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 ديباچه
 

ها، نفوذ  و مقور راهدو دی قدرت و اقتدار دولتهای یکی از مؤلفه
هوا بو ای دولوتهوای آنها در بی ون از م زها است. یکوی از انییه 

امتدادبخشی مقر راهد دی خذد، تأثی ی است که بو  امییوت م وی 
شوان نسدت به تضعیف مقر راهد دی هاآنها دارد. از این رو، دولت

بسیار حساس هستید و ب ای حفظ و گست ش آن حاض  به پ داخت 
باشید. این میطر ب ای جقهذری اسالمی ای ان نیه ثابت و می ههییه

کییود. موی صادق است. به خصذص میابع اسالمی نیوه آن را تأییود
 ف مایید:می امی القؤمیین

ه   ْن َيْغُزوُكْم َفَواللَّ
َ
ي  َى َما ُغز   ُقْلُت َلُكُم اْغُزوُهْم َقْبَل أ َقْوٌم َقطُّ ف 

وا َّلَّ َذلُّ ْم إ  ه   1.ُعْقر  َدار 
به شما گفتم كه با اينان بجنگيد  يديا اا اين ده بدا شدما 

تى در خانه
ّ
اش مورد حمله بجنگن ، به خ ا قسم هيچ مل

 قرار نگرفت مگر اين ه ذليل ش .

در اهقیووت  ب اسوواس ایوون حوودی  رهدوو  مع وو  ان ووال 
 :آن را ام  واجب دانستید و ف مذدندگست ش مقر راهد دی 

                                                             

پوذر، ذالفضو  به ا ، ت جقو  ابالبالغهنهجمحقد بن حسین ش یف ال ضی، . 1
 .72، خطد  6931ق ، آوای ق آن، 
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 یامتد اد ممدر راهدددرد نيدا ،یفرامددرا عينگدا  س د نيدا

تر ا ت هم الامساجدات كشور  نيتراسقات اا ساجب ىگاه

 1.رديكه مورد توّجه قرار بگ

مقر است اتژیک جقهوذری اسوالمی ، محذر م اومتبیاب این، 
 یدارمیط وه و رو   یحضوذر در کشوذرها به بیوان دییو ، است.
 ،م اومتهای گ و  تیت ذو  یاسالم یمیط ه از جقهذر یهامّ ت

آید و با تذجوه بوه گو   می به شقار یاسالم یجقهذر یمقر راهد د
 یجقهوذرخذردن این نیا  ف ام زی با قدرت، اقتدار و امییت م وی 

کید که دولت ای ان بوه رمو  می ای ان، میطر م النی حک  یاسالم
صوو   ن وو  کیوود. بووه بیووان رهدوو  مع وو  فشووارها نتذانوود از آن 

 :ان ال 
رفتار كن  كه  یموّظف ا ت طور ىا الم ینظام جمهور

 نيدبشدون   ا تيددس تانا س هدوادارانا در منقهده تهو

دس دتانمان س  تيتهو یما ا ت. حضور ما به معنا ۀفيسظ

كدده  ميكندد یكددار  يددهوادارانمددان ا ددت. مددا ندا تيددتهو

در منقهدده  ى ددالما یدس ددتان س سفدداداران بدده جمهددور

 2.بشون  فيتضع

به خصذص محذر  هام ت  یسا چیانچه این نکته مه  است که
                                                             

، 61/2/6931 مجقع مالی ف ماندهان،با در دیدار  ایاما  خامیه. بیانات 1
 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43632دست سی در: 

 در سووخی انی ت ذیهیووذنی در سووال وز قیووا  ایامووا  خامیووهبیانووات  .2
-https://farsi.khamenei.ir/speech دست سوووی در:، 63/61/6933دی،  63

content?id=47066. 
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  انیوهستید، م ت ا  انیا یمالاس یجقهذر یمقر راهد د م اومت
در این م ده راهد دی مت اب   د،یآمی آنها به شقار یمقر راهد د هین

 .شتابیدمی ی یکدیبه کقک  و تهدیداتها ، چالشتالهییا  مشک
مام ی که اقتدار و امییت م ی جقهذری اسوالمی   ت دید، هبی

بوهر  و های افوهایش و تذسوعه دهود، بوا مخالفوت قودرترا ای ان 
از ابتدای ان ال  اسالمی شواهد ایون  رو خذاهد شد.هگ  روبسط ه

هو  و متحدین م بوی و مدو ی آن  ام یکاواقعیت هستی  که از ن   
 دیوتهدو ن طوه  ی اسوالمی ایو انجقهذر یقذت ب اکه ن طه  یهیچ
ایو ان  یرا بو ا ین وش بازدارنودگ تذانستد و محسذ  شآنان  یب ا

، به مثابه تهدید فذری ت  ی ک د  و امکانات خذد کید ی، بازاسالمی
 اند.کار ب د هرا ب ای تضعیف آن ب

   این نفذ  وتذسعراهد دی ای ان در میط ه و   ز آن، م درنقذنه با
اسوت کوه بوه میصو   میط وههوای و دولت هوامّ ت انیاقتدار در م

ایون  ، ازای ان تددی  شود  اسوت یم ّ و امییت اقتدار می قاب  انکار 
های افهاری قودرتافهاری و ن  پیچید  سختهای شاهد ب نامه رو،

ها ب ای تضعیف و از و مدی یت صهیذنیست ام یکام بی به رهد ی 
ت ذیووت آن، یکووی از  بووین بوو دن آن هسووتی . پدیووداری دامووش و

 ان از مقور افهاری دشقیان ب ای بی ون رانودن ایوراهد دهای سخت
 است اتژیکش بذد  است.

اندازی جیگ ت کیدی با اولذیت جیگ شیاختی، جیگ روانی را 
افووهاری دشووقن بوو ای تضووعیف راهدوو د نوو  هووا و جیووگ روایت

داخ وی حقایوت و ت ذیوت م دوه راهدو دی ایو ان در های دانییپشت
دروموین و های سوازیراسوتا شواهد روایوتایون یط ه اسوت. در م
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متکث  و متیذع در ا هان مقذمی م ت ای ان هستی  که ها افکییشدهه
سازی ح ایر و ارزش راهد دی نیوا  ف امو زی تالش دارد، با وارونه

ای ان و تح یف رابطه بین تذسعه و ت ذیت مقر است اتژیک با امییت 
المی، م وت ایو ان را در ب ابو  میوافع و م ی و داخ ی جقهذری اسو

امییت م ی خذدش قو ار دهود. شوعار نوه موه  و نوه لدیوان یکوی از 
سوفانه أاست که به نفع دشقن ساخته شد  است که متهایی استعار 

گاهانه در این دا  گ فتمد  مانید چو ا هایی ر شدند. شدههاای ه  ناآ
توا ازیود، دپ قویبه جای ههییه م اومت به مق ان و آبوادی کشوذر ن

و لدیان کقوک  نیبه ف سط دیچ ا با  ،یدار  یف   انیکه ما در ا یزمان
به صوف  ب سواند و را  یستیذنیصه  یتیش با رژ  انیاگ  ا.  یکی یمال

  یاسو ا   یوبا رژ یو لدیان یییف سط یهاگ و  یرابطه خذد را به جا
ایون  و شودهاتی از ح  خذاهد شد.  انیمشکالت ا  ب ق ار کید، هق

شذند تا م ت ای ان را نسودت بوه حقایوت از می دست جع  و تذلید
کیید  میافع و امییوت م وی اسوت، ن ا  که خذد تأمینهای سیاست

 ص   ن   نقایید.
از  ج وداهقیت راهد دی این مذضذع، آنچوه در ایون به با تذجه 

تو ین جهاد تدیین به بح  گذاشته شد  است، پاسخ میط ی به مه 
ای دشووقن م یووه ته شوود  تذسووپ امو اتووذری رسووانهشوودهات سوواخ

اساسی ای ان نسودت بوه م دوه اسوت اتژیک جقهوذری های سیاست
 باشد.می اسالمی ای ان در میط ه

 
 پژوهشگاه علوم اسالمى امام صادق

 1431بهار 
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 مقدمه
 

یکوی از وجوذ  مقتواز ن وا  اسوالمی اسوت و « سیاست خارجی»
باشود. ن وا   وا  اسوتکداری هو  میت ین وجه تعارض آن با نمه 

کقی و کیفی بو  « استیالی مط ر»استکداری حسب ردیعت خذد، 
کید و پذی ای هیچ استثیایی نیست. از هقه اجهاء جهان را ر ب می

آن ر   سیاست خارجی در کشذری که به است الل خوذد اهقیوت 
کیود  چو ا کوه دهد، ارتداط فعال آن با محیپ خارج را ر ب میمی
ین کشوذری بوه دلیو  تعارضوی کوه بوا ن وا  مسو پ در محویپ چی

کید، به ب خذرداری از مق ی در ف ام زها احتیواج الق   پیدا میبین
دارد. به مدارت دیی  در وضع فع ی جهان است الل یک کشذر بدون 

افها با کشوذرهای پی اموذنی و حضوذر در ای مؤث  و ه داشتن رابطه
   تأمین نیست.الق  ی قابالن بینمعادالت ک

ردعًا در وضعیت کیذنی جهان، ای ان مالو  ب  روابپ خارجی به 
باشد  چو ا کوه خذد نیازمید می« م ید ه »های ای از دولتجدهه

روابپ خارجی ه  چید گست ش زیادی ه  داشته باشود، در مذاقوع 
تذاند به س مت تحت توأثی  قو ار گ فتوه و حتوی از میوان خاص می

مانیود. اند، کیار یکودیی  می«جدههه »اقع آنان که ب ود. در این مذ
سذریه و اوک این دو مثال میاسب هستید. زمانی که سذریه با بحو ان 
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ت وریه  تکفی ی مذاجه گ دید، ت  یدًا و به جه رژی  صهیذنیستی و با 
هقه کشذرهای دنیا رابطه داشت، اما زموانی کوه بوا بحو ان امییتوی 

روابپ سیاسی، اقتصادی آن متذقوف و در   مذاجه شد، به یکدار  هق
واقع سذریه در م زهای جغ افیایی خوذد محدوذس گ دیود. در ایون 
میان تیها دو کشذر و یک جیدش که با سذریه روابپ نسودتًا راهدو دی 

ال ه لدیان پوای کوار ایون کشوذر داشتید  یعیی ای ان، روسیه و حه 
و روابپ سیاسی  باقی ماندند و از قضا سذریه از این ر یر حفظ شد

 کشذرهای مخت ف کقکی به آن نک د. با
مثال دیی  وضعیت روسویه در بحو ان اوکو این اسوت. در ایون 

، ام یکوابح ان، م   تصقی  گ فت روسیه را تیدیه و تح ی  کیود  
اروپا و کشذرهای م تدپ با این دو ن ی  ت کیه، ب گه تح ی  روسویه را 

وضوعیت روسویه را بسویار  روی میه گذاشتید. اج ای تح ی  واقعواً 
بییوی ک دنود، اقتصواد آن ک د توا جوایی کوه بعضوی پیشدشذار می

ریهد. روسیه در ایون زموان پاشد و ن ا  سیاسی آن به ه  میمی ف و
سیاسوی داشوت اموا آنچوه تحو ی    کشوذرهای دنیوا رابطو  هقو با

اث  ک د، پای کار آمدن چین بذد. در ایون م یه این کشذر را بی م  
شیاسد و ن چین امال  ک د تح ی  م یه روسیه را به رسقیت نقیمیا

دهود. پوا از ایون بوذد روابپ اقتصوادی خوذد بوا آن را تذسوعه می
تعودادی از کشوذرهای اروپوایی کوه بوا وجوذد کقوک پکون بوه  که

هوا شودند، تحو ی  را کیوار خاصیت شودن تح ی متذجه بی مسکذ
میود ی نفت هو  به  هاقیقت گذاشتید و روسیه تذانست از افهایش

 گ دد.
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پا کاماًل واضح است کشوذری کوه درصودد حفوظ اسوت الل 
ای داشووته باشوود وگ نووه بووا ف وپاشووی خووذیش اسووت، بایوود جدهووه

شووذد. فوو وش اسووت الل بووه ازای حفووظ خووذد مذاجووه می اسووت الل
موودت خیوو ی داشووته باشوود، در وضووعیت اقتصووادی، اگوو  در کذتا 

د. بوه ژاپون نیوا  کییود. شوذتدودی  می« شو  جواری»درازمدت به 
را پوذی فت  ام یکواکشذر پا از جیگ جهانی دو  وابستیی به  این

تو ین و پایودارت ین میصوو  قودرت محو و  شوود و از داشوتن مه  و
بییود. ای رسوید کوه میکار شد، کار، کار و کار. اما به ن طوه س گ  

و کشذرهای دیی ی که میصو  قودرت دفوامی را از  ام یکااییک ه 
  های جدیدی در م صواند و قدرتگ فتید، رو به افذل گذاشتهژاپن 

شوان قودرت های مه الق   در حال ظهذرند که یکی از مؤلفوهبین
 ن امی است. قامدتًا با نیا  به قدرت اقتصادی، ژاپون بایود جاییوا 

های مهقی در ن ا  آیید  داشته باشد  اما ام وز وقتی جدول قودرت
کیید، ژاپن در آن جاییاهی ندارد. بیواب این آیید  جهان را ت سی  می

مدت بوه میوافعی ژاپن با کیار گذاشتن قدرت ن امی خذد، در کذتا 
باری ض ر ک د. ایون کشوذر بوا رسید اما در درازمدت به نحذ فاجعه

های باالی اقتصادی ه  رسید اما در ناپذی ، به مذقعیتکار خستیی
یدی از آن کیوار زد  شود و لوذا مالق  ی و به  سازی بینف ایید ن ا 

ها به نادید  گ فتن قدرت سیاسی خوذد را کسی ام وز تن دادن ژاپیی
کید. در واقع ژاپن در این معام ه، بوه قیقوت از دسوت تحسین نقی

ای توواکتیکی و دادن میووافع اسووت اتژیک و درازموودت، ف ووپ سووذده
 م طعی به دست آورد.
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نذع سیتی و نیوه از نوذع  ، از«امو اتذری خد ی»با تذجه به اییکه 
ر دانه باشود، ردعووًا ح کوت اسووت اللمودرن، در اختیوار موو   می

فایود  مع فوی مخالفان خذد را تخ یوب و آن را رونود پ ههییوه و بی
 .خذانودهای مقیذمه مینقاید و حتی ف ات  از آن، ورود به ح ی می

خواص تذاند ن و  به میذان مثال، ای ان به دلی  داشتن است الل، می
رذر که م   ن   خواص ف سطین داشته باشد، هقان ۀخذد را دربار

خذد را دارد اما امو اتوذری خدو ی، ایون حور ن و  خواص را بو ای 
، ف انسوه، ام یکواشیاسد. در این چ خه، به رسقیت نقی« دیی ان»

تذانیوود بووا صوو احت از فعوو  جیایووت رژیوو  انی وویا و آلقووان، می
ید و آن را کقک به ص ح و امییت کیید  ف سطین حقایت نقایاشغال

جهانی بخذانید، اما در هقان زمان به امتو اض جقهوذری اسوالمی 
ای ان به جیایت رژیو  اسو ا ی ، میوذان حقایوت از ت وریوه  داد  و 

الق وو  زنیوود  صوو ح و امییووت بیناز موو د  ف سووطین را ب ه  دفوواع
 یانوات کیید. در ادامه ایون رونود جخذانید و ای ان را تح ی  میمی

داخ ووی ایوو ان کووه در مووین وابسووتیی بووه ایوون امو اتووذری خدوو ی و 
هوووا و ها، ت یدذنامو یالیسووو  جهوووانی، بوووا اسوووتفاد  از رسوووانه

آیید و وجهه دیی ی به مذضوذع های خاص، به میدان میشخصیت
های داخ ووی دهیوود. دندالووهحقایوت مشوو وع ایوو ان از ف سوطین می

سطین را حقایت از دشوقیان حقایت از م د  ف  ،امو یالیس  خد ی
پیقانووان آل سووعذد و ، موودافعان صوودا  حسووین، ه اهوو  بیووت

ک د نجوذمی ایو ان در های سیی مع فی ک د  و مدمی ههییهتکفی ی
 شذند!حقایت از ف سطین می
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آمیه از در صحیه دیی ی اگ  بخذاهد ای ان به صذرت مسوالقت
دفواع کیود،  ها در ب اب  رژیو  نامشو وع ایون کشوذرح ذق بح ییی

های ای انوی مو  ، آن را دخالوت در اموذر کشوذر هقسووایه، دندالوه
های ضدفارس، مانع بهدوذد روابوپ بوا م بسوتان و حقایت از م  

 نقایید!سدب س کذ  بیشت  شیعیان مع فی می
روان پ اکیی امو اتوذری خدو ی مو   و دندالوهما وقتی رد دروغ

بییی  از ن   آنان، کشوذری کیی ، میداخ ی آن در ای ان را دندال می
مست   یا سیاستی مست   نداید وجذد داشته باشد. روشن است کوه 
در چیین فضایی تأمین مصالح و میافع م ی کشذری مث  ایو ان، بوا 

گ دد. در این میان م تی که نتذاند هایی مذاجه میها و ههییهدشذاری
میافع درازمودت و تذاند ها کیار بیاید، نقیها و ههییهبا این دشذاری

مدت خذد را تأمین نقایود. بوه ف و   داموش نیوا  کییود  حتی میان
های دامش به شه ها و مو د  اهو  سویت رحو  نکو د و در اسوتان

نشین سذریه و م اق، آنان را به خاک و خذن کشید. واضح بوذد سیی
رسوید، بوا شویعیان چوه کوار های شیعه میکه اگ  پای آنان به آبادی

ای دقیر و حکیقانه ر این بین، ای ان با این پدید  مذاجههک دند. دمی
هایی، خطو  آنوان را از ایو ان و ها و ههییوهک د و با پذی ش دشذاری

های میط ه دفع نقذد. هقین االن اگ  ما با گست ش داموش در م ت
افغانستان م اب ه نکیی  و به حقالت پی در پی آنوان بوه اجتقاموات 

ان پایووان نوودهی ، امییتووی بوو ای م زهووا و سویی و شوویعه در افغانسووت
ماند. امو اتذری های اقتصادی ای ان در افغانستان باقی نقیمذقعیت

های آن در داخ  کشذر نا  این مذضع مسئذالنه خد ی م   و دنداله
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های ههییوه»، «های هییفوتههییوه»، «جانفشانی ب ای دیی ان»را 
بو د و در را زی  سؤال میهای ای ان گذارد و سیاستو... می« نیابتی

صدد است مانع تح ر میفعت است اتژیک ای ان که رفوع خط هوای 
تو ین در ادامه به تدیین مهو  امییتی در آن سذی م ز آن است، شذد.

آن در های ای و دندالووهامو اتوذری رسوانه هیوی های سوازیچوالش
 .شذدم اومت پ داخته می  ای ان از جدههای پی امذن حقایتداخ  
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(1) 
 هاسود و صرفۀ حمايت

 
اجتقامی های و شدکهها در رسانه که دا قاً هایی افکییشدههیکی از 

  ی ایو ان از جدهوهواتیحقا  سوذد و صو ف ۀدربار ،شذدمی نش زبا
ال درگی  ؤم اومت است. از این رو، ا هان بخشی از جامعه با این س

یقوان بو ای پهوای ه آیوا ههییوه کو دن بو ای گ و شد  اسوت کوه 
ن و لدیان چه سذدی ب ای کشذرمان به ص فه است؟ کقک به ف سطی

 ما دارد؟
و « هاف صووت»کیوود  پیقووانی در دو مذضووذع معیووا پیوودا میه 

پیقانی این است که ب ای ه  کدا  از رو فین معیای ه «. تهدیدها»
میفعت قابو  تذجوه وجوذد دارد  میوافعی کوه تح ور آن بوه وجوذد 

رد. بیاب این در اییجا ه  کودا  از دو رو  ، آهیوگ پیقان نیاز داه 
میفعت خذد را دارند و از دیی ی ب ای تح ور ایون میفعوت کقوک 

پیقوان جذیید. پا پاسخ این سؤال که ما چه نیازی به داشتن ه می
پیقانی ب ای امذر جاری و آنچه از تذان خذد ه  .داری  روشن است

پیقوانی بو ای رسویدن بوه هو   آید، چیدان معیوا نوداردکشذر ب می
ای وجوذد هایی است که نیاز به تجقیع قدرت م ی و تذان میط هافر

پیقوانی هوایی ه دارد. ب  این اساس ما در میط ه با کشوذرها و گ و 
پیقان ههییه خذد را مت د  شد  و نیو وی خوذد را بوه داری  و ه  ه 
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اکیذن پیقوانی ههییوه نودارد و ایو ان توآورد. پا خذد ه صحیه می
ای داد ، ههییه ه  پیقانی دیی ان با خذد را نداد  است  اگو  ههییوه

 سه  خذد است. پیقانی یعیی ت د ههییه ش کت در ه 
بووه میووذان مثووال ایوو ان بووا حقوواس و جهوواد اسووالمی ف سووطین 

این است کوه هو  مضوذ از  ب  پیقانی بیاپیقانی دارد  در این ه ه 
و مت واباًل از حقایوت آن از ح ذق ردیعی مضذ دیی  حقایت کیود 

میود گو دد. میو  نوه ایون اسوت کوه رژیو  ح ذق ردیعی خذد به  
اندرکار تو ور تعودادی از اس ا ی  هقهمان بوا بقدواران موه ، دسوت

پیقووانی ایوو ان بووا های ایوو ان هوو  بووذد  اسووت. ه اسوواتید دانشوویا 
های م اومت در مذرد رژی  اسو ا ی ، تضوعیف ایون رژیو  در گ و 

ه مه  و در تع ض به جقهذری اسالمی و ب ای ه  دو رو   حق ه ب
مط ذ  است. رژی  صهیذنیستی، یک مهاح  تح ر اهدا  و میافع 

است. ایون یعیوی « قدرت مست  »جقهذری اسالمی به میذان یک 
تفواوت ها حقایت کید و چه نسدت به آنوان بیای ان چه از ف سطییی

درتی مست   تددی  شوذد. باشد، از ن   رژی  صهیذنیستی نداید به ق
آورد، در اس ا ی  جدا از فجایعی که بو  سو  ف سوطین در مویرژی  

های اردوگاهی قو ار دارد کوه آن اردوگوا ، ایو ان مسوت   و سیاسوت
های ف سطییی بو  سو  تضوعیف تابد. ما با گ و مست   آن را ب نقی

پیقانی ف پ به نفع ر   پیقان هستی . این ه یک چیین رژیقی ه 
ای خذاهد پیقانی، ههییهف سطییی نیست. ردعًا ش کت ما در این ه 

پیقوان ایو ان ت جقوه داشت. بعضوی ایون ههییوه را بوه ت ذیوت ه 
کیید. در این ماج ا، ای ان ب ای م اب وه بوا دشوقن خوذد، کقوک می
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کید تا ر   ف سطییی قدرتقید شذد، امتقاد به نفا پیدا کیود و می
ان ض به بهند و توذان مق یواتی آن م یوه به دشقن مشت ک خذد و ای 

 ف سطین و ای ان را تضعیف نقاید.
شذد؟ ای ان ب  سو  پیقانی وجذد نداشته باشد چه میاگ  این ه 

ای گی د که هو  دو سوذی آن بو ایش ههییوهدوراهی انتخا  ق ار می
های جهادی ف سطین دارد  ای ان یوا پیقانی با گ و بیش از ههییه ه 

خذد تجدیودن   کیود کوه مسوت ه  « مست   بذدن»است باید در سی
های ژاپن است یا باید خذد بوه دفواع ای مشابه ههییهپ داخت ههییه

پیقان م   و را سو  از خذد بو دازد و ب ای آنکه رژی  اس ا ی  و ه 
ای بویش از ن وامی کیود کوه ههییوه  جای خذد بیشاند، به آن حق 

 د.حقایت از م اومت ف سطین دار  یههی
میافع م ی یک کشذر اجهایی دارد که بخشی در محویپ م وی و 

های دییی، موذهدی، دنداله« ای ان» .بخشی در محیپ خارجی است
کیود بوا قذمی، اید ذلذژیک و نژادی دارد، میافع م ی ای ان اقتضا می

پذی انه داشته باشد. موثاًل در ای متعهدانه و ههییهها، رابطهاین دنداله
اند، در دییان ما و مس قانان و ق ار گ فتهی  اس ا ی ، ه مذاجهه با رژ

دییان خذد باشوی  کید، کیار ه این مذاجهه، میافع م ی ما اقتضا می
اس ا ی  ق ار بیی ی . این را یوک بوار تج بوه رژی  تذانی  کیار و نقی

یعیی روی سوه   6323تا  6391های ای   ای ان در فاص ه سالک د 
  اکث  مذاقع و مذارد و به اقتضای ق ار داشوتن در جدهودهه و الدته در 

ای اس ا ی  مق  ک د ، در حالی که هیچ فایود رژی  ، به نفع ام یکا
از آن ندوو د  اسووت. ایوون در حووالی اسووت کووه بوو ای رژیوو  په ووذی 
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  های سییییی داشوته و حتوی خوذد اسو اط آن، ههییوه رژیوههییه
 په ذی در این هقکاری بذد  است.

اکث یت م د  کشوذر، « شیعه بذدن»ی ای ان، به واسطه میافع م 
کید که از شیعیان لدیان حقایت کید. مد  حقایت ای ان از اقتضا می

ت جقوه شود  و « ضوعف ایو ان»آنان، در ادبیات سیاسی جهان، به 
هوای کید. ب  هقین اساس ای ان در دور حتی مارضه امییتی پیدا می
ب ای حقایت از شیعیان لدیان بذد  هایی گذشته ه  درصدد یافتن را 

است. اگ  ای ان از این حقایت رف   ب ود، شیعیان لدیان دو را  پیش 
رو دارند  یکی اییکه تس ی  مخالفان خذد شوذند کوه ایون مذضوذع 

هوای شویعه در شذد و ب یه اق یتدر دنیا می« شیعه»سدب تضعیف 
ایو ان بوه دهود و ایون یعیوی کشذرهای دیی  را تحت فشار قو ار می

تن بدهد و حال آنکه خذد در م کهیوت « الق   شیعهبین»تضعیف 
الق   ق ار دارد  را  دیی  آنان این است کوه از شوه  و دیوار این بین

خذد دست شسته و ب ای حفظ خذیش راهی ای ان گ دند که ای ان در 
شذد که اولین آن به هو  ها میاین صذرت ه  دچار انذامی از ههییه

های اقتصوادی و موالی ذد و ههییوهشعیت اجتقامی میخذردن وض
کید. پا در این میوان را  میط وی یادی را ه  ب  کشذر تحقی  میز

های خذدشوان هوا در سو زمینف اروی ای ان این است کوه از لدیانی
ت ای از قودرآنوان بوه میوذان ج وذ « سو ب یدی»حقایت کید و از 

 مید گ دد.الق  ی خذد به  بین
های ایود ذلذژیک خوذد کید از دندالوه ی ای ان حک  میمیافع م

ه  حقایت کیود. ایود ذلذژی ان وال  اسوالمی دو وجوه سو دی و 
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ایجابی دارد  وجه س دی آن م اب ه با نفذ  و سیط   م   در میط ه و 
وجه ایجابی آن ایجاد تقدن نذین اسالمی ب اساس اید ذلذژی خذد 

ذ  م   و پیودایی تقودن نوذین است. وقتی ما پذی فتی  م اب ه با ن 
هایی ی تأمین آن ههییهاسالمی جهء میافع م ی ای ان است، باید ب ا

 بو دازی .
و رالدان، و یکوی بوه میوذان دشوقن و  ام یکاای ان در مذاجهه 

تذانود بودون آنکوه دیی ی به میذان یک رقیب مذهدی و چیذنوه می
توذانی  ما نقی ای گ دد، از میافع م ی خذد دفاع کید؟متحق  ههییه

و انی یا در اشوغال ن وامی کشوذر هقسوایه خوذد را  ام یکااقدا  
بوذی ی   چ ا که با امییت و میافع م ی ما سازگاری ندارد. در هقوان 

هوا، تذانی  تس پ دولتی که اقذا  ای انی افغانسوتان و ههار حال نقی
کیود نیوه ها و... و را از ح وذق خوذد محو و  میها، شویعهتاجیک

وذی ی . مح ومیت ایون اقوذا  سودب تضوعیف مذقعیوت ایو ان در ب
شذد. پا چار  چیست؟ ای ان یک ف موذل محیپ پی امذنی خذد می

اسوت. بوه ایون معیوا کوه از « تشکی  دولت ف اگیو »و آن  ارا ه داد 
و یعیی تحت س طه  سذ در افغانستان یک دولت م ی حاک  شذدیک

ی نود  اقوذا  مخت وف باشود خارجی نداشد و و از سذی دیی  درب گ
مییی این ف مذل این است که مخالفان ایود ذلذژیک ایو ان   ت جق و

هایی در افغانستان حاک  نداشد و پییی ی این سیاست ردعوًا ههییوه
دارد. مقکن است مهیقت جقعی از شه وندان افغانستانی به ای ان 

باشد. این ها و قاچاق کاال از ای ان به افغانستان بخشی از این ههییه
مودت بوذد  و در موین حوال قابو  مدت یا میانها ردعًا کذتا ههییه



 دخل و خرج ما در منطقه

-22- 

تذاند بوه ف صوت تدودی  مدی یت ه  هست و تهدیدی است که می
شذد. اما اگ  کاری به کوار تحوذالت کشوذر هقسوایه شو قی خوذد 

بو  ایون کشوذر  ام یکواافتد  یوا نداشته باشی ، یکی از دو اتفاق می
بوا ایو ان، بوه  ام یکوالیو  تعوارض وجوذدی شذد که به دحاک  می

مص حت جقهذری اسالمی نیست و با میافع م ی آن ه  در تضواد 
باشد. یا اییکه یک دولت اید ذلذژیک ناساز با ایود ذلذژی ایو ان می

آید و در درازمدت، م یوه ایو ان و سوای  هقسواییان ایون س کار می
  دادن به پدیودار کید. این ه  به نفع ما نیست. اجازکشذر اقدا  می

یوا پدیودار  ام یکواای و اشغال تذسپ شدن ه  کدا  از چیین دوگانه
ها به سوقت لت ناهقخذان و به معیای قدذل مهاج ت افغانوشدن د

 های ما در حفاظت از م زهایقان است.ای ان و افهایش ههییه
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(2) 
 هزينۀ مقاومت، هزينۀ عمران کشور

 
کوو د ایوو ان در ههییووه ۀری دربووارهای پوو حج  و پ تکوو اخد سووازی

در ال را ؤای که این سبه گذنه  شذدمی م اومتهای حقایت از گ و 
دامون زد  اسوت کوه آیوا بهتو  ندوذد ایون  ای ان  افکار مقذمی جامع

ص   اموذر دییو ی در کشوذر مانیود کارهوای هییفت های ههییه
 ؟شدمی مق انی و خدماتی

های حقایوت ایوو ان از ههییووه ۀنکتوه اول ایوون اسوت کووه دربوار
زیوادی از سوذی دشوقیان و نیوه از  پیقانان م اومتی خذد مدالغهه 

گاهان صذرت می هایی کوه گی د. هقذار  یکی از اسوتداللسذی ناآ
اند، ص   درآمودهای های ای ان ک د ها در تذجیه تح ی ییام یکا

های م اومت بذد  است. اگو  ایون واقعیوت ای ان در ت ذیت ج یان
های م اومت و وضوع روابوپ آنوان بوا شته باشد، باید وضع گ و دا

هوا، کو  و زیواد شوذد. اموا ای ان تحت تأثی  شدت و ضعف تح ی 
گذید تفاوتی وجذد ندارد و لذا ایون روزهوا های دشقیان میامت ا 

گذییود نیوا  کییود بدیییود های ایو ان میمخالفان مؤث  بذدن تح ی 
طین و یقن ... رو به کاهش نیذاشته و روند م اومت در لدیان و ف س

 .اندها کارآمدی نداشتهتح ی 



 دخل و خرج ما در منطقه

-24- 

هووا انوود یووا تح ی هووا صووذرت نی فتهآیووا در مووال  واقووع تح ی 
توذانی  انکوار اند؟ اولوی را کوه نقیهای م اومت اث  نداشتهگ و  ب 

جوه تأمو  در ایون نتیکیی ، پا باید در مذرد دوموی تأمو  نقوا ی . 
های ای ان در حدی ندوذد  کوه قطوع و یوا کقکمسئ ه این است که 

ای بیذارد. نیاهی به کاهش آن تأثی  مهقی ب  روند م اومت میط ه
سه  بذدجه دفامی در بذدجه کشذر، بیانی  ناچیه بذدن سه  موالی 
حقایت جقهذری اسالمی از م اوموت در میط وه اسوت. در روذل 

 61حودود های گذشته، به رذر میانیین، سه  بذدجه دفوامی، سال
درصد بذدجه کشذر بوذد  اسوت و ایون در حوالی اسوت کوه سوه  

درصود بذدجوه  71های ای ان بوه م اوموت میط وه، حوداکث  کقک
اختصاص یافتوه بوه اموذر دفوامی کشوذر بوذد  اسوت. بیواب این در 

های گذشته، حقایت کشوذر از م اوموت میط وه بویش از سال رذل
معیذی و سیاسوی داشوته   آنکه جیده مادی و مالی داشته باشد، جید

 است.
ک د ایو ان در کشوذرهای میط وه، نکته دو  این است کوه ههییوه

ساز جذ  بازار تجاری این کشذرها ب ای جقهوذری اسوالمی زمییه
تذانست در بازار کشذرهای ک د ندذد، ای ان نقیاست. اگ  این ههییه

میط ه حضذر چیدانی داشته باشد. بو ای فهو  ایون مذضوذع کوافی 
نیاهی به سه  ای ان در بازار کشوذرهایی کوه رو   حقایوت است 

ای ان هستید، با سه  ای ان در بازارهای کشذرهایی که ر   حقایت 
 ای ان نیستید، بییدازی .

