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در این شماره با سه گفتگو و یک گزارش روبرو می شوید.گفتگوی 

و  سیاسی  مسائل  درباره  منطقه  مسائل  به  توجه  ضمن  نخست 

و  بحث  به  عراق  کشور  اقتصادی  تنگناهای  به  توجه  با  امنیتی 

 بررسی پرداخته است.

 گفتگو با  عنوان : »عراق:کالف سردرگم!«مشخص شده است.این  

درگفتگوی دوم مسائل آسیای غربی از فلسطین تا پاکستان و از 

موقعیت  و  گرفته  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  یمن  تا  افغانستان 

 امروزین محور مقاومت اسالمی را تبیین کرده است.

د در گفتگوی سوم ضرورت های عینی و ذهنی»جهادتبیین«مور

 توجه وکند و کاو قرارگرفته است.

گزارش تحلیلی این شماره دربارۀ تحوالت مالزم اقتصادی ناشی از 

اقتصاد جهانی  جنگ اوکراین است و تاثیراتی که این  جنگ بر 

 گذاشته است.

موقعیت   ۀ شمار  این بروی  ایست  پنجره  اسالمی  فرهنگ  مجله 

می  زندگی  آن  در  ایران  مردم  ما  که  ای  منطقه  و   کنونی  کنیم 

امیدواریم مطالب این شماره برای شما مفید وسودمند باشد. بی 

تردید در شماره های بعد نیز مانند این شماره و شماره های قبل 

مورد  در  و  کرد  خواهیم   رصد  را  اسالمی  بیداری  حوزه  مسائل 

خواهیم  گفتگو  شما  با  اسالمی  تمدن  جغرافیائی  ظرف  مسائل 

 داشت. 

 سردبیر
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را   عراق  بحثطرح    که بسم اهلل الرحمن الرحیم آنچه    :زورق 

کند  مطرح  به   یپهباد  صورت  به  که  بود  یاحمله  می 

 ظاهراً  کردند  اعالم   منابع   از   ی بعض .  گرفت  صورت   یحشدالشعب

یعنی  .  است  بوده  عراق  کردستانمنطقه    طرف  از  حمله   نیا

دارند ها حضور جدی  آمریکائی  آن  در   بن   کنار  درجائی که 

 به  حمله  شاهد آمد  شی پ عراق  در دولت لیتشک در که یبست

 احساس   بی ترت  ن یا  به.  میبودهم    افغانستان  در  رانیا  سفارت

می شود خطری از هر دو سو برای محور مقاومت مطرح باشد 

 کرد پرسش این است    ی نیبشیپ  دیبا   را  ندهیآ  روندو ضرورتا  

 ا یآ  دارد؟   وجود  ی ارابطه  افغانستان  و  عراق  حوادث  ن یب  ا یآ  که

 هم   جانیآذربا  یجمهور   و   قفقاز   قیطر  از  است   ممکن   ندهیآ  در

حالت   صورت  چه  در  شود؟  ینیآفرمشکل  محورمقاومت  یبرا

 اتخاذ   یفعال  است یس  د یباآیا    مثالً بازدارندگی بوجود می آید  

 چه   در   است؟  ح یصر  و   قاطع  و  عیسر   پاسخ  بدانند  که  کرد

منطقه    صورت  مردم   ی جر  اگر  شوند؟ یمتر    یجر دشمنان 

 .کنند  شروع  را  خودشان   ی هاطنتی ش  توانندیمچگونه    شوند

  در  تظاهرات  دو.  کنمیم  شتتتروع  افغانستتتتان  از  ابتدا  : وران یرو

  برپاآن   نفع  به یکی  و  محور مقاومت هیعل  بر یکی  افغانستتتتان
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  به که  یتظاهرات  و محدود محور مقاومت هیعل  تظاهرات.  شتتد

