کنش��گری که عمدتا مغفول
واقع میشود ،توجه بیشتری کنیم .نیمه پنهان
این کنشگری« ،معنویت»« ،اتصال به خدا و عالم
غیب» و «راهیابی از طریق اش��راقات ملکوتی بر
قلب» است .اساس��ا سلوک معنوی در فرهنگ
قرآنی ،منجر به زنده ش��دن قلب و تبدیل شدن
آن به قلب حکیم و س��پس قلب سلیم میشود.
در فرهنگ قرآنی ،قلب محل دریافت الهامات و
اش��راقات ربانی است و به خودی خود راهنما و
دلیل انس��ان است و محل اعطای حکمت الهی
است و ش��خص حکیم بر اساس همین واردات
در بزنگاههای تصمیمگیریهای خود ،دست به
انتخاب میزند .البته عقالنیت ،محاسبه و مشورت
همگی در جای خود محفوظند و اشراقات قلبی
مانع و جایگزین اینها نیست ،بلکه مکمل آنهاست.
سخن بر سر این است که یک کنشگر سیاسی در
منظومه الهیات قرآنی و سنت نبوی ،باید صاحب
قلب زنده و حکیم باش��د ،تا اتصال او به خداوند
محفوظ بماند و از هدایتهای ویژه الهی بهرهمند
باشد و این به دست نمیآید جز از راه تزکیه نفس.
یک کنشگر سیاسی اگر قلبش بمیرد ،یا به قول
قرآن قسی شود ،یعنی سخت شود و از انوار الهی
محروم بماند ،کمکم تبدیل به ابلیس میشود و
از همه بدتر اینکه ممکن اس��ت خود را شمشیر
خ��دا در زمین هم فرض کند؛ آن چیزی که در
گروههای تکفی��ری در دوره معاصر و در خوارج
صدر اسالم شاهد بودیم.
از طرف دیگر ،عرصه سیاست برای یک کنشگر
مسلمان ،عرصه امتحان توحید است .در حاالت
پیامبر نقل شده که در گرماگرم جنگ دست به
دعا بر میداشتند ،کار که سخت میشد به سجده
میافتادند ،در برابر فریاد و هوچیگریهای جبهه
مقابل ،دستور س��کوت و ذکر قلبی و لسانی به
یارانش میدادند ،یعنی یکسره جبهه نبرد تبدیل
به محراب عبادت میش��د ،آنچنان که خداوند
صفهای مجاهدان را مورد حب خاص خود اعالم
یحبالّذین یقاتلون فی سبیله صفّا
میکندّ :اناهلل ّ
کان ّهم بنیان مرصوص.
در جنگ صفین یکی از س��ربازان سپاه امام
علی(ع) س��والی درباره یکی از مسائل توحیدی
پرسید ،سایر یاران عتاب کردند که االن چه وقت
پرسیدن سواالت الهیات است ،حضرت در واکنش
به این عتاب فرمودند :ما برای توحید میجنگیم و
سپس پاسخ مسائل را داد.
ادامه در صفحه 6
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صفحه 5

یادداشت مالک ش�یخی :بحران سوخت
در انگلی��س این روزها اگر چه
بالی جان این کشور استعمارگر شده و درگیریهای
متعددی را بین پلیس و مردم در پی داش��ته است اما
رسانههای جهان همچنان سعی دارند چهره این کشور
را متمدن و دارای سیاس��تمدارانی مدبر جلوه دهند.
بررسی مطبوعات و خبرگزاریهای مطرح جهان مانند
نیویورکتایمز ،آسوش��یتدپرس ،سیانان ،بیبیسی،
رویترز و بلومبرگ نشان میدهد این رسانهها ،کمترین
و کوتاهترین بخش اخبار خود را به این بحران اختصاص
دادهاند تا دنیا متوجه نشود بریتانیای کبیر ،آنچنان که
میگویند کبیر نیست و امروز یک کشور درمانده است
که عنوان صغیر هم برای آن زیاد است.

دیدگاه

روحاهلل اژدری :معارضان سوری
جریانی بدون انسجام و فاقد سر
شناخته میش��وند که حتی در
دسترسی به اهداف واحد نیز با
یکدیگر اختالف دارند .مخالفان
نظام سوریه را میتوان به شکل
زیر تقسیمبندی کرد.