می یوارد دالری پاکسوتان  11به میذان مثال سه  ای ان در بوازار 
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و حال آنکه سه  ایو ان در بوازار  1کقت  از یک درصد در سال است
می یوارد  1/9باشود و تان و که کشذر ف ی ت ی از پاکستان میافغانس

های پیش از آن بذد  است. مثوال دییو  و سال  7176دالر در سال 
سه  ای ان در بازار ت کقیستان در م ایسه با بازار م اق اسوت. سوه  

می یوذن دالر در سوال  699ای ان در بازار موالی ت کقیسوتان حودود 
مو اق، روی پویا سوال گذشوته  دربارۀ و حال آنکه این مدد 2است

ک د ایو ان می یارد دالر، بذد  است. بیاب این ههییوه 67ساالنه حدود 
مودت و مودت، میانگذاری کذتا م اومت نوذمی سو مایه  در جده

آید. اگ  ایو ان در درازمدت به نفع جقهذری اسالمی به حسا  می
هوا ب ابو  آن هایی کو د ، سواالنه د م اق ری د  سال گذشته، ههییه

هوای ب داشت نقذد  و در واقع در این بوین ایو ان در شو ایپ تح ی 
ذلیود داخ وی خوذد سخت م  ، تذانسته است از اقتصواد م وی و ت

 حفاظت نقاید.
ک دهای بسیار محدود ای ان در سه کشذر لدیان، سوذریه و ههییه

یقن، اگ چه به ن د اقتصادی ای ان تددی  نشد  ولی در این کشوذرها 
گذاری امییتی ب ای استفاد  اقتصادی حکقف ما هقان قامد  س مایه

هایی که دریافوت بذد  است. مثاًل سذریه آمادگی دارد در قدال کقک
                                                             

آقازاد  رودس ی، ر یا کقیسیذن اقتصادی اتاق مشت ک ای ان و محقدحاجی . 1
آبوان  http://ecoirau.cou727، 61در:  ست سوید، سایت اکواایاا پاکستان، 

6911. 
، دست سوی در: «اناهقیت تجارت ای ان با ت کقیسوت»جالل اب اهیقی،  . سید2

https://www.tahlilbazaar.com/news/82596، 71  6911ف وردین. 
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مایوودات  ،کوو د ، مشووارکت ایوو ان در اسووتخ اج معووادن، فسووفات
تجوارت لوذاز  الکت ونیکووی و دارو را بووذی د و بو  هقووین  ،بیودری
در زمییوه فسوفات و نفوت و گواز ه  ق اردادهای درازمودت  اساس

دو کشذر به امضا رسید  و بیادر سذریه بو ای انت وال کاالهوای  میان
شو کت ای انوی در سوذریه  79اییک ه  1ای ان به اروپا آمادگی دارد.

هوای کیید الدته به دلی  ش ایپ اقتصادی سذریه و تح ی فعالیت می
و نیوه شو ایپ  سه سال اخی  آن و نیه توداو  نواامیی در ایون کشوذر،
ی و تأخی هایی اقتصادی و اداری ای ان اج ای این تذاف ات با دشذار

 مذاجه گ دید  است.
ک دهای بسیار محدود ای ان در یقن هو  زمییوه مشوارکت ههییه

های کالن آیید  اقتصادی این کشذر را نیه ف اه  کو د  ای ان در ر ح
ومت یقون ک دهای محدود، سدب م ااست. ضقن اییکه این ههییه

در ب اب  رقیب س سخت ایود ذلذژیک ایو ان شود  و توذان آن را بوه 
تح ی  بو د  اسوت. ب اسواس آمارهوای مذجوذد، م اوموت دلی انوه 

ها سدب ض به شدید اقتصادی به م بستان شد  است. جودای یقیی
از اییکه حقالت پی در پی به تأسیسات نفتی و بیدری، سوعذدی را 

می یوارد  6111انوداز حودود ادچار مشک  جدی کو د  اسوت، پ
می یوارد دالر کواهش  711دالری آن را به حدود یک چهار  یعیوی 

داد  است و این به آن معیاست که هقاوردی مالی و نفتوی سوعذدی 

                                                             
، دست سوی «اندته ان و مسکذ از سذریه چ در سه  ب د ». دیو قاسی ای انی، 1

 .6911خ داد  http://irdiplomacy.ir/fa/news/2002744 ،9 در:
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هوای محودود ایو ان بوه حقایت 1م یه ای ان را تضعیف ک د  است.
دهد و یقن، بازار اقتصادی آیید  این کشذر را در اختیار ای ان ق ار می

گذاری ب یدمدت در کشوذری دارای ها به نذمی س مایهاین حقایت
و  و دریای س خ القید مذقعیت است اتژیک و مجاورت با تییه با 

 آید.به حسا  می
گذاری محدود ای ان در لدیان ه  مانع ب عید  شدن ایون س مایه

، اسو ا ی  و م بسوتان و شود  ام یکواکشذر تذسپ دشقیان ای ان و 
تد یغواتی کوه تیییاهوای شودید  ،های ای اندر این بین کقک است.

دهود، شکسوته اقتصادی لدیان را به متحد راهد دی ای ان نسودت می
های کشوذرهای م بوی و آید با خ وف ومود شد  است. به ن   می

م بی، در حو  مشوکالت اقتصوادی ایون کشوذر، امکوان حضوذر 
هوا و رمو  گ فتارییاقتصادی ای ان در لدیان ف اه  شذد. لدیوان م و

رکذد شدید اقتصادی که با آن مذاجه است، به دلی  داشتن سوذاح  
رذالنی در مدیت انه و نهدیکی به کشذرهای اروپایی و به کشوذرهای 

تذاند در آیید  یک ک یدور خذ  و راهد دی بو ای شقال آف ی ا، می
هوای شودید ای ان باشد. مشوکالت سیاسوی کیوذنی لدیوان و رقابت

مانید. در این مذاقع کشذری کوه صواحب هقیشه پاب جا نقیفع ی، 
 نشیید.ها و شکار آنها میر ف صتنفذ  است، به انت ا

                                                             
م بسوتان  از آماز جیگ یقن تواکیذن،». میدل ایست آی ری گهارش نذشت: 1

می یارد دالر از  خا   مالی خذد را از دسوت داد  اسوت. ایون جیوگ،  799
 «می یووذن دالر بوو ای م بسووتان ههییووه داشووته اسووت 611روزانووه بوویش از 

 ، دست سوووی در:«سووو قانسووو ذط آزاد بووون»، انتخوووا خد گوووهاری )
https://www.entekhab.ir/fa/news/546155 ،67  6933اردیدهشت). 
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نکته سذ  این است که مشک  اقتصادی ای ان اصذاًل به سواختار 
گ دد و نووه بووه روابووپ خووارجی آن. بسوویاری از اقتصووادی آن بووازمی

آمد اقتصادی لهومًا بوه اند، درر   بارها امال  ک د اقتصاددانان بی
شذد. این اقتصواددانان بهدذد ش ایپ اقتصادی یک کشذر میج  نقی

رمو  یکیید که مشکالت اقتصادی ایو ان م وهایی اشار  میبه سال
درآمدهای هییفت ناشی از فو وش نفوت، بهدوذد نیافتوه و افوهایش 

ریختیی بیشوت  ه های ناشی از ف وش نفت، خذد مامو  بوهدرآمد
کشذر بذد  اسوت. مشوک  اقتصوادی ایو ان ایون اسوت کوه اقتصاد 

ها سووازی زی سوواختدرآموودهای کشووذر، صوو   اصووالح و فعال
گو دد. مشوک  شذد و در بذدجوه جواری کشوذر مسوته ک مینقی

اقتصادی ای ان این است که موثاًل سوه  بذدجوه مق انوی کشوذر در 
رد ، بیش از د  می یوا6911می یارد دالری سال  11بذدجه نهدیک به 

دالر ندذد  اسوت. بذدجوه دفوامی کشوذر، امو  از ح وذق پ سوی ، 
ای   میط وه اقدامات دفامی در داخ  کشذر و مدالغی کوه در مسوا

درصد درآمدهای کشذر بذد  است. با  71ههییه شد  است. حدود 
های ن امی، بوه دلیو  پذی  بذدن حذ  بذدجه سازمانف ض امکان

دی در بهدوذد اقتصوادی کشوذر تذانست اث  زیوادرصد پایین آن نقی
بذدجه مق انی کشذر حتقًا باید بیش از بذدجه جواری  1داشته باشد.

هوای مق انوی در بذدجوه کشوذر، بایوود باشود  یعیوی سوه  فعالیت
 6911می یوارد دالر سوال  11می یوارد دالر از حودود  71ک  دست

                                                             
دست سووی در:  ،«6911 گووهارش از بذدجووه دفووامی» سوویی ،. خد گووهاری ت1

https://www.tasnimnews.com/fa/news/2402166، 67  6933آ ر. 
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باشد. اگ  نه حذ  بذدجه دفوامی ارزی کشوذر و اضوافه شودن بوه 
کید. بواز هو  بایود بوا تأکیود گفوت ای نقی انی، معجه بذدجه مق

ای،   میط ه اختصاص بخشی از بذدجه دفامی ارزی کشذر در مسا
هوای گذاری بو ای کشوذر اسوت کوه میجو  بوه آورد نذمی سو مایه

ک د در اموذر شذد و اگو  ایون ههییوهچیدب اب ی ارزی ب ای ای ان می
بووه کقتوو  از نیقووی از آن  می یووارد دالر هوو  11ای ندووذد، آن میط ووه

 رسید.می
نکتووه چهووار  ایوون اسووت کووه کشووذرهایی کووه مووا را بووه صوو   

کییود، خذدشوان صودها میمته  ای های زیاد در امذر میط هههییه
نقاییود. موثاًل م وک مددال وه ب اب  ای ان، در امذر میط وه ههییوه می

پادشا  سابر م بستان امال  ک د  بذد حاض  اسوت بو ای تغییو  در 
یا کشذری مانیود اموارات  1می یارد دالر ههییه کید 711ن ا  سذریه 

که هیچ جاییا  تقدنی در میط ه و جهان ندارد، بو ای تغییو  رونود 
هوا سیاسی سذدان، لیدی، تذنا، الجهای ، یقن، م اق و... ساالنه د 

سؤال این است که اگو  ههییوه کو د در  2کید.می یارد دالر ههییه می
ای ب ای م د  ندارد، چ ا مودمیان خوذد صودها فاید  ایامذر میط ه

 نقایید؟در امذر میط ه ههییه می ب اب  آن
 

                                                             

هوای سوعذدی در میط وه و ب رسی ههییوه سیاسوت» ای نا،خد گهاری  .ک.ر .1
 .6911مه   https://www.irna.ir/news/84481325 ،7، دست سی در: «یقن

، «سیاسووت س اسوو  مخوو   امووارات در میط ووه» یاسوو  مدوودالعهیه، .ک.ر .2
 .6933م داد  http://irdiplomacy.ir/fa/news/1993843 ،69دست سی در: 
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(2) 
 گذارى خارجى به جاى مقاومترمايهس

 
چووالش و م اومووت، را   تسیاسوون یوو  اییکووه هایی شوودههروو ح 
صویعت تذریسو ،  ءگذاری خارجی، انت ال تکیذلذژی، ارت اس مایه

ها را به روی کشذری ن ی  ت کیه و دیی  را سطح صیعت تذریس  به 
، این ابها  را ب ای افکار مقذمی جامعه به وجذد آورد  بیددای ان می

های گوذاری خوارجی بوه دلیو  سیاسوتسو مایه است که آیا واقعاً 
 ی ای ان از م اومت مخت  شد  است؟حقایت

تذانود بو ای جقهوذری اسوالمی سیاست چالش و م اومت می
ضووعیت متفوواوت پدیوود آورد. یووک وضووعیت فوو ار ایوو ان دو و

گذاری و مد  جذ  تذریس  و یک وضعیت جذ  سو مایه س مایه
و جذ  تذریس  است. این به آن معیاست که چالش و م اومت بوه 
 خذدی خذد نه جوا   و نوه واقوع سو مایه و تذریسو  اسوت. ایون

مث  این است که ما افهایش جقعیت یک کشذر را ضو ورتًا  مذضذع
افوهایش مشوکالت آییوود  آن بودانی . ب وه افوهایش جقعیووت  مامو 

تذانوود تذانوود مشووکالت یووک کشووذر را افووهایش دهوود و نیووه میمی
ه کشذرها با مشکالت آن را کاهش دهد. این بستیی به نحذ  مذاجه

 ای دارد.چیین پدید 
م اومت ای ان پدید  بسیار جذابی است. بخش بسیار بهرگی از 
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کیید و و... است دال می ام یکاای ان در ب اب   م د  جهان از ایستادگی
بسیاری از آنان مای ید به ای ان سف  و تأثی  م اومت را بدییید. بخوش 

ای هو  بهرگی از این جقعیت، صاحب امکانات و س مایه گسوت د 
هستید. این گ ایش را اگ  مدی یت کیی ، به جذ  س مایه خوارجی 

گذاری تذسووپ سوو مایه شووذی  و ایوونناشووی از تذریسوو  نایوو  می
تذریسقی خذاهد بذد که ای ان را دوست داشته و به ف هیگ آن احت ا  

ان از تذریس  خارجی گذارند و از این رهیذر، آسیب ف هییی ای می
 شذد.کقت  می

رذر گسووت د  از اموو وز ایوو ان بووه ب کووت ان ووال  اسووالمی، بووه
قدنی ای ان مید است. کقا اییکه امتداد ته  به  « تذریس  مذهدی»

آورد. ایو ان نیه ب ای ما پدیود « تذریس  تقدنی»تذاند در میط ه، می
تذانوود از بووا سوواماندهی بووه سوواختار اداری و تجوواری خووذد، می

میدان های پدیدآمد  از رهیذر م اومت استفاد  کید و مالقهف صت
میاسدت نیست که در اییجا بوه جهانی م اومت را جذ  بیقاید. بی

شار  شذد: س دار شهید حاج قاس  س قیانی متذجه شد  ای اخار  
بذد کشذر مشک  واردات کیجاله دارد و بوه هقوین جهوت فعالیوت 

ها و م اکه پ ورش ماهی ای ان دچار رکذد و کسوادی شود  م مداری
است. وی وزی  کشاورزی وقت و آقای محقذد حجتی و را به هق ا  

گذیود تجوار و می کیودیکی و دو معاونش به دفت  خوذد دموذت می
تذانید مشک  کیجاله ای ان را ح  کیید. مید به ای ان میم اقی مالقه

پا از آن، دو نف  از تجار مقد  م اقی را ف اخذاند  و مأمذر رفع این 
مشک  کو د  بوذد و جالوب ایون اسوت کوه شوهید بوه وزیو  وقوت 
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ها گذید، شوقا الز  نیسوت بابوت ایون کیجالوهکشاورزی ای ان می
بو دازید، چ ا که ما در امذر م تدپ با م اومت مو اق از آنوان وجهی 

تذانیود بوه روذر موی   و بوا ر ب داری . شهید افهود  بذد، آنان می
 وارد ای ان نقذد  و تحذی  دهید. ها راهای خذد این کیجالهکامیذن

بیوواب این ارتدوواط بووا ج یانووات و افوو اد م اومووت در کشووذرهای 
ی ان ابعاد اقتصادی پیدا کید. کقا اییکه این تذاند، ب ای اهقسایه می

میج  گو دد. « جذ  تذریس »تذاند به روند هذشقید ارتدارات می
 111در وضع فع ی، میهان جذ  ساالنه تذریس  در کشذر، حدود 

هوهار نفو  آنوان تذریسو   711ههار نف  است که در این بین حدود 
 اق، بح ین، مذهدی است که از ر یر کشذرهایی چذن م بستان، م

 شذند.و آ ربایجان وارد کشذر می افغانستان، پاکستان
گذاری خارجی، به شو ایپ و قذامود در مین حال جذ  س مایه

خاص خذد نیاز دارد که ای ان متأسفانه به نحذ می قاب  قدوذلی فاقود 
این ش ایپ است و که در پاسخ به سؤال پیج  به آن پ داختوه شود و 

ت گ دشووی ی هوو  کشووذر نیازمیوود کقووا اییکووه در مووذرد صوویع
ها و تقهید م دمات است. مثاًل یکی از مذام  موذث  بو  زی ساخت

صوویعت گ دشووی ی، موود  تقایوو  بخووش خصذصووی ایوو ان بووه 
گذاری در ایون حوذز  اسوت. در وضوعیت کیوذنی ب اسواس س مایه

گهارش دبی  ک  سازمان جهانی گ دشی ی، اگ چوه مو   آسویا در 
ای اخی  بیشت ین رشود را در م ایسوه بوا هگ دشی ی در سال زمییه

میارر دیی  جهان داشته است اما سه  ای ان از ایون بوازار کقتو  از 
ت  از کشذرهای کوذچکی مثو  اسوتذنی، قدو س، یک درصد و پایین



 گذارى خارجى به جاى مقاومتسرمايه

-22- 

اروگذ ه و بح ین بوذد  اسوت. اموا دلیو  آن چیسوت؟ در واقوع موا 
  ای  و بخش خصذصی هصیعت گ دشی ی را به دست دولت داد 

به دلی  آنکه به سقت سذدهای کالن و بوا ریسوک کقتو ی گو ایش 
شووذد. از ایوون رو مووا حتووی در شووه های دارد، وارد ایوون حووذز  نقی

تاریخی مث  شی از، اصفهان و تد یه زی سواخت کوافی پوذی ایی از 
ها نداری . ای ان به بسیاری از کشذرهای دنیا پ واز مست ی  تذریست

و  های متیاسب بوا تذریسو  ایجواد نکو د نها و رستذراندارد و هت 
اساسًا درآمدی به میذان مایدات تذریس  در بذدجه ساالنه کشذر در 
ن   نی فته است. کقا اییکه ساختارهای جذ  تذریسو  را نودارد و 

دهد. پا این مذضوذمات اگ چوه به بازاریابی تذریس  اهقیتی نقی
ت ولوی ایون ارتدواط های دشقیان ای ان ه  نیسارتداط با سیاستبی

در   باشد. این مذضوذع الدتوه توازگی نوداردبیش از چید درصد نقی
های اخی  که بح  تذریس  در سال گذشته و به ویژ  دهه 611رذل 

های یجاد زی ساختکانذن تذجه جهانیان ق ار گ فته است، درصدد ا
ای ان ظ فیت ردیعوی و تواریخی زیوادی بو ای جوذ  ای . آن ندذد 

ارد اما در جذ  تذریس  ف پ داشوتن ظ فیوت تواریخی و تذریس  د
 1کید.ردیعی کفایت نقی

                                                             
رشود جوذ  گ دشوی ی در ایو ان در مین حال آمارها بیانی  رونود رو بوه » .1

باشد. ب اساس سالیامه آماری کشذر در خصوذص گ دشوی ان خوارجی می
نفو  بذدنود در سوال  2119669اد ، تعود6932واردشد  به کشذر در سوال 

بذدند. ردر گوهارش  9739671، 6931نف  و در سال  9366371، 6939
سازمان جهانی گ دشی ی در چهار سوال گذشوته، نیوه جوذ  گ دشوی ی 

  درصد رشد 91ای ان، روند صعذدی داشته و ساالنه به رذر میانیین 
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های صیعت بعضی از مح  ین به مذارد زی  به میذان محدودیت
هوای متیاسوب، انود: ف ودان ف ودگا گ دشی ی در ای ان اشار  ک د 

های حق  و ن  ، ضوعف آموذزش کقدذد واحدهای اقامتی، کاستی
گ دشوی ی کشوذر، وضوعیت نامتیاسوب نی وهای فعال در صیعت 

های بهداشتی، کقدذد م اکه رفواهی و کیفیوت پوایین ارا وه س ویا
های کشووذر، موود  خوودمات آنهووا، تیووذع کوو  در میووذی رسووتذران

ساماندهی متیاسب م اکه تاریخی کشذر، ف دان راویان متیاسوب و 
نامسامد مالی. این مذارد واقعًا به مام  خارجی ارتدواط  زی ساخت

 های آن به میان بیاید.مت و چالشپای م اوکه گا  ارد تا آنند
، ما با نذمی دشقیی مذاجه هستی  کوه در مذرد انت ال تکیذلذژی

های گ دد و سیاسوتبوازمی ام یکواهای به رذر خاص به سیاسوت
گی ی و م یه ای ان ب  مدیای ج ذگی ی از شک  ام یکاآمیه خصذمت

نیوه قودرتی از میوان مسو قانان اسوتذار تذسعه قدرتی به نا  ای ان و 
است. ما در پ وند  ب جا  شاهد بذدی  که پا از امضوای ب جوا  و 

                                                                                            
  می یذن نف   6/1اند به ای ان آمد  6931داشته است. گ دشی انی که در سال

می یوذن نفو  رسوید  اسوت. رقو   9/3بوه  6931بذد  که این رقو  در سوال 
می یذن نفو  بوذد  اسوت. ب اسواس  1/2، 6931گ دشی ی در ای ان در سال 

،  7171گهارش سازمان جهانی گ دشی ی شقار گ دشی ان جهان در سال 
اروپوا، سوه   درصودی 16می یارد نف  بذد  در این میان در م اب  سه   1/6

می یوارد دالری  1111خاورمیانه چهار درصد بذد  و سه  ایو ان از درآمود 
سوازمان جهوانی ) «، شش می یارد دالر بوذد  اسوت 7171جهان در سال 
، دست سوووی در: «گوووهارش سوووازمان جهوووانی گ دشوووی »گ دشوووی ی، 

-percent-30-growth-tourism-https://www.radiofarda.com/a/iran
168.htmlunwto/30417، 61  6931بهقن.) 
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پیدا شدن افر اقتصادی ای ان، ش کت تذتوال ف انسوه بوه فعالیوت در 
ستار  جیذبی خ یا فارس بازگشت، اما به دلیو  فشوار پشوت پو د  

ا مجوددًا بوه ها، در زمانی کقت  از دو موا  فعالیوت خوذد رییام یکا
رذر کوه در حالت تع یر درآورد و به کشوذر خوذد بازگشوت. هقوان

ف پ به دلی  نفوذ  و  ام یکاهای قد  ه  اشار  ک دی ، دشقیی بح 
بو ای ای ای ان نیست  به رذر ک ی به دلی  تالش ای ان قدرت میط ه

 احیاء قدرت تاریخی خذد است.
آوری ، ن مویصحدت بوه میوا« تقدن نذین اسالمی»وقتی ما از 

م   به دوران اقتدار ایو ان در زموان هخامیشویان و صوفذیان فکو  
خذاهد این دوران تجدید شذد. بیاب این ما چه به این یا کید و نقیمی

از کوه آن گ و  م اومت کقک کیی  و چه کقوک نکیوی ، توا زموانی 
آید. الدته زنی ، م   درصدد پا زدن ما ب میاقتدار ای ان ح   می

یجا مه  این نیست که م   چه اقداماتی را م یوه موا بوه اجو ا در ای
گذارد، مه  این است که ما ب ای رسویدن بوه قودرت تواریخی و می

احیاء تقدن خذد و ایجاد تقدن نذین اسالمی چوه انوداز  پوایق دی 
داریو . اگو  پووایق دی داشوته باشوی ، تکیذلووذژی را بوا قوودرت وارد 

سوازی . در ایون میوان، بوا قودرت میکیی  و اگ  نتذانستی  آن را می
کید توا مسوی  پیشو فت م قوی و ای به ما کقک میم اومت میط ه

 ت بیشت  و ههییه کقت  ری نقایی .تکیذلذژیک خذد را با س م
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 مقاومت و پیشرفت اقتصادى

 
جیوگ روانوی بو ای های دوگانه م اومت و معیشت یکی از استعار 

ای کوه شود  بوه گذنوه  ویاای ان توای میط ههای تضعیف سیاست
بخشوی از نخدیوان و مو د  را  ،مخالفان مذفر شدند با این استعار 

دچار ابها  نقایید. در این راستا ج یان تح یف ال اء ک د  است کوه 
  و مشکالت  تذان مسانقی ،با سیاست خارجی تهاجقی و ت اب ی

شته باشوی  بوه چه رسد به اییکه انت ار داک د اقتصادی را ح  و رفع 
 شذر پیش فته اقتصادی تددی  شذی .یک ک

نسدت دادن سیاست خارجی تهاجقی و ت اب  به ایو ان م و ون 
به صحت نیست. سیاست خوارجی ایو ان، در روذل دوران حیوات 
جقهذری اسالمی تهاجقی ندذد  ب که مدتیی به رفع تهاج  و تجاوز 

ش کو د توا بوا بذد  است. ای ان پا از پی وزی ان ال  اسالمی توال
های مخت فی پیدا ک د، رابطوه کشذرهایی که بعدًا با آنان چالش  هق

تی م بستانی از سذی ئآمیه داشته باشد. پذی ش هیسیاسی مسالقت
هوای و اموها  نقاییودگانی بوه مو اق و پیا  حض ت اموا  خقییوی

ای که ب ای ایون دو کشوذر ارسوال گ دیود، بیوانی  جذیانهمسالقت
 باشود. درآمیه با هقساییان خذد می ای روابپ مسالقتتالش ای ان ب

، سیاست ای ان به قطع رابطه استذار ندوذد و دولوت ام یکاخصذص 
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را در تهو ان پوذی فت و  ام یکواجدید ای ان به راحتی کاردار جدیود 
اما از آن رو   هو  سوه  1های خذد را با این دولت آماز ک د.تقاس

 آمیه را م یه ای ان ش وع ک دند.ای خصذمتدولت از ابتدا، رویه
با پذی ش شا  که تحت تع یب ایو ان قو ار داشوت و بوا  ام یکا

های دولت نذپوای ایو ان و بوا ارتدواط گو فتن بوا ب ذکه ک دن دارایی
جذیانه ایو ان را بوا ر ب، پاسخ رفتارهای مسالقتههیهای تجگ و 

د شد که ور شدن خش  م د  ای ان م یه خذدشقیی داد و سدب شع ه
به تص   سوفارت ایون کشوذر کوه و بیوا بوه اسویاد آن کوه تذسوپ 

خانوه میتشو  از ایون سوفارت« دانشجذیان مس قان پی و خپ اما »
بذد، میجو  گ دیود. « جاسذسی و خ ابکاری الن »گ دید و در واقع 

به جای آنکوه واقعیوت ان وال  اسوالمی ایو ان را  ام یکاپا از آن 
و زد کوه  6913می و پویج  اردیدهشوت بوذی د، دست به اقدا  ن ا

سیاسی با   الدته با شکست کام  مذاجه شد و کقی پا از آن، رابط
های خذد در های مخت ف به خصذمتای ان را قطع ک د و در دولت

قالب تهاج  ن امی و به هذاپیقای مساف ی و سکذهای نفتی ای ان و 
پی در پی و  هایتح یک م اق به جیگ م یه ای ان و و امقال تح ی 

 امه داد که تا ام وز ادامه دارد.ضدپ امذال ای ان اد
رموو  خووار ات ت خووی کووه جقهووذری اسووالمی ایوو ان از یم وو
سواله حضوذر حضو ت  69رژی  صودا  حسوین در دوران  ب خذرد

در نجووف داشووت، در روزهووای اول تأسوویا در م ووا  یووک  امووا 
خوذد را بوه نقاییدگانی را به م اق امها  و پیوا  حسون نیوت  دولت،

                                                             
، «افشای جه یات مذاک   دولوت بازرگوان بوا ام یکوا»ازیذروسکی، گ. مارک 1

 .6936دی  http://tarikhirani.ir/fa/news/2980 ،71 دست سی در:



 دخل و خرج ما در منطقه

-25- 

اما متأسفانه م اق تحت تأثی  تقوایالت  1بعثی م اق ارا ه ک د. رژی 
ر دانه تذسوعه  های م بوی و روحیوو تقایالت بعضی دولت ام یکا

هوای امییتوی صدا  حسین، با دخالت در امذر ایو ان و ایجواد تیش
ر ب و افو اد معانودی مثو  های تجهیوهآن و حقایت از گ و  م یه

هوای پوی در پوی مو زی کوه ر نهایت ایجاد درگی یساالرجا  و د
شوو وع شوود و در نهایووت بووه جیووگ تحقی ووی در  6911اواسووپ  از

حسون نیوت ایو ان را بوا  میج  شد، پاسوخ پیوا  6913شه یذر  96
 خصذمت داد.

های سییییی که از رژی  بعثی خذرد  بوذد، ض به رم م یای ان 
تجواوز ن وامی به م اق، مذضوع مخوالف گ فوت و  ام یکابا حق ه 

به هقسایه خذد را محکذ  ک د و و ب خال  هقکاری ش کای  ام یکا
به م اق و اجاز  نداد از  ام یکاساله با تجاوز  1م   م اق در جیگ 

 ان، اقدامی م یه م اق صذرت گی د.آسقان ای 
                                                             

دسوتذر »ای کوه بوا میوذان االسال  محقدم ی رحقوانی در مصواحده. حجت1
گذید حض ت ش  شد  میمیت« ب ای مذاک   با صدا  دوجانده اما  خقییی

بین ندذد با رم  آنکه به پیا  دولت م اق ب ای روابپ حسیه خذشم ی اما 
تی به بغداد از سذی دولت مذقت مذاف ت ک د و ب اساس آن آقایوان ئامها  هی

االسوال  دموایی دکت  اب اهی  یهدی وزی  امذر خارجه دولت وقوت و حجت
  اموذر خارجوه مو اق مالقوات وزی« سعدون حقادی»ماز  م اق شد  و با 

به ن   من »ف مذد  بذدند:  گذید: اما نقذدند. در این میان آقای دمایی می
ها حسن نیت ندارند و قصد ف یب ما را دارند و در ایون شو ایپ، مون م اقی

محقدم ی رحقانی )« دان  شخصی را از ر   خذد بف ست مص حت نقی
   با صدا  و آمادگی ارتش قد  از ب ای مذاک دستذر دوجانده اما  خقییی»

، دست سوی در: «صودرآماز جیگ و مق ک د یکسذیه دولوت مذقوت و بیوی
khomeini.ir/fa/n31221-http://www.imam ،61  6939آ ر.) 
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بوه  ام یکوان وامی   ، پا از حق 6917ای ان بار دیی  در سال 
ل این کشذر امال  و اهتقوا  خوذد را م اق، مخالفت خذد را با اشغا

مص و  آزادسازی م اق از اشغال ن امی نقذد و در نهایت در سال 
، با کقک نی وهای م اقی مذفر شد این کشوذر را از اشوغال  7166

و انی یا خارج نقاید. پا از آن، بوا پیودایی گو و   ام یکان امی 
و م اق  و م بستان و مذسذ  به دامش ام یکاتکفی ی تحت حقایت 

یک بار دیی  گ فتار تیش شدید امییتی شد. ایون بوار هو  ایو ان بوه 
این کشذر را از سیط   داموش  6932کقک م اق شتافت و در سال 

ت ثدوات سیاسوی و امییتوی های م اق در جهخارج ک د و به دولت
 کقک نقذد.