 ما  جا هر  در حال هر به.  بود  ترگسترده  بود محور مقاومت  نفع

  ایت  یداخل  محرک کیت  بتا  کته  میدار  دشتتتمن  هم  و  طرفتدار  هم

.  ردیبگ صورت  یاسیس  فعل  کی  و  شده  جیبس  تواندیم  یخارج

  منفور  بیش از گذشتته منطقه  ستطح در کایآمر  یکل طور  به اما

در   پاکستتان  آباد استالم  در شتب نصت  2 ستاعت. استت  شتده

 کتا یآمر  بر  مرگ  نفر  ونیلیم  مین  بته  کیتنزدیتک تظتاهرات  

 کتا یآمر  نیا  بنتابر.  ستتتتین  یمعمول  ۀدیتپتد  کیت  نیا.  گفتنتدیم

  هیتعل  هم  یتظتاهرات  بزنتد  هم  بر  را  صتتتحنته  نیا  کته  نیا  یبرا

 حوادث   جتادیا  بتا  کنتد یم  تالش  کتایآمر.  انتدازدیم  راه  رانیا

  ۀمستلل به حال.  بزند هم بر  رامردم منطقه   یفکر نظم  مختل 

.  ستتت ین کدستتتی  کشتتور کی  عراق متأستتفانه.  میبرگرد عراق

  در  لیاسترائ.  استت تعامل  در  لیاسترائ با  همچنان  گروه بارزانی

.  استتتت تهدیدی برای ایران    جادیا  دنبتال به عراق  کردستتتتتان

  لی استترائمحور مقاومت و در مقابل   کنار در  رانیا چون  یعنی

 خواهد یم  آورده  وجود  به  قدرت بازدارندگی  اهللحزبایستاده و  

 وجود   به ینظام ندیفرآ  عنوان  به عراق تهدیدی  کردستتتان در

  توانتدیم  کتار نیا  بتا. کنتد  فتایا  را  ینقشتتت  نیچن  بتوانتد  تتا اوردیتب

  حضور  لیدل  نیهم   به. بکند  رانیا مقابل  در یگروکشت  نوع  کی

  کی  بلکه ستت ین  یکنستول  و  یاستیست  کردستتان  در  لیاسترائ

  مرکز  پنجگزارشتتات موجود طبق.  استتت یتیامن کامالً  حضتتور

  دارد وجودصتهیونیستتی در کردستتان عراق   یده ستامان  یاصتل

 هم   را نفر هاده.  دارند  حضتتور  آنجا در  یلیاستترائ  نفر هاده که

 ی کتار. کننتدیم  کتار آن کنتار در و  کرده  جتذبیمحل  مزدوراناز
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  دادنتد  انجتام  محور مقتاومتت  یپهبتاد  پتادگتان  مقتابتل  در  آنهتا  کته

  ینظتام  و  یتیامن  توان  یهتاگتاههیتتک  ایت  نقتا   نیترمهم  از  یکی

 چنتد   محور مقتاومتت  کته چرا.دادنتد قرار  هتدف را  محور مقتاومتت

  کیت  را آن  نیترمهم  کته  دارد  پهبتاد  یریگکتار  بته  و  دیتتول  مرکز

  دنبال  به  یستتیونیصته میرژ.  دادند قرار هدف مورد شیپ  ستال

 ی دیتتهتد آن قیطر از  بتوانتد  کته  استتتت عراق در  نفوذی  جتادیا

 هم   کنتار  در  متا  را  اطالعتات  نیا  اگر.  آورد  وجود  بته  رانیا  برای

  در لیتاستتترائ  حضتتتور  اهتدافمتوجته می شتتتویم   میده   قرار

 .است  گسترده  اریبس عراق  کردستان

 

ستتر  ا  تیاولو.  استتت  رانیامتوجه جمهور استتالمی    آن بخش  کی 

  در. استتتت محور مقاومت یپهباد و یموشتتتک  توان  با مقابله  ائیل

  با مقابله  هدفش.  استتت مطرح مستتلله  نیهم   هم  عراق با ارتبا 

  نا و  یدستتگ چند  جادیا و  یحشتدالشتعب یپهباد  و یموشتک  توان

  میرژ.  استتتت  عراق  در  فشتتتل  دولتت  ایجتاد یتکدر عراق و    یامن

  و  بغداد  کردستتان  در  کایآمر  یهاستفارت قیطر  از  یستتیونیصته

و نهادهای   افراد  با  رابطه  در  گسترده صورت  به  و  دارد حضور  بصره



 

83 - 84مجله فرهنگ اسالمی / شماره  9  

 خود   که استتت یکار  از  یجدا  نهایا. کندیم  کاربخش خصتتوصتتی

  درعراق  شیپهتا  متاه  مینیبیم  متا  کته  نیا.  دهتدیم  انجتام  کتایآمر

  لیدل و  نشتده  لیتشتک یدولت چیه   کنون تا و شتده  انجام  انتخابات

  آن  دنبال به  دیبا قطعاً هاستتگروه نیب  گستترده اختالفات  هم  آن

  نیا  از یکی.  انتدکرده وضتتتع را ایجتاد  نیا یعوامل  چته کته میبتاشتتت

  نفر  کی که  نیا.  استتتت  لیاستتترائ  خطراناک در عراق نفوذ  عوامل

 ی هاکُرد با  تواندیم برستانند که  باوربه این   صتدر  مقتدا  دیست مثل

  از  یناشتت کند کار  تواندینم  عهیشتت  با اما  کند کار  لیاستترائ  همکار

 . استنفوذ    نیهم 

 

 دیبریم  یپ   دیکنیم  لیتحل  را  هاشعار  نوع  نیا  که  یزمان  شما

گرفته  آن  پشت   یداستان  که  ن یهم   ندارد  امکان .  است  قرار 

شیعه    چطور.  باشد  یطور روحانی   خود   ۀعیش  برادر  با یک 

 دستدر    دستشان  داندیم  که   ییهاکُرد  با   اما  کند   کار  تواندینم 

 عدنان  یآقا عراق ی قبل مجلس سیرئ  تواند؟یم است لیاسرائ

 به   من   گفت  صراحت   با   ساعته   کی  ۀ برنام  ک ی  در  یمشهدان

 ی اسیس  نی مسلول  م یگویم  یشرمندگ  با   ی سُن  کی  عنوان

آنها  .  اندداده  هم   سبز   چراغ .  هستند  لیاسرائ  دنبال   به   ها یسُن
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عراقهستند  لیاسرائ  مشکل  حل  دنبال  به  شتریب مشگل  . تا 