شورای ملی سوریه

از ابتدای تحوالت و ناآرامیها در سوریه ،گروههای
معارض دولت تالش کردند با یکدیگر متحد شوند و به
عنوان نماینده مردم سوریه ایفای نقش کنند .در نهایت
این تالشها به شکلگیری سازمانی فراگیر و سیاسی
ختم ش��د که گروهها ،جریانهای سیاس��ی کشور و
شخصیتهای ملی و مذهبی را در بر میگرفت .هدف
غایی این ش��ورا براندازی نظام سوریه بود .شورای ملی
س��وریه  ۲۲آگوست  ۲۰۱۱در استانبول ترکیه پس از
نشستهای متوالی و پیدرپی در این کشور و مناطق
دیگر اعالم موجودیت کرد .شورای ملی سوریه شامل
اخوانالمسلمین ،مخالفان سکوالر و اقلیتهای کرد و
آشوری بود .تشکیل شورا بیش از آنکه مرهون خواست
و اراده جمعی گروهها و جریانهای مخالف باشد ،ناشی
از فش��ار و اعمال نفوذ کنشگران خارجی و منطقهای
همچون قطر ،عربستان و ترکیه بود که سعی داشتند با
متحد کردن مخالفان با یکدیگر و تعریف هدف جامع
برای کنار هم نگاه داش��تن آنان ،زمان انسجامبخشی
میان آنها و فروپاشی نظام را سرعت بخشند .شورای ملی
توانست حمایت تعدادی از اعضای سازمان ملل بویژه

این پدیده اگر چه ریشههای سیاسی دارد اما بررسی
آن از منظر روزنامهنگاری بینالملل نیز حاوی نکات
ارزشمندی است .شاید نتایج پژوهشهای گلیفورد
بتواند بهتر از بقیه دالیل این سانسور خبری را بیان
کند .گلیفورد طی تحقیقات خود متوجه شد چهرهای
که از کشورهای در حال توسعه و جهان سوم به دنیا
مخابره میش��ود اغلب اخباری درباره مناقش��ات و
بحرانهاست اما خبرهایی که از کشورهای توسعهیافته
مانند انگلیس مخابره میشود اخباری از پیشرفت و
آرامش است .جان هربرت در کتا بGlobal Jou r
 nalismآورده اس��ت انگلیس در بیش از  90درصد
خبرهای جهانی به واس��طه خبرنگاران خود حضور
دارد .اکنون برای رسانههای مدعی آزادی بیان جای

سوال است که چگونه این  90درصد هیچ خبری از
این بحران را در دنیا مخابره نکردهاند ،حال آنکه اغلب
این رسانهها منشور اصول بینالمللی اخالق حرفهای
در روزنامهنگاری را که توسط فدراسیون بینالمللی
روزنامهنگاران ( )IFJابالغ شده پذیرفته و همواره از آن
به عنوان اهرم فشاری برای دیگر کشورها برای اثبات
ادعای نفی آزادی بیان در رسانههای آنها بهره بردهاند.
این موضوع قطعا موید این نظریه اس��ت که جریان
خبری در فضای بینالملل از کشورهای توسعهیافته به
سمت کشورهای در حال توسعه جهتگیری میشود
و این کشورها صرفا به عنوان مصرفکننده اخبار آنها
دیده میشوند بهطوری که دیگر پژوهشگران رسانه
نیز مانند گیفارد و الرسون که تحقیقات مفصلی در