نقاییودگانی بوه  با پی وزی ان وال  اسوالمی، حضو ت اموا 
بخشوی را بوه دولوت آمیه و ارقییان  محدتریاض گسی  ک د و پیا

اموا م بسوتان  1وقت سعذدی و دولوت م وک خالود و ارا وه نقوذد.
                                                             

ت سعذدی را بوه حضوذر ئ، هی96/6/6911در تاریخ  . حض ت اما  خقییی1
ذرهای پذی فت و ن و  حکذموت جدیود ایو ان را در موذرد وحودت بوا کشو

کید ق ار داد. در این دیدار، حض ت اما  اواًل »ف مذدنود:  اسالمی مذرد تأ
و از اما  محت   و روحانی امهاموی و و از  (تئکی  از این وفد )هیتشک  می

ر   ح مین ش یفین ریاض و از جاللت م ک و پادشا  سعذدی و که شوقا 
های اسوالمی   دولترا ب ای تف د از ما اییجا ف ستاد  است. ب  مس قین و ب

است که با ه  متحد بشذند و این ج ثذمه فساد و رژی  صهیذنیسوتی و را از 
کیید، اجاز  ندهیود کوه ها را میبن و بیخ ب کیید و به کسانی که پشتیدانی آن

پشتیدانی کیید. من از خدای تدارک و تعالی قدرت اسال  و م قت اسال  و 
ال ووه مذسووذی )سوید روح« سووتار مسو قین را و وحوودت ک قوه آنهووا را خذا

، ته ان، مؤسسو  تی وی  و نشو  آثوار اموا  خقییوی، امام ۀصحیفخقییی، 
 .(11، ص 2ج ، 6921
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آورد، سعذدی نیه که گذیا مطقئن بذد دولت ان البی ای ان، دوا  نقی
جقهذری  6911را  خصذمت م یه ای ان را در پیش گ فت. در سال 

سذ  به خ ر ر ب مذهای تجهیهاسالمی با حقایت سعذدی از گ و 
م   و شیخ ظاه  آل شدی  خاقانی م یه خذد مذاجه شد. کقا اییکه 

ها ب ای بح انی ک دن جیوذ  شو ق ایو ان نیوه از گ وهوک سعذدی
ر ب خ ر ب وذ  و اشو اری ن یو  بوام ی و بعودًا از ج یوان تجهیه

و مددالقالک رییی و دشقیی با ای ان را ادامه داد. « جیدال ه»وابسته 
در ج یان جیگ تحقی ی از م اق حقایوت آشوکار و رژی  سعذدی 

شووه یذر  96چیدجاندووه و مسووتق  و مووؤث ی انجووا  داد. در هقووان 
، یعیی روز تجاوز مو اق بوه ایو ان، پادشوا  وقوت م بسوتان 6913

ها هو  م ک خالد و در تقاس ت فیی با صدا  حسین کوه از رسوانه و
ان امال  ک د پخش شد، حقایت خذد را از تجاوز ن امی م اق به ای 

می یوارد دالر در  21ک  و حسب آمار، در رذل دوران جیگ، دسوت
شواهد  6911ین ق ار داد. در این میوان، در سوال ساختیار صدا  ح

شواهد اهقوال ایون  6939کشتار حاجیان ای انی در مکه و در سوال 
 ای .حاجی ای انی در میا بذد  921دولت در کشته شدن حدود 

که با پی وزی ان ال  اسالمی، در روابوپ بوا  ب این، این تعدی یاب
دیی ان، ای ان سیاست خارجی تهواجقی را ب گهیود، بوا واقعیوت و 

تذانسوت بوا کید. الدته واضح است کوه ایو ان نقیتاریخ تطدیر نقی
، م بستان و مو اق ام یکاوگذ و اندرز سیاسی، نیات خصقانه گفت

م دمش در ب اب  تجاوز  ای جه دفاع ازم یه خذد را تغیی  دهد و چار 
کیود. بایود نداشت. ردعًا هیچ م تی خذد را تسو ی  دشوقیانش نقی

اضافه ک د که م بستان به بهانه حق ه گ وهی خشقیین کوه نسودت 
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های ماج ای میوا و نیوه حق وه به اهقال سعذدی در قدال کشته شد 
ظالقانه م بستان به یقن امت اض داشوته و بوه سوفارت ایون کشوذر 

دند و الدته با مخالفت مسئذالن ن ا  اسوالمی هو  مذاجوه حق ه ک 
های م بوی دییو  را شد، رابطه سیاسی با ای ان را قطع نقذد و دولت

های بح ین، سوذدان، جیدوذتی، ه  وادار به قطع رابطه ک د و کشذر
کذیت و سذمالی از آن تدعیت ک دند. بعضی از ایون کشوذرها چیود 

را از س  گ فتید. جقهذری اسالمی در ما  بعد رابطه سیاسی با ای ان 
سیاسی با م بستان   ساله تالش زیادی ک د تا رابط 1این دوران   هق

 شذد که با امتیاع ریاض مذاجه شد.از س  گ فته 
جقهووذری اسووالمی بوو ای رسوویدن بووه مذقعیووت و ح ووذق و 

سوازی انداز میاسب خذد، رابطه با کشذرهای هقسایه و مادیچش 
رذر جدی در دستذر کار های مس قان میط ه را به  بین دولت مسا

های اقتصادی خذد را در خذد دارد. ن ا  سیاسی ای ان، تح ر ب نامه
سوازی فضوای میط ووه و تذسوعه روابوپ بووا هقسواییان و حتووی آرا 

داند و ب  آن اهتقوا  های هقساییان میامقاض از خطاها و خیانت
زدن به مذقعیت سیاسوی و  دارد  کقا اییکه دشقیان ای ان ب ای ض به

اقتصادی ای ان، قطع روابپ کشوذرهای میط وه بوا ایو ان و چالشوی 
ای ایو ان را در دسوتذر کوار قو ار ک دن میاسودات اقتصوادی میط وه

یی و اسوو ا ی ی بووه ام یکوواانوود. سووف های پووی در پووی م امووات داد 
کشوذرهای  کشذرهای مو   هقسوایه ایو ان، روی قطوع هقکواری

تق که دارد. بیاب این واضح است کوه ایو ان سیاسوت  میط ه با ای ان
خذد را در ن طه م اب  آن ق ار بدهد و ب  آن اص ار داشوته باشود. در 
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بین کشذرهای میط ه هیچ کشوذری بوه انوداز  ایو ان در ب قو اری و 
تذسعه روابپ با کشذرهای میط ه انییه  نداشته و ب  آن تق که نک د  

های ی ان، در ب اب  ض بات و خیانتاست و هیچ کشذری به انداز  ا
 1هقساییان، سیاست امقاض را در پیش نی فته است.

الدته این نکته را باید هقین جوا تذضویح داد، کشوذری کوه افور 
  درازمدت خذد را مودن   دارد، از کیوار رخودادهای  داشته و مسا

کید و مطابر الیذی خذد که ت کیب کو دن ح کوت بوا ت خ مدذر می
 شذد.ست، س گ   مدی یت تحذالت میذشقیدانه اهای هگا 

ب ای ت ار   هن نیاهی به پیقوان صو ح حدیدیوه سوال ششو  
سوهی  »و س ان مش ک مکه بییدازیود   هج ی میان پیامد  ام  

، در آن زمان نقایید  ق یش اجاز  نوداد، نوا  خودا و نوا  «بن مق و
و رسوذل نامه  ک  شذد ، به میذان پیامد  در پیقانحض ت محقد

پای یک ف ستاد  مش ک ق یش و کوه فو د مهقوی هو  را ه  خدا
ناراحتی یارانش پذی فت و از  رم م ی و ق ار داد، ولی پیامد  ندذد

ت  قدذل ک د از میانه را  ورود به مکه و که شه  و خانه خذد او آن مه 
بذد و بازگ دد و حتی پذی فت تاز  مس قانانی که از مکه ف ار کو د  و 

به افور  اند را به مکه بازگ داند. در این ماج ا پیامد ه او پیا  آورد ب
ورزیود. تذجه داشت و ب  ت خی رفتار س ان و ف ستاد  ق یش، صود  

الدته بعدها هقه فهقیدنود آنچوه سو ان مشو ک قو یش بو ای خوذد 
                                                             

، دست سی «چ ا ای ان به دندال اقتدار هقساییان خذد است». سعدال ه زارمی، 1
اردیدهشووووووت  note?id=19688-https://farsi.khamenei.ir/others، 61در: 

6936. 
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هوای پوی در ای ب ای پی وزیدانستید، به پایهپی وزی و دستاورد می
یارانش تددی  شد. چیهی نیذشت که مش کین پیقان و  پی پیامد 

خذد را ن ض ک د  و را  ست  در پیش گ فتید و در واقوع را  پیو وزی 
سقاحت ای ان در ب اب  م بستان و  1قارع مس قانان را هقذار ک دند.

 هقین روند و نتیجه را پدید آورد.م اق ه  
 

                                                             
 پیقان ص ح حدیدیه بدین ق ار بذد: مفاد». 1

مس قانان و ق یش مکه د  سال با یکودیی  نجیییود و بوه هو  شودیخذن  .6 
 نهنید 

ه گا  ف دی که مس قان شود  از مکوه بوه مسو قانان پیوا  آورد، بوه مکوه  .7 
 شد  از این حک  مستثیی هستید بازگ داند  شذد الدته زنان مس قان

 ای خذاستید، پیقان بدیدند قدی ه تذانید با ه ر فین می .9 
تذانید سال دیی  ب ای رذا  کعده به مکه بیایید و آزادانه بوه مس قانان می .9 

شود  را بوا خوذد تذانید شقشوی  مال انجا  میاسک بو دازند. آنان ف پ می
 حق  نقایید 

 باشید مس قانان مکه و مش کان مدییه در انجا  مدادات خذد آزاد می .1 
تع ض به امذال مس قانان در مکه و ب  امذال مش کان در مدییوه، مقیوذع  .1 

 است 
 .ک.ر« )آیید، محت   استجان و مال مس قانانی که از مدییه به مکه می .2 

 .(6917دانشیا  ته ان، ته ان، ، تاریخ تحلیلی اسالمجعف  شهیدی،  سید
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(5) 
 فشار اقتصادى حمايت

 
 به آماز پی وزی ان ال  اسالمی ب  ام یکای ساب ه فشارهای اقتصاد

هوایی، بو  ایون ای بوه بهانوهدر ه  دور  ام یکاهای گ دد. دولتمی
فشارها افهودند. این در حالی است که ج یان تح یف با استفاد  از 

بووه کشووذر را  اقتصووادی کیوود مشووکالتمووی ایوون وضووعیت تووالش
 نسدت دهید. های ای ان از جدهه م اومتحقایت

ی پاسخ به این شدهه باید به ساختار اقتصادی و ش ایپ کیذنی ب ا
اقتصاد ای ان تذجه شذد. به گفته کارشیاسوان اقتصوادی، ایو ان روی 

سال گذشته یعیی از نیقه حکذمت فتحع ی شا  قاجوار  711حدود 
رذر متذالی بوا مود  تدوادل اقتصوادی و ضوعف ( به6769-6621)

قاجوار  ۀای کوه از دورذنوهشدید کارآمدی مذاجه بوذد  اسوت، بوه گ
قاجار، با ش وع  ۀاست  اض خارجی ش وع شد  و بعد در اواخ  دور

صادرات نفت ای ان، اقتصاد ای ان روی صادرات نفت متق که شد و 
محصذلی تددی  گ دید. صادرات نفت ای ان به م ور به کشذری تک

 و وابستیی به دو روی سکه اقتصاد ای ان تددی  گ دید. کقی پا از
بوه ایو ان « وی یا  ناکا دارسی»کشف نفت در ای ان، پای کقوانی 

ب داری از نفوت ایو ان بوه ایون ، امتیاز به  6711باز شد و در سال 
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کقوانی انی یسی واگذار گ دید. پا از آن تا امو وز، اقتصواد ایو ان 
 ثداتی به نا  نفت شد  است.ی بیدرگی  کاال

دید اقتصواد ایو ان را کارشیاسان ب جسته اقتصادی نذسانات شو
دانید. نفت با ثداتی مام  نفت در اقتصاد ای ان میمقدتًا ناشی از بی

باال و پایین شودن، رشود اقتصوادی کشوذر را دچوار نذسوان شودید 
کید و حال آنکه وابستیی شدید بذدجه دولت به نفت روی پایوه می

ت گذارد و نتیجه آن نذمی بیقاری مهمن اسپذلی کشذر اث  میفی می
اند. خذاند « نکدت میابع»که بعضی آن را بیقاری ه یدی و بعضی 

دالر را تج بوه  91توا  611هوایی بوین در دو دهه اخی ، نفت قیقت
ک د  است. جدای از قیقت، تذان بسیار متغی  دولت در استخ اج و 
ف وش نفت به دلی  وابسته بذدن به تصقیقات اوپوک یوا بازارهوای 

می یوذن  1/9  بوین یواخ  ن را روی دو دهودیی ، صادرات نفت ای ا
 هووهار بشووکه بووا نذسووان مذاجووه کوو د  و بوو  111بشووکه تووا حوودود 

 های مالی کشذر افهود  است.ل زش
گذشووته،   وابسووتیی شوودید اقتصوواد ایوو ان بووه نفووت در دو دهوو

ت ین سطح خذد قو ار داد  و بوه افوهایش حجو  وری را در پایینبه  
. حجو  ن ودیییی در ایون دو ن دیییی کشذر ه  میج  شد  اسوت

دا قًا روند صعذدی داشته و به خصذص در پویا سوال گذشوته  دهه
م ح ه انفجارآمیه رسید  است. حجو  ن ودیییی زموانی کوه بوا  به

وری تعوارض داشوته باشود، بوه توذر  اقتصادی و سوطح بهو   رشد
و گ انی کاالها، گ انی موذاد اولیوه، گ انوی خودمات میتهوی  شدید

های مسکن، خوذدرو، ارز، وار ن دیییی، قیقتتذد شذد. حج  می
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های اخیوو  بووه شوودت افووهایش رووال و لووذاز  خووانیی را در سووال
 است. داد 

اخیو ،   به دلی  مذام ی که  ک  گ دید، رشود اقتصوادی دو دهو
های اخیو  میفوی درصد در نذسان بذد، در سوال 2تا  9ای ان که بین 

  اسوت. بو وز نذسوانات شد  و به تذر  مهمن و ساختاری دامون زد
گذار را دچوار بحو ان شدید در رشد اقتصوادی، سو مایه و سو مایه

کید. در این ش ایپ، حتی بخش خصذصی مذفر، به دندال تذلید می
کیود کو د کوه وری بیشت  نقیو خالقیت و به   رود. بیاب این بایود تأ

 رشد اقتصادی مستق  و پایدار است.ح  کشذر، رسیدن به را 
است. امییت اقتصادی در « امییت اقتصادی»ع دیی  یک مذضذ

سال اخی  و پوا از جیوگ جهوانی دو  و مذضوذع اول و  22رذل 
« بوواری بووذزان»هووای ایوو ان بووذد  اسووت. مأمذریووت اصوو ی دولت

کیود، پ داز ب جسته و استاد اقتصاد دانشیا  لیدن تص یح میتئذری
ی بوذد  هوا، امییوت اقتصوادمأمذریت اص ی دولت  6391سال از 

امییت اقتصادی به چه معیاست؟ امییت اقتصادی نواظ  بو   1است.
شوذند از مو د  در ب ابو  ها تا چه حد مذفور میاین است که دولت

 ارج از کیت ل آنهاست، حفاظت کید.انذاع فشارهایی که خ
امییت اقتصادی دو سطح کالن و خو د دارد  در سوطح کوالن، 

بخوش خصذصوی اسوت.  اقتصاد دولتی و در سطح خو د، اقتصواد
                                                             

ازه بواا  تحلیو  ارچابی توهوچالی ویذر، و پاپ دووی د ، باری بذزان.ک. . ر1
 پژوهشوکد  مطالعوات راهدو دی،تهو ان، ، ت جقو  م ی ضوا ریوب، امنیت
6937. 
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سوت از میوهان حفوظ و ا مدوارت»امییت اقتصادی در بخش خو د 
ارت اء شویذ  زنودگی مو د  یوک جامعوه از ر یور توأمین کاالهوا و 
خدمات، ه  از مج ای مق ک د داخ ی و ه  حضوذر در بازارهوای 

سوت از فو اه  کو دن یوک ا مدوارت»و در بیان دییو  « الق  یبین
هوای ارچذ  آن ر حهسی که در چفضای ح ذقی، اجتقامی و سیا

  های اقتصادی بتذاند از آماز اج ا تا م ح وگذاری و فعالیتس مایه
هوا و ب داری تا پایان کار، بدور از اخاللبه    ب داری و از م ح به  

 1«های بی ونی مق  کید.آشفتیی
پ واضح است که وقتی اقتصاد کشذر با نذسانات شدید و و بوه 

دید و مذاجه باشد و این وضعیت چیدین دهه اداموه تعدی ی زلهله ش
تذانود داشته است، اقتصاد به خصوذص در بخوش خصذصوی نقی

سامان میاسدی پیدا کید. در چیین ش ایطی اگ  صودها می یوارد دالر 
مسوکن »ه  به محیپ اقتصادی کشذر تهریر شوذد، کوارک دی جوه 

لی کشذر را نخذاهد داشت  چ ا که چیین تهری ی، باز پایه پذ« مضّ  
افهایش داد  و باز ب  حج  ن دیییی ای ان افهود  شد  و بواز توذر  و 

 شذد.بیشت ی را سدب میگ انی 
یک مذضذع دیی  این است که اقتصواد نفتوی و بوه روذر ک وی 

کید. دولت رانتی  می 2«رانتی »محصذلی شدن اقتصاد، دولت را تک
                                                             

، فصو یامه آفواق امییوت، «شیاسی امییوت اقتصوادیمفهذ »م اد سیف، . ال ه1
 .99 ، ص6916، پاییه 3، ش 9 س

شذد که از میابع مست   مالی به جوه مالیوات . دولت رانتی  به دولتی گفته می2
 اشد.ب خذردار ب
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بوه توالش کیید  رانوت و بخوش خصذصوی را و یعیی دولت تذزیع
 کیود.کیید  رانت ت میب میدست سی پیدا ک دن به میابع تذزیع ب ای

اقتصواد »شوذد، در اییجا یوک بخوش جدیود اقتصوادی متذلود می
 «!خصذلتی

گذاران به سقت در چیین روندی به دلی  ریسک شدید، س مایه
رونوود  چوو ا کووه امکووان گذاری درازموودت و تذلیوودی نقیسوو مایه
مدت با سذد باال، از ر یر رانت و دولت رانتی  گذاری کذتا س مایه

ب ای آنان وجذد دارد. در چیین وضعیتی دو مشک  دیی  ه  هذیودا 
های اخیو  شذد  فساد مالی و انت ارات تذرمی. در هقوین سوالمی

ایون اب بودهکاران  .ایدرا شویید « اب بدهقکاران بانکی»م تب واژ  
 به سقت دولت رانتیو  از میوابع گذارانی هستید که با آمدنهقان س مایه
 اند.رفتهگذاری به سقت تجارت اند و به جای س مایهکشذر خذرد 

ها به هق ا  دولت روندی را به خذاسته یا ناخذاسته و شک  هقین
است. حتقًا شقا ه  بارها « انت ارات تذرمی»دهید که نتیجه آن می

، از افوهایش اید که در مدادی م ضوه کواالبا این مذضذع مذاجه شد 
شذد و از قضا پا از مودت کذتواهی ها صحدت میمی  یب قیقت

گذاران بخوش شذد؟ س مایهافتد! این از کجا ناشی میاتفاق ه  می
گی ی دولت حضذر دارند و رونود را های تصقی خصذصی در اتاق

کییود. در اییجوا در ای که بوه سوذد آنوان باشود، هودایت میبه گذنه
هایی وجوذد های خهانه دولت سوذراخی ی و اتاقگهای تصقی اتاق

هش شوذند، افوهایش درآمودهای کشوذر بوه کوادارند کوه موانع می
 مشکالت اقتصادی م د  بییجامد.
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گی ی اقتصوادی های سواختارهای تصوقی به این مذارد نارسایی
نی ی گ فتوه کشذر را ه  اضافه کیید. تصقیقات نذمًا بودون جوامع

انداز یوا اقتصادی ن ا  و آنچه در سید چشو شذند، ب نامه کالن می
در ب نامه پیا ساله مصذ  مجقع تشخیص مص حت ن ا  آمد  و 

شذد و اهدا  اقتصوادی، چوذن بوه اجو ا گذاشوته کیار گذاشته می
شذند، تصقیقات در فاص ه کذتواهی و حتوی اند، مح ر نقینشد 

نین، کییود و لوذا قوذابدون آنکه دولت مذض شد  باشد و تغییو  می
شوذند. یکی پا از دیی ی ن ض و قذانین دیی ی جاییهین آنها می

شوذد و ت  میگی ان دا قًا تیگچذن روند میط ی نیست، دای   تصی 
لذا میهان پذی ش تصوقیقات، در بدنوه دولوت دا قوًا کواهش پیودا 

کییود اموا در رونود اموذر هوا تغییو  میکید. در این رونود دولتمی
تصوقیقات دهود، چ ا که ساختار اجواز  نقیدهد! تغیی ی رخ نقی

 ضقانت اج ایی پیدا کیید.
آنچه ب شق دی  ن دی بذد به مشکالت اص ی اقتصادی کشذر توا 
بدانی  مشک  ما دقی ًا و مقدتًا داخ ی است و سه  کقت ی متذجوه 

های خارجی تأثی ات خوذد محیپ خارجی ای ان است. الدته تح ی 
اند  بذدجوه دولوت و جا اثو  گذاشوتهرا داشته  و به خصذص در دو 

رفت م د  ای ان از مشکالت کیذنی، ب ون تجارت خارجی ای ان. را 
اصالح ساختار اقتصادی کشذر است هقان که اصوذل آن در قالوب 

 از سذی رهد  مع   ان ال  اسوالمی« اقتصاد م اومتی»ر ح 
ر، تصادی یوک کشوذدانید اصالح ساختار اقارا ه شد. الدته هقه می

 باشد.ب  میزمان
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به سؤال ب گ دی . فشارهای اقتصوادی کیوذنی، مقودتًا ناشوی از 
های ای ان، م اومت نیست  کقا اییکه تح ی   حقایت ای ان از جده

ای گی ی نفذ  میط هم اومت و شک   ای بیش از پیدایی جدهساب ه
 شدهات پیشین  ک  شد،به گذنه که در پاسخ کیذنی ای ان دارد. هقان

م اومت حتی ب ای اقتصاد ای ان، سوازند  بوذد  و   گی ی جدهشک 
 گ دید  است. به خ ر مذقعیتی میج 
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(3) 
 چراغى که به خانه رواست

 
 امی که به خانه رواسوت بوه چ ،ای ال را بارها شیید ؤاین شدهه یا س

ه تا زمانی که ما در ای ان ف ی  داری ، چ ا باید بو  مسجد ح ا  است
 و لدیان کقک مالی کیی ؟ ف سطین

، مدوارت و «چ امی که به خانه رواست به مسجد ح ا  اسوت»
باشد و به هقه مذارد قاب  ارالق نیست. وجهی می القث ی دوض  

های مادی، چ امی که به خانه رواست، به مسجد ح ا  در وضعیت
های می مادی، چ امی که به خانوه رواسوت، است. اما در وضعیت

ت  است. در نی ش اسالمی و ادبیات شویعی و نیوه در به مسجد روا
ادبیات کهن ای انی، به ه  دو وجه این مذضوذع تذجوه شود  اسوت. 

ب و  ،   مدارکو ۀسوذر 761  بعضی از آیات ق آن ک ی  از جق ه در آی
ُقاوَن » :گذیدمی  ِ ْْ ُلوَنَك َمااَذا ُي

َ
ْم  َماا ُقاْل َيْسأ ُُ ْقا َِ ْن

َ
اْ   أ ْي    َخْيار   م  ََ ا ْلَوال   َفل 

يَ   ْقَرب  ي    َواْْلَ اَمى َواْلَمَساك  َُ يل   َواْب    َواْلَي ب  َعُلوا َوَما الَسَّ ِْ ْ   َت َنَّ  َخْير   م  َه  َفإ   الَلَّ
ه   يٌم  ب  در انفواق از والودین و نهدیکوان شو وع کون و در م اتوب  1«َعل 

                                                             
خذاهیود( الی کوه )میموپ سید چه چیوه انفواق کییود؟ بیوذ: هو  از تذ می». 1

ماندگان کیید، ب ای پدر و مادر و نهدیکان و یتیقان و مستقیدان و دررا  انفاق
گوا   باشد. و )بدانید( ه  کار خی ی که انجا  دهید، هقانا خداونود بوه آن آ

 «است.
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نقا. از این می  ، ایون شدگان کقکبعدی به ایتا ، مساکین و را  گ 
دییی تعارض ندارد. اما در هقان حوال آیوات  القث  با ف هیگض  

کیود. از از خوذد می« می »دیی ی وجذد دارند که تذصیه به ت جیح 
ُروَن »حش  گفته شد   ۀسذر 3  جق ه در آی ُيْؤث  ْم  َعَلى َو ه  س  ُِ ْن

َ
 َكااَن  َوَلْو  أ

ْم  ه  اگ  چه خذد شدیدًا در ف   هستید ولی مهاج ان را بو   ؛ةٌ َخَصاَصا ب 
القث  بوا بیواب این از ایون می و  ایون ضو   «دارند.خذد م د  می

تذان گفت بیدی میف هیگ دییی ناسازگار است و الدته در یک جقع
القث  و آیات و روایات و آنچه در این با  در متذن کهون این ض  

گا  که وضوعی می موادی ای انی آمد ، ب ای ش ایپ مادی است و آن
ات و متوذن دییو ی بوه میوان وجذد داشته باشد، پای آیوات و روایو

 آید.می
ن  ان به موذاردی از آیوات و روایوات اسوتیاد بعضی از صاحب

اند و بوه روذر کیوایی رسویدگی بوه میوهل را در حود واجوب و ک د 
اند و از جق ه بوه ایون رسیدگی به مسجد را در حد مستحب خذاند 

َذا»کیید: استیاد می حدی  امی القؤمیین ت   إ  َضرَّ
َ
َو  أ َّْ ُل ال ض   اف  َرائ  َِ اْل  ب 

زمانی که انجا  مستحدات به انجوا  واجدوات ضو ر زد،  ؛اَفاْرُفُضوهَ 
 1«نذاف  را رها کن.

... ت ک واجب نتوذان  آوردت ک واجب ک د  سیت را به جای می
 2ها.ک د پی ناف ه

                                                             
 .93حکقت هقان، ، البالغهنهج. 1
، 6911، قوو ، جقووال، نامووه رارسوویا حکمتم ضووا حیوودری ابهوو ی، . مال2

 .171 ص
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اند که ف مذد: اشار  ک د  یا به این حدی  اما  حسن مسک ی
ااءا    إنَّ » ْقااَارا للسَّ هقانووا سووخاوت را  1؛َسااَرٌ   فُهااو عَليااه   زادَ  فااإْن  م 

 «روی است.چذن از آن بیذرد زیاد  ،م داری است
ایوون در حووالی اسووت کووه، در کووال  خداونوود متعووال یووا کووال  

ت سی  انفاق به واجب و مستحب نیامد ، ب که از ت د  و  معصذ 
دو تأخ  صحدت به میان آمد  است و در این میان آیات و روایات به 

« اقو بین»شذند  آیوات و روایواتی کوه ت ود  را بوه دسته ت سی  می
رذر که اند و هقانداد « می »اند و آیات و روایاتی که ت د  را به داد 

ولذیوت میو  در گفته شود اولذیوت اقو بین در وضوعیت موادی و ا
 وضعیت می مادی است.

های دییو ی هو  وجوذد القث در این میان در ادبیات ما ضو  
رنوگ خوذاهی نشوذی رسوذا، ه »اند  مثو  رند که آنها ه  نسدیدا

اگو  ایون «. شوذدیوک شوب هوهار شوب نقی»و یوا « جقامت شذ
ها را ه  مط ر در ن   بیی ی ، از ن   انطداق با ف هیگ القث ض  

شوذی . کقوا اییکوه دییی و ادبیات کهن ای انوی گ فتوار تعوارض می
چیان با نیک »گذید: . که می.. «مذفی»بعضی با استیاد به این شع  

و بد خذ کن که بعد از م دنت مذفی مسو قانت بوه زموه  شوذید و 
کییود! گ ی را تذجیوه میخیال باشوی و القیودیبی 2«هیدو بسذزاند

                                                             
 .761، ص 62ج ، 6919ته ان، اسالمیه، ، بحاراألناارمحقدباق  مج سی، . 1
چیوان بوا »اص  آن این اسوت « مذفی شی ازی»دیذان  611. یک بیت از مهل 2

نیک و بد م فی به س  ب  ... که مو دن مسو قانت بوه زموه  شوذید و هیودو 
 «.سذزاندب
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ای اخالقوی دارد نوه آموذز ای حالی که در اییجوا موذفی تذصویه در
 م یدتی.

، چ ا باید بوه تا زمانی که در ای ان ف ی  داری »به سؤال ب گ دی ، 
ب اساس آنچه گفتوه شود، اگو  « ف سطین و لدیان کقک مالی کیی ؟

اسوالمی و حتوی   وضع ف سطین و لدیان و یا ه  ن طه دییو  جامعو
انسانی مادی باشد، باید رسیدگی به ف   و ف  ا در داخ ، در   جامع

اولذیت ق ار گی د و در اییجا در اولذیت ق ار دادن لدیوان و ف سوطین 
ها در مع ض وجهی ندارد، اما در زمانی که این کشذرها و م تو... 

سذز یا تهدید جدی ق ار گ فتید، از آنجا کوه جیوگ و جیگ خانقان
تهدیدات جدی ن وامی، جیدوه حیواتی دارد و در واقوع پوای قتو  و 

آیود، رسویدگی بوه وضوع چیوین ای مس قان به میوان میکشتار مد 
ا باز ه  نه به این معیا کوه رونود گی د. امم دمی در اولذیت ق ار می

 دگی به ف  ای ای انی متذقف گ دد.رفع ف   و رسی
دشقن در تالش است تا به رذر مط ر تذجه ایو ان بوه مصوا ب 

دییووان را مغووای  مسووئذلیت دولووت در رسوویدگی بووه کیشووان و ه ه 
ای ایون ادبیوات نیازمیدان م ی مع فی نقایود و در داخو  هو  مود 

زنید و حال آنکه در هیچ زمانی، حجو  و ارزش میدرومین را دامن 
ای از حجو  و مالی رسیدگی به اموذر مسو قانان در محویپ میط وه

ارزش مالی رسیدگی به نیازمیدان م ی ای ان ف اتو  ن فتوه و در هویچ 
زدگووان در لدیووان و... رسوویدگی م طعووی بووه دلیوو  کقووک بووه بح ان

 نیازمیدان داخ ی متذقف نشد  است.مسئذلین به 
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ب ای اییکه در این دو، تفاوت حجو  و قیقوت را بودانی ، کوافی 
گا  خذاهی  دید چیین قیاسی است به بذدجه کشذر ن   بییدازی   آن

الفارق است. مثاًل در سال گذشته بذدجه در ن   گ فته شد  ب ای مع
، بههیستی و بعضوی نهادهوای خودماتی کقیته امداد اما  خقییی

ر محیپ ف ام وی ندارنود و خودمات آنوان دیی  که هیچ مسئذلیتی د
می یارد تذمان بذد  است و الدته به این  16111م ی دارد   کاماًل جید

مدد باید درآمدهای مست ی  و نذورات م دمی هو  اضوافه کو د. در 
هوای هایی که ای ان به محیپحالی که در هقین سال مجقذع کقک

به ریال و و محاسده  بح انی پی امذن کشذر نقذد  است و با تددی  ارز
درصود بذدجوه ایون دو نهواد  91ههار تذمان و حودود  72ه  دالر 

آیوود. بیوواب این در اییجووا بووه مصووداق اجتقووامی بووه حسووا  می
 القث  مذرد بح  مق  شد  است.ض  

های نواچیه ایو ان و در م ایسوه بوا واقعیت این است که کقک
اسوی، موذرد های بسیار دیی ان و دقی وًا بوا هود  سیص   ههییه

های گیو د و مت واباًل بو  ههییوهپ سش و بقداران تد یغواتی قو ار می
کیید، س پذش گذاشوته الق  ی می  بین هییفتی که دیی ان در مسا

ک دهای ای ان، قطوع شذد. هد  تد یغات سیاسی در مذرد ههییهمی
ای و مانع شودن از تدودی  محویپ ک دن نفذ  ای ان در محیپ میط ه

ه میفعت ب ای ای ان اسوت. مخالفوان کشوذر بوه خوذبی ای بمیط ه
ای ای ان، به می  از تأثی ات سوازند  امییتوی، دانید که نفذ  میط همی

باشود. بیواب این سکذی پ تا  اقتصادی جقهذری اسالمی هو  می
ب ای آنکه دست ای ان از بازار مالی و اقتصادی میط وه قطوع شوذد و 
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هووای ن را حو  کیود، کقکنتذانود مشوکالت اقتصوادی موو د  ایو ا
بوین های میط ه زیو   ر ها و جیدشاقتصادی محدود ای ان به دولت

 ق ار گ فته است.
 63می یذن نفو  جقعیوت و  311میط ه هقی ا با ای ان، حدود 

می یذن کی ذمت م بوع  1درصد بیش از جقعیت ک  اروپا و و حدود 
دالر  می یوارد 6111مساحت و نیقی از مساحت اروپوا و و حودود 

گ دش مالی ساالنه دارد. ای ان با پیذستیی به این جغ افیا و داشوتن 
تذانود بوا سو مت بسویاری بوه مذقعیوت ویوژ  مذقعیت مطقوئن می

اقتصادی نای  شذد و نه تیها مشکالت کیذنی اقتصادی را در زموانی 
یعیی  6916انداز س  بیذارد، ب که به اهدا  سید چش کذتا  پشت

 صاد اول میط ه ب سد.  شدن به اقتتددی
هقین االن تذلید ناخالص داخ ی ای ان از کشذرهایی ن ی  ت کیه 

گذیود داند و با ص احت ه  میدشقن می 1و م بستان بیشت  است.
ای و جهووش اقتصووادی ایوو ان سوودب جهووش تأثی گووذاری میط ووه

گا  بسیاری از نی وهایی که ب ای مهوار شذد و آنالق  ی ای ان میبین
آییود. اهیگ و فعال شد  بذدنود، بوه محاصو   ایو ان درمیای ان هق

                                                             
( GDPالق  ی پذلی در گهارش میهان تذلیود ناخوالص داخ وی )صیدوق بین». 1

را میتش  ک د که ب اساس آن، ای ان بیشت ین میوهان   7176کشذرها در سال 
تذلید ناخالص داخ ی در میط ه و با تفاوت کقی پوا از روسویه قو ار دارد. 