 ی هاینیفلسط  شما   مشکل  اگر  که  دهندیم  شنهادیپ  یعنی

 شما   مشکل  هم   گونه   نیا.  دیاوریب  عراق  در  را   آنها  هستند  آواره

 ها یسُن  تعداد  چون .  شد  یمخواه قوی    ماحل می شود و هم  

 یبرا  یشیافزا  قدرت   عنوان  به   نهایا   از   توانیم  و  رود یم   باال

 آن   ظاهر .  است  خطرناک  هانگاه  نوع  نیا.  کرد  استفاده  هایسُن

 دارند   اما  شوندیم  قانع  و   شده  شتریب  ها یسُن  تعداد   که  است  نیا

در حالیکه فلسطینی ها را نیز .کنندیم حل را لیاسرائ مشکل

به  و  کرده  محروم  مادری خود  از سرزمین  از گذشته  بیشتر 

 در   مسائل  گونه  نیا  متأسفانه   آرمان فلسطین خیانت می کنند.

 یدمکراس  تیواقع  که  نیا  از  غافل  رد یگیم   صورت  عراق

دارد   است   درصد 70  که   ی اعهیش.  است  تیاکثر  ت ی حاکم 

 یسُن  تیاقل   و  کُرد  تیاقل  حقوق   و  شودیم  مالیپا  حقوقش 

 . ردیگیم  قرار  د یتأک  مورد
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 دارد  تعجب یجا.  هستند  درصد 16  ها یسُن  و   درصد13 هاکُرد

 را نیا. شکل می گیرد دارد یاسیس  فرهنگ  و   یتعر چه  که

  اآلن .  داد  قرار  توانیم  هم  یامنطقه  ترگسترده  قالب  کی  در

 من ی  ن  یفلسط  لبنان   ه یسور  عراق   در  مقاومت   محور  حضور 

درحت  و مردم   پاکستان  و  افغانستان  ی  های  حمایت  بدلیل 

 همچنان  ایآ . است ی جد  اتفاقا  حضور   نیا. است افتهیگسترش

 دنبال   به  ی امنطقه  و   یالمللنیب  گریباز  کی  عنوان  به   غرب

 ا ی  ست؟ بعنوان قدرت ملت ها    نهایا  بردن  ه یحاش  به  و  مقابله

 اآلن   تا   آنهاست؟   با  تعامل   و  ت یواقع  نیا  با   آمدن   کنار   دنبال   به

 ی رییتغ  و  بوده  حذف  بر اساس  غرب  برخورد  لبنان  جز  به  دیشا

لبنان    مدت   در .  است  نشده  ده ید  آن  در  تمام بحران 

 فرا   لبنان   از   را  خود   یسُفَرا  فارس   ج یخل  یها نینشخیش

 تا   گفتند.  کردند  قطع  لبنانمردم    رابا   خود  روابط  و  خواندند

 ه یمجر  قوه  عنوان  به  نه یکاب  لیتشک  در  اهللحزب  که   یزمان

 هم   آنجا  به  و  میکنینم   ی همکار  لبنان   با  ما  دارد  حضور 

چون حزب اهلل مانع تسلط اسرائیل بر لبنان است . .  میآئینم 

و رویکرد جدیدی اتخاذ کردند   برگشتند  ر یاخ  ۀ هفت  دو  در   یول

 صندوق   با  یتوافق  وام  افتیدر  و  لبنان  یمال   مشکل   حل  یبرا  و

 از   ینینشعقب  نوع  ک ی  ن یا  ایآ.  است  شده   امضا   پول  ی المللنیب

 م یرژ.  باشد  گونه  ن یا  تواندیم  است؟   لبنان   در  ی قبل  مواضع

 مسجد   ۀتجرب  م یتعم   دنبال  به   نی فلسط  در  یستیونیصه

 ی مکان میتقس  را آن. است قدس  به لیالخل در  میابراه  حضرت

  ان یهودی  به  متعلق  مسجد  کل  یهودی  ادیاع  در.  کرد  یزمان  و

. هاستمسلمان  دست  درصد40  یعاد  یها روز  در   یول.  است
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 مال   میابراه   حضرت  قبر  و  آنها  مال   عقوب ی  حضرت  قبر