حوزه روزنامهنگاری داشتهاند بر این موضوع اتفاق نظر
دارند که کشورهایی مانند انگلیس رفتاری دوگانه در
قبال اخبار بینالمللی دارند و بر انتشار اخبار منفی از
کشورهای در حال توسعه و ارائه چهرهای تکنولوژیک
و انسانی از خود برای جامعه جهانی تالش میکنند.
شاید تصور در جامعه ایران این باشد که دلیل این نوع
جهتگیریرسانهای اختالفات ایدئولوژیک اینکشورها
با ایران است اما بررسیها نشان میدهد کشورهایی
مانند آمریکا و انگلیس که در صدر منبعهای خبری قرار
دارند ،در قبال دیگر کشورها نیز عامدانه این سیاست را
دنبال میکنند .شاید برای مخاطبان نیز جالب توجه
باشد که نگارنده این یادداشت به عنوان یک روزنامهنگار
آزاد ،دلیل موضوع سانسور خبری بحران سوخت در
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ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک معارضان در سوریه
برخی کشورهای عضو دائم شورای امنیت شامل فرانسه،
انگلستان و آمریکا را به دست آورد و به رسمیت شناخته
شود .اسپانیا ،بلغارس��تان ،تونس و همچنین شورای
انتقالی لیبی با شورای ملی سوریه گفتوگوهایی داشته و
مساله اعطای سالح ،جنگجویان داوطلب و انتقال تجارب
به ارتش آزاد سوریه را بررسی کردند .کشورهای بلژیک،
هلند ،ترکیه ،آلمان ،ایتالیا و کانادا نیز شورا را تنها در
حد یک شریک به رسمیت شناختند و درباره تعامالت
خارج از چارچوب ابراز عدم تمایل کردند .گفتنی است
به دلیل تفوق جریان اخوانالمسلمین در شورای ملی
و دیدگاه افراطی این حرکت ،بس��یاری از جریانهای
ملیگرا ،مذهبی و قومی ،مسیحیان ،دروزیها و حتی
اهلس��نت از آن خارج شدند که برای نمونه میتوان
به جدایی هیثم المالح وکیل و قاضی س��ابق و کمال
البوانی اشاره کرد که با جدایی« ،فعالیت ملی سوریه»
را تشکیل دادند .این گروه علت جدایی خود را ناتوانی
شورا اعالم کردند و سرنگونی نظام با بهرهگیری از همه
وسایل و امکانات از جمله حمایت از ارتش آزاد سوریه
را در دستور کار خود قرار دادند( .دوستی )1391:221
برخی گروههای معارض مس��لح که در س��وریه علیه
دولت س��وریه میجنگیدند را میت��وان با مرام ملی و
ناسیونالیستی معرفی کرد که عدهای از آنها سکوالر و
عدهای از آنها اسالمگرا هستند.

-1گروههای سکوالر ملی سوریه

ریشه مخالفان سکوالر ملی سوریه از نظر فعالیت
تاریخی و منازعه سیاس��ی و اجتماعی به دوران پس
از درگذش��ت حافظ اسد در ژوئن  ۲۰۰۰بازمیگردد
که گروههایی از فعاالن سیاس��ی و اجتماعی ،شروع
به طرح مس��ائل سیاس��ی و اجتماعی در فضای باز
سیاسی ناشی از روی کار آمدن بشار اسد کردند .این
فعاالن حول محور پارهای از خواس��تههای سیاسی و
اصالحات درخواستهایی مطرح کردند که سپتامبر
 ۲۰۱۱در قال��ب «اعالمی��ه  »۹۹مط��رح ش��د .این
نخستین مانیفست جنبش اجتماعی -مدنی سکوالر
سوریه پس از درگذشت حافظ اسد بود .در واقع این
تحرک اجتماعی همانگونه که اشاره شد ،معلول دوران
آزادی نس��بی ابتدای قدرتگیری بش��ار اسد بود که
به دوران «بهار دمش��ق» مشهور شد .در پایان اکتبر
 ۲۰۰۵شخصیتهای معارض سوری بیانیهای واحد
صادر کردند که به «اعالمیه دمش��ق» معروف ش��د.
این اعالمیه که توس��ط یکی از مخالفان مهم سوری
به نام «میش��ل کیلو» نوشته شد ،از دولت سوریه به
عنوان نظامی مس��تبد ،اقتدارگرا و وابسته انتقاد کرد
و خواس��تار اصالحات س��اختاری به شیوه تدریجی
گفتوگو و صلح شد .گفتنی است این اعالمیه را ۲۵۰
چهره شناختهشده امضا کردند( .دوستی )1391:229

از مجموعه معارضان س��وری گروههایی مثل ارتش
آزاد سوریه ،لواء سلطان محمد فاتح ،لواءسلطان مراد،
لواء سلطان عثمان ،جبهه ثور سوریه ،حرکت الهضم،
گروهه��ای ترکمن و فلیق الخمی��س و ...دارای مرام
سکوالر بودند)Yüksel2019:18( .
-2گروههای اسالمگرای ملی سوریه