یت و دییو  کشوذرهای ای ان باالت  از کشذرهای ت کیه، م بستان، م اق، کذ
جاییوا  » خد گوهاری فوارس،) «م بی و آسیای م کوهی قو ار گ فتوه اسوت

 ، دست سوووی در:«نخسوووت تذلیووود ناخوووالص داخ وووی ایووو ان در میط وووه
https://www.farsnews.ir/news/000329 ،1  6911دی). 
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بیاب این تد یغات سیاسوی نواظ  بوه صو   بذدجوه کوالن از سوذی 
جقهذری اسالمی در محیپ خارج، با هد  تضوعیف اقتصوادی و 

ت  کو دن سوف   معیشوت مو د  ایو ان دندوال در واقع ه چه کذچک
هد  کذچک های اقتصادی با شذد کقا اییکه هقه دیدند تح ی می

ک دن سف   م د  و تاراج اسوت الل ایو ان ر احوی شود  و بوه اجو ا 
در دولووت ت اموو   ام یکوواداری درآمدنوود. وقتووی از وزیوو  خهانووه

پ سیدند، ب خال  ادمای شقا، حاکقیت در ای ان تضعیف نشد  و 
فشارهای اقتصادی زندگی م د  مادی و رد ات پایین را تحت تأثی  

 اسخ داد:شدید ق ار داد  است، پ
توان حساب مدردم را اا حسداب نظدام جد ا در ايران نمى

اند  س خدود كرد، همين مردم اين نظدام را بده سجدود دسرد 

 1مهصر سضع اقتصادی خود هستن .

 

                                                             
تدارهای ام یکوایی در شوه  داالس ایالوت تیوهاس پقوئذ در دیدار با ای انی». 1

هوای هیچ تضقییی وجذد ندارد تح ی »( گفت: 6931خ  ف وردین )هفته آ
در کتوا  « ریچوارد نفیوذ»و « جدید دولت ت ام  به م د  ای ان لطقه نهند

ها م یه ای ان، فشار امال  ک د هد  نهایی از امقال تح ی « هاهی  تح ی »
ریچوارد ) «به م د  این کشذر و ناراضی ساختن آنهوا از ایون اوضواع اسوت

 یهووامعاونووت پووژوهش  ، ت جقووهووان نهوواهی از  ر  هنووا تحووای یووذ، نف
 .(66، ص 6932مج ا شذرای اسالمی، ته ان، ، یاقتصاد
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(7) 
 حجت شرعى حمايت از مقاومت

 
م اوموت، های ها دربارۀ حقایت ای ان از گ و افکییشدههبخش از 

را  سوؤال انود. از جق وه ایون  ق ار داد را هدها مدانی این حقایت
در حقایوت از مو د  لدیوان و « حجت ش می»آیا  کیید کهمی تک ار

 ف سطین داری ؟
 محقدرضوا»گذنوه کوه م حوذ  آنچیسوت؟ « حجت شو می»
 :آورد  است« اصذل ف ه»در ج د دو  کتا  « م ف 

حجددت هددر  يدد ی ا ددت كدده بتواندد  نظددر شددار  را در 

 دس مص اق بيشتر ن ارد  ديده س ای بيان كن  س امينه
ً
نهايتا

مؤمنين باي  برا اس حجت شرمى ممل نماين  س  رسايت.

دانن  كسب حجدت شدرمى كدار مجتهد  ا دت س اگدر مى

 
ً
موضو ،  يا ى س اجتمامى س ح ومتى باش ، مستهيما

 1مربوط به اميم يا همان سلى فهيه ا ت.

بوه   کو  کو دی « حجت شو می»اگ  از می   آنچه در تع یف 
مذضذع نیا  کیی ، فه  ض ورت حقایت از م  ذمین و و در فو ض 
مط ح شد  در این سؤال، لدیان و ف سطین و دشذار نیسوت. م قوای 

ن   دارنود  چو ا کوه آیوات و شیعه و ت  یدًا و ب  این مذضوذع اتفواق
                                                             

 .6916، ق ، جامع  مدرسین، اصال الفقهمحقدرضا م ف ،  .ک.ر .1
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کییود. روایات ف اوان، مؤمیین را به حقایت از م  ذمین ت میوب می
م   كوناو  ؤمیینمدارت مع و  امی الق ال  لظَّ ْلَمْظلوم   َو  َخْصما ل   1و َعْونا ل 

و حضو ت اموا   یکی از این احادی  است. حض ت اما  خقییی
ه  هقذار  چه از جاییا  یک مجتهد و چه از جاییا   ایخامیه

 ولی ف یه ب  ض ورت دفاع از م د  ف سطین و لدیان در مذاجهه با رژی 
  ،69. رهد  مع   ان ال  اسوالمیاندصهیذنیستی تأکید داشته

 اند:ته ان، با ص احت ف مذد   های نقاز جقعدر خطده 6931بهقن 
مددا در قضددايای ضدد يت بددا ا ددراکيل دخالددت كددرديم، 

 33رسا  س ييرسای جنگ  33اش هم ييرسای جنگ نتيجه

رسا  بود. بع  اا اين هم هرجا هدر ملتدى، هدر گرسهدى بدا 

مهابلده كند ، مدا يشددت  رژيدم ههيونيسدتى مددارا  كند ،

كنيم س هدديچ ابدايى هددم اا  درش هسدتيم س كم ددا مدى

 2.گفتن اين حرف ن اريم

اما فارغ از اییکه م قای اسال  در مذرد لهو  حقایت از م  وذ  
در م اب  ظال  اجقاع ن   دارند و نیه فارغ از اییکه حض ات اما  و 

حقایوت از رهد ی، پیش از پی وزی ان ال  اسالمی و پا از آن ب  
م  ووذمین لدیووان و ف سووطین در ب ابوو  رژیوو  اشووغالی  و جیایتکووار 

کیود داشوته از  اند، مذضوذع حجوت شو می در حقایوتاس ا ی  تأ
 م  ذمین، میطر مستحکقی دارد.

                                                             
 .92ص هقان، ، البالغهنهج .1
، 69/66/6931تهو ان،   های نقاز جقعودر خطده ایاما  خامیه. بیانات 2

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923 دست سی در:
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الق  وی و بوا هود  رژی  صهیذنیستی ب اساس یوک رو ح بین
تسهی  مارت میابع جهان اسال  پدید آمد  و تهدیدی جودی م یوه 

اسال  است. ب ای درک این مط ب، کافی است به اظهارات و جهان 
های م بوی م اجعوه کیوی . مق ک د س ان این رژی  و س ان قودرت

و ام ا  و  1هاشعار تص   از نی  تا ف ات و تص یح به اییکه سامی
ها و موودارس و هووای وسوویع خانووهبوو د  یهذدیووان هسووتید و بقداران

هوا، از جق وه در دیو  ما  ی از قت ها و را  انداختن انذامبیقارستان
یاسووین، کف قاسوو ، صوود ا، شووتیال، قانووا، مووه  و جیووین، ماهیووت 

کیود. حقوالت رژیو  نژادپ ستانه و ضدانسوانی آنوان را روشون می
های م دس، معابد و مساجد در قودس، الخ یو ، اس ا ی  به مکان

گسیخته آن را ب مال بیت لح  و ناب ا ه  ماهیت ضددییی و لجال 
کید و با ف ض اییکوه در هویچ آیوه و در هویچ روایوت و در هویچ می

ض ورت دفاع مس قانان از م  ذمان  دربارۀاظهارن   م قای اسال  
های شو یف و م دسات سخیی به میان نیامد  باشد و ت کیف انسان
های بشو ی و و با وجدان در این صوحیه چیسوت؟ امو وز وجودان

کید؟ پا ایون مذضوذع ای میذصیهها چه تباورها و داوری میانیین
ای انسوانی اسوت و موا ای دییوی باشود، م ذلوهبیش از آنکه م ذلوه

وو  اصال الفقهمس قانان ه  میهای اییکه به تعدی  م حذ  م ف  و در 
ی ، باید از وجودان خوذد یباید از ن   مجتهد و ولی ف یه تدعیت نقا

ک مسوت ی  تدعیت کیی  و این خذد باالت ین حجت است  چ اکه در
تک یف انسانی م د  ب  استیاد یک فع  به حک  شو می اسوت. بو  

                                                             
 شذد.ها، آشذریان و مد انیان را شام  میاقذا  سامی، م   .1
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، پیش از بعثت در دفاع از م  ذمین و هقین اساس پیامد  بهرگذار
ش کت کو د و پوا از بعثوت « ح ف الفضذل»پیاهان، در پیقان بی

 1ه  آن را معتد  شق د.
. ما تذان گ یهی ه  به ف سفه دین و ف سفه احکا  زددر اییجا می

 ای دارد و که گا  مقکن استمعت دی  ه  حک  ش می و ه  آیه ف سفه
درک نشذد و ف سفه دفاع از م  ذ  در دین مشوخص اسوت، انسوان 

ها ک امت دارد، خذن انسان محت   اسوت و ح وذق و حو ی  انسوان
معیاسوت در ر دی بش ی ب  بش  دیی  بیباید رمایت شذند و ب ت ی
کید، هقیوان بوه دفواع از ها اقتضا میاناین میان حفظ ک امت انس

انسان م  ذ  ب خاسته و م یه ف د یا گ و  متجاوز وارد مق  گ دنود. 
 پی وی از این اص  م النی ه  هست.پا حجیت اقدا  مؤمیین، 

یک نکته دیی  ض ورت ایجاد و حفظ ص ح است. م   انسانی 
کیود ها تأآمیه بذدن محیپ زندگی انسوانو شارع م دس روی ص ح

ها و رشود جذاموع انسوانی در محیطوی متعامو  و دارد  رشد انسان
آمیه مقکن است. به هقین جهت امییت را یکی از دو نعقوت ص ح

 2اند.بهر  ب شق د 
                                                             

الفضذل پیقانی است میان ب خوی رذایوف قو یش در دوران جاه یوت ح ف .1
بون ازهو   مط ب، بیویهاش ، بییب ای حقایت از ستقدیدگان در مکه، بیی

اسد ابن مددالعهی در آن ش کت داشوتید. ایون تی  ابن م   و بییییکال ، ب
رذایف در پاسخ به دادخذاهی م دمی از زبید یقن، در دارالیدو  با محذریت 

 زبی  ابن مددالقط ب گ د ه  آمدند.
حسون  محقد بون) «نعقتان مجهذلتان الصحة و االمان»ف مذدند:  پیامد  .2

محقوذد   ، ت جقو  بصویا  المتضیوی الوااطیی   ةر ضونیشابذری،  یفتال
 .(927ص ، 7ج ، 6911ته ان، نی، مهدوی دامغانی، 
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خذاهد اهقیت اسال  را نشان دهود، بوه خداوند متعال وقتی می
 :کید کهمس قانان یادآوری می

ْعَمَت  َواْذُكُروا ه   ن  ذْ  َعَلْيُكْم  الَلَّ ْم  إ  ُُ ْْ ا    ُك ََ ْع
َ
َف  أ َلَّ

َ
ُكْم  َباْيَ   َفأ  ُقُلاوب 

ْم  ُُ ْصَبْح
َ
ه   َفأ  ُ ْعَم  ْ ا ب  ْخَوان  ْم  إ  ُُ ْْ ا َعَلاى َوُك َِ اَر    َشا ِْ اَ   ُح اار   م  ََّْ  ال

 .(303ممران: )دل

س به ياد دري  اين نعمت ب رگ خ ا را كه شما با هم دشمن 

س های شما الفدت س مهربدانى اند اخت بودي ، خ ا در دل

به لقف س نعمت خ ا همه برادر ديندى ي د يگر شد ي ، س 

در يرتگا  دتا بودي ، خ ا شما را نجات داد. ب ين گونده 

كند ، باشد  خ ا دياتا را برای )راهنمايى( شما بيان مى

 كه ه ايت شوي .

توذان آیود؟ آیوا میص ح میان جذامع اسالمی چیذنوه پدیود می
ی  کید و یا شیطان از امذای تصذر ک د که ردیعت پی وان شیارین تغی

ها دست بکشد و یا ستقی ی در جهان وجذد نداشوته باشود؟ انسان
شوذد؟ پذی  نیست. پا ایون صو ح چیذنوه ب قو ار میاییکه امکان

تج بووه «. جهوواد»و « دمووذت»اسووال  دو را  را نشووان داد  اسووت  
ها و جذامعی کارایی دارد کوه شوک  گذید دمذت در مذرد انسانمی

گا  که یوک فو د بوا یوک فو د آنها حفظ شد  باشد. یعیی آنردیعی 
درگی ی دارد، وقتی آن دو با فضایی میط ی مذاجه شدند، آن دو را به 

رساند که میفعت آنان در ت ک مخاصوقه اسوت. ایون این نتیجه می
ای یوا ای بوا رایفوهپوذی  اسوت. کقااییکوه اگو  رایفوهص ح امکان

تذان با ایجواد فضوایی میط وی کشذری با کشذری درگی  شدند، می
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خذاند و ص ح را میان آنان ب ق ار ک د. اما آنان را به ت ک مخاصقه ف ا
در دو صذرت وضع می ردیعی است  اول در صذرتی که یکی از دو 

اسوتکداری دارد و جوه بوا شکسوت رو     ر   مخاصقه، روحی
 میوان کید و دو  در صذرتی که پشت نوهاعم اب  صحیه را ت ک نقی

ای وجذد داشته باشد. در دمذای ف دی، اگو  یوک دو ر  ، دسیسه
ف د مأمذریت دارد به ر   م اب  آسیب ب سواند و یوا در وضوعیت 
جییی میان دو کشذر، ر احان و مهیدسانی وجذد داشته باشید، در 

تذان به این نوهاع خاتقوه داد. این دو صذرت، با مذاک   و بح  نقی
ق  شد. دقی ًا به هقین دلی  حض ت اموا  در این مذاقع باید وارد م

حتی پا از آزادسازی خ مشوه ، دموذت بوه رهوا کو دن  خقییی
دانسوتید و اسویادی کوه بعودها گ یدان صدا  حسوین را دسیسوه می

یی، اسو ا ی ی، م بوی بو ای ام یکاای میتش  گ دید، از وجذد تذرئه
تو ک  ک د و لذا در اییجاحفظ ماد  خصذمت م یه ای ان حکایت می

واقعی مخاصقه زمانی میس  بذد که اهدا  آن کانذن دسیسه خیثوی 
 گ دد.

میطر ق آن این است که با متجواوز و متجاسو  ب خوذرد کییود  
 :ف مایدحتی اگ  مس قان باشید. در یک جا ق آن ک ی  می

امانى كه ميان دس طايفه مسلمان جنگ درگرفت، دندان را 

ين اا هلح رسيگردان به هلح فرا بخوان س اگر ي ى اا طرف

بود، بدا اس بده جندگ دردی تدا تسدليم فرمدان خد ا د تدر  

 1مخاهمه د شود.

                                                             
 .3  ، آی(93) حج ات .1
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در مووذرد رژیوو  صهیذنیسووتی و یهذدیووان پشووتیدان ایوون رژیوو ، 
مس قانان اواًل با یک رایفه مستکد  مذاجه هستید که هویچ ح وذقی 
ب ای مس قانان ف سطییی و به مدارتی ب ای صاحدان اص ی ف سوطین 

  6392یستید. کقا اییکه آنان بوا وجوذد آنکوه قطعیاموه سوال قای  ن
درصود ف سوطین را بوه  16مجقع مقذمی سوازمان م و  بوه نواحر 

درصود در  92متجاوزین یهذدی بخشید و سوه  مو د  ف سوطین را 
زیوو  بووار ن فتیوود و بوو   1الق  ووی کوو د،ن وو  گ فووت و قوودس را بین

اییجوا مسو قانان سازی ک  ف سطین تأکید ک دنود. ثانیوًا در یهذدی
الق  ی م یه میابع و حیوات سیاسوی جهان اسال  با یک دسیسه بین

اجتقامی خذد مذاجه شدند و مذضذع بسیار ف ات  از اشغال ف سطین 
ت  از این بو ای دفواع بذد. آیا در این میان حجت م  ی و ش می بالغ

مس قین از حیثیات خذد است؟ در این میان در دفواع از ف سوطین، 
و موالی از  ت ، حقایت سیاسویههییهت  و ک یافتهای تخفیفم ح ه

 م  ذمین ف سطییی است.
 

                                                             
رأی  99بوا   6392نوذامد   71مجقع مقذمی سازمان م   در  616قطعیامه  .1

رأی مقتیع بوه تصوذیب رسوید. هویچ کشوذر  61رأی مخالف و  69مذافر، 
 ین و مقتیعین ندذدند.اسالمی از جق ه ای ان در ردیف مذاف 
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(5) 
 کمک به مقاومت و رضايت مردم

 
  حقوایتی ایو ان از جدهوهای ر ح میهان رضایت م د  از سیاسوت

شوذد بوا موی م اومت یکوی دییو  از محذرهوای اسوت کوه توالش
می م دمی ال اء نقایید.  حقایتی راهای ت دیدآف ییی در آن، سیاست

از آنجایی که ب خی از م د  ایو ان راضوی گذیید می ب ای این می ذر
ها یا نفت به میذان ث وت مقوذمی بوه مالیات ای انیمدالغ نیستید از 

این شدهه یوا ، آیا کقک به آنها درست است؟ شذدها کقک خارجی
 ؤال از چید می   قاب  ب رسی است.س

ی یا بخشی یا درصدی از مو د  ایو ان بوا ب خ»اییکه گفته شذد 
، درست است. اما ایون «ای مذافر نیستید  میط ه ها در مساههییه

در بسویاری از موذارد  ،مخوالف« درصدی»و « بخشی»و « ب خی»
« ب خی از م د  ای ان»کید. کقااییکه بدون شک دیی  ه  صدق می

ذر، های پوا از وقوذع بیقواری ک ونوا در کشواز امقال محدودیت
بوا تهریور « درصدی از م د  ایو ان»مذافر ندذدند و نیه بدون شک 

درصد م د   61واکسن مذافر ندذد  و اقدا  نک دند. بعضی آمارها از 
بوا اجدواری بوذدن « ب خوی از مو د  ایو ان»کید. حتقًا حکایت می

مذافر نیستید و در این خصوذص اقودا  هو  « تحصیالت ابتدایی»
بوا « ب خی از جذانان»خ ند. ه  به جان می کیید و تدعات آن رانقی
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هوذا یقوا م و کییود وازدواج مذافر نیستید و به این کار اقدا  نقی
بسیاری دیی  از امذر. در این مذارد م و  و مصو حت مو د   دربارۀ

 کید؟ و حکذمت باید در کدا  سوذ بایسوتد؟ مذضوذعچه اقتضا می
 روشن است و به تأم  نیاز ندارد.

ای که حیوات و امییوت و   میط ه وجذد در مذرد مسااما با این 
میافع و مصالح یک م ت و و در این خصذص یوک اموت و بوه آن 
بستیی دارد، م   م د  بوا ههییوه کو د حکذموت هق اهوی دارد و 

ها حکذمت باید این م   را در ن   بیی د. کقا اییکه هقه حکذمت
ذع، حکذمت به گی ند. جدای از این مذضچیین م فی را در ن   می

میذان یک مذجذد زند ، مصالحی دارد که به روذر  اتوی موأمذر بوه 
پو دازد  انجا  آن است و در این مذارد به ن  خوذاهی از مو د  نقی

ت دید یک م وت در  ب که در این مذضذع، ن  خذاهی ک دن را نشانه
 کید.د دانسته و از آن اجتیا  میدفاع از امییت و میافع خذ

یووابی  کووه هووا بییوودازی  در میه انووذاع حکذمتاگوو  نیوواهی بوو
   هستید و در مسوا« نی ب ون»دارای راهد د « های فعالحکذمت»

  معیشوتی  کیید و جذر و مد مسواالق  ی ههییه میای و بینمیط ه
از زموان  ام یکاآورد. مثاًل ه  تجدیدن  ی در راهد د آنان پدید نقی

، سوواالنه مدووالغی را در توو ومنآیهنهوواور و ه ی یجقهذرریاسووت
از زمان جیقوی کوارت   ام یکاکشذرهای مخت ف ههییه ک د  است. 

می یارد دالر بوه  1/6متعهد شد در قدال امضای کق  دیذید، ساالنه 
رذر ساالنه یک می یوارد دالر بوه مص  کقک مالی امطا کید. هقین

در کشذرهای  ام یکاهای اردن کقک مالی ک د  است. حج  ههییه
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سال  11و ری  آیدت ف و که م یًا در بذدجه ساالنه این دولت میمخ
 می یووارد دالر بووذد  کووه بووه صووذرت 91گذشووته بووه رووذر میووانیین 

هوای هوای بوابه   کو  در اختیوار دولتهای بالمذض یوا وا کقک
خاص ق ار گ فته است. در این میان بیشت ین کقوک موالی سواالنه 

ژی  صهیذنیسوتی داد  شود  اسوت. می یارد دالر و به ر 6/9و  ام یکا
ب اساس گوهارش  این کشذر به اوک این است.های جدیدت ین کقک
)سه ما    7177 می 62الق  ی، دولت اوک این تا م که سیاست بین

می یوارد دالر  1/3پا از آماز جیگ روسیه و اوکو این( بوا دریافوت 
کقووک ن ووامی بووا اخووتال  در صوودر کشووذرهای دریافووت کییوود  

مج وا  ق ار گ فته است. در هقین راسوتا ام یکان قی  هایکقک
را  نیبه اوکو ا یاردی یم 91 یکقک مال ام یکامتحد   االتیا یسیا

 .تصذیب ک د ام یکاز نارضایتی بخشی از جامعه اب ابه رم  
این در حالی است که گهارشی  ویژ  سازمان م   نذشته است: 

درصود  61 ی کوه خط ناک شد  است به شوک ام یکاناب اب ی در »
یذرونیوذز نیوه در  1«می یذن نف  و ف یو  هسوتید. 69ی کذدکان و یعی

رو ح  کیوکه   7161در سال  2ایآل یو تدیذنایپ وژ  از  گهارشی
 ،اسوت ام یکوامو د   یشتیمع تیدر مذرد درآمد و وضع ی اتیتح 

 نذشت:
                                                             

ابوو از نی انووی گهارشووی  سووازمان م وو  از ف وو  شوودید »خد گووهاری میووهان،  .1
دی  https://www.mizan.news/382973 ،67 دست سوووی در: ،«ام یکوووا در

6931. 
2. The United Way ALICE Project. 
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، بيدانگر دن امري دانتايج يد  تقهيدر در ايداالت متقد   

های  اكنين اين كشور، اا خانواد  ا ت كه ح سد نيمى

قادر به فراهم كردن مايقتاج اهلى ان گى خود اا قديدل 

، غذا، مس ن، دمواش، نگه اری اا كودكان، حمل س نهل

 1.تلفن همرا  س به اشت نيستن 

کارشیاسووان و تح ی یوو ان حووال بووا تذجووه بووه ایوون وضعیت،
 :گذییدمی

، افغانستان در كشورهای مراق،  وريه امري اهای ه ينه

 2/3، حد سد م3032تدا  3003س ياكستان در باا  امانى 

در  امري داتريليون دالر بود  ا دت. در حدالى كده بد هى 

تريليددون دالر فراتددر رفتدده س  33يايددان ايددن بدداا  امددانى اا 

يى قددادر بدده تدد مين امري دداحدد سد نيمددى اا خانوارهددای 

 2ان .مايقتاج خود ندود 

ای ه  ب ای تأمین مصالح ای میط ههها، قدرتبه جه اب قدرت
اقتصادی یا حتی اید ذلذژیک خذد، در محیپ ف ام ی ورود کو د  و 

اند  یوک نقذنوه آن م بسوتان حتی گواهی بوه جیوگ متذسو  شود 
                                                             

ها قادر به توامین معیشوت نتایا یک پژوهش: نیقی از ام یکایی»یذرونیذز،  .1
-https://per.euronews.com/nearly-half-of ، دست سووی در:«د نیسووتیدخووذ

american-families-don-t-earn-enough-to-afford-basic-middle-class-
life، 76  7161مه . 

بدهی دولوت » الق  ی واتسذن در دانشیا  ب اون،مؤسسه امذر مقذمی و بین .2
، دست سووی در: «یدت ی یووذن دالر رسوو 91فوودرال ام یکووا بووه نهدیکووی 
http://www.yjc.news.6921155 ،69  6931اردیدهشت. 
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سعذدی است. به گفته کارشیاسان، ههییه روزانه م بستان در جیوگ 
ین می یذن دالر است. ا 711ت ین حالت، بییانهم یه یقن، در خذش

 761،  7163-7162می یارد دالر و در سه سوال  27 ،رق  در سال
م بستان به دامش بو ای پیشود د های کقکمی یارد دالر بذد  است. 

ب اسواس  مقر است اتژیک خذد در میط وه هو  قابو  تذجوه اسوت.
 911سووعذد آل 6911 سووالدر  «ی وویورلوودنت د» یووا یپاگووهارش 

 1.ک د یمال ککق هیسذر دامش درهای ستیبه ت ور یدالر ذنی یم
های مالی و حضذر خذد در میط وه در اییجا بیا نیست ما کقک

هوایی مثو  و دولت ام یکواک دهای موالی و موداخالت را با ههییه
سعذدی تذجیه کیی   چ ا که پی وی از اهدا ، روش و میطور آنوان 

هوای شایسته یک ن وا  دییوی نیسوت. کقااییکوه نیواهی بوه روش
گ ایانه ای ان در میط ه، محذرانه و دوجانده و تذافرم د  مدارانه،قانذن

کید. ما در واقوع بوا آوردن آموار و از این تفاوت بییادین حکایت می
کیود کو دی   ام یکاهای ارقا  ههییه و دولت سعذدی، ب  این نکته تأ

الجو   بوه « نیو ب ون»که اصو  اییکوه کشوذرهای دارای رویکو د 
ای تذجوه داشوته و بو ای محیپ میط وه الق   وتحذالت م صه بین

نقایید و رویک د ای ان ه  چید میطر کاماًل اث گذاری ب  آن ههییه می
 رویک دی ناآشیا ب ای جهان نیست. متفاوت دارد،

الق  ی اما در مذرد رضایت حداکث ی م ت ای ان از رویک د بین
ای جقهذری اسالمی تذجه به چید مذضذع ضو ورت دارد. و میط ه

                                                             

 ی در:سووو، دست «سوووعذدهوووای آلتقوووا  جیایت» خد گوووهاری میوووهان، .1
https://www.mizan.news/117983 ،1  6916خ داد. 



 دخل و خرج ما در منطقه

-73- 

رذر که در ابتدای پاسخ به ایون شودهه نذشوته شود، تذقوع اًل هقاناو
سیاست راضی باشوید، میط وی نیسوت و در  اییکه هقه م د  از یک

چیین اجقوامی وجوذد نودارد. ثانیوًا مودد هیچ مذضذع داخ ی ه ، 
چیووان زیوواد ای ایوو ان آنالق  ووی و میط ووهناراضوویان از رویکوو د بین

نحذ حداکث ی یا حتی اکث یوت نسودی نیست. این نارضایتی اگ  به 
های اخی  ما ک د. کقا اییکه در هقین سالبذد، ب وز و ظهذر پیدا می

در مذارد متعددی شاهد ب وز و ظهذر نارضایتی مع قین، کارگ ان و 
ای  اما شاهد تجقعی با محتذای مخالفت بعضی اصیا  دیی  بذد 

 1ای .ای ای ان ندذد با سیاست میط ه
های اخیو  بیوانی  های انجوا  شود  روی سوال  سیجیثانیًا ن

ای جقهوذری هوای میط وهحقایت حداکث ی م د  ای ان از فعالیت
  باشوود. بووه میووذان مثووال مؤسسووک دهای آن میاسووالمی و ههییووه

سووتامد   67توا  9کوه در فاصو ه  ام یکان  سیجی دانشیا  م ی ید 
صذرت ت فیی و به « ای ان پ »کانادایی   با هقکاری مؤسس  7161

شه وند ای انوی صوذرت گ فوت، بیوانی  آن  6162در نقذنه آماری 
درصود از شوه وند ای انوی خذاهوان  1/19است که در ایون زموان 

ای ایوو ان و افووهایش حقایووت جقهووذری افووهایش تح کووات میط ووه
                                                             

در حاشویه  6911. در اییجا مقکن اسوت شوعارهای محودودی کوه در سوال 1
ای ان به لدیان و مه  مط ح شد، مستید های راهویقایی روز قدس م یه کقک

هوای موالی ایو ان بوه بعضوی ای یوا کقکمخالفت م د  با حضوذر میط وه
ها ت  ی شذد در حالی که در هقین جا هو  اصو  مواج ا، ها و جیدشدولت

حضذر اندذهی از م د  ای ان در راهویقایی باشکذ  حقایت از ف سطین بذد و 
 ف  از این م اس  رسقی صذرت گ فت.در کیار آن سذءاستفاد  چید د  ن
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درصود نیوه  2/96انود و های م اوموت میط وه بذد اسالمی از گ و 
اند. این بدان معیاست ی ان بذد خذاهان حفظ سطح فع ی حقایت ا

هووای مووالی ای و حقایتموو د  ایوو ان از فعالیوت میط ووه 1/11کوه 
درصد  1/91سیجی در این ن   .اندجقهذری اسالمی حقایت ک د 

شه وندان ای انی، خذاهان ادامه حقایت مالی ای ان از سذریه، حتی 
و  اندهای ت وریستی در این کشوذر شود پا از شکست کام  گ و 

اند، ای ان در این صوذرت بوه حقایوت موالی درصد گفته 1/69تیها 
اند، ای ان حقایت مالی خذد را درصد ه  گفته 91خذد پایان دهد، 

درصود شوه وندان ای انوی در  1/21کاهش دهد. بیاب این در واقوع 
ایون کشوذر بوا مذرد حقایت مالی ای ان از سوذریه در صوذرتی کوه 

اند. ب اسواس هقوین خالفوت نداشوته  مذاجه باشد، ن و  مت وریس
درصد م د  ای ان از کقک جقهذری اسالمی بوه  2/91ن  سیجی، 

درصد آن را مش وط بوه مود   7/96اند و مدارزان یقن حقایت ک د 
 اند. ان امییتی این کشذر دانستهدرگی  شدن ای ان در بح

ت  این است که ب اساس این ن  سیجی، این مدد م بوذط جالب
درصود از مو د  ایو ان از مق کو د دولوت  7/11است که  به زمانی

 اند.جقهذری اسالمی ناراضی بذد  وقت
ای های میط هگ ان از سیاستجالب این است که مدد حقایت

گ ان ای انوی از ب نامووه مذشوکی جقهووذری ایو ان بووه مودد حقایووت
اسالمی بسیار نهدیک بذد  است. در ایون ن  سویجی در ب ابو  ایون 

 1/29« اخت مذشک تذسپ ای ان چ در مهو  اسوت؟س»سؤال که 
توا »انود درصود گفته 6/76اسوت و « خی وی مهو »اند درصد گفته
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گ ان ای انوی از ب ناموه این یعیی جقع حقایت«. حدودی مه  است
گ ان ای انوی از و جقوع حقایوت 3/39مذشکی جقهذری اسوالمی 

 1درصد بذد  است. 1/11ای کشذر ب نامه میط ه
 

                                                             

ایوو ان پوو  )بووه سووفارش   سسووؤن  سوویجی م» . م کووه تح ی ووات صوودا و سوویقا،1
 ۀدربوار الق   و امییتی دانشویا  م ی یود( از شوه وندان ایو انمطالعات بین م که

 ، دست سووووووووووی در:«وضوووووووووعیت اقتصوووووووووادی و ب جوووووووووا 
https://iribresearch.ir/opinion_international/searchresult.aspx?id=46773، 

 .6931اسفید  61
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(9) 
 اومت و نظر نخبگانمق

 
الق و  امو  ردیعوی حقایت مالی و تس یحاتی کشذرها در ن ا  بین

شذد. ب  ایون پایوه، مذضوذمی حواکقیتی اسوت و هو  محسذ  می
حکذمت بو  اسواس ف سوف  وجوذدی خوذد در ایون موذرد تصوقی  

زند. این گی د و تصقی  خذد را ه  به آرا و افکار مقذمی گ   نقیمی
کیود ایون مذضوذع را بو  خوال  هه تالش میدر حالی است که شد

رضایت م د  ای ان مع فی کید و ال ا کیید که نخدیان و م د  ایو ان 
 با این سیاست مخالفید.