 که  بود  نیا   مشیتصم   قدس  با  ارتبا   در  اآلن.  هاستمسلمان

 قرار   انیهودی  ار یاخت  در   ی زمان  لحاظ   از  روز   سه   را  ی مسجداالقص 

 که   دارند  ی قربان  و   عبادت  نهایا  پِسَح  د یع  در   چون  چرا؟ .  دهد

 کرد  یادیز  تالش   لیاسرائ  ارتش.  دهندمی    انجام  مسجد  در

 هم   ی لیخ.  نشد  موفق  اما   کند  هیتخل  را  مسجد   که  نیا  یبرا

 پرتاب   موشک  کی  غزه  از.  نشد  اما  گذاشت   روین  و  کرد  تالش

. افتاد  اتفاق   القدس     یس  ها روز  نی هم   در   پارسال.  کردند

  شروع  را  جنگ  ما  دیبکن  را  کار  نیا  اگر  گفتندنیروهای مترقی  

  و   اندداده  هشدار   هم  اآلن.  کردند  را   کار  ن یهم   و  میکنیم

 مسجد   اسالم  فقه   در .  کرد  ینینشعقب  ی حدود  تا  لیاسرائ

  خوانده  اشغهیص  که  ی مسجد  از  ییجا  اگر  که  دارد  یحرمت

 شود  طاهر   آنجا   تا   شده  متوق    ها کار  ۀ هم باید    شود   نجس  شده

 شده  مسجد  طهارت   بحث   یرو   دیتک  نقدریا.  شود  خوانده  نماز   و

 .است

 اما .  هاستیسُن از  ترگسترده  یلیخ هاعهی ش  ن یب  در  طهارت  بحث  

 ی فضا   با  ی کن  لیتبد  هایقربان  کشتارگاه  رابه  آنجا   شما   که  نیا

 مقاومت   شدت  به  هامسلمان  نیبنابرا.  ندارد  یهمخوان  مسجد

. است  افتخار  یۀما  که  شدند  دانیمِ  وارد  مردم  یاگونه  به.  کردند

. شدند  بازداشت  کنندگاناعتکاف  از   نفر1500  از   ش یب  روز   سه   ظرف

 دو  ن یمعتکف  که  نیا  ترجالب.  داشت  عمل  شدت  یلیخ  لیاسرائ
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 48  سرزمین هایاز  یاعده  و  یباختر  کرانه  از  یاعده.  هستند  گونه

 توانند یم  ترراحت  دارند  یلیاسرائ  تیتابع  که  آنها  چون.  هستند

 ارتش   آنقدر .  کنندیم  اعتکاف   ندیآیم   و   کنندیم  نذر.  ندیایب

 شد ینم   دهید  ی زیچ  که  زد  آوراشک  بمب  مسجد  داخل  لیاسرائ

 در   یتیکل  میبگو  خواهمیم.  نکردند  یخال  را   مسجد  ن یمعتکف  اما

ها   ییهاجا  در  و  هست  منطقه تروریست  و  ها  صهیونیست 

 بحث  به.  دوارندیام  همچنان   هم   ییهاجا  در .  کنندیم  ینینشعقب

 .برگردم  عراق

توجه   یانکتهبه    دیبرگرد  عراق  بحث  به  شما   که  نیا  از  قبل  :زورق 

محمدرضا   یبارزان  ۀخانواد.  کنیم زمان  .  بودند  کرج  ساکن در 

پدید   راشرایطی    دارند   اآلن  ی ول.  هستند  ران یامردم    وامدار  نیبنابرا

 ۀرابط  رانیا.  است  رانیا  ی اتیح  منافع  مخال   کامالً  که  آورندیم

  دانمینم .  شد  مرحوم   او  که  داشت  یطالبان   جالل  با  یکینزد

 آیا .  هستند  عراق  کردستان  در  یتیموقع  چه   در  او  بازماندگان

 ؟ ستین  فعال  و.  است   یضع  عراق  کردستان  مورد  در  رانیا  استیس

  دارد   لیاسرائ  ی برا  ی گاه یپا  به   عراق  کردستان  شما   ر یتعب  بهآیا  

 آن   ۀشیر  است؟   آمده   وجود   به   وضع   ن یا  چرا.  شودمی    لیتبد

 کجاست؟ 

 با   شاه   زمان  ران یا  ق یطر  از  یبارزان  ۀخانواد  متأسفانه  :وران ی رو 

  بود  لیاسرائ  سفارت  در  که   یاسناد.  کرد  برقرار  ارتبا   لیاسرائ

 چه   و  دند یجنگیم  عراق   دولت   با   که  یزماندر  چه   که  دهد یم  نشان

اسرائیل    سفارت   ی تیامن  رابط  شد    امضا   رهیالجز  توافق  که   یزمان  در

 ه ی م یعظ  در  نهایا.  است  بوده  یبارزان  ۀخانواد  با  م یمستق  ارتبا    در
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رفتند  کردستان  به   که  انقالب  از  بعد.  شدند  مستقر  کرج  عراق 

 را   ی اطالعات  سرهنگ  ک ی.  گرفتند  ارتبا    آنها   با  دوباره   های لیاسرائ

 او  با   که   یزمان.  دادند  آموزش   را  یاریبس   ی هاروین  و  فرستادند

 ن یبزرگتر  چون  و   است  مطرح  ما   تیامن  بحث  گفت   شد یم  صحبت

 بعد.  میرفت  رانی ا  گوش  خی ب  ما  استما بیداری اسالمی    یبرا  دیتهد

 عراق   شمال  در  ی مالمصطف  کنار   در   هاسال  آقا  نیا  شد   معلوم

 ها مرگ  شیپ  و   دمکرات  حزب  در   خودش  یبرا.  است  دهیجنگ

 نه ینهاد  میقد  از  مسلله  نیا.  است  کرده  درست  ی اطالعات  یها واحد

. است  قی عم رابطه    بلکه   ستین  یسطح  موضوع   کی  و  استبوده  

 است کردستان عراق    میاقل  نفت  فروش   مسلول  که   هست   نفر  کی

در زمان رژیم   هم   او. دارد نفت  فروش  و  دیخر  ی خصوص شرکت  و

 و  خت یر  تمام   آقا   نیا.  بود  رانیا  در   یبارزان   ۀخانواد  با گذشته  

 . کندیم  ن یتأم  را  ی رسم   ستم یس  از  خارج  ی هاپاش

 