جریان اخوانالمسلمین در سوریه بخشی از جریان
جهانی اخوانی است که بر اساس طرح و اندیشه حسن
البنا در مصر در پایان قرن بیس��تم شکل گرفته است.
اخوان طی اشغال سوریه توسط فرانسه در زمینه سیاسی
فعالیت آشکاری میکرد .در ابتدا این جنبش تمایلی
به حرکتهای مس��لحانه نداشت و فعالیتهای آن در
چارچوب احزاب سنتی متمرکز بود .اما با گذشت زمان
تحت تاثیر افکار سید قطب اقدام به شورش مسلحانه
ضد حافظ اسد در دهه  ۱۹۸۰در حما کرد که طی آن
تعداد زیادی از طرفداران جنبش کشته شدند .محمد
ریاض آلشفقه بارها نفوذ اخوانالمسلمین را در شورای
ملی س��وریه رد کرد و نظام جایگزین اس��د را نظامی
تکثرگرا ،دموکراتیک و مردمی دانست .به طور کلی مشی
و تاکتیک اخوانالمسلمین در سرزمینهای هدف و هر
کشور متفاوت است و از الگوی واحدی پیروی نمیکند.
در جران بحران س��وریه مواضع مهم اخوانالمسلمین
به ش��رح ذیل بوده است -1 :اعتراض به روابط ایران و

انگلیس را از طریق پلتفرمهای ارتباطی روزنامهنگاران
و کارشناس��ان سیاسی و رس��انهای بینالملل مانند
 Profnet، Haro، Expertsو ...نی��ز مطرح کرده
و هیچ پاسخی از آنها نیز دریافت نکرده است .گویی
استعمار انگلیسی بر کارشناسان و اهالی رسانه جهان
نیز تسری داشته و مستعمران فکری آنها دارای استقالل
عقیده برای پاسخ به افکار جهان نیستند .به هر تقدیر
چه رسانههای جهانی بخواهند چه نخواهند آنچه در
بحران سوخت در انگلستان هویدا شد ،موید این نکته
است که «بریتانیای کبیر» ،تنها واژهای در ورقهای
سیاه تاریخ است که دالیل آن را نه در برگزیت ،2016
بلکه در باک خالی انگلستان در بحران سوخت 2021
باید جستوجو کرد.
سوریه و انتقاد از نفوذ ایران در سوریه  -2تاکید بر لغو
قانون  ۴۲که اجرای حالت فوقالعاده در کشور را در بر
داشت و مرجع توجیه خشونت علیه اخوانالمسلمین
بود -3 .تاکید بر بازگشت تبعیدشدگان سوری و اخوانی،
آزادی زندانیان و توضیح درباره سرنوش��ت مفقودین
 -4تغییر نظام سیاسی کشور با جابهجایی افرادی که
دستشان به خون آلوده است( .دوستی )1391:223
از گروههای معارض س��وری که ضمن داشتن تعلقات
اسالمی و مذهبی نوعی نگاه ناسیونالیستی نیز داشتند
و در صدد تش��کیل حکومت اسالمی در سوریه بودند
میتوان گروههای احرارالشام ،فلیق الشام ،جیش الحر،
جیش الفتح ،لواء التوحید ،لواء الشهداءاالسالم و جیش
االسالم را نام برد)Yüksel2019:18( .
 -3اسالمگرایان خالفتگرای فراملی

داعش و جبهه النصره اگر چه بسیاری از معارضان و
ل سنت سوریه را جذب کرده بودند
مردم عادی بویژه اه 
و در سوریه علیه حکومت سوریه میجنگیدند اما اهداف
اصلی آنها فراتر از تشکیل حکومت در سوریه بود .این
 ۲گروه به ظاهر رقیب ،در اندیشه ایدئولوژیک ،متحد
بودند اما در شیوه و سیاست با هم اختالف داشتند .در
واقع ،آنها دعوا و سودای قدرت داشتند .یکی وابسته به
القاعده بود که از جنگ افغانستان پرچم احیای خالفت
را برداش��ته بود و دیگری از جنگ عراق با سرپیچی از
رهبران القاعده ،خود سودای تشکیل خالفت اسالمی
داشت .آنها در واقع نیامده بودند در سوریه و برای مردم
سوریه بجنگند ،بلکه آمده بودند سرزمینی را تصاحب
کنند که اهداف و آرزوی ایدئولوژیک خود را محقق کنند.
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