گ چه این مسئ ه پیش از این تدیین شد  است، اما در اییجا باید 
در موذرد رضوایت و نارضوایتی مو د  ایو ان،  فذق  در پاسخ به شده

یجا باید اضافه ک د، مذضذع روابپ خوارجی، تذضیح داد  شد. در ای
مذضذمی حاکقیتی است و ه  حکذمت ب اسواس ف سوفه وجوذدی 

گی د و تصوقی  خوذد را هو  بوه آراء و خذد در این مذرد تصقی  می
در ج یوان  زنود. حضو ت امی القوؤمیینافکار مقذمی گو   نقی

اگ  من حکذمت را به دسوت » :پذی ش حکذمت، به م د  ف مذدند
خذاهیود بوذی یود، سو اغ ده  اگو  نقی   کارهایی را انجا  میبیی
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د مون ایون یوتذانسوتید بف مایمی حض ت امیو  1«دیی ی ب وید.
ده ، کارها را با ج ب رضایت یا در صذرت رضایت شقا انجا  می

ُسوا َو  ىَدُعون  »اما ف مذدند اگ  قدذل ندارید س اغ دیی ی ب وید و  م  َُ  اْل
 ای اییکه مدالت جذه   حکذمت مدن   م ی بون چ ا؟ ب و« ىَغْير  
تذاند س نذشت آن را بوه رف انودو  واگوذار است و نقی رالبابی

ت ین ای کوه یکوی از ب جسوتهنقاید. بح  مدارز  بوا ن وا  ظالقانوه
های آن، م اب ه با رژی  جیایتکار اس ا ی  است، ب ای ان وال  ج ذ 

ای که اگ  از آن د  به گذنهو ن ا  جقهذری اسالمی، جیده هذیتی دار
 کید.گ فته شذد، در واقع س ذط می

                                                             

ُسذا َمْی   ی َدُمذن  » .1 ُ ذَن َأْمو ًا َلوُه ُوُجوذ   َو َأْلوَذان  اَل َتُ وذُ  َلوُه ی َو اْلَتق  ا ُمْسوَتْ د  نَّ َفإ 
  َ َة َقْد َتَیکَّ نَّ اآلَفاَق َقْد َأَماَمْت َو اْلَقَحجَّ ْت. اْلُ ُ ذُ  َو اَل َتْثُدُت َمَ ْیه  اْلُعُ ذُل َو إ 

َلی َقْذل  اْلَ ا     َو َمْتب  ی َو اْمَ ُقذا َأن   ُکْ  َما َأْمَ ُ  َو َلْ  ُأْصغ  إ  ْدُت ب  ْن َأَجْدُتُکْ  َرک  إ 
ْن َتَ ْکُتُقذن   ، َو إ  ب  وی اْلَعات  ُکْ  َو َلَع   َقوْن ی َفَأَنوا َکَأَحود  َأْسوَقُعُکْ  َو َأْروَذُمُکْ  ل 

ْیُتُقذُ  َأْمَ ُکْ ، َو أَ  ی  َولَّ ی ًا َخْی   َلُکْ  م  ی اً ی َنا َلُکْ  َوز  رهوای  کییود و میو  مو ا   َأم 
هاست، ها و رنگرو هستی  که آن را چه  های روببخذاهید، زی ا ما با حادثه

مانود. آفواق هوا بو  آن پایودار نقویها ب  آن استذار، و م و ای که دلحادثه
ذن و ناشویاخته شود  اسوت. ح ی ت را اب  سیا  گ فته، و را  مسوت ی  دگ گو

دانو  بوا شوقا بدانید اگ  خذاسته شقا را پاسخ ده  ب  اساس آنچه خذد می
ای تذجه کی ، و به گفتار هیچ گذیید  و س زنش هیچ س زنش کیید رفتار می

کی . و اگ  رهای  کیید مانید یکی از شقا خذاه  بذد، و شاید شویذات  و نقی
سوارید. و باش  که حکذمت خذد را به او میف ماند دارت  از شقا ب ای کسی 

، نهج البالغوه) «من ب ای شقا به وزارت بیشیی  بهت  از قیا  به امارت است
 (.37  خطدهقان، 
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ای در مین حال به این نکته باید تذجه ک د که مقکن است مود 
مادی که کشذر ب ای  در خصذص اهقیت این مذضذع یا میهان ههییه

و ضوعف تح یو  باشوید کوه در ایون  کید، دچار سوذءتفاه آن می
 است: الز  زی  تذضیحات، صذرت

ای ایو ان از سوذی هوای میط وهر مذرد میهان پوذی ش فعالیتد
 چید شاخص وجذد دارد: نخدیان ای انی،

  جهان اسال  و به رذر ک ی  اقدال نذیسیدگان ای انی به مسا .6
الق  ی  آمارهای رسقی وزارت ف هیگ و ارشاد اسالمی   بین مسا

ب درسی به میذان متذلی نش  کتا ، حاکی از آن است که بعد از کت
م ذ  انسوانی،  ۀو کقک درسی، حدود نیقی از کتب میتش   در حذز

های الق  ی ارتداط دارد و شقارگان چاپ کتا به مداح  متیذع بین
الق  وی از سوذی جامعوه   بین این حذز  نیه تذجه به اهقیت مسوا

  دهدنخده ای انی نشان می
ذجوه بوه ایون الق  وی  ت  بین سازان ای انی به مسااقدال فی   .7

محیپ ت  یدوًا دمدموه مشوت ک فی قسوازان ای انوی اسوت. سواخت 
داد کووه در  ال ووهتذسووپ م حووذ  سوویف« بازمانوود »هووایی مثوو  فی  

به وقوت »ر ب جامعه ای انی ق ار دارد تا ساخت فی   اصالح ر  
کیوا کوه در رو   اصوذلی ای جامعوه تذسپ ابو اهی  حاتقی« شا 

ایی که روی دو دهوه اخیو  در ایون حوذز  هق ار دارد و س یال ای انی
الق  وی   بین سوااند، تذجه جامعه هی میدان کشذر بوه متذلید شد 

  دهدنشان می را
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تذجه ورزشکاران ای انوی بوه مذضوذع ف سوطین هو  بیوانی   .9
بخشی دیی  از افکار نخدیان ای انوی بوه ایون مسوئ ه اسوت. مود  

کوه امو وز  بوه یوک های ورزشی رژی  صهیذنیستی هقاوردی با تی 
الیذ در مذاجهه ورزشکاران جهان اسال  تددی  گ دید ، از اهقیوت 

اند به این باشد. در این میان بعضی تالش ک د زیادی ب خذردار می
تقای  ورزشکاران مع فی  رم م یای حکذمتی داد  و مذضذع ج ذ 

کیید. این الدته واقعیوت نودارد. پیذسوتن آشوکار ریوف وسویعی از 
دهود ، نشوان می6911اران و هی میدان به ج یان فتیه سوال ورزشک

اگ  ورزشکاران ای انی مذافر هقواوردی ورزشوی بوا رژیو  اسو ا ی  
 کشیدند ها مید را به سطح رسانهبذدند، ن   خذ

ها، نخدیووان کشووذر، روزنامووه  یووک وجووه بووارز جامعوو .9
های اجتقوامی اسوت. هو  چیود در ها و شدکهها، سایتخد گهاری

شذد، ای، صداهای مخت ف وجذد دارد و شیید  ه  میحیه رسانهص
های بخش خصذصوی کشوذر ن و  اما اگ  به صفحات اص ی رسانه

ال ه لدیان و انصاراله یقن و... را بییدازید، اهتقا  به ف سطین و حه 
ها دارای بخش خارجی یوا بخوش این رسانه  کیید. هقمشاهد  می

 یه رژی  اس ا ی  نها رویک د مدارزاتی مآ  الق   هستید و در هقبین
 قاب  رؤیت است.

نخدیوانی ایو ان نسودت بوه   هایی از  هییوت جامعواییها نقذنه
تذان گفت در بحو  حقایوت صهیذنیستی است. بیاب این نقی رژی 

هوای از لدیان، ف سطین و... فاص ه چیدانی میوان حاکقیوت بوا تذد 
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ان وجوذد دارد. شو کت م د  و یوا میوان حاکقیوت بوا نخدیوان ایو 
م د  در م اس  تشییع پیک  مطه  شهید حاج قاسو  سو یقانی  ویژ 

که استثیایی بذد، یک شاخص بوارز م دموی آنهو  در شو ایطی کوه 
هوای اقتصوادی مو   کشذر بیش از هو  زموانی زیو  فشوار تح ی 

عوه و نخدیوان ای انوی الق   در  هییت جام  بین جاییا  مسا بذد،
 نشان داد. را

دته مقکن است به دلی  مد  تذضیح حکذمت، در مذرد دالی  ال
و نتایا حقایت مالی و تس یحاتی ای ان از م اومت میط ه ابهامواتی 

شوذد. موثاًل وجذد داشته باشد که این ابهامات با تذضیح ب ر   می
ها ایون این سال  اگ  م د  بدانید سیاست جقهذری اسالمی در هق

شذد، حتقًا که در محیپ خارج ههییه میبذد  که در قدال ه  مد غی 
بازگشت آن در ن   گ فته شذد و بدانید که این سیاست، مقاًل اجو ا 

شذد. یا مثاًل اگ  م د  ای ان شد  است، ابهامات مذجذد ب ر   می
را به میذان یک فاکتذر « صادرات سالح»بدانید، جقهذری اسالمی 

است، افهایش ایون ک یدی در جذ  درآمدهای ارزی استفاد  ک د  
تاکیذن،   7161های مق ک د را خذاستار خذاهید شد. در رذل سال

مدالغی که از صادرات سالح به خهانه بانک م کهی ای ان واریه شد  
و حج  بوهر  دییو ی از تجوارت خوارجی، بوه مودد پشوتیدانی و 
پییی ی مسئذالن ن امی کشذر صذرت گ فته است. اگ  م د  اییهوا 

ت  خذاهید شد. در دنیا ای ای ان هق ا های میط هفعالیترا بدانید با 
درصود  91تجارت سوالح مشو وع اسوت، بوه روذری کوه الاقو  
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دهد و در میط ه نیه صادرات کشذرهای صیعتی را سالح تشکی  می
 یور بخش قابو  توذجهی از درآمودهای ت کیوه، پاکسوتان و... از ر

 آید.صادرات سالح به دست می
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 «هاى عربفلسطینى» کمک به

 
هوای گی یج یان تح یف ب ای اییکه م ت ای ان را در ب ابو  جهوت

 م اوموت قو ار دهود تد یوغ  سیاست خوارجی ن وا  در قدوال جدهو
از صدا  حسین در جیگ م یه ای ان حقایت  هاف سطیییکه  کیدمی

نفو   311ف سطییی در ایون جیوگ کشوته شودند و  6171ک دند و 
م فوات بوا اموال  حقایوت  رآمدنود و یوا یاسو اسوارت ایو ان د به

پیش از اییکه مس قان باش ، م   هسوت  و در ایون جیوگ » گفت:
 چ ا بایود از آنوان حقایوت«  کیب ادر  صدا  حسین حقایت می از

 کیی ؟
واقعیووت ایوون اسووت کووه مذضووذع حقایووت ایوو ان از ف سووطین، 

 از ایوون سووازمان یووا آن سووازمان و یووا ایوون فوو د و آن فوو د حقایووت
جقهووذری اسووالمی ایوو ان، اشووغال سوو زمین اسووالمی و  نیسووت.

 م دسات مس قین تذسپ مو   مسویحی و یوا صهیذنیسو  یهوذدی
کید و از ه  گذنه تالش بو ای ضو به زدن بوه اشوغالی ان نفی می را
از هوو  گذنووه تووالش در آزادسووازی ایوون سوو زمین حقایووت  یووا و

ن رو اص ، آزادسازی ایون سو زمین م ودس اسوت. از ایو کید.می
از هو  م توی و »یود: ایف مموی مع و  ان وال  اسوالمی رهد 
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گ وهووی کووه بووا رژیوو  صهیذنیسووتی مدووارز  کیوود، حقایووت  هوو  از
 1«کیی .می

در مووین حووال بووه دلیوو  اهقیووت و تووأثی  ویووژ  ایوو ان در 
آف ییی ف سطین، دشقیان این سو زمین م ودس بوه شودهه آزادسازی

پ داختووه و بووه  مووذرد هذیووت و مق کوو د مدووارزان ف سووطین در
قابوو  انت وواد سووازی بعضووی مق ک دهووا و بعضووی مذاضووع ب جسته

 اند.روی آورد  آنان
ها مشوارکت ف سوطییی دربارۀواقعیت این است که هیچ سیدی 

در جیگ م یه ای ان یا در جیگ م یه م اق وجذد ندارد. مدد ادمایی 
ف سطییی در جیگ ای ان و  311نف  و اسی  شدن  6171کشته شدن 

اق واقعیت ندارد. اگ  واقعیت داشت، دشوقیان هقودلی ایو ان و م 
های این اف اد را نشان داد  ف سطین بارها به آن استیاد نقذد  و مکا

رذر که گفته شد حتی در این صذرت هو  چیوهی بذدند. الدته هقان
ه با رژی  صهیذنیسوتی از مسئذلیت ما در آزادسازی ف سطین و م اب 

 کید.ک  نقی
یاد و تح ی ات دفاع م دس به میذان نهاد معتدو  داوری م که اس

در تح ی ات م بذط دفاع م دس، در یک تح یر کوه تحوت میوذان 
میتشو  کو د  اسوت، « اسیاد اس ای می ای انی در جیوگ تحقی وی»

، م بستان سوعذدی، ب زیو ، انی ویا، ام یکااسیادی از مشارکت 
وی، اردن، کذیوت، ایتالیا، ب ژیک، ف انسوه، آلقوان، شوذر ،آرژانتین

                                                             

، 69/66/6931،   تهو انهای نقاز جقعودر خطده ایاما  خامیه. بیانات 1
 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923 دست سی در:
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امارات، قط ، مص ، سذدان، لیدی، یقن، بح ین، مقوان، مو اکش، 
هووای مووالی، الجهایوو  و سووذمالی، بووه هقوو ا  آمووار و ارقووا  کقک

تس یحاتی و نی وی انسانی آنان ارا ه نقذد  است، اما در هویچ کجوا 
در جیوگ م یوه ها و حتی نا  یاسو  م فوات نامی از ن ش ف سطییی

 شذد.یای ان دید  نق
بخوش در مذرد مق ک د یاس  م فات، رهد  ف ید سوازمان آزادی

ف سطییی، مداح  زیادی وجوذد دارد.  خذد مختارف سطین و ر یا 
الع بی و ها در میازمات بینسیاست م فات و به رذر ک ی ف سطییی

ر فی بذد  اسوت. الدتوه در م طعوی تحوت توأثی  االسالمی، بیبین
هوای موالی، م فوات یود بوه قطوع کقکها و تهدفشارهای سعذدی

ر فی را کیار گذاشت. اما در مین حال چیودان م یوه ایو ان نیوه بی
تذانی  بیذیی  او در جیگ م یه ای ان مشوارکت فعال نشد و لذا نقی

دو  ف سوطین،   و وقذع انتفاض  7111داشته است. م فات از سال 
یوک شود و های م اومت ف سطییی نهدم بی جدا و به گ و   از جده

رابطه خذد با رژی  اسو ا ی  را قطوع کو د و بعود هو  دچوار حق وه 
ای از اسویاد بیوانی  ن وش بیذلذژیکی گ دیود و از دنیوا رفوت. پوار 

هووای اسوو ا ی  و سووعذدی در توو ور بیذلووذژیکی او مشووت ک رژی 
 1باشد.می

انت اد ما از یاسو  م فوات و دولوت خوذدگ دان ف سوطین و کوه 
اس ذ بذد و به خوار  مذاضوع آنوان نسودت   6339مذاک ات  نتیجه

                                                             

، «دسوت داشوتن م بسوتان در قتو  یاسو  م فوات»نیک، خد گهاری اسوذت. 1
 .6932آ ر  https://af.sputniknews.com/20181211، 63دست سی در: 
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ای ان یا نسدت به جیگ ای ان و مو اق ندوذد، چو ا کوه اواًل مذضوع  به
چیوان  ر فی یوا توا حودی متقایو  بوه صودا  حسوین آنوان، آنبی

در س نذشت ای ان و جیگ نداشت و ثانیًا مذضوع م فوات و  تأثی ی
ی هوابخش ف سطین به نسودت مذاضوع ام وب دولتسازمان آزادی

اییک با آنان روابپ سیاسی داری  و در پوی تذسوعه و که ما ه  م بی
 ،ضو رت  هو  بوذد. موثاًل در ایون جیوگاین روابپ ه  هستی  و ک 

کذیت دو جهی   وربه و بذبیان را در اختیار رژیو  مو اق قو ار داد و 
های م بوی و اجالس  می یاردها دالر دیذن م اق را بخشید و در هق

گ فت  اما ای ان پا از فع صدا  حسین مذضع میمی م بی ه  به ن
روابپ با ایون پایان جیگ، بیا به اصذل سیاست خارجی خذد تذسعه 

 کشذر را دندال ک د.
 دربوارۀانت اد ما از یاس  م فات و سا  به خوار  مذاضوع آنوان 

ف سطین و سازش با رژی  صهیذنیستی بذد و این انت اد به قذت خذد 
در  اس رهد  مع و  ان وال  اسوالمیباقی است. ب  هقین اس

مذاک ات پیواپی م فوات بوا م اموات رژیو  صهیذنیسوتی، در  ۀدور
 های نقاز جقعه ف مذدند:خطده

مسئله فلسقين، ي  مسئله دنيای ا الم ا دت. غيدر اا 

های  يا ى س امنيتى س اقتصادی، مسدئله ت ليدف جنده

الهددى س ا ددالمى ا ددت. بدداالتر اا همدده، مسددئله خدد ايى 

، اما اگر كسى به خ ا هم امتهادی ن اشدته باشد  س ا ت

بخواه  فهط برای مردم فلسدقين كدار كند ، بايد  بديند  

گوين . امرسا ملدت فلسدقين دحاد مردم فلسقين  ه مى
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هايشددددان در ش  هددددايى هسددددتن  كدددده د تگيرهمان

هددا برابددر دنهددا در های دسلددت غاهددب هسددتن  س د اندد ان

در بااارهددا س در  را ددر  هددا س در مسج االقصددى سخيابان

كنن . دهن  س ممليات مى رامين غصب ش  ، شعار مى

ي  اقليت كو   تقميع ش   كه رفتن   ااش كردند ، 

ها فلسدقينىملت فلسقين نيستن  كه مدا بگدوييم مدا اا 

 1تر نيستيم.فلسقينى

در این میان یک نکته خی وی جالوب اسوت. در ج یوان جیوگ 
های موؤث  و کشذر به شک  79از آن و  تحقی ی و و الدته پیش و پا

اند و در ایون تا حد زیادی م یی، در جیگ م یه ای ان ش کت داشوته
شوذد، دا قوًا روی ها دید  نقیمیان در حالی که ردپایی از ف سطییی

ها با صدا  حسین در جیگ م یوه هقکاری یاس  م فات و ف سطییی
ا را نکووذهش هایوو ان تد یغووات کوو د  و کقووک ایوو ان بووه ف سووطییی

کواری در نقایید و در هقان حال وزارت خارجوه ایو ان را بوه ک می
کیید کوه در جیوگ م یوه ایو ان تذسعه روابپ با کشذرهایی مته  می

اند! در میوان دو کشوذرهای م بوی اردن و داشوته« مشارکت موؤث »
م بستان سعذدی، در جیوگ سو دمدار حقایوت از صودا  حسوین 

کشوذرهای م بوی و شوام  رژیو  م وی  اند و بعضی دییو  ازبذد 
مددال ه صالح در یقن، رژی  جعف  نقی ی در سذدان و رژی  م وک 
حسین در اردن و نی وی ن امی خذد را بوه روذر گسوت د  در اختیوار 

                                                             

، 61/61/6921،   تهو انهای نقازجقعودر خطدوه ایاما  خامیه. بیانات 1
 .https://farsi.khamenei.ir/memory-content?id=20293دست سی در: 
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رذر فیهیکی هو  در جیوگ م یوه ایو ان صدا  حسین ق ار داد  و به
 1اند.ش کت ک د 

مسئذل وقت ارالمات ارتش م اق، « وفیر السام ایی»س لشک  
های پایانی جیوگ که در سال« وی انی درواز  ش قی»در کتا  خذد 

نیه به امها  نی و تذسوپ دولوت یقون به رشته تح ی  درآورد  است، 
 2دوران مددال ه صالح و اردن و سذدان تص یح دارد.
  ذمان ف سوطییی دوگانیی در تح ی  مخالفان کقک ای ان به م

ناشی از چیست؟ مقکن است در مذرد م د  مادی و آنان که چیوین 
اند و این دوگانیی را ناشی از ضعف تح ی  بودانی  ولوی در پیداشته

مذرد کسانی که خذد شاهد نهدیک تحذالت بذد  و به راحتی امکوان 
                                                             

ها، در ج یان جیگ م اق م یوه اس آمار رسقی میتش  شد  در روزنامهب اس». 1
 91می یوارد دالر، رژیو  سوعذدی  69، کذیوت  6316ای ان، تا پایان سوال 

می یوذن دالر در اختیوار  111می یارد دالر، امارات یک می یارد دالر و قطو  
 اند.صدا  حسین ق ار داد 

ا  حسین در جیگ م یه ای ان ت ین مشذق صدگفته شد  است ام یکا اص ی 
بذد  و هقهمان چهار مق یات را ب ای حقایت از صودا  حسوین و بو  م یوه 

هوای دیو قاتیوک بو ای مق یوات اسوتانچ  شوام  تالش .6ای ان آماز ک د. 
شیاسایی مدادی ورودی سالح و ج ذگی ی از ارسوال تجهیوهات جییوی بوه 

های اق از ر یور شو کتمق یات مالی  تأمین نیازهای موالی مو  .7 ،ای ان
 .9 ،مق یات ارالماتی  تأمین نیازهای ارالماتی ارتش م اق .9 ،ام یکایی

پ سووقان، ) «الق  وویهای بینمق یووات سیاسووی ضوودای ان در سووازمان
 ، دست سوووی در:«کشوووذرهای حوووامی صووودا  در جیوووگ تحقی وووی»

https://www.porseman.com/article ،1   6936مه). 
  و حکا  الدذابة الش قیه و ت جق« وی انی درواز  ش قی» وفیر سام ایی .ک.. ر2

 .6921احقد قارونی، ته ان، م که اسیاد و تح ی ات دفاع م دس، 
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وجذ در گذگ  ه  و دارند، قطعوًا ایون دوگوانیی پژوهش و با جست
عف تح ی  آنوان نیسوت. بودون شوک اگو  حقایوت از ناشی از ض

ف سطین ن طه ضعف جقهذری اسالمی بذد، آنوان بو  افوهایش ایون 
ها دادن امتیاز بیشت  ک دند. کقا اییکه هقینها تأکید ه  میحقایت

شوذد را ت میوب که سدب تضعیف اقتدار و امتدار ای ان می ام یکابه 
الی و تسو یحاتی ایو ان از کیید. اییها قطعًا حقایت سیاسی و مومی

خذاهیود ایو ان دانید و نقیف سطین را ن طه قذت راهد دی کشذر می
ساز ح کت کیود. حقایوت ایو ان از ف سوطین در این مسی  مذقعیت

جقهوووذر »و « جقهوووذر مسووو قین»یعیوووی حقایوووت از خذاسوووته 
و این را  ح کوت ایو ان را در کشوذرها و جغ افیاهوای « مستضعفین

اخیو  بوه چشو  دیدنود،   کید. آنان در هقین دهمخت ف هقذار می
ها بوه ایو ان، س دار شهید حاج قاس  س یقانی به دلی  امتقاد م ت

ها، هووا، سووذریها، م اقیهووا، پاکسووتانیتذانسووت جقهووذر افغان
ها و... را پای کار ها، ف سطیییها، یقییها، بح یییها، لدیانیآ ری

ارتش »ها کید و کشذرها و م تای از آورد  و ای ان را صاحب جدهه
را تشکی  دهد و با این ارتش چیودم یتی، ما  وه سوذریه، « اسالمی

م اق، یقن، ف سطین، لدیان و افغانستان را از بین بد د و ن شه مو   
که با امکانات ف اوان در صدد حذ  اسال  و ای ان از معادالت بوذد 

 را ب ه  بهند.
ان وال  اسوالمی، ایو ان  به رذر قطع، اگ  از روزهوای آموازین

کشید، در این مذمای امو اتذری پ چ  آزادی ف سطین را ب دوش نقی
تذانست جاییاهی در میوان های استکداری، نقیای و ا تال رسانه
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تذانسوت در ب ابو  تذرئوه م   جهان اسال  پیدا کید و در نتیجه نقی
بتذاند  وی انی  م   م یه خذد، پایداری نشان دهد چه رسد به اییکه

سذریه و م اق و یقن و... را از فتیه استکداری، ارتجامی و تکفیو ی 
به سالمت مدذر دهد. بیاب این ی ییًا م اکه سیاسی دنیا کوه حقایوت 

ب ند، در واقع به ارزش بواالی ایون ای ان از ف سطین را زی  سؤال می
حقایت ب ای ای ان و اث ی کوه در قودرت جقهوذری اسوالمی دارد، 

آنووان در درجووه اول بووا اقتوودار و امتدووار ایوو ان مخالفیوود و  واقفیوود.
ارچذ  هوخذاهید س نذشت ف سطین و هو  ن طوه دییو ی در چمی
 ها و مالح ات م   تعیین شذد.احیر 

 



 

-57- 

 
 

(11) 
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 میط وه را بوه آتوش ام یکواپو ورد  زمانی که دامش به میذان دست

م اق و های نهدیک شد  بذد، دولتکشید و به م زهای ای ان ه  می
سذریه از جقهذری اسالمی ای ان درخذاست کقک ک دند و دولوت 

 ،ای ان نیه با تذجه بوه ایون درخذاسوت و دالیو  امییتوی و راهدو دی
مستشاری را به آنها انجا  دادند. این سیاسوت راهدو دی های کقک

 ارکیید  امییت و میوافع جقهوذری اسوالمی ایو ان بوه شوقکه تأمین
ای دشقن، معاند و حتوی ب خوی آمد، با شدهات ج یانات رسانهمی

 رو شد. آنها با ر ح ایون مسوئ ه کوههج یانات خاص در داخ  روب
حضذر مستشاری جقهذری اسوالمی ایو ان در ایون کشوذرها، چوه 

ایون شودهه را در افکوار ای ب ای ما داشته اسوت و ههییه و چه فاید 
از میوافع های حضوذر موا بیشوت  هههییو کیید کهمی مقذمی ت ویا

 .بذد  استحضذر 
گذییود کوه اواًل بوه روذر به حضوذری می« حضذر مستشاری»

رسقی با دولت  ی ربپ هقاهیوگ شود  اسوت و ثانیوًا حضوذر بوه 
صذرت مشارکت فیهیکی و نی وی انسانی پ حج  نیست و در وه ه 

و سذ  حضذر مؤث  و راهد دی است. یعیی در ن طه هدایت مق یاتی 
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راهد دی ن وامی قو ار دارد. در واقوع در حضوذر مستشواری مث ثوی 
 وجذد دارد.

 
 
 
 

 اخی  با دو دسته تحذالت  در این بین، جقهذری اسالمی در ده
ای مذاجووه بووذد  اسووت  تحووذل در کشووذرهای دارای دولووت میط ووه
و تحذل در کشذرهای فاقد دولت یا دارای دولتی ف وپاشوید .  ف اگی 

سوذریه و مو اق از نووذع اول و ورود ایو ان بوه لدیووان، ورود ایو ان در 
افغانستان و یقن از نذع دو  بذد  است. حضذر ن وامی ایو ان در دو 
کشذر اول با درخذاست م امات ارشد رسقی و رؤسوای جقهوذر و 

و صذرت گ فته و این درخذاست تا آخ  ادامه داشته و  وزی اننخست
ر ن امی ای ان در سه کشذر در مذرد سذریه کقاکان ادامه دارد. حضذ

دو  بیا به درخذاسوت یکوی از ج یانوات اصو ی ایون کشوذرها کوه 
شان قادر به امقال حاکقیت در بح ان ندذد ، صوذرت گ فتوه دولت

وگذی مجوامع است که این ج یانات در ه  سه کشذر، ر   گفوت
اند  مثاًل در موذرد لدیوان الق  ی و کشذرهای دیی  ه  واقع شد بین
دولت و ارتش این کشذر تذانوایی دفوع تهواج  رژیو  متجواوز  اوالً 

اند و در این میان یک ج یوان دفوامی کوه از موتن اس ا ی  را نداشته
م د  آن جذشید  و به م اب ه با رژی  متجاوز ب خاسوته و نشوان داد  
تذانایی م اب ه با آن ه  دارد، از ای ان ت اضوای کقوک کو د  اسوت. 