 سال  ی س  مدت  به   اآلن  تا   1991 سال   از  عراق   دولت   گزارش   طبق 

 زدوبند  با  نفت  دالر  اردیلیم380  به  کینزد  کردستان  میاقل  طرف  از

  از  عراق  فدرال  دادگاه.  اندفروخته  هیترک  به  یقانون  ر یغ  صورت  به

 دولت   حساب   به   را   مبلغ   نیا  که   خواست  کردستان  م یاقل  دولت



 

83 - 84مجله فرهنگ اسالمی / شماره  15  

 کی  ی حت  ما   گفتندبه پشتوانه آمریکا و اسرائیل    آنها   یول  کند  زیوار

 عوامل  و دهیچی پ عراق طیشرا متأسفانه . میکنینم  زیوار هم سِنت

 .است  خورده گره  یالملل نیب  عوامل  با  یداخل

 است؟   چگونه عراق  کردستان  در  نیروهای مترقی  انفعال  :زورق 

 کنار   در عراق    ر یاخ  انتخابات   در   امارات  و   ه یترک  اوال  :وران ی رو 

 و   کردستان  دمکرات  حزب   لیاسرائ  یعبارت  به.  شدند  وارد  لیاسرائ

 ی رو  چنان  هی ترک.  کنندیم  تیریمد  را  خنجر  سی خم   هیترک

 احضار   را  او  بار  کی  وقت   چند  که  است  مسلط  خنجر  سی خم 

. کندیم  یریگیپ  را  عراق  بحث  اردوغان  خود  شخصا.  کندیم

 و   یبارزان  از   ری غ  دیندار  حق :  گفت  و   کرد  احضار   را  خنجر   س ی خم 

 را   یحلبوس  هم  امارات.  دیکن  ائتالف  یگر ید  کس  با  صدر   مقتدا

 را  لیاسرائ  منافع  متأسفانه   نهایا  قسمت   ن یا  در.  کندیم  تیریمد

و    مقابل  در  خوردن  گره.  کنندیم  دنبال  رانیامنافع ملت عراق 

 نگاه   شما   اگر.  گرددیم  باز   ها ریمتغ  ن یا  به  عراق   در  یاسیس  طیشرا

 چطور   که  دیکنیم  تعجب  دیباش  داشته  عراق  مسائل  به  یاساده

 است؟   نشده  ل یتشک  دولت

  ۀسابق.   میشو  متمرکز  عراق  کردستان  مسائل  یرو  هم  باز  :زورق 

 ۀزیانگ  که   یجوانان.  در عراق وجود دارد  مسلمان   کُرد  مرگان شیپ

 ما.  بودند  اسالم  امت حیثیت    ی ای اح  ی پ  در   و   داشتند   ی قو  یاسالم

 زمان   و  است  یا برجسته  آدم   کهمی شناسیم    را  پاوه  ۀ جمع  امام

 کُرد  یسُن  یهاطلبه  و  است  داشته  هیعلم   حوزه  و  مدرسه  انقالب

 انقالب   یعنی.  خواندندیم   سرود  انقالب اسالمی  یبرا  مدرسه   نیا



 

83 - 84مجله فرهنگ اسالمی / شماره  16  

این   از   چرا  ؟ هستند  کجا   نهایا  ی ول .  است  داشته   یی هاهیما  دست

 است؟   نشده  استفادهظرفیت ها

 حزب   و   یاسالم  جماعت   حزب   دو  عراق  کردستان  در  :وران ی رو 

 یاخوان  ی فکر   ۀ ن یزم  پس   با   هم   دو   هر .  دارد  وجود   کردستان  یاسالم

 نهایا  ها کُرد  ی کرس70  مجموع  از  ریاخ   انتخابات  در.  هستند

اسالمی  با  نهایا  ارتبا .  آوردند  دست  به  یکرس6  ی لیخ  انقالب 

 دربحث   چرا؟.  ستین  درست   طیشرا  میتعم   متأسفانه  اما.  است  خوب 

 هاکُرد  با   یقوم  لی دال  به عراق    دولت   که  یزمان   ی اجتماع  ی هاشکاف

 ی زمان.  بود  خواهد  ی قوم  واکنش  واکنش   و  کنش  در  کند یم  تعامل

 ن یهم   به.  بود  خواهد   یمذهب  واکنش   کندیم   برخورد  عه یش  با  که

 ها کُرد.  است  یمذهب   گرفت  شکل  عهیش  در   که  ی احزاب  ۀهم  لیدل

 .هستند سکوالر   همه تضاد   تی ماه   لیدل  به

 

 هم   اآلن.  بود  یمذهب   کرد یرو  با  ها کُرد  به  نظام  فشار  انقالب  از  قبل

 یول.  شوندیم  ت یتقو  ینید  ابعاد  در   هم   باز   کنند یم   احساس   آنها

 سکوالر   شدت  به  کُرد الیت  .  کندیم  فرق  عراق  کردستان   تیوضع

 و   ها زن  که   دین یبیم  ادیاع  و   ها جشن  در را  آن   آثار.  است  نیدیب  و

 آنها ن یب در  مشروب ل یقب از  یمسائل و  هستند  یقاط هم  با  ها مرد
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 ۀ جامع  ران یابویژه جامعه کرد    کُرد   ۀجامع  که  ی حال  در .  است  جیرا

 .است  یمؤمن

 ی ها کُرد  البته .  است  کردستان   در  انفعال  مورد   در  پرسش  :زورق 

 .ستندین  یسُن  همه   عراق

آنها  گذارندینم  کُرد  را خودشان اسم آنها کردهای شیعه :وران ی رو 

 در  را  خودشان  نییپا  به  نیخانق  از.  دهستن  عهیش.  هستند  لُر  کُرد

 طور همان.  کُرد  چارچوب   در  نه   و  کنندیم    یتعر  عه یش  چارچوب

 .هستند  ها ترکمن

 ؟ هستند یا عرب  هستند  کُرد  حلبچه   مردم  ایآ  :زورق 

 .هستند  کُرد  :وران ی رو 

گرایش به  انقالب اسالمی نیرومند است و   آنها  نیب  در  یول  :زورق 

 .دارد  وجود   عهیشاحتماال در میان آنها  

 منطقه   اما  باشد  عهیش  آنها  ن یب  توک  و  تک  است  ممکن!  نه  :وران ی رو 

 .است  یسُن

 متحد   جنگ   زمان  در   حلبچه  یسن  کُرد  همان  حال  هر  به  :زورق 

ایران اسالمی  مردم   یهمکار  با  حلبچه  فتح  اصالً.  بود  جمهور 

بوسیله   حلبچه  ی هاکُرد  ل یدل  ن یهم   به .  گرفت  صورت   حلبچه

آمریکا   و   حلبچه   ی هاکُرد  که   ی مجازات.  شدند  مجازات صدام 
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 ی ها هیما  دست  میبگو  خواهمیم.  نشدند  لیارب  یهاشدندکُرد

 عرصه در  اآلن  ی ول.  است  نبوده  کم  عراق  درکُردستانانقالب  

 البته .  باشد  طور  نیا  دینبا.  شودیم  دهید  انفعال  جور   کی  استیس

 ده ید  هم  جانیآذربا  ی جمهور مورد رژیم حاکم بردر  انفعال  نی هم 

 .شودیم

رژیم  :وران ی رو  با  که   دمکرات   حزب.  میداشت  تضاد   صدام  وقتی 

 ن یهم   به.  ندداشت  مشکل   صدام   با  هم   یهن یم  ه یاتحاد  و  کردستان

ی.  میگرفت  قرار  هم  کنار  ما  لیدل  یکیدئولوژیا  یهماهنگ   کولی 

. است  من   دوست  من   دشمن   دشمنبلکه این اصل بود که  .  نبود

 هم   با   یهنیم  حزب  و  دمکرات   حزب   کهیزمان  تا.  حد   نی هم   در  فقط

   یتعر  پرواز   ۀممنوع   ۀ منطق  کا یآمر  که   ی زمان  اما .  بودند  که  بودند

 در   جنگ   شود   م یتقس  دو   نیا  ن یب  دیبا  منطقه   نیا  گفت   و  کرد

 . گرفت

 پیمانی  همریتصاو  و  اسناد.  کرد  توافق  صدام  با   و  رفت  مسعود  فوراً

. میکن  کمک   شما   به   م یخواه یم  ما  گفت.  است  موجود  صدام   با  او

 صدام   ارتشاز    دندی جنگیمبا طالبانی    که   یمرگانشیپ  از  یم ین

میهنی طالبانی   هیاتحاد  کنار  در   شد  ناچار  رانیا  نیهم   یبرا.  بودند

 حفظ بعنوان رهبر کردهای عراق    را  یطالبان  بتواند  که  بگیرد  قرار

  یبخش  نیا.  نکند  سقو کردستان عراق در آغوش صدام    و  کرده

 . آنجاست  ی هاتیواقع  از
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آیا ایران از امکانات ظرفیت مردمی در کردستان عراق برای   :زورق 