 قانونی

 چابک راهبردی
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در ساختار رسقی کشذر و پارلقوان   7111 ضقیًا این گ و  از سال
دولت و حضوذر پیودا کو د  و بخشوی از سواختار آن شود  و بوه  و

هوای وگذی دولتوجاهتی که داشته است، بارها رو   گفوت دلی 
 مث  ف انسوه و واقوع شود  اسوت. بیواب این پاسوخ ایو ان بوه دیی  و

 درخذاست این گ و  در حک  پاسخ به درخذاست رسقی این کشذر
 باشد.یم

در مذرد یقن ه  هقین است. یقن پوا از مذاجوه شودن بوا دو 
و   7161و ان ال  ج مه   7166ان ال  و ان ال  بیداری اسالمی 

فاقد دولت گ دید و ساختار ب جوای مانود  در دولوت سوابر، توذان 
امقال حاکقیت ب  این س زمین را نداشت و مددربه میصذر هوادی 

اسوتعفا داد. در ایون میوان یوک  6939به هقین دلی  در بهقن موا  
ج یان دفامی از متن م د  یقن جذشوید و تدودی  بوه قدرتقیودت ین 
گ و  این کشذر شد و دولت مذقت را ه  تشوکی  داد. ایون ج یوان 
مش وع از ای ان درخذاسوت کقوک کو د و ایو ان هو  بوا تذجوه بوه 

 حد مقکن به کقک این کشذر شتافت. ها، درمحدودیت
  7116تان ه  هقین است. افغانستان در سوال در مذرد افغانس

ا وتال   ، انی ویا و چیود کشوذر دییو  وام یکابه اشغال ن امی 
ایسا  و درآمد. پا از مدتی یک دولت ضعیف در آن شک  گ فت 

تذانست ب  بخش ام   این کشذر امقال حاکقیوت نقایود. که نقی
خوذردار در این ش ایپ یک گ و  که از وجاهت قاب  تذجه م دمی ب 

 بذد  و تذانایی دفع اشغال کشذرش داشته، از ای ان اسوتقداد کو د  و
 ای ان به کقک آن کشذر رفته است.
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انود، مودد بعضوی گقوان ک د « مستشواری ن وامی»در بح  
شذد. اما واقعیوت ایون اسوت کوه مستشاران به چید نف  محدود می

حج  به معیای حضوذر در حود ضو ورت اسوت و ایون حضذر ک 
یابود و های مخت ف قدض و بسوپ میها و مذقعیتدر زمان مذضذع

گاهی مقکن است حتوی در حود حضوذر یوک لشوک  هو  ب سود. 
حضذر در حد یک لشک  ه  در م ایسه با حضذر چید سوا  در یک 

 شذد.خذاند  می« حج حضذر ک »ر، کشذ
الق  ووی حضووذر ایوو ان در محوویپ در مووذرد مشوو ومیت بین

  اشار  است. این بح  فعاًل با تق که ب  ای، چید مذضذع قابمیط ه
ت ین ج ذ  حضذر ن وامی ایو ان در میط وه سذریه به میذان ب جسته

سال پیش از شو وع  2یعیی   7119مذرد ن   ماست. اواًل در سال 
« پیقوان دفواع مت ابو »بح ان امییتی سذریه، میان دمشر و تهو ان، 

، و و الدته اکیوذن امضا شد  است و دولتین هییا  امضای این پیقان
انود. ثانیوًا در الق  ی ب خذردار بذد ه  و از صالحیت داخ ی و بین
گا  مشو ومیت و صوالحیت دولوت رذل دوران بح ان سذریه، هیچ

 شاراسد انکار نشد  است.ب
زمانی که کقیسیذن مالی شذرای ح ذق بشو  سوازمان م و  در 

شوذرای ، بوه 7166/66و  7166/1، 7166/1، 7166/9های گهارش
امییت و به کیف انا ژنذ که به ن ض ح ذق بش  در سذریه پ داختوه 
است، در واقع به این معیاست که ه  چید آن را به انجوا  اقودامات 
خال  ح ذق بشو  در موذرد شوه وندان خوذد موته  کو د، وجوذد 

در دمشر را پذی فته است. کقا اییکه هقوین حواال « دولت مسئذل»
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الق  وی کوه هوای بینیاری از اجالسه  م ا  رسقی سذریه در بسو
شذد، در کیار نقایید  رسقی سازمان م و  سذریه تشکی  می دربارۀ

حضذر دارد و باید اضافه ک د تا ام وز ک سی نقاییودگی سوذریه در 
سازمان م  ، از دولت اسد گ فته نشد  است. بیواب این ورود ایو ان 

 الق   تعارض ندارد.با ح ذق بین به سذریه
الق  ، مث  دیوذان مذرد حضذر ای ان، بعضی محاک  بین اما در

داوری الهه، صالحیت اظهارن   دارند. این دادگا  تاکیذن شکایتی 
الق  وی، م یوه ایو ان مدتیی ب  اقدامات نواقض صو ح و امییوت بین

دریافووت نکوو د  اسووت. بووه یوواد داریوو  کووه ایوون دادگووا  در ج یووان 
دریافت شوکایت، دخالوت  در نیکاراگذا و پا از ام یکامداخالت 

در امذر داخ ی این کشذر را مقیوذع کو د. در آنجوا  ام یکامس حانه 
ها، بوه شذرشویان ایون در م اب ه با دولت قانذنی ساندنیست ام یکا

ک د. اییکه این دادگا  چیین ادمایی در مذرد سوذریه کشذر کقک می
شان ای ان به سذریه را ن دریافت نک د  است، وجاهت ح ذقی، ورود

 دهد.می
میشذر م   متحد، بوه م اب وه بوا حق وه  16 ۀاز سذی دیی  ماد

مس حانه م یه یک مضذ م   متحد مجذز داد  و ش ری ه  ب ای آن 
  فته است.در ن   نی

های مالو  ب  اییهوا شوذرای امییوت سوازمان م و  در قطعیاموه
 7616(، 7161نووذامد   71) 7793(، 2) یوو  بیوود  7621، 7621

های موو تدپ بووا ( دامووش، الیصوو   و سووای  سووازمان 7169)ژو وون 
هوا دانسته و از دولت« خط  م یه ص ح و امییت جهانی»ال امد  را 
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جذیان و نیه م اب ه خذاسته است جهت تذقف مذج ورود این جیگ
با تح یک مق یات ت وریستی اقداماتی را به مقو  آورنود. بیواب این 

در سذریه و مو اق، از ن و   های ت وریستیاقدامات ای ان م یه گ و 
 شذد.نه و قاب  ت دی  ارزیابی میالق  ، مص حاح ذق بین

اما از حی  تأثی  اقدامات مص حانه ای ان و که مذضوذع اصو ی 
اث  بهر  ای ان ب  بهدذد شو ایپ  دربارۀاین سؤال است و کقت  کسی 

أمین و اث  این اقدامات ب  افهایش قدرت و تذانایی ای ان و در ت میط ه
 میافع م ی ت دید ک د  است. در اییجا به جهت اختصار بوه گوهارش

یی کوه متضوقن امت افوات ام یکواهای ت ین اندیشکد یکی از مه 
 کیی :ت متحد  نیه هست، بسید  میم امات ایاال

 6931، در گهارش شه یذر ما  «آتالنتیک»یی ام یکااندیشکد  
ت  به حضذر نیاهی نهدیک ب داری از ان ال  پ د »خذد  ی  میذان 

در حوالی کوه ب خوی »نذشوته اسوت: « و نفذ  ایو ان در خاورمیانوه
الق  ی تذانایی انجا  جیوگ ت کیدوی را میحصو  بوه کارشیاسان بین

دانید و معت دند هیچ کشذر دیی ی در دنیا ابهار ن وامی، می ام یکا
ندارد، ای الز  ب ای به را  انداختن جیگ ت کیدی دیو قاتیک و رسانه

معاون وزی  دفاع دولوت بوذش پسو  و مضوذ کیوذنی « داود زخی »
گفتوار گوهارش ایون ت مدی   شذرای آتالنتیوک، در بخوش پیشئهی

در بوه کوارگی ی جیوگ  ام یکوانذیسد ای ان بیش از اندیشکد ، می
و نیوه بویش از روسویه  ام یکات کیدی مذفر بذد  است. ای ان بیش از 

ب  جیگ ت کیدی تکیوه کو د  اسوت. در  در ج یان جیگ اوک این و و
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هوای ها با انجا  مق یاتح ی ت ام اق نیست اگ  بیذیی  که ای انی
آمیه در س اس  میط ه، مقاًل جیگ ت کیدوی نامت ارن و بسیار مذف یت

 «اند.را به کقال رساند 
حقایووت از »شووذرای آتالنتیووک در ایوون گووهارش، چهووار اهوو   

و « ارا ووه تسوو یحات»، «ذژیصوودور ایوود ذل»، «نی وهووای شوویعه
ای ای ان در م ابو  را در مذف یت میط ه« های ف ام یتشکی  شدکه»

تهو ان »نذیسد: داند و میث  میؤهای وابسته به آن مو دولت ام یکا
سوازی در میوان های ف ام وی خوذد بو ای ظ فیتبه ویوژ  از شودکه

کوه تکیوه ای کید، بوه گذنوهای وفادارش استفاد  مینی وهای میط ه
های کارآمود ت ش ب ای انت ال تخصص و شیذ ای ان ب  ش کای قذی

شوذد توا میوهان واقعوی دخالوت ت  مذجب میتج بههای ک به گ و 
در »افهایود: ایون گوهارش می« ته ان در یک مذضذع مخفی بقانود.

نهایت تصذی ی که اکیذن از ای ان در میط ه در حوال شوک  گو فتن 
کید که در ای مط ح میمیذان بازیی  ب جستهاست، این کشذر را به 

در خاورمیانوه را تضوعیف کیود و  ام یکواهای تالش است سیاست
 «زی نقاید.ای را مطابر می  خذد بازسان   میط ه

تهو ان »شذرای آتالنتیک در ادامه گوهارش خوذد نذشوته اسوت: 
ف ات  از بح  والیت ف یه و ج وب معت ودان بوه آن، از ایود ذلذژی 

کیود و از ایون استفاد  می« ام یکامت م اب  اهدا  سیاسی م او»
هایی که به والیت ف یه امت ادی ندارنود را بوا خوذد ر یر حتی گ و 

یکی دیی  از »افهاید: این گهارش در مین حال می« نقاید.هق ا  می
های تذاند ج ذ اش، میایهای ارتداط ای ان و هقکاران میط هانییه 
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ال ه ال ه خقییی، آیتها ب ای آیتباشد که این گ و نقادین احت امی 
 «ای، یا سیدحسن نص ال ه قا   هستید.خامیه

در حال حاض  ایو ان در یوک »گی د شذرای آتالنتیک نتیجه می
در دمشور را پذی فتوه اسوت، « دولوت مسوئذل»وجذد  1«جامودال»

نسدت به رقدای دیی ش در میط ه قود ب یودت ی دارد، امو وز، نفوذ  
رقیووب اسووت. مقیور ایوو ان در موو اق، لدیووان، سوذریه و بحوو ین بی

های سیاسی، امییتی م اق و لدیان متحدان ای ان در خپ م د  م صه
هسووتید. مداخ ووه ایوو ان در سووذریه مذجووب ج ووذگی ی از سوو ذط 
حکذمت بشاراسد شد  است. شدکه پیچید  سیاسی و مذهدی ای ان 

جهوان مو  ، میوافع و  در بح ین، نفذ  مشوهذدی دارنود. ف اتو  از
هوایی از آف ی وا و حضذر جقهذری اسوالمی توا افغانسوتان و بخش

 2«ی التین کشید  شد  است.ام یکا
 

                                                             
( اصطالحی در ورزش بسوکتدال و از قذامود اصو ی Jump Ball. جام  بال )1

باشد به این صذرت که داور در وسپ ش وع بازی بسکتدال در بدو ش وع می
یه میاسب به هذا انداخته و دو بوازیکن مخوالف در وسوپ زمین، تذپ را زاو

 کیید.زمین سعی در گ فتن تذپ و ش وع بازی و ب د از ح یف می
وقتوی ام یکوا بوه قودرت ایو ان امتو ا  »ام یکوایی آتالنتیوک،  ۀ. اندیشکد2

 https://www.yjc.news/fa/news/6249875 ،73، دست سوووی در: «کیووودمی
 .6931شه یذر 
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 مقاومت و دشمنى امريکا

 
ای ایون اسوت کوه امو اتذری رسانههای پ اکییشدههطذط یکی از خ

مو   م یوه  یحقایت ای ان از محذر م اومت را مام  اص ی دشقی
گذییود: موی گذنه است کهکیید. ر ح شدهه آنها اینمی مع فی ای ان

و اروپا با ن ا  جقهذری اسالمی ای ان بوه  ام یکااگ  مقد  دشقیی 
رم  خووار  دفوواع از ف سووطین و لدیووان اسووت، چوو ا بایوود ایوو ان بووه

چیووان بوو  دفوواع از  الق  ووی هت داخ ووی و فشووارهای بینمشووکال
 ف سطین و لدیان پافشاری کید؟

و اروپا م یه جقهذری اسالمی ایو ان را  ام یکامددأ دشقیی  اگ 
حقایت کشذرمان از م  ذمان ف سطییی و لدیانی بودانی ، معیوایش 
این است که اواًل پیش از آن، روابپ م   با ای ان موادی بوذد  و بوه 

و اروپا، اختال  بییوادییی بوا  ام یکام ور بح انی شد  است  ثانیًا 
الق  وی موذرد ن و  اروپوا و  ساختار ن وا  بینای ان ندارند و اصذالً 

مشک ی با کشذرهای دیی  نداشته و در تعام  میط ی با آنان  ام یکا
 ق ار دارند.

از دور  پیش در ، ام یکامیاسدات ای ان و این در حالی است که 
با  ام یکا  رابطبیا به اسیاد ف اوان،  ان ال  اسالمی محت مانه ندذد و

اسوت.  بوذد  جذیانوهر  با ای ان استعقاری و مداخ هدواین در ای ان 
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 6997مو داد  71اندازی کذدتوای را دشقیانه یک ق   از این رابطه 
مذسذ  به مق یات َاژاکا و بذد که با مشارکت انی یا م یه دولت  و

نشاند  در ای ان ای ان صذرت گ فت و مددأ تحقی  یک دولت دست
 .سال به درازا کشید  شد 71ذد که ب

ارچذ  هوسو زمین ایو ان در چ 71و  63در قو ن قد  از آن ه  
نیقی از ای ان به تسخی  انی یا و  شد  بذد کهت سی  « بازی بهر »

نیقی ه  به اشغال قذای روسیه درآمد کوه بوا وقوذع ان وال  اکتدو  
ادامه اشغال شقال ای ان تذسپ قذای روسیه میتفوی گ دیود.   6362

اشوغال  در ام یکواههار نیو وی ن وامی  91در این دوران نهدیک به 
 1هقکاری داشتید.با انی یا جیذبی ای ان نیقه

این بذد که کشوذرهای  م داد 71پا از کذدتای  ام یکاسیاست 
، مسئذلیت بوذی نود و «نشاند های دستدولت»ای در قالب میط ه

بوو  میووارر را تضووقین نقاییوود. از ایوون رو ایوو ان در  ام یکوواسوو طه 
ای ناتذ بذد و وظوایف ن سیتذ و که ح  ه امییتی میط هم کهیت پیقا

نشاند  را ب مهد  گ فت. به هقین جهت در حوالی یک دولت دست
که در ماج ای اشغال ف سطین، مص حت و میفعت ای ان حقایت از 

شا  از رژی  صهیذنیستی حقایت ک د و در  م د  ف سطین بذد، رژی 
 م اب  کشذرهای اسالمی ق ار گ فت.

به دلی  ن ش خاصی که ب ای رژیو  په وذی قایو  بوذد،  یکاام 
های بسویار ای ان را به یک قدرت ن امی تددی  و از این ر یر ههییه

                                                             
ای ان، ام یکا و جیگ جهانی » پذر،نذری و محقد ولیدامی  شیخمحق .ک.. ر1

 .91-72، ص 6911اردیدهشت ، 99ش ، 1س ، زمانه  ، ماهیام«دو 
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ها حوداق  زیاد مالی و معیذی را ب  ای ان تحقی  ک د. در ایون سوال
شود. ارتوش و افهار مینیقی از بذدجوه ایو ان صو   خ یود جیوگ

ساواک به مام  س کذ  نی وهوای  های امییتی تابعه آن مث سازمان
هقچیوین سیاسوت خوارجی رژیو  داخ ی کشذر تددی  گ دیدنود. 

شود، بوه موی تی ی  ام یکاب اساس نفذ  و مداخالت  په ذی مقدتاً 
گذنه ای که ای ان در این دوران بدون اییکه مذرد تهدید دولتی باشد، 

 انجوا در خوارج از م زهوا ها ییام یکااقدامات ن امی را به دستذر 
  در امذر ای ان، جامعو ام یکارو از آماز مداخالت از ایندادند. می

 در ت اب  با یکدیی  ق ار گ فتید. ام یکاای ان و 
بوه م اموات  ییام یکوا نیوارخیتارروسکی در این دوران گازیذ

اندرز داد که حقایوت تسو یحاتی ف اگیو  از حکذموت شوا   ام یکا
در پوی  ام یکواید  روابپ ایو ان و تذاند مخار ات زیادی ب ای آیمی

در ای ان  ام یکاکه مدتی مأمذر ن امی  گ اها  فذل »یا  1داشته باشد.
نذشوت: « قد وه موال ، ژ ذپ یتیوک ایو ان»بذد، نیه بعدها در کتا  

های ای نسوودت بووه سیاسووتایوو ان، انیووار  بدبییانووه  جامعوو»
 «داشته است. ام یکایانه و تهاجقی گ امداخ ه

ز آنجا که ان ال  اسالمی را ب خال  ن شوی کوه بو ای ا ام یکا
دید، از ابتودای تع یف گ دید، می« دولت وابسته»ای ان در جاییا  

پیوو وزی ایوون ان ووال  در م ابوو  آن قوو ار گ فووت و حتووی یکووی از 
                                                             

احقود   ، ت جقو«روابپ امییتی ای ان و ایاالت متحد ». مارک گازیذروسکی، 1
، بهقن و اسوفید، 11-11، ش اطالطات سیاسی   اقتصا    شقا، مج 

 .99-91، ص 6926
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که معاون ناتذ هو   1«راب ت هایهر»های شاخص ن امی خذد چه  
ی ان ف ستاد و سعی ک د های پایانی حکذمت په ذی به ابذد در هفته

و مانع تغیی  در ن ا  سیاسی وابسته ای ان  با کذدتا و مذسذ  به کذرتاژ
 شذد.

ها ب ای تثدیوت نشودن ییام یکابا پی وزی ان ال  اسالمی ه  
حکذمت جدید ان البی ای ان به اقدامات خصقانه خذد ادامه دادند. 

های  در آشوذ ام یکواجاسذسوی بوا صو احت از ن وش   اسیاد الن
 2.پو د  ب موی داردهای اول پوا از پیو وزی ان وال  اسوالمی ما 

الق  ، شا  مخ ذع را موذرد ها ب خال  ح ذق بیندر این ما  ام یکا
حقایت ق ار داد و حاض  به است داد او به ای ان نشد. موالو  بو  آن، 

از است داد می یاردها دالر امذال ای ان که تذسپ شا  و مذامو   ام یکا
یی میت و  شود  بذدنود، ام یکواهوای ه خارج و به ویژ  به بانکاو ب

 3خذدداری ک د.
بوه رمو   در دولت جیقی کوارت  ک یود خوذرد و« تح ی  ای ان»

را تداو  و گست ش داد ها در ق ارداد الجهای ، تح ی  ام یکاتعهدات 
حال آنکوه در ایون و مالو  ب این، ب  مداخالت خذد در ای ان افهود. 

                                                             
1. Robert Huyser. 

اسیاد النه جاسذسی ام یکا آمود ،  96بیدی س ی که در ج د در یک سید با رد ه. 2
هووای قووذمی، هووا، اموو ا  و سووای  گ و اگوو  ک دهووا، آ ربایجانی» :نذشووته شوود 

های خذد را هقاهیگ کیید و در جهت مشت ک س نیذنی دولت کیوذنی بوا تالش
 «.ید به م ید  ما امکان تذفیر دارندو از یکدیی  حقایت کی یکدیی  هقکاری

، تهو ان، ها  امایکا  ر ایاا ایاا    امایکا، بارسی سیاست. حسن وام ی، 3
 .37، ص 6911 س وش،



 مقاومت و دشمنى امريکا

-99- 

 ان به رذر کام  س گ   انت ا  بخشیدن بوه وضوع داخ وی دوران، ای
خذد و دفاع از کشذر در ب اب  تجاوز صدا  حسین بذد. در این دوران 

ها مداو  در حال افوهایش ای ان نفذ ی در میط ه نداشت ولی تح ی 
 1بذدند.

ف ات  از حقایت ای ان از م اومت است.  ام یکابیاب این، دشقیی 
 از وابستیی و دولت دست نشاند  ای انخ وج با  ها اساساً ییام یکا

ای قو ار در کوانذن میط وه مست   ویژ  اییکه ای انمشک  داشتید  به
بوذد. خ ویا  ام یکوادهید  اص ی به قدرت جهانی داشت که شک 

درصد گاز ردیعی  91درصد نفت و  11فارس در م که خاورمیانه، 
تذانست وجوذد یوک نقی ام یکاجهان را در خذد جای داد  است و 

دولت مست   ان البی را در این ن طه حساس تحقو  کیود، چ اکوه 
تس پ ای ان ب  این میط ه به معیای تس پ آن ب   خای  م ی  نفوت و 

و ایو ان بو   ام یکاگاز میط ه بذد. در این زمان میازمه پ شدت میان 
جقهذری »س  مذضذع است الل شک  گ فت. به قذل نذا  چامسکی 

می قاب  پذی ش است چذن از است الل  ام یکاای ان از ن   اسالمی 
 2«.کیدپذشی نقیخذد چش 

، در مودی یت ام یکوابیاب این حتی اگ  ای ان ب ای هقکواری بوا 
ن   از دشوقیی بوا ایو ان صو   ام یکواداد، میط ه تقای  نشان می

در بحدذحوه ایون  ک د. ب  این اسواس حضو ت اموا  خقییوینقی
                                                             

الهاهوا  رتتوار  ایوامت متحواه امایکوا  ر ر یوار یی بوا  . به ا  نوذازنی،1
، 6919 ، تهو ان، م کوه اسویاد ان وال  اسوالمی،جمهار  اسوالمی ایواا 

 .196-31 ص
 .72/7/6911، رسالت  روزنام .2
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م یه ای ان ب داشته  ام یکاشیی پ د  از دالی  خصذمت دوران، به رو
 و ف مذدند:

ن ته مهمى كه هم باي  به دن توجده كنديم س دن را اهدل س 

ا اس  يا ت خود با بيگانگان قرار دهيم اين ا ت كده 

دشمنان ما س جهانخواران تا كدى س تدا كجدا مدا را تقميدل 

ل دارن . كنن  س تا  ه مرای ا تهالل س داادی ما را قدومى

هددا س بدده يهددين دنددان مددرای جدد  مدد سل اا همدده هويت

 1.شنا ن مان نمىهای معنوی س الهىاراش

هوو  بووا صوو احت  ایکقووا اییکووه حضوو ت امووا  خامیووه
 اند:ف مذد 

ما اهل تجاسا به هيچ ملتى س هديچ كشدوری نيسدتيم. مدا 

كنيم د ملت ايران ايدن را هرگ  اق ام به جنگ خونين نمى

 ان   ا ت د اما ما ملتى هستيم كده هدر گونده به اثدات ر 

س بدا قد رت تجاسا را بل ه هر گونده ته يد  را بدا ا دتواری 

 2كامل يا خ خواهيم داد.

های آقای هاشقی، خواتقی و روحوانی، توالش ف اوانوی دولت
تذانیود بوه جوای ها را به این نتیجه ب سانید که میییام یکاک دند تا 

جذیانه را بووا آمیه و مشووارکتلقتدشووقیی بووا ایوو ان، روابووپ مسووا
های جقهذری اسالمی تج بوه کییود. دولوت ایو ان حتوی در سوال

                                                             

 .791-792، ص 7ج  ،هما  ال ه مذسذی خقییی،روحسید  .1
،  ،63/1/6931در دانشیا  افسو ی اموا  م وی ایاما  خامیهبیانات  .2

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17868 دست سی در:
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« هقکواری سوازند »تالش ک د تا از سازوکارهای  6911تا  6917
ای بوا مو   اسوتفاد  کیود و در ایون را  ب ای حو  اخوتال  هسوته

سیاست مقاشات را در پیش گ فت اما این ام  در نهایوت بوه بو وز 
 1ای جدیدی ب ای ای ان تددی  شد.هچالش

هوای تح ی  2بوا تصوذیب قوانذن کاتسوا ام یکواها در این سال
زموان نواو هذاپیقوا بو  شدیدی متذجه ارکان ن امی ای ان کو د و ه 

بوه  ام یکواآب اها  لییک ن را به میط ه امها  نقذد. امها  نواو جییوی 
ذشوک انداز ضدمهوایی مانیود نواو مذشوکمذازات مأمذریت ییان

در  ام یکاانجا  گ فت. مالو  ب  آن « آرلیییتذن»پات یذت مذسذ  به 
و نواتذ را وادار بوه ایفوای ن وش   7161تا  7167میانه این دوران و 

ژانذیوه  1که در  ام یکات  ن امی در میط ه ک د. در سید دفامی فعال
ارا ووه شوود، ن ووش پیقووان نوواتذ در سووازماندهی مق یوواتی   7167

 3مذرد تأکید ق ار گ فت. کشذرهای میط ه
                                                             

هه بیش از ه  زمان دییو ی خصذمت ام یکا با ای ان در این ب ». م ی ربیعی، 1
 .6932تی   http://seratnews.com421087، 76 ، دست سی در:«است

2. Countering Americas Aduersaries through Seuctions Art CH.R.3364. 
ها که ابتدا م یه ایو ان تی وی  قانذن م اب ه با دشقیان ام یکا از ر یر تح ی  

تس ی یافت. کاتسا مصذبه کیی   بذد شد ولی سوا به روسیه و ک   شقالی 
ابتدا به تصذیب مج ا نقاییدگان و   7162ژو یه  72و  71که در روزهای 

تذسپ دونالد ت امو    7162اوت  7سوا به تصذیب مج ا سیا رسید و 
هوا جقهوذر را در کواهش تح ی به امضا رسید. این قانذن اختیوارات ر یا

 کاهش داد  است.
دست سوووی در: « ر مووو اق بوووه دندوووال چیسوووت؟نووواتذ د». م وووی مفوووتح، 3

http://irdiplowcay.ir.2001271 ،61  6911ف وردین. 
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حاضو  بوه  ی که تذافر ب جا  را امضا ک د،زمانکاخ سفید حتی 
ایو ان جذیانه م یه جقهوذری اسوالمی کیار گذاشتن سیاست ستیه 

 1نشد  است.
تذان گفت سیاسوت تحو ی  ایو ان، ربوپ بیدی میدر یک جقع

مست یقی با سیاست حقوایتی ایو ان از ج یانوات م اوموت میط وه 
هوا، قطوع است. الدتوه بودون شوک یکوی از اهودا  تح ی  نداشته
ها بذد  است ولی اگ  ایون هو  ندوذد، های ای ان به این جیدشکقک

کیود ایو ان بو  اسوت الل خوذد، ایو ان را آمواج ام یکوا ، بوه دلیو  تأ
در واقوع ههییوه  ام یکواهای داد. تح ی های فهایید  ق ار میتح ی 

اسووت. اگوو  در ایوو ان دولتووی اسووت الل ایوو ان و ن ووا  م توودر آن 
، ای ان را وادار بوه تذسوعه تح کوات ام یکانشاند  س کار بذد، دست
ارچذ  میوافع هوک د چو ا کوه ایون تح کوات در چای ه  میمیط ه
آف ییی در جیگ رژی  په ذی را به ن ش ام یکابذد. کقا اییکه  ام یکا

یازموه ظفار م یه مخالفان دولت س طان قابذس و نیه به ش کت در م
رژی  م ی مددال ه صالح م یه مخالفان جیذبی آن و نیه مشارکت در 

 اس ا ی  م یه ام ا ، ت میب ک د. میازمه
 

                                                             
های ت ین بسوتههای ای ان و روسویه یکوی از جوامعتح ی »پ  رایان،  ر.ک.. 1

 ، دست سوووووووووی در:«تح یقوووووووووی در تووووووووواریخ اسوووووووووت
https://www.mehrnews.com/news/4041401 ،9  6931م داد. 
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(12) 
 پايانتحمیل جنگ بى

 
 ورزنودموی مذضذع دیی ی که مخالفان به ر ح تک اری آن مدادرت

پایانی را به میط ه حقایت از محذر م اومت، جیگ بیاین است که 
هوا  د  است که بیشت ین دود ایون جیوگ بوه چشو  ای انیتحقی  ک

 رود.می
اندازی ای و نه دستهای میط هواقعیت این است که نه درگی ی

های جهانی به این میط ه، با پی وزی ان ال  اسالمی و یا بوا قدرت
 آماز شد  است.« ایم اومت میط ه»گی ی شک 

و ، بوه اشوغال ایو ان در اثیوای جیوگ جهوانی د ،را  دور ن وی 
ها پوا از درآمد و تا مودت ام یکان امی قذای انی یا، شذروی و 

پایان جیگ جهانی دو  ادامه یافت. پیش از آن هو  قوذای انی ویا 
وارد جیذ  ای ان شد  بذد و می  از جهای  ای انوی خ ویا فوارس کوه 

های وسیعی از بذشه ، فوارس هقه در اشغال انی یا بذدند، بخش
اشغال قذای انی ویا مذاجوه شود کوه بوه دو نهضوت و ه مهگان با 

ال وه سوید مددالحسوین م ی دلذاری در بذشه  و نهضت آیتر یا
الری در فارس میج  و با م اومت آنان ناگهی  به تو ک ایون میوارر 

ت  ب وی  به اشغال ن امی جهای  ای انوی و شدند. اگ  بخذاهی  م ب
ر مصو  صوفذی شه های جیذبی کشذر تذسپ ن امیوان پ تغوالی د
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ها در اموذر رضاخان به می  از دخالوت انی یسوی ۀرسی . در دورمی
از ای ان بوذدی . کقوا اییکوه در « ه ات»سیاسی ای ان، شاهد تجهیه 

 را از ای ان جدا ک دند.« بح ین» محقدرضا شا ، ۀاواخ  دور
بوین   6336توا  6321های جیگ داخ ی لدیان در فاصو ه سوال

یابت از اسو ا ی  و بوا حقایوت ف انسوه م یوه های لدیان به نمسیحی
ها ه  که به کشته شدن ههاران نف  و آوارگی چیود می یوذن ف سطییی

نف  میج  شد، بخشی دیی  این فه ست است. وقذع جیگ داخ وی 
با مشارکت مص  و م بسوتان   6312تا  6311در یقن در دو م طع 

خوش میوان دو ب  6337توا  6331در دوسذی ماج ا و سوا جیگ 
جیذبی و شقالی یقن، جیگ داخ ی در مقوان بوین قوذای سو طان 

های دییوو ی از ایوون گ اهووای ظفووار هوو  ب گووهقووابذس و چ 
هاست. وقوذع چهوار جیوگ بوهر  میوان رژیو  اسو ا ی  و درگی ی

هوای انی ویا، کشذرهای مص ، سذریه، اردن و م اق که با حقایت
و  6312، 6311، 6391های و ف انسوه از اسو ا ی  در سوال ام یکا
روی داد و به کشته شدن چیدصدههار نف  میج  گ دید هو    6329

های مخت وف باید به این فه ست اضافه ک د. اگ  کذدتاها و شذرش
هوای تحت حقایت مو   در کشوذرهای م بوی، ت کوی و جقعیت

ییوو ی ، فه سووت ب یوودباالیی کوو دی، م ووذی و... را هوو  در ن وو  ب
 شذد.می

ه  روند اشغال میط ه و درگی ی با م د  پا از ان ال  اسالمی 
و انی یا و شذروی ادامه پیدا کو د. اشوغال  ام یکامس قان تذسپ 

ها در این ن امی افغانستان تذسپ قذای شذروی و جیگ نیابتی م بی
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در پاکستان که چید بار بوه  ام یکاهای مداو  ن امی کشذر، دخالت
لت پ ویه مش   و ها و ن ی  دولت ضیاءالحر و دوس نیذنی دولت

هوای م وسوی میج  شد و بقداران روستاها و شه ها و حتی کاروان
در این کشذر مشهذرت  از آن است که نیاز بوه بحو  داشوته باشود. 

و و پویش از آن چیودین  6929در سذمالی و  ام یکان امی  دخالت
ها در آن دخالت داشتید جیگ در اجهاء یذگسالوی سابر که اروپایی

سیع مس قانان در گ وزنی، س ب نیتسا و گوذراژد  بذسویی و کشتار و
هوا در ها و تحوت حقایوت اروپاییها و ک واته  به دست ص  

 به یاد داری . 6927و  6926های سال
و اشغال ن امی مو اق   7116اشغال ن امی افغانستان در سال 

می یذن نف  در این  1/6ه  که به کشته شدن حدود   7119در سال 
 یج  شد، بخش دیی  این فه ست است.ر مدو کشذ

این فه ست رذالنی اقودامات مو   م یوه کشوذرهای میط وه، 
جقهوذری اسوالمی »و « ایم اومت میط وه»کدا  ارتداری به هیچ
اند  چ ا که در این دوران اصذاًل مذضذمی  ی  میاوین نداشته« ای ان

کوه مطو ح ندوذد و اکثو  موذاردی « نفذ  ایو ان»و « م اومت  جده»
ب شق دی  م بذط به م طع پیش از پی وزی ان ال  اسالمی اسوت. 