و  آمریکا  چنگ  در  عراق  کردستان  اقلیم  سقو   از  جلوگیری 

؟ است  کرده  استفاده   ۀ قلع  ک ی  دهد  اجازه  رانیا  د ینبااسرائیل 

اسرائیل    رانیا  هی عل  کردستان  در   ینظام نفع  به  . شود  درستو 

اسالمی    داخل   در  چشم  و  دست   دیبا  ی کاف  اندازه  به انقالب 

 ایآ.  دیایب  وجود  به  وضع  نیا  ندهند  اجازه  که  باشد  داشته  کردستان

 جهت   نیا  از  را   نیا  د؟یکنینم   احساس   را  ضع   نقطه  نیا  شما

 ی هاصحبت  نیب  در  شما.  میاشده  منعط   ما  مثالً  که  میگوینم 

 تماس   خنجر  س ی خم   با  میمستق  اردوغان  که  دیکرد  اشاره  خود

 در  عراق  کردستان  ۀمسللیعنی  .  بکند  یکارچه  که  ردیگیم

در سطح   کار   نجایا  در   یول .  شودیم  تیریمد  ه یترک  سطح  ن یتریعال

 اول پیگیری می شود؟ 

 س یانگل  به   یحدود  تا   عراق  ۀ پرونداز طرف آمریکا    اآلن  :وران ی رو 

 ن یچ سمت   به  کا یآمر  ی ها تیاولو  که   نیا  ل یدل  به .  شودیم  واگذار

 بلکه   کرده  ینی نشعقب  افغانستان  از  تنها  نه.  است  رفته  هیروس  و

 س یانگل  و   ناتو  با   ی مشارکت  صورت   به   هم   را   منطقه   در   تیریمد

 ی لیخ  رایاخ  عراق  حوادث  در  سیانگل  سفارت  حضور.  دهدیم  انجام

 هایسیانگل  به  را   کار   از  یبخش  که   است  مشخص   .است  بوده  باال

 درک  و   یشناسجامعه  نگاه   ک ی  با   ها یس یانگل.  است  کرده  واگذار

 و   یمذهب   یقوم   یهااختالف    یاجتماع  یها شکاف  از  قیعم 

 . بُرندیم   سر  پنبه  با   لیقب  نیا  از  یمسائل

 ۀ هم   با  فرانسه  و  آلمان   یسفرا  استایران یک جامعه باز    :ی اشعر 

 ن یا  گر ید  ۀنکت.  کنندیم   مالقات  هاشهرستان  در  مسلول  ی هاآدم
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. کرد  سه یمقا  رانیا  با   را  عراق   کردستان  توان ینم   من   نظر   به   که

. دیکن  سهیمقا  شاه  زمان   کردستان  با  را  عراق  کردستان  د یبا  شما

 .بود  فتادهین  قبالً   که  افتاد  یاتفاقات   انقالب  از  بعد

 رابا  عراق  کردستان  که  نیا.  است  نی هم   من  بحث  اتفاقا  :وران ی رو 

 همچنان . کندیم فرق  طیشرا. گرفت اشتباه دینبا رانیاکردستان 

 .ستین  ی طور  ن یا  اصالً   عراق   در.  است  غالب  ما   کُرد  ۀ جامع  بر   نیتد

 

 

 

 

ولی   بود   چطور   ظاهرش   که   هست   ادتانی  را   شاه   زمان  تهران  :زورق 

بود   مذهبی  جامعه    آنهاطرفداران    و   یبارزان  چون   اآلنباطن 

ی  جامعه   ظاهر  اندحاکم عراق   ستین  معلوم  و   است  ز یچ  ککرد 

 .کرد  دقت  دیبا  هم  عوامل  نیا  به.  باشد  همان   هم  باطنش

 کاروان  صورت  به   یتظاهرات  موساد  مرکز  زدن  از  بعد  :وران ی رو 

 نشان   شما   را  ن یا.  شد  انجام   لیارب  در   ل یاسرائ  پرچم   با   ینیماش

 د؟ ینیبیم  ز یچ  چه  ۀدهند

 شرکت   نفر   دو  با   ن یماش  هر   و   ن ی ماش  تا   هزار   د یکن  فرض  :زورق 

 ن یا.  ستین  یعدد   که   است  نفر   هزار   دو   تعداد  ن یا  که   باشند  کرده
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 البته .  ندهست  منفعل   مردم  و  فعالند  آنها  که   دهدیم  نشان  فقط

 احساس   من.  ندندازیب  راه  ینیماش  کاروان  آنجا  در  ندتوانینم ردم  م

 واقعاً  منفعل هستند   افغانستان  و  عراق  درنیروهای مترقی    کنمیم

 مسلله   نیا  کند؟   ر ییتغ  انفعال  نیا  تواندیم   چگونه .  است  انفعال

 .است  یمهم   یلیخ

 خود.  ددار  یعیطب   یها قوت  نقطه  عراق  در  انقالب اسالمی  :وران ی رو 

. است  قوت   نقطه  ن یبزرگتر  هستند  عهیش  درصد 70  که  نی هم 

 و   دیآیم  یخراسان  د یس  ث یاحاد  طبق   است   معتقد  که  یاعهیش

 قرار  هم   کنار  در  را  نهایا  اگر  شما .  دهدیم  نجات  را  کوفه  و  عراق

 هم  دشمن .  استانقالب    آن  از  ی اجتماع  گاهیپا  ن یبزرگتر  دیده 

 ۀ گسترد  گاهیپا  نی هم   ی رو  دشمن   اما.  دارد  قبول   را  ی زی چ  ن یچن

 .است  کرده  کار   یاجتماع  یاسیس

منفعل   و  فعال   دشمن  یعنی  :زورق  استقالل  و  آزادی  طرفداران 

 ؟ هستند

. است  کرده  اشپراکنده  گروهای مترقیو   کرده  کار!  بله  :وران ی رو 

 ها کُرد  که  بودند  هاماد  یاجتماع  یقوم  یفرهنگ   یهامؤلفه  از  یبخش

 درست   دتوانینم   کسی  هم  ی لیخ.  میهست  هاماد  نسل  از   ما  معتقدند

  ران یا  ۀ جامع  از  یبخش  د یبا  ها کُرد  عتاًیطب.  دنک  اثبات   را  آنها   غلط  ای

  لیاسرائ  چون  چرا؟.  هستند  لیاسرائ  کنار  اآلن  اما .  باشند  ما   کنار   و

 ها  یتیسلبر  یستیونیصه  میرژ  اآلن.  کندیم   ی ده سازمان  دارد

  به  نهایا  از  و  کندیم  آنها  خرج   و  دعوت  را   هاخواننده  و  ورزشکاران

 بالقوه  میدار  آنجا  در  ما  که  یگاهیپا.  کندیم  استفاده  ابزار  عنوان
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  ن یا  ی و......فکر  ی هاکار  با  ارتبا    با  شود؟  بالفعل  دیبا  چگونه  است

 ی بیرق  اصالً   عراق  در   ما  ی تلور  لحاظ   به  بله .  شودیم   انجام  کار

 ی مشکالت  به  ن یا.  ستین  طور  نیا  یعمل  لحاظ   از  یول.  میندار

 .دارد  وجود  متأسفانه  که  گرددیبرم

 کنند؟ یم  یکینزد   احساس  یرانیا  ۀجامع  با  عراق  مردم  ایآ   :عی اقطا 

 طرفدار جریان اجتماعی    عراق  در  انیجر  ن یتریقو  اآلن!  بله  :وران ی رو 

 جالب .  است  یحشدالشعب   طرفدار  و   تیمرجع   طرفدار.  است  رانیا

 ی هماهنگ  چارچوب  ائتالف   یعنی  ی پارلمان  ائتالف  ن یبزرگتر  است

 ساختار  کایآمر  یول .  است  محورمقاومت  طرفدار   دارد  ی کرس88  که

 ۀبرند  عه یش  تیاکثر  که   نیا  وجود   با  که   ساخته   ی اگونه  به   را  عراق

 چون   چرا؟.  دهد  لیتشک  نهیکاب  تواندینم   ولی  است  انتخابات

 کُرد حتما باید  جمهور  س ی رئ  که  کرده  یفیالطوا  ملوک   را  آنجاآمریکا

 یتیاکثر  دولتدر نتیجه    و  باشد  یسُنحتما باید    مجلس   سیرئ  و

 هستند   درصد 70  عه یش  چون.  باشد  یتوافق   د یبا  دولت.  ستین

. دهند  لیتشک  دولت  ها یسُن  و   ها کُرد  مشارکت   بدون  توانندیم

 نه ینهاد  عراق   در   را   یدمکراس  کا یآمر  ی ول.  است  ن یا  یدمکراس

  تیاکثر  نیبنابرا.  است  کرده  نهینهاد  را  یگر ید  ز یچ  بلکه   نکرده

 و   هاکُرد  شما   که   ی زمان  بعد.  کند  حکومت تواندینم   اما   دارد  وجود

  ل یاسرائ  دولت  .  دارد  وجود   رخنه   عنصر   عمالً   ی آوریم  را   ها یسُن

  لیارب  در  لیاسرائ  با  سازش   اجالس   یول  نشناخته   تی رسم   به  را

 دولت.  کنندیم  یسخنران  هم  یلیاسرائ  افراد  و  شودیم  برگزار

 نفر   کی  یول  کندیم  اعتراض  کردستان  دولت به    کند  یم  محکوم

 .دهدیم   انجام  را  کارش   دارد  چون. شودینم   بازداشت   هم
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 م یکرد  عراق   در  فرهنگ  مورد   در   که   ییهابحث  دنبال  به  :ی اشعر 

 یاسالم  لیاص ان یجر کی  اول  از   عراق   در  که   دارد   وجود   نکته   نیا

 شما.  نگرفت  دست  به  را  امور  زمام  باشد  ها ارزش  به  بندیپا  که

  د یشه   یبهشت  دیشه    یمطهر  دیشه  مثل  یکسان  رانیادر  دینیبب

 و  گرفتند  دست  به  را  امور  زمام  نهایا  امثال  و  ییرجا  دیشه  باهنر 

. شد  کشور  استقالل  ضامن   خود  به   خود  که   آمد   وجود   به   یریمس

 وزارت   سَِمت   که  دیاگفته  هابار  شما  خود.  ستین  یجورنیا  عراق  در

 دو.  باشد  یطرف  کدام  کندینم   هم  یفرق.  است  یفروش  وکالت  و

 آن   و  رد یبگ  شکل  مجلس   که   ن یا  یبرا  د یگفت  که   بود   شی پ  هفته 

 شود  انتخاب   جمهور  س ی رئ  عنوان  به   کردستان  میاقل  ۀ ندینما  یآقا

 شرکت   جلسه  در  ندیایب  که  اندداده  دالر  هزار  آنها  از  کدام   هر  به

 بر  پایان داد   صدام  به  رژیم   آنچه   اساس   م یبگو  خواهم یم.  کنند

 مؤثر   هم   عامل   دو  که   ن یا  ضمن .  نبود  یاسالم  انقالب   ک ی  اساس

 از   یلیخ  عراق  خود   در   هم   و  کردستان   میاقل  در   حال   هر   به.  است

 حضور   لیدل  به.  اندزده  ا یدن  شدت  به   فعالند  که   ییهاآدم

 در  گر ید  طرف  از .  ندارند  غرب   از   تنفر  کای آمر  و   اروپا  در  فرزندانشان

 اگر ند یبگو یبارزان  ی آقا به  د یکن فرض . هستند  هم  د یتهد معرض 

 ی ریحر  سعد  با  که  ی کار  همان.  میکنیم  ترور   را  تو   ی نکن