حقایت ای ان از محوذر م اوموت سودب »پا اص  این مدارت که 
، صووحت نوودارد. اتفوواقی کووه پووا از «هووا شوود  اسووتبوو وز جیگ

هوا و م اومت در میط ه افتواد ایون بوذد کوه جیگ  گی ی جدهشک 
ر واقوع رونود و د مداخالت خارجی در میط ه بوا شکسوت مذاجوه

 ها مهار شد.جیگ
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دو کشذر میط ه و افغانستان و م اق   7176تا  7117در م طع 
درآمدند. در هفت  ام یکاو به اشغال ن امی قذای م   با محذریت 

کشذر و م اق، سذریه، لدیوان، سوذمالی، موالی، لیدوی و نیج یوه و 
ی هاهای تکفی ی دامش، الیص   و بذکذح ا  با حقایت وهابیگ و 

پدید آمدند  رژیو  اسو ا ی  در  ام یکاسعذدی و سازمان ارالماتی 
، شش بار م یه لدیان و نوذار موه   7176تا  7111های فاص ه سال

به یقون تجواوز و  6939وارد جیگ شد  م بستان سعذدی در سال 
  7176روز   67ساله را به آن تحقی  ک د. به جوه جیوگ  1جییی 

ال دس و کوه یستی، مذسذ  به سیفها و رژی  صهیذنبین ف سطییی
ها را دشقیان م اومت به این حقاس آن را آماز ک د و هقه این جیگ

ایون   کییود  تحقیو  نقذدنود و در هقوهای دفاعکشذرها و سازمان
 م اومت در مذضع دفامی ق ار داشت.مذارد، 

داد قوذای در این میان هی  م اومت این بذد که این بوار اجواز  نو
 ی وزی ب سد.متجاوز به پ

سال مذفر شد افغانستان را از اشغال ن امی  71م اومت پا از 
ای که پا از آن هیچ قدرت دیی ی هوذس ایسا  آزاد کید، به گذنه

سال پوا  1حق ه ن امی به این کشذر نداشته باشد. م اومت م اق 
و انی ویا  ام یکوااز اشغال ن امی این کشذر تذسپ قذای مشوت ک 

ه رذر کام  از اشوغال ن وامی خوارج کیود، بوه مذفر شد م اق را ب
ای که امکان تک ار تهواج  ن وامی بوه ایون کشوذر را از قوذای گذنه

هوای تکفیو ی مهواج  و خارجی گ فت. م اومت مذفور شود گ و 
، م بسوتان، ت کیوه، اموارات، قطو  و تعودادی ام یکاتحت حقایت 
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شکست  دیی  از کشذرهای م بی و م بی را در لدیان، م اق و سذریه
داد  و ریشووه ت وریووه  را در ایوون کشووذرها بخشووکاند. م اومووت در 
سذمالی، مالی، لیدوی و نیج یوه در دفوع ت وریوه  تکفیو ی ن شوی 

های تکفیو ی در نداشت، اما فضای مقذمی ناشی از شکست گ و 
هوا در کشذرهای م   آسیا، سدب تضعیف روحیه و امیود تکفی ی

هوای اومت مذفر شد هقه جیگاین کشذرهای آف ی ایی نیه شد. م 
سوال از سوذی رژیو  اسو ا ی  در لدیوان و  61ای که روی گانهشش

ف سطین را  افتاد  بذد را با شکست مط ر رژیو  اسو ا ی  بوه پایوان 
ب ساند  م اومت مذفر شد ماشوین جییوی م بسوتان و اموارات در 
یقن که از حقایت م   و ریفی از کشذرهای م بی ب خذردار بذد، 

بوا ایو ان، از ایون  و م بستان را وادار کو د از ر یور موذاک   متذقف
 به را  انداخته بذد، خارج گ دد. ای کهجیگ ظالقانه

ها یابی  که جیگاگ  میصفانه به صحیه تحذالت بیی ی ، درمی
م اومت، وجوذد   گی ی جدهای، پیش از شک های میط هو درگی ی

بوانی قوذای متجواوز و هوا ق ها، م تایون صوحیه  داشته و در هقو
یقون،   6312تا  6311های اند. در جیگهای متجاوز شد ا تال 
ها مذفور شودند مذامو  خوذد را در ایون کشوذر، روی کوار مص ی

 ب  این کشذر حاک  شد.  7167ا سال بیاورند. این رژی  ت
های اس ا ی  م یه کشذرهای م بی و به جه جیگ رمضان جیگ

هیذنیسوتی کوه موذرد حقایوت جودی و با پی وزی رژیو  ص  6329
یی ق ار داشت، بوه پایوان رسوید و ایون ام یکاکشذرهای اروپایی و 

های م بی، شکست خذد در جیوگ رژی  تذانست با حقایت دولت
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را ه  به پیو وزی سیاسوی تدودی  نقایود. جیوگ در   6329ن امی 
مقان با پی وزی س طان قابذس و که تحت حقایت م   و م بستان 

ان یافت، جیگ در بالکان و در اجهاء کشذر یذگسوالوی بوا بذد و پای
پی وزی نی وهای متجاوز ک وات و ص   به پایان رسید و مس قانان 

داشتن اکث یت نسدی جقعیت و خواک و  رم م یبذسیی ه زگذین 
ها خوذد سودب دادن ههاران ق بانی شکست خذردند. ایون شکسوت

جدیود گ دیود. هیو  هوای انودازی درگی یتشجیع متجاوزین در را 
م اومت این بذد که با شکست دادن متجاوزان، تذس  به جیگ را از 
دستذر کار آنان خارج ک د تا جایی که دونالود ت امو  بوا صو احت 

ما در افغانستان و م اق هفت ت ی یوذن دالر ههییوه کو دی  و »گفت 
سال نی وهای خذد را در این کشذرها در مع ض خطو  و کشوته  71

 «ای بیی ی .ون آنکه از آن نتیجهادی  بدشدن ق ار د
هوا بوه چشو  بیش از هقه، دود ایون جیگ»اما اییکه گفته شد  

پیوو وزی ان ووال   ۀواقعیووت نوودارد. در دور« هووا رفتووه اسووتای انی
ساله کشذرهای م بی و م بی  1اسالمی و پیش از آنکه ای ان جیگ 

قو ار گ فوت   م یه خذد را با پی وزی به پایان رساند، در ساح  امن
ای که در م ایسوه بوا کشوذرهای دییو  میط وه و در فاصو ه به گذنه

و کقت ین میهان تیش ن امی و امییتوی در  6916تا  6912های سال
ها سوال اسوت ایو ان میارر شه ی و م زی را تج به ک د  است. د 

تالش ف اوان دشقیان،  رم م یتج به درگی ی م زی نداشته است و 
ای و شدید نداشته است. اگو  محدود، ناامیی زنجی   به جه اتفاقات

، انی یا، رژی  صهیذنیستی و دولوت سوعذدی ام یکابه مقر کییه 
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هایی ب وی  که قوذای م بوی نسدت به ای ان تذجه کیی  و بعد به سال
دو کشذر هقسایه ای ان را به اشغال ن امی در آورد  بذدنود، آشوکارا 

دادند. جیگ به یکدیی  نشان می کشذرمان را به میذان م صد بعدی
یوابی  ساله اخی  نیا  کیی ، درمی 71به م طع  6916اگ  از ب یدای 

ای ان تذانسته از این اتفاقات بسویار سوهقیین کقتو ین آسویب و در 
آف ییی درجه اول در دفع تجاوزات خارجی هقان حال به دلی  ن ش

و به قودرت  های بهر  دست یافتهبه کشذرهای هقسایه، به پی وزی
اول سیاسی و ن امی و تددی  شد  است. پا میصفانه نیست که از 

های امییتی بخذانی  و از سذی دیی  سذ م اومت را مام  چالشیک
از تحذالت امییتوی میط وه  جقهذری اسالمی را متض رت ین کشذر

 بدانی .
 



 

-113- 

 
 

(14) 
 المللى ايرانانزواى بین

 
های ی ایو ان بوه خوار  سیاسوتالق  وانهوای بین شذد کهمی شدهه

 .های م اومت استحقایتی ای ان از گ و 
یک ک یدواژ  ب ای تخ یب مذقعیوت « الق  ی ای انانهوای بین»

بودون »ای  الق  ی ایو ان اسوت. بارهوا و بارهوا شویید ب جسته بین
آیوا  1«  خاورمیانه را ح  و فصو  کو د تذان مساحقایت ای ان نقی

اند محذر ه  تحوذل در میط وه مو   آسویا تذیک کشذر میهوی می
باشد؟ اگ  ای ان میهوی است چ ا ه  مشوک ی کوه در میط وه بو ای 

آیود، ایو ان را بوه میوذان مامو  مع فوی و مذام  آن پیش می ام یکا
  میط ه، به یک کشذر میهوی  نقایید؟ چطذر آنان ب ای ح  مسامی

ر فعال و پا به ن بسیااند؟ آیا این به دلی  این نیست که ای اروی آورد 
 رکا  تحذالت است؟

                                                             
ایو ان »گذیود: نذیسید  ام یکایی در نش یه آتالنتیوک می. راب ت دی کاپالن 1

تذانود بوه قودرتی بوهر  میط ه خاورمیانه، تیها بوازیی ی اسوت کوه می در
شذد. چذن قدرت ای ان از دی بواز بوه مفهوذ  واقعوی یوک کشوذر بوذد   بدل

زاد ، مفیود م وی  ، ت جق«بهدذد روابپ با ای ان»راب ت دی کاپالن، ) «است
دسوووامد   ttp://foreignmedeia.farhang.gov.ir.2014h ،71دست سوووی در: 

7169) . 
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گیو د و ای شک  میاز اییکه بیذری ، انهوا اول در محیپ میط ه
یابوود. االن ایوو ان در محوویپ الق  ووی را  میسوووا بووه محوویپ بین

اش چه وضعیتی دارد؟ دشقیان و رقدای ای ان چه وضعیتی ایمیط ه
ان، ت کقیسوتان، ای ابتودا بوا افغانسوتدارند؟ ای ان در محیپ میط وه

روسیه، آ ربایجان، ت کیه، م اق، کذیت، بح ین، قطو ، م بسوتان، 
دو  بووا   امووارات، مقووان و پاکسووتان هقسوواییی دارد و در م تدوو

 کشذرهای چین، سذریه، لدیان، یقن، تاجیکستان، هیود، قهاقسوتان،
ازبکسووتان، گ جسووتان و ف سووطین در وضووعیت هقسوواییی قوو ار 

شووذد. ایوو ان از کشووذر را شووام  می 79گیوو د. ایوون مجقذمووه، می
کشووذر، بووا دو کشووذر م بسووتان و بحوو ین در  79مجقذمووه ایوون 

قطع روابپ سیاسی است. در هقان حال در ایون دو موذرد  وضعیت
ه ، این دو کشذر به مذاک   با ایو ان و از سو گی ی روابوپ سیاسوی 
تقای  دارند. پیا دور مذاک ات ای ان و م بسوتان در بغوداد بو  ایون 
اساس شک  گ فته است و ایو ان بوه دالی وی، فعواًل بوه درخذاسوت 
بح ین ب ای از س گی ی رابطه سیاسی پاسخ نداد  است. در این بین 

روسیه، چین، م اق، افغانستان، سذریه، یقن، لدیوان  کشذر و 1ما با 
 هستی  و بوا پویا کشوذر « رابطه راهد دی»و ف سطین و در وضعیت 

« رابطه دوسوتانه»کستان و هید و در وضعیت و ت کیه، قط ، مقان، پا
و « رابطووه میاسووب»یوو  در وضووعیت یکشووذر د 1قوو ار داریوو  و بووا 

کشوذر در حوال  79کدا  از این باشی . ای ان با هیچمی خصقانه می
بوپ سیاسوی، اقتصوادی جیگ نیست و با آنها سیاسوت افوهایش روا

 کید.دندال می
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یعیی م بستان و ت کیه  مذقعیت ای ان را با دو کشذر مدمی میط ه
م ایسه کیید. این دو کشذر با تعدادی از کشذرهای پی امذنی خذد در 

آمیه ق ار دارند. روابپ سیاسی آنها با تعودادی از وضعیت خصذمت
اسووت. در ایوون بووین « می فعووال»کشووذرهای میط ووه در وضووعیت 

م بستان، هشت سال است که بوا یقون در حوال جیوگ اسوت، بوا 
کذیت و قط  ه  اختالفات م زی و س زمییی دارد  مقان، امارات، 

و حتی تا آستانه جیگ با قط  پیش رفته و روابپ سعذدی با دو کشذر 
 ف سطین قطع است.ای ان و 

تو  اسوت. در محویپ روابپ خارجی ت کیوه از ایون هو  بح انی
هقساییی، روابپ ت کیه با ارمیستان، سذریه، م اق، یذنان، قدو س و 

عیت بح انوی اسوت. روابوپ خوارجی ت کیوه در ب غارستان در وضو
وو  باشودمذاردی و مث  رابطوه بوا روسویه و افغانسوتان پ نذسوان می

ای، واقعیوت خوارجی نودارد. بیاب این انهوای ای ان در محیپ میط ه
ای دارای روابپ مادی است، در محیپ کشذری که در محیپ میط ه

قودرت  الق  ی ه  موادی خذاهود بوذد  کشوذرهای دوردسوت،بین
 زدن به کشذر دیی  دارند.کقت ی ب ای آسیب

ها ب ای ییام یکایی است. ام یکا، ادبیاتی «ای ان میهوی است»
  جامعوو»گذییوود ایوو ان در م ابوو  جووا انووداختن ایوون ادبیووات می

الق  وی معوادل جهوان بین  ق ار دارد و تذ گذیی جامعو« الق  یبین
ایاالت متحد  مدوارت الق  ی مدن   بین  است! در حالی که جامع

، انی یا، ف انسه و آلقان. اما حتوی در هقوین هو  ام یکااست از 
میان است. چ ا که ایو ان بوا آلقوان، ف انسوه و  ام یکاپ دازی دروغ
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ها ه  کوه بوه شودت پیییو  ییام یکاانی یا رابطه سیاسی دارد و 
 ار  رابطه سیاسی با ای ان هستید.ب ق اری دوب

، «الق  ویانوهوای بین»اسًا در دنیای کیذنی از اییکه بیذری  اس
  معیا و می قاب  تح ر است. به میذان مثال بعد از حق مذضذمی بی

روسیه به اوک این، مذضذع میهوی ک دن روسیه  6911دو  بهقن ما  
در دستذر کار م   ق ار گ فت  بوه گقوان اییکوه چیوین راهدو د یوا 

 دربوارۀسیاسوت خوذد  تاکتیکی، روسویه را وادار بوه تجدیودن   در
اوک این خذاهد ک د. اما نتیجه چه شد؟ روسیه تحت تأثی  ایون جوذ 
روانی ق ار نی فوت و مت واباًل کشوذرهای م بوی را بوه قطوع روابوپ 
سیاسی و اقتصادی تهدید ک د. پا از آن اروپا ب  س  دو راهی ادامه 
تهدیدات م یه روسیه و کیار آمدن با سیاست روسیه قو ار گ فوت و 

ای اتخا  نقاید. در این بین آلقوان اموال  ذانست تصقی  یکوارچهنت
کییودگان تذانود بوه صوف تح ی نقی  7177ک د، حداق  تا پواییه 

به جاییهین اقتصادی م یه روسیه بویذندد  چ ا که تا پیش از آن قادر 
 ک دن نفت روسیه نیست.

جقهذر ف انسه و امانذی  مک ون و در روز اول این جیوگ، ر یا
تذانود بوا بیانیه ب یدباالیی داد و در آن با ص احت نذشت اروپوا نقی

جهیی از خذد یعیی روسیه به خصذمت ب خیهد و نواگهی  اسوت بوا 
خذد به مذاک   و تذافر روی آورد. او در این بیانیوه « هقسایه ابدی»

اضافه ک د، اروپا قادر به نادید  گ فتن تذان روبه رشد اقتصادی چین 
جقهوذر با آن از در تعام  وارد شذد و در نهایت ر یا نیست و باید

بیا ندارد در جیگ روسویه و  ام یکاو جذ بایدن و امال  ک د،  ام یکا
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اوک این مداخ ه کید و کشذرهای دیی  اتحادیه اروپا ه  کدا  بیا بوه 
جقهوذر ر یا« زلیسکی»مصالح خذد مذضعی گ فتید. تاجایی که 

ه او را با دلی   ک دن از حقایوت خوذد اوک این، م   را مته  ک د ک
 داد  و به حال خذد رها ک د  است.ف یب 

ادبیات انهوا و نیه ادبیات تح ی  اقتصوادی، کوارآیی خوذد را از 
سواله  99دست داد  است  چ ا که جهان از وضوع یکوارچوه دوران 

الق و  جیگ س د خارج گ دید  و آماد  تغیی  بییوادین در ن وا  بین
بوه ایو ان ف صوت « م اوموت  جدهو»چیین فضوایی  شد  است. در

بدی ی داد  است. جغ افیایی پیذسته از دریوای مقوان توا دریوای بی
   مدیت انه، با میوابع س شوار و جقعیوت زیواد و تج بوه حو  مسوا

پیچید  امییتی و متکی به می اث م ی  معیذی اسال ، مانع به نتیجه 
دذلیت ای ان در یقن رسیدن سیاست انهوای ای ان شد  است. این م 

س قان را به سقت مذاک   با ای ان کشواند  اسوت. ایون است که بن
م دذلیت ای ان در افغانسوتان اسوت کوه سودب پوذی ش مالح وات 

حکذمت آیید  افغانستان، از سوذی هقسواییان  دربارۀسیاسی ای ان 
ای شد  است. م دذلیت ای ان در م اق مانع به نتیجه رسویدن تذرئوه

بی و م بوی م یوه حکذموت ایون کشوذر شود  اسوت  و پیچید  م 
های ای ان است که و دو قدرت محذری ن ا  آیید  م دذلیت سیاست

جهانی و روسویه و چوین را بوه سوقت بسوتن ق اردادهوای سوییین 
اقتصادی و تذاف ات راهد دی امییتی با ای ان سوذق داد  اسوت. ایون 

های وی انی  استم دذلیت ای ان است که اج ا و به نتیجه رسیدن سی
 با دشذاری بسیار مذاجه ک د  است.م   م یه سذریه و لدیان را 
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اگوو  ایوو ان میووهوی بووذد امکووان نداشووت از زیوو  فشووار شوودید 
های شدیدًا ساب ه اقتصادی بی ون بیاید. چ ا سیاستهای بیتح ی 

ضوودای انی دونالوود ت اموو ، نتذانسووت جقهووذری اسووالمی را بووه 
هوا، د؟ اگ  ای ان از م دذلیت خذد نوهد روسامتیازدهی مت امد نقای

هووا و... اسووتفاد  نکوو د  بووذد، چیذنووه هووا، افغانهووا، ت کم اقی
های فهایید  را خیثی کید؟ این روابپ سودب شود تذانست تح ی می

می یوارد  11الق  وی، از که درآمد ارزی ای ان در اوج فشوارهای بین
  ن با وجذد و تداو  جدهدالر در سال تیهل نکید. سیاست انهوای ای ا

ها روی به ییام یکام اومت، قاب  اج ا نیست. دقی ًا به هقین دلی  
ای جدیود روی ه  زدن این جدهه تق که ک د  و ه  روز بوه دسیسوه

ارزشی بو ای  ام یکا»آورند. به قذل شهید حاج قاس  س یقانی، می
ای ، اقتدار میط وهام یکاب جا  قای  نیست. مذضذع اص ی دشقیی 

ار روزافوهون وارد ای به این اقتدتذاند خدشهای ان است و ب جا  نقی
م اومت، س مایه ایو ان اسوت، نوه ههییوه آن. و  پا جده « نقاید.

ها از م صوه  های بعدی ای ان در هقوحفظ این س مایه را  پیش فت
 گ داند.های اقتصادی را هقذار میجق ه م صه
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(15) 
 تهمزيستى به جاى مخالف

 
تویش بوا رژیو   ای ان اگ  کید کهمی ای ال اءج یان امو اتذری رسانه

هوای خوذد را بوه جوای گ و   رابطبه صف  ب ساند و را صهیذنیستی 
مشکالت ایو ان   ف سطییی و لدیانی با رژی  اس ا ی  ب ق ار کید، هق

 .ح  خذاهد شد
ه ها، بوا بوجدای از اییکه مدانی تقدنی، فک ی و امت ادی ای انی

باشود، ایون شویاختن یوک رژیو  اشوغالی  در تیواقض می رسقیت
مذضووذع بووا مصووالح و میووافع م ووی کشووذر نیووه هقخووذانی نوودارد. 

تذرئوه  سوالمی ایو ان کوه در معو ضکشذرهایی مثو  جقهوذری ا
تذانید اشغالی ی را بوذی ند  چو ا کوه دشقیان خذد ق ار دارند، نقی

زیادی از اقدا  رژیو  گی ند. مدت زمان خذد در مع ض آن ق ار می
هوای وسویعی از اسوتان خذزسوتان بوا سابر م اق در تص   بخش

های نژادی نیذشته است. صدا  حسین با م بی ک دن گذاریمیذان
های اهذاز و آبادان درصدد اشغال دا قی این بخوش از سو زمین نا 

ای ان بذد. اگ  ما میطور اشوغال ف سوطین تذسوپ رژیو  اسو ا ی  را 
تذانی  در م ابو  تکو ار چیوین فع وی م یوه خذدموان قیپذی فتی ، ن

 بایستی .
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م   آسیا، از مدیت انوه توا اقیوانذس   از حی  تقدنی ک  میط 
تقدنی ایو ان قو ار دارد و  ۀهید و از م زهای روسیه تا یقن، در حذز

تقودنی را  ۀها ق ار داشتن در محذر فع  و انفعاالت این حوذزای انی
تقدنی جوذالن  ۀتذانید در این حذزم د  نقیدانید. این حر خذد می

دشقیان خذد را قدذل کیید. از حی  فک ی، ام ا  خذزستان بخشی 
دییوان مذهدان ای ان و بخشوی از ه از جقعیت ای ان، بخشی از ه 
ای که یک رو   آن تذاند در میازمهای ان هستید. بیاب این ای ان نقی

لی  هسوتید، رو   اشوغاام ا  و ر   دیی  آن یهذدیان مهاج  و 
 م بی را رها کید.

از حی  امت ادی، آیات ف اوان ق آن ک ی  ه  گذنه هقکواری بوا 
ای م یوه آنوان گ فتوه و بوا یهذدیان را میع ک د  و مذضع س سوختانه

 نان را مذرد خطا  ق ار داد  است.الفاظ تیدی آ
ی  یتذانی  ه  احت ا  کتا  م دس خذد حفظ نقابیاب این ما نقی

های اسووالمی را نادیوود  هوو  اقوودا  یهذدیووان در اشووغال سوو زمینو 
از  بییو ی . اگوو  مووا بووه چیووین تعارضوی توون دادیوو ، وضووعی بهتوو 

 کیی .کشذرهای م بی پیدا نقی
از حی  مص حت و میفعت نیه صالح و نفوع ایو ان در تدودی  
شوودن بووه قوودرت اول میط ووه اسووت و در ایوون میووان وجووذد رژیوو  

حامی آن مانع این افر ب ای ایو ان اسوت.  هایصهیذنیستی و قدرت
رابطه ما با رژی  اس ا ی ، بدون پوذی ش شو ایطی کوه دشوقیان موا 

گی د و یکی از این ش ایپ، حفظ س ف کیید، صذرت نقیتعیین می
های ایو ان بوا کشوذرهای پی اموذنی مذرد ن   این رژی  در هقکاری
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ذلذژیوک هو  های امییتوی، ن وامی و تکیباشد که در حذز خذد می
 باشد.جاری می

ها را رها کید، در دو وضوعیت قو ار اگ  ای ان روابپ با ف سطییی
گی د  یک وضعیت این است که در وضع کیذنی یعیی قطع رابطه می

با اس ا ی  باقی بقاند. در این صذرت، ای ان و رژی  صهیذنیستی در 
سوت گی ند. در اییجا سؤال این اوضعیت نه جیگ نه ص ح ق ار می

با بین ر فین چیست؟ آیا که تصذر رژی  اس ا ی  از وضعیت آتش
امتقواد بووه پایودار بووذدن آن دارد یوا آن را شوو ایطی ناپایودار و قابوو  

بوا بازگشت ت  ی خذاهد ک د؟ مس قًا اس ا ی  ضقن آنکه از آتش
های ف هییی و دییی ای انیان، ب د، اما به دلی  ویژگیسذد خذد را می

های کیوذنی انییهینخذاهد ک د و این سدب ادامه فتیوه به آن امتقاد
 به نفع ای ان نیست.« قهت ک مخاص»شذد. بیاب این آن م یه ای ان می

وضعیت دو  این است که ما از تخاص ، بوه هقکواری ب سوی   
های م بی ک دند. اگ  ما به چیین یعیی هقان کاری که بعضی دولت

ای خذد وپاشی مذقعیت میط هوضعیتی ب سی ، در واقع پای ورقه ف 
ای . و به این معیاست که جقهذری اسوالمی نتذانسوته را امضا ک د 

الق  ی، معادله مدن   خذد را به س انجا  ب ساند و در بین  در م ص
نهایت در م اب  ح یف تس ی  شد  است. این وضعیت بوه شودت 

آن ایون انودازد. نتیجوه امییت م ی و میافع م ی ای ان را به خطو  می
های دیی  و شام  م بستان و ت کیه و را نیه بعضی از دولتکه است 

اندازد. هقین االن روابپ ای ان به فک  گ فتن امتیاز مشابه از ای ان می
با این دو کشذر، در ش ایپ تیشی ق ار دارد و ای ان با است امت خوذد 
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ای و یقون و سوذریه و از ایون دو کشوذر تذانسته در محیپ میط وه
ای ایو ان دانید که بخشی از اقتدار میط ههایی بیی د. هقه می پ س

هوا و هوا، جیدشم هذن پایداری ب  اصذل و وفادار مانودن بوه دولت
های دوست خذد در میط ه است. در این میان ف سطین به شخصیت

 ایای ان و دوستان میط ه صذرت ک قه رمه و نخ تسدیح در روابپ بین
ها، این پا کشیدن ای ان از حقایت از ف سطیییکید. پاآن مق  می

 کید.ب د و این نخ تسدیح را پار  میک قه رمه از بین می
  جاری ه  به مذضذع ایو ان و  اگ  از می   مسات  از هقه مه 

رژی  صهیذنیستی بیی ی ، ت ک مخاصقه و حتی ب ق اری رابطوه بوا 
دلی  هد ک د. اس ا ی ، کقکی به ح  مشکالت اقتصادی ای ان نخذا

 یساز یمادبه رم  که  است میط ه یکشذرهاو شاهد این واقعیت 
  یورژ نیوشویاختن ا تیبه رسوق ایو  یستیذنیصه  یمیاسدات با رژ

 نیوا شوتیاقتصواد و مع ۀدر حوذز یمثدتو  یثأگذنوه تو چیماصب ه
 به روذر مشوخص کشوذر اردن را کشذرها نداشته و نخذاهد داشت.

 از خواک یبخشو یحتورابطه با این رژی   دراردن  تذان مثال زد.می
شویاخت و بوه  تیبوه رسوقآن را داد و ها ستیذنیبه صهه  خذد را 

 اما تاکیذن نوه تیهوا ب ق ار ک د، ذیآوبا ت  یامذازاتش روابپ دوستانه
 نیتوو یبووا جوود اش حوو  نشوود  اسووت، ب کووهمشووک  اقتصووادی

 نیشت یب هک یبه حد  رو استروبه یشتیو مع یاقتصادهای چالش
 .است در جهان م   را به خذد اختصاص داد  یکارین خ ب هانیم

انوذر در زموان قواه    کشذر مص  مثوال م قوذس دییو  اسوت.
( در کق  دیذید  6321سوتامد   62) چه  و سه سال پیش سادات
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  یرژ تیحاکقرا امضا ک د و  یستیذنیصه  یص ح بهر  خذد با رژ
وضعیت اقتصادی آن هویچ ، اما شیاخت تیرا به رسق یستیذنیصه

 انیوونوو خ ف وو  در م نیاموو وز بوواالت اکیووذن مصوو   تغییوو ی نکوو د.
 ادیوز اریبسوآن  یخوارج یهوایدهرا دارد و ب انهیخاورم یکشذرها

ها تذان به این مثالمی را ه ی م ر زمان بناست. م اکش و تذنا د
افهود. این کشذرها ه  به رم  تالش ب ای به رسقیت شیاختن رژی  

چیوان بوا ذنیستی و به صوف  رسواندن تویش بوا ایون رژیو ، هقصهی
 مشکالت اقتصادی درگی ند.

اگ  می ذر نهفته در این سؤال این باشد که خصوذمت ایو ان بوا 
رژی  صهیذنیستی م ت اص ی دشوقیی کشوذرهای مو   بوا ایو ان 

اسوت. مو   و  ی شویاختیتا حود زیوادی خطواه  باشد، این می
مشوک  دارنود و « ایو ان قدرتقیود»اسًا با ای آن اسهای میط هدنداله

هوای آن را در اسوت کوه ج ذ « قودرت ایو ان»میدان میازمه آنوان، 
هووای »پیشوو فت تکیذلذژیووک ایوو ان و بووه ویووژ  در تکیذلووذژی

های ، پیش فت صیایع ن امی ای ان و بوه ویوژ  مذشوک«ایهستهتک
یو ان در ، مذف یت در م اب ه با ت وریه ، جاییا  معیذی ا و بالستیک

ساز اسالمی، اقتدار والیت ف یه، و تددی  شدن میط ه، قذانین هذیت
 کیی .ذین جهان اسال ، مشاهد  میبه مام  وحدت و تقدن ن

از قضا اکث  کشذرهای اروپایی و اکث  کشذرهای م   آسیا، در 
بارن خذد با ق ار داشتن ای ان در م اب  رژی  اس ا ی  مذاف ید  چو ا 

هوای خوذد ها در اموذر دولتا نیه از مداخالت یهذدیهکه اروپایی
اند. کشذرهای میط ه نیوه اقتودار اسو ا ی  را بوه نفوع خوذد ناراضی
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دانید. هیچ ت دیدی وجذد ندارد که اقتدار اس ا ی  به نفع مص ، نقی
م بستان، ت کیه و روسیه نیست. بیاب این مسئ ه م   با ای ان بیش از 

 است.«  اناقتدار ای»  چیه دیی ، ه
در اییجوا یوک سووؤال وجوذد دارد کوه بوو ای م بسوتان، ت کیووه و 

شوذد یوا ت  ارزیوابی میخط نواک« اقتدار ای ان»کشذرهای اروپایی 
؟ این مذضذع بسیار مهقوی اسوت. متذلیوان «اقتدار رژی  اس ا ی »

دیو قاسی ای ان، باید بتذانید خط ات واقعی اقتدار اسو ا ی  را بو ای 
های اخی  ما شاهد یح دهید. متأسفانه در رذل دههاین کشذرها تذض

سوازی تهدیود ایو ان بو ای تالش ویژ  اس ا ی  ب ای ب جسته و مییی
ای . در حالی که با تذجه بوه مشوت کات کشذرهای م بی و ت کیه بذد 

تذانی  کشذرهای پی امذنی خوذد ای ان و ب یه کشذرهای اسالمی، می
تهدیدی م یه آنان نخذاهد بذد. یکوی  را مت امد کیی  که اقتدار ای ان

یی در سخی انی خذد که در یک پژوهشکد  ای ان ام یکااز مح  ین 
سال گذشته، ای ان  711واقعیت این است که در رذل »ک د، گفت: 

واقعیت این است که سووا  »و  1«به هیچ کشذری حق ه نک د  است
                                                             

ی ان کشذری اسوت کوه در ا ه  در این بار  نذشته است:« گاردین»روزنامه ». 1
دویست سال اخی  به هیچ کشذری حق ه نک د  است، اما در هقین حال در 

با حقایت م بی مذرد حق ه صدا  ق ار گ فوت. در حوالی کوه   6311  ده
گذناگذن حق وه  یها بار به کشذرهاهای گذشته، د کا و اس ا ی  در دههام ی
اند و انی یا ه  حکذموت ایو ان را سواقپ کو د  اسوت. اکیوذن بایود ک د 

 روزناموه گواردین،) «کید یوا آنوان ایو ان را؟!پ سید، ای ان آنان را تهدید می
 ، دست سوی«سال است که به هیچ کشذری حق ه نک د  اسوت 711ای ان »

 .(6931آ ر  https://www.tabnak.ir/fa/news/208792 ،62در: 
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کوه نداشوته، در حوالی  ام یکواپاسداران هویچ مق یواتی در خواک 
ای مخالف ای ان و اشوار  بوه ت کیوه و م بسوتان و های میط هدولت

هقین حاال در حال تجاوز به هقسواییان خوذد هسوتید و نی وهوای 
متحد م بستان و اشار  به ال امد  و مام  حقالت به شه وندان موا 

آیا ما « های دوق ذ و هستیددر خاک خذدمان و اشار  به ماج ای ب ج
ای ای  واقعیت مق ک د ای ان و مخالفان میط وهههقین م دار تذانست

ی ؟ هقوین االن قوذای ن وامی یهای میط ه تفهی  نقاآن را به دولت
ت کیه در خاک دو کشذر پی امذنی خذد و مو اق و سوذریه و اسوت و 
هقین االن قذای ن امی م بسوتان، اموارات، سوذدان و... در خواک 

ت از بازگشت سذریه به یقن هستید. هقین االن م بستان و با مقانع
های اسوالمی و موانع وحودت اتحادیه م   و به سازمان هقکاری

  در محویپ م بوی اسوت. هقوین االن دولوت  م بی و حو  مسوا
های لدیانی است.   بین گ و  سعذدی، مانع اص ی ح  و فص  مسا

این مذارد سفید است  اما باید ا مان کیی  ب ای   وضعیت ما در هق
 ای .ت اهتقا  الز  را نداشتهفاوتذضیح این ت
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(13) 
 آينده را قربانى نکنیم

 
جیووگ هووای احساسووات یووک جامعووه یکووی از تکییک نانییختبوو 

های ای اسووت. ایوون شوویذ  بارهووا تذسووپ مخالفووان سیاسووترسووانه
بو د  شود  اسوت. از جق وه  کاره حقایتی ای ان از محذر م اومت ب

ت  از آن است که ق بانی مه  ،انیید  ای ان و ای انیآ کیید کهمی شدهه
 .هایی در میط ه و جهان شذدهای ما از گ و حقایت

آیید  ای ان و ای انیان در گ و توالش دولوت و م وت ایو ان بو ای 
آبادی م ک و امتدار میهن است. امتدوار مویهن ربوپ مسوت یقی بوا 

الق  وی دارد. اموا اواًل می وذر از گذاری در محیپ بینقدرت و تأثی 
الق   چیست؟ ثانیًا ربپ ما با چه دسته از میاص  محویپ یپ بینمح
 شذد؟ج  به افهایش قدرت ای ان میالق   میبین

هوا را شوام  آن بخوش از کشوذرها و دولت« الق  محیپ بین»
رذر نسدی تذانایی اث گذاشتن ب  بخشوی از جغ افیوای شذد که بهمی

سال  711ها ری بیش از ها و اروپاییییام یکاجهان را دارا باشید. 
الق   را به انحصار درآورنود  از اند تا محیپ بینگذشته تالش ک د 

هووا، ها، پیقانایوون رو در رووذل ایوون دوران انووذامی از سووازمان
اند. اما به قذل سایت دیو قاسوی را وضع ک د  ها و قذانینکیذانسیذن

 ای انی:
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هدا. جنگ اان  س نده برند گان نه ق رتمن ان تاريخ را مى

های يشددت مي هددای مهددم را اشددغال دنهددا تنهددا هددن لى

كنندد . اا شددورای امنيددت  دداامان ملددل گرفتدده تددا مى

المللدى. دنهدا يشدت نهادهای ب رگ اقتصادی س مالى بين

گيرن  كده  ده كنن ، تصميم مىدرهای بسته مذاكر  مى

توان  در مقافل دنهدا شدركت كند  س  ده كسدى كسى مى

ر دارن  كه بهيه جهدان نيد  اا فراميندى توان   س انتظانمى

 1دي ، اطامت كن .شان بيرسن مىكه اا ايرد ت

الق و  وجوذد دارد کوه پا کاماًل پیداست که یوک محویپ بین
انحصاری ب  آن بذد  و ایجاد یوک ن وا   قدرتقیدانی درصدد تس پ

کیید. آیا این وضع بوا میوافع الق  ی را دندال مییک ر فه و آم   بین
یت کشذرهای دنیا انطداق دارد؟ پاسخ آن روشن است. در ایون اکث 

ای کوه نامادالنوه»ای از کشذرها ایون وضوع را بوه میوذان میان مد 
اند. در واقع میافع م ی کشذر خذد پذی فته« تذان آن را تغیی  دادنقی

اند. اما کشذرهایی که خذد دامیه تقدنی دارند، را به پای آن نثار ک د 
با این وضع کیار بیایید. بیاب این الج   باید ب ای آنکه بوه  تذانیدنقی

 به فک  ایجاد مدلی میاسب باشید. میافع م ی خذد ب سید،
جقهذری اسالمی ای ان که ب  مدیای نی ش م ی ای انیوان و نیوه 
ب اساس مدانی دین مدین اسال  به وجذد آمد  است، باید ر حی نوذ 

ها و ت، بعضوی از کیذانسویذنانداخت و تیها به صذرت مذقودر می
                                                             

، دست سوی در: «ادار  جهوان در دسوت کیسوت؟» وبیا  دیو قاسی ای انوی، .1
http://ir.diplomacy ،69   6912تی. 
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الق  ی که در حکو  انتخوا  شو  از شو ت  ساختارهای مذجذد بین
پذی فت. ای ان به این دلی  در مذرد سواختارها، قذامود و است را می
ها، رویه نه رد کام  و نه پوذی ش کامو  و در واقوع روش کیذانسیذن

ه  اموال  ( را در پیش گ فت و در مذارد زیادی critical« )انت ادی»
تحفظ ک د. ای ان در کیار مذاجهه انت ادی، دست به اقودا  تأسیسوی 

 ،«مستضوعفین»الق   زد. با  ک دن مفاهیقی مث  نیه در محیپ بین
از ایون « جهوادگ ان»و « حر م اومت»، «م  ذمان»، «ال هحه »

 مش ومیت جهانی ه  پیدا ک د  است.قدی  است که 
د که ضعف به آنان تحقی  در واقع کسانی هستی« مستضعفین»
است و استضعا  آنان م   و موذام ی دارد. از ایون رو هقوان  شد 

اند، بایود در هوا شود هایی که سدب ضعف تذد ها و سازماندولت
جهت رفع آن مسئذلیت بوذی ند. از آن رو   جقهوذری اسوالمی، 

حوور »را بووه میووذان « م اب ووه مستضووعفین بووا مسووتکد ین»ادبیووات 
 تأکید ق ار داد. در این میان حض ت اموا  خقییوی مذرد« مش وع

توا زموانی کوه معادلوه قوذا بوه نفوع »خطا  به مستضعفین ف مذد: 
آنان بایود هو  لح وه در انت وار  ،مح ومان و پاب هییان تغیی  نکید

مستضوعفین توأثی   دربوارۀادبیات ان ال  اسالمی  1«.حادثه بیشیید
                                                             

ما درصدد خشوکاندن » .16، ص 1ج ، هما ال ه مذسذی خقییی، روحسید . 1
کقذنیستی در جهوان هسوتی  و  داری وهای فاصد صهیذنیس ، س مایهریشه
را در  های مدتیی ب  این سه پایه را نابذد کیی  و ن ا  اسال  رسذل ال هن ا 

های دربید شاهد آن خذاهید بذد. ما بوا جهان ت ویا کیی  و دی  یا زود م ت
خذاهی و مصذنیت کارگهاران ام یکایی حتوی بوا تقا  وجذد از گست ش باج

 .(611-611 ، ص76، ج هما ) «کیی میمدارز  قه آمیه ج ذگی ی 
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هوا کذتاهی د  ۀ. در دورالق  ی ب جای گذاشتزیادی در محیپ بین
حه  با میذان حه  مستضعفین در کشذرهای مخت ف م   آسیا، 

ی التین پدیود آمدنود و بوا اسوتفاد  از هقوین فضوا ام یکاآف ی ا و 
ی التین و آف ی ا روی کوار آمدنود. پیودایی ام یکاچیدین دولت در 

م اوموت   ای در اختیار جدهوها مذقعیت ویژ ها و جیدشاین دولت
رژی  اسو ا ی  م یوه  6911ر داد. به میذان مثال در ج یان جیگ ق ا

ی التوین در ام یکوام د  لدیان، تعدادی از کشوذرهای می مسو قان 
م اب  رژی  صهیذنیستی به دفاع از لدیان روی آوردند. کقا اییکوه در 

ای ایو ان، و م   م یه ب نامه هسته ام یکاج یان اقدامات تح یقی 
ی التین، در حالی که حقایت از جقهذری اام یکب خی کشذرهای 

رذر م یوی بوه کقوک  هایی ه  ب ای آنها داشت، بهاسالمی، ههییه
 ای ان شتافتید.

یک مذضذع دیی  بذد که ای ان آن را وارد ادبیات « حر م اومت»
ح ذقی و سیاسی جهان نقذد. رفتار ردیعوی هو  م وت، زموانی کوه 

هوا است. چوه ایون م تمذرد تهاج  خارجی ق ار بیی د، م اومت 
دولتی داشته باشید و چه نداشته باشید و چه دولت آنان با م اوموت 

های مهاج  هق ا  باشود و چوه مخوالف. در جیوگ در ب اب  قدرت
جهانی دو  حر م اومت م د  ف انسه، موذرد پوذی ش جهوانی قو ار 
داشت. اما پا از آن ه  گذنه اقدا  ناظ  به دفاع م وی کشوذرها، بوه 

ا سو د  و در صالحیت آنان تع یف شد. بو  هقوین اسواس هدولت
ها در مذاجهه با تهاجقات رژی  اس ا ی ، بوه دلیو  مدارز  ف سطییی

ها بوه شد و اس ا ی یاییکه آنان فاقد دولت بذدند، مش وع ت  ی نقی
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تذانستید با دست باز به کشتار م د  ف سطین دلی  داشتن دولت، می
 الق  ی ه  ق ار نیی ند. ذقی بینادهای حبو دازند و مذرد پ سش نه

ای ان با تالش وسیع تذانست، اقدامات ف ادولتی شه وندان یک 
کشذر در م ا  دفع تجاوز، بوه میوذان حور مشو وع موذرد پوذی ش 

الق  ی ق ار دهد. در نهایت ایون مذضوذع و بودون آنکوه بوه آن بین
ثاًل در ص احتًا امت ا  شذد و مذرد پذی ش جهوانی قو ار گ فوت. مو

روز  که به پی وزی لدیان میج  شد، شذرای امییت  99ج یان جیگ 
ال ه لدیان را به میذان یوک ، نا  حه 6216سازمان م   در قطعیامه 

گ و  رسقی  ک  ک د و تعهدات مشخصی را متذجوه آن نقوذد و بوه 
های سازمان م و  ف اخذانود. ایون گو و  حوافظ آبیحقایت از کال 

ال وه و شوقال یذ  لدیان کوه در کیتو ل حه ص ح در حد فاص  ج
ف سطین که در اشغال رژی  اس ا ی  بذد، مست   شودند. ایون اتفواق 

های ف سطییی نیه روی داد  حقاس و جهاد اسالمی که گ و  دربارۀ
سدب ف ار اس ا ی  از باریکه مه  شودند، از سوذی   7111در سال 

ذاک   موذرد سازمان م  ، آلقان و مصو  بوه میوذان رو   موذرد مو
پذی ش ق ار گ فتید و اظهارات آنان در موذرد مق کو د تجاوزکارانوه 
ارتش اس ا ی ، مذرد استیاد کقیسیذن ح ذق بش  سازمان م   واقع 

انصوارال ه یقون هو  ایون  دربارۀو به شذرای امییت گهارش گ دید. 
اتفاق افتاد. این جیدش ان البی پا از فو ار مددربوه میصوذر هوادی 

هذر وقت یقن و قدرت را به دست گ فت ولی در فاصو ه جقر یا و
ن وامی گسوت د  ا وتال  م بسوتان قو ار   بسیار کذتاهی مذرد حق 

گ فت. در هقان حال شذرای امییت سازمان م   با صدور قطعیامه 
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ضقن حقایت از اقدا  م بستان و ای اد اتهامواتی م یوه ایون  7761
خذاسوتار و در واقوع  جیدش اسالمی، انجوا  اقوداماتی تذسوپ آن را

ج یان مذرد حقایت ایو ان را بوه رسوقیت شویاخت. در حوالی کوه 
هوای مخوالف ایو ان ن یو  سازمان م   و شذرای امییت آن با گ و 

ته و آنوان ای نداشال امد ، دامش، الیص   و بذکذح ا  چیین مذاجهه
 را به رسقیت نشیاختید.

قذامود حواک  های ای ان، بعضوی از اییک از رهیذر پییی یه 
الق   دسوتخذش تغیی اتوی شود  اسوت. بوه میازموه رو ن ا  بین ب 
شدت میوان روسویه و رژیو  اسو ا ی ، در کیوار اسوت دال روسویه  به
ای رهدوو ان حقوواس در مسووکذ نیووا  کییوود. ایوون مذضووذع سوواد  از

و انی ویا در روذل دوران حیوات نییوین  ام یکواروسویه،  نیست.
ن و  چیودانی آویذ اختال ز تو ض ورت حقایوت ا دربارۀاس ا ی  

اند. در ج یان جیگ اوک این، روسیه بوه میوذان یوک کشوذر نداشته
الق  وی یهذدیوان را نازیسوت و آسویایی و یوک قودرت بین اروپایی
 قذامد و ساختارها پدید آمد  است.این یعیی تغیی اتی در  1خذاند.

                                                             
من مقکون »ای گفت: در مصاحده 61/7/6916. الور  وزی  خارجه روسیه، 1

است اشتدا  کی  اما هیت   خذن یهذدی ه  داشت. مو د  خ دمیود یهوذدی 
« ها هستیدها معقذاًل از خذد یهذدیت ین ضدیهذدیگذیید که س سختمی

خشو   «خوذن  یهوذدی  هیت و » ۀرباراظهارات الورو  د» س گئی الور ،)
https://per.euronews.com/israel-، دست سوی در: «اس ا ی  را ب انییخوت

hitler-about-comments-s-lavrov-slams، 7  7177مه ). 
وزی  رژیو  صهیذنیسوتی روسویه را بوه نخسوت« الپید»یک ما  پیش از این  

 انجا  جیایت جییی در اوک این مته  ک د  بذد.
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بوه تیهوایی از « ای ایو انقدرت میط وه» تق که دشقیان کشذر روی

اهقیت و ن ش آن در اقتدار کشذر و م تدپ بذدن آن بوا میوافع م وی 
کید. در این بین دشقن از سه اه   مذازی استفاد  ای ان حکایت می

 :کیدمی
ای ای ان اولین اه   دشقن، تح ی  متذلیان پییی ی قدرت میط ه

کیود در ایون مذضوذع میاست. دشقن ه  ف دی از کشذر که گقان 
مؤث  است، خذا  صاحب نا  باشد یا گقیا  و خذا  به تأثی  وی ی ین 

هوا و نیوه داشته باشد یا ف پ احتقال آن را بدهد، وارد لیست تح ی 
ای که دشقن بو ای کید. در مذاک ات اخی  هستهلیست ت وریه  می
های ب جوا  و امقوال فشوارهای جدیود درصودد استفاد  از ظ فیت

ها و حذ  نا  بازگشت به ب جا  بذد، در ب داشتن تعدادی از تح ی 
هوای مو تدپ بوا تعدادی از اف اد از آن تقایو  نشوان داد، بو  تح ی 

کیود نقوذد. کقااییکوه در هقوین فعاالن قودرت میط وه ای ایو ان تأ
ای که ، با مصذبهام یکاروزهای اخی  شاهد بذدی  که مج ا سیای 

نقاییودگان آن رسوید، هو  گذنوه مودارای  به تصذیب اکث یت قارع
های م تدپ بوا کیید  این کشذر در تح ی جقهذر و تی  مذاک  ر یا
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سوا  پاسداران ان ال  اسالمی را مقیذع کو د. ایون مصوذبه هو  از 
ت اتژیک بووذدن آن حکایووت ای ایوو ان و اسوواهقیووت قوودرت میط ووه

 نقاید.می
کشووذر و اهوو   دو  دشووقن، اث گووذاری روی  هوون مسووئذلین 

گی  جقهذری اسالمی است. در ایون ساز و تصقی نهادهای تصقی 
گی  کید تا به مسئذالن کشذر و نهادهای تصقی بین دشقن تالش می

ت ی وجذد دارد و آن ب دذالند که ب ای تأمین میافع م ی ای ان را  آسان
 ای ای ان با اقتصاد است.ت میط هآن راق زدن قدر

سواز در کی از م امات اص ی تصقی یدر خصذص مذضذع باال 
دولت قد ی ایو ان، در هقایشوی کوه در دانشویا  مالموه رداردوایی 

های ای ان سدب سذخته شدن میط وه سیاست»ب گهار شد، ادما ک د 
کا شد  و کار را به جایی رساند  که این میط ه، دییو  بو ای هویچ
ه بوه سذدمید نیست و مداخالت ای ان بام  شد  تا قیقت این میط 

ها دیی  ب ای این میط ه اهقیتی قایو  شدت پایین بیاید و لذا م بی
وی در ایون « اند.آن را بوه مو دمش سوو د « زمین سوذخته»ندذد  و 

ای ان بوه جوای رویکو د ن وامی و امییتوی »سخی انی، پیشیهاد ک د 
هوای فع ی، با دو کشذر ت کیه و م بستان وارد موذاک   شود  و حذز 

 ه را با آنان به اشت اک بیذارد و بوه جوای پیییو ی اختالفی در میط
، سیاسوت میط وه را قودرت اول «قدرت اول میط ه شدن»سیاست 

ک دن پییی ی کید تا بار تحذالت میط ه از دوش ای ان ب داشته شود  
او در ارزیابی خوذد « شذدالق  ی روی کشذر ک  میو فشارهای بین
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که بار میط ه را  آن را داری  نه به صالح ماست و نه تذان»نذشته بذد  
 «ب  دوش بکشی .

ای ایو ان یابی میط هدر رذل د  سال گذشته که ن طه اوج قدرت
هایی این تح یو  تکو ار خانهبذد  است، در ج سات رسقی وزارت

اولذیت م   در نیا  به میارر تغیی  کو د  و اییوک »شد  است که 
به ش ق آسویا داد  در سیاست م  ، میط ه خاورمیانه جای خذد را 

راهدو دی   سسوؤهقین روزها یک مدر جالب این است که « است.
کیت ل چین به شو ق آسویا » :نذشت ام یکاوابسته به وزارت خارجه 

شذد چ ا که این کشذر در م   آسیا در حوال پیشو وی محدود نقی
است و ما باید ه  کجا چین حضذر دارد، حاض  باشی  و نی وهوای 

 «ی !یآن متق که نقا خذد را روی مهار
واقعیت این است که شاه ا  اصو ی اقتصواد و بارانوداز اصو ی 
معادن و میابع س شار زی زمییی و بازار بهر  مص   دنیا، کقاکوان 

ای است کوه بعضوی بو ای میصو   کو دن کشوذر از هقین میط ه
« زمووین سووذخته»ای خووذد، نووا  آن را پیییوو ی راهد دهووای میط ووه

ی است که دو کشذر ت کیه و م بستان ب ای بوه گذاشتید. این در حال
ان و دست آوردن یک وجب از آن و در مو اق، سوذریه، یقون و لدیو

 س گ   جیگ و لشک کشی هستید!
دانیود افکار مقذمی است. دشقیان کشذر می ،اه   سذ  دشقن

م یه جقهذری  خیثی شدن اقدامات تح یقی و تهدیدهای اقتصادی
است. آنان ب ای شکسوتن « م د  ای انآوری تا »اسالمی، م هذن 
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انود. روی آورد « اقتدار با معیشوت»سازی آوری م د  به دوگانهتا 
دانید ن ا  جقهذری اسالمی اساسًا ب  مدیوای  هییوت، دشقیان می

های داخ ی و های تقدنی ای انیان بیا شد  و سیاستالف هیگ و اید 
از ن و  آنوان ایون  خارجی آن تحت تأثی  این مذام  ف هییی است.

ف هیگ باید کیار گذاشته شذد و را  کیار زدن ه  تحوت فشوار قو ار 
ها سال گذشته از اقتودار جقهوذری هایی است که ری د دادن تذد 

جقهذری دونالد ت ام ، ریاست ۀاند. در دوراسالمی حقایت ک د 
های شوکیید  م یوه تح ی »وزی  خارجه او در جقع خد نیاران، از 

ای ماد  67او با ارقییان از اث گذاری آن، ر ح  .صحدت ک د «ای ان
فکوو   :پ سوودیی از وی میام یکوواارا ووه داد، یکووی از خد نیوواران 

ها به جای دولت جقهوذری اسوالمی، مو د  کیید این سیاستنقی
پشوتیدانی مو د  از » :او در پاسوخ گفوت .آوردای ان را از پای درمی

ای کیوذنی جقهوذری اسوالمی هدولت ای ان، سدب اتخا  سیاسوت
تذاند، م امات جقهذری اسالمی را است. بیاب این فشار ب  م د  می

 «های خذد کید.وادار به تجدیدن   در سیاست
سازی اقتدار بوا معیشوت، بوه روذر واضوح بوه دشقن در دوگانه

پ دازی س گ   اسوت. چو ا کوه اواًل هویچ م توی بوا تضوعیف دروغ
ن سوید  اسوت. ثانیوًا در هقوین  سیاست خارجی کشذرش بوه رفوا 

های اخی ، بخش ام   فشارهای تح یقی دشقن م یه ای ان، با سال
تکیه ب  روابپ خارجی با کشذرهایی ن ی  مو اق، افغانسوتان، ت کیوه 

اند. یک لح ه فک  کیی  در حوالی کوه نفوت ایو ان و... خیثی شد 
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ر قو ار تح ی  بذد و مدادالت بین بانکی ای ان و خارج ه  زیو  فشوا
گا  ای ان ناچار بذد با صادرات می نفتوی، ارز موذرد نیواز داشت و آن

ای ای ان ب ق ار ندذد، چیذنه ایون خذد را به دست آورد، روابپ میط ه
ث  کو دن ؤشد؟ درواقع دشقیان ای ان ب ای مپذی  میصادرات امکان

ها، به بستن میافوذ صوادرات و واردات کواال بو  روی ایو ان تح ی 
ها، به رذر متذسوپ، سواالنه اج مد   دارند. ای ان در هقین سالاحتی

بو ای اییکوه  .اسوت می یارد دالر صادرات می نفتی داشته 91حدود 
های تح یقی م یه ای ان به نتیجوه ب سود، صوادرات می نفتوی ر ح

رسید و در واقوع بایود تذأموان هو  صویایع و ای ان باید، به صف  می
 شد.ر تعطی  میو ه  بازارهای کشذمعادن 

مذف یت فشار دشقن روی م د  ای ان به ح  ه واسوپ در داخو  
ستیهی م ت ایو ان، نیاز دارد  چ ا که با تذجه به هذشقیدی و بییانه

رسود. بو ای درک ایون تح کات دشقن به خذدی خذد به نتیجه نقی
هایی که اث  ف اخذانمط ب کافی است به تجقعات بسیار اندک و بی

اخی  از سذی دشقیان ای ان و مذام  مست ی  آن و مثو   هایدر سال
ف شی د و انجا  شد  است، نیا  بییدازی . ب این اساس دشقن روی 
نی وهایی در داخ  ای ان که از س  جه  یا ح د یا شکست سیاسی، 

 اند، حسا  باز ک د  است.درآمد  به خدمت اهدا  خارجی
گ ان در ات فتیوهدشقن با م ایسه تجقعات دسته اول بوا تجقعو

، روی نی وهای قابو  سوازماندهی در داخو  ایو ان بوه 6911سال 
های بیدی رسید  است. اگ  س  نوخ تح کواتی کوه روی سوالجقع
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ی ، بووه یای ایوو ان را نشووانه رفتووه، دندووال نقووااخیوو ، قوودرت میط ووه
خذا  ر ب، مودالتهوای اصوالحخذردگان سیاسی، بوا نا شکست
ای موالو  بو  آنکوه دانود قودرت میط وهرسی . دشوقن مویو... می

آوری  آوری ن ا  اسالمی در ب اب  فشار خارجی باال ب د ، تواتا 
های داخ ی را ه  افهایش داد  است و با وجوذد م د  در ب اب  تذرئه

اندازی بوه قودرت در ایو ان بوه شکسوت آن، ه  اقدامی ب ای چیگ
ذردگان خشووییدید کووه یکووی از شکسووت هانجاموود. حتقووًا هقوومی

ها نداید سوا  را از لیست تح ی  ام یکا» :سیاسی، با ص احت گفت
هوای خوذد بوه پادگانها، سووا  خارج کید، چ ا که بدون این تح ی 

 «گ دد.بازنقی
در این بین یک نکته اساسی این است که دشقیانی که ای ان را از 

 دارنود و آن را مامو ای ب حوذر میپییی ی اقتدار و قودرت میط وه
کیید، خذدشوان بو ای حفوظ بدبختی جقهذری اسالمی مع فی می

یک جهی   یا حتی حفظ یک پادگان که به آنان تع ور هو  نودارد، از 
شاهد بذدی  که در  راستانقایید. در هقین هقه زور خذد استفاد  می

ت  بح ان اوک این پای استفاد  از بقب اتقی ه  به میان آمد و جالب
قودر مهو  مو زی آنای و اقتودار ب ونمیط هاییکه پییی ی سیاست 
گذییوود محدذبیووت والدیقیوو  پووذتین هووا میاسووت کووه خد گهاری

 12درصود بوه  12جقهذر روسویه بعود از جیوگ اوکو این از ر یا
درصد رسید  است. در هقین جیگ، م   ب ای بازگ داندن روسویه 

و  ها را بوه کوار بسوتبه مذقعیت قد ی، انذامی از اقدامات و تح ی 
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ها و خط ات زیادی را بوه جوان خ یود. اگو  قودرت و اقتودار ههییه
ای بوو ای یووک م ووت اهقیووت و اولذیووت نوودارد، چوو ا میط ووه

ای از سذی ای ان، خذد کییدگان به کیار گذاشتن قدرت میط هتذصیه
تا پای جیگ و تهدید به استفاد  از بقب اتقی پیش رفتید و بعضوی 

 ساله ب ای بازگ داندنماد  چالشی د باید آ»یی گفتید ام یکام امات 
 «ح یف به داخ  س زمین خذد باشی .

یک نکته مه  دیی  این است که اصذاًل میان آنچوه از قودرت و 
آنچووه از هژمووذنی و شووذد، باای ایوو ان صووحدت میاقتوودار میط ووه

شویذی ، تفواوت اصوذلی وجوذد دارد. مدیوای ر دی م   میتذسعه
ها و کشوذرها دولت« سازیتعق  مس»مداخالت خارجی در م  ، 

بذد  است که در شک  سیتی و قدیقی، اشغال یوک کشوذر یوا روی 
نشواند  اسوت و در شوک  مودرن و بوه قوذل کارآوردن دولت دست

، به شک  کیتو ل «استعقار ف انذ»در دور  « زاد نادر رالب»م حذ  
اقتصادی و سیاسی کشذرها از ر یر امقال قذانین خاص و ت بیوت 

هایی در مدی یت یک کشذر و به دست گو فتن افکوار مقوذمی نس 
صذرت گ فته است. در این روند کشذر م صد، ق بانی کشذر مدودأ 

هوا سوال در کشوذر تحوت شذد. ب  هقین اساس آنچه بعود از د می
حکذموت سوال   92 ۀمانودگی اسوت. دورآید، م بس طه پدید می

 ضذع است.گا  ب ای ارزیابی این مذمحقدرضا شا ، یک کار
قاجار، انی یا بساط خذد را در ای ان پهون کو د و  ۀاز میانه دور

خوان می زا ت ی»، «م ا  ف اهانیقا  »های خدومی ن ی  شخصیت
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را از بووین بوو د. پووا از آنکووه « حسوون موودرس سووید»و « امی کدیوو 
های جیووگ جهووانی دو ، انی وویا را از پووای درآورد و خسووارت

 ات این کشذر پدیودار شودند، های ضدانی یسی در مستعقنهضت
ب  ای ان حاک   ام یکاداد. از آن پا  ام یکابه ناچار جای خذد را به 

سال استق ار پیدا ک د. ای ان در این  71شد و این حکذمت به مدت 
دور  در حج  م یقی و تا شش می یذن بشکه در روز و به صوادرات 

صویعت  نفت یعیی صادرات معادن تجدیدناپذی  خوذد روی آورد و
م   را رونر بخشید. مالو  ب  آن، محقدرضا شوا  سواالنه حودود 

ک د و مدوالغ هییفتوی در بخشی ها حات می یارد دالر به خارجی 61
گذاری نقذد. نتیجه این حج  یی و اروپایی س مایهام یکاهای بانک

ی هییفوت گذارصادرات نفت، این حج  بخشوش و ایون سو مایه
 ؟ب ای م د  ای ان چه بذد

هووهار مستشووار ن ووامی و می ن ووامی  11در ایوون دوران حوودود 
ب  م اکه حساسی مث  سازمان ب نامه و بذدجه، بانک م کهی  ام یکا

های پیا ساله اقتصادی ای ان تس پ داشتید. با این وجذد ما و ب نامه
بو ای  ام یکاگذاری اقتصادی در هیچ جای ای ان، ردپایی از س مایه

اقتصوادی   تذانی  حتی یوک بییواد یوا مؤسسوقیبییی  و نای ان نقی
پیدا کیی . در مص ، پاکستان و...  ام یکاالقیفعه ب جای ماند  از ما 

اند ه  وضع به هقوین قو ار بذد  ام یکاها سال زی  س طه ه  که د 
انی ویا و میوافع یوک ر فوه  و ام یکااست. این واقعیت هژمذنی 

 آنهاست.



 گیرىبندى و نتیجهجمع

-127- 

می ب  مدیای سویط   و سو طه ای جقهذری اسالسیاست میط ه
و چیودوجهی اسوت. بوه هقوین « تعام  مت ابو »نیست، ب  مدیای 

هوا و جهت این نذع تعام  ب ادرانه و دوجانده، موذرد پوذی ش دولت
ها ق ار گ فته و فشارهای خارجی نتذانسوته اسوت آن را از بوین م ت

ه روی بد د. به میذان مثال به ازای آورد  ارزی ای ان از افغانسوتان کو
می یوارد دالر رسوید   1/9های اخی  ساالنه به رذر متذسوپ بوه سال

هوا، ها، درمانیا است، م د  افغانستان در کشوذر خوذد بیقارسوتان
بیییود و خذاهوان ها، مساجد و م اکه ارا ه خدمات ایو ان را میجاد 

شذند. از این رو هیچ دولوت دییو  تذسعه این خدمات دوجانده می
ایو ان را در ایون کشوذر پو  کیود. در مو اق نیوه در تذاند جوای نقی
می یوارد دالر آورد   67های اخی  ای ان به رذر متذسوپ سواالنه سال

های م   م یه خذد ارزی داشته و از این ر یر تذانسته کق  تح ی 
تذانید، را بشکید. هقهمان با این فاید  بهر  ای ان، م د  در م اق می

تذانید بازسوازی و تذسوعه را بدییید  میهای ساخت ای ان بیقارستان
سازی ایو ان در شوقال و جیوذ  تذانید را م اکه زیارتی را بدیید، می
تذانید م اکه بهر  م صه کاالها را مشاهد  کشذر خذد را بدیید و می

هووا، سیاسووت ر دانووه م بیهای هژمذنیکییوود. بوو خال  سیاسووت
ذر یا یک م ت بوه ای ای ان، تیگ ک دن فضای تیفسی یک کشمیط ه

نفع خذد نیست. ب  هقین اساس این روابوپ ب ادرانوه میانوه ایو ان و 
دانیود کوه ایون ماند. دشوقیان اسوال  میکشذرهای میط ه باقی می

های شویاخته شود  نذمی جدید از روابپ خارجی است که سیاست
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نقایود. کشد و آن را میسذخ مین ا  ظالقانه جهانی را به چالش می
ای هت از بین ب دن سیاسوت خوارجی و قودرت میط وهبه هقین ج

و نه حتی یکی راهد د اساسی « اب راهد د»ای ان، ب ای دشقیان، یک 
ای هقه تالش خذد را به کار است. آنان ب ای قطع این حضذر میط ه

اند ولی چذن در این کشذرها، م د  آثوار خودمات ایو ان را بوه بسته
روند. به هقین ای انی م   نقیاند، زی  بار تد یغات ضدچش  دید 

سازی هقساییان، نسودت جهت دشقن اگ چه به تالش ب ای بدبین
دهوود، امووا امیوود آن بووه ای ایوو ان ادامووه میهای میط ووهبوه سیاسووت

 مذف یت، اندک است.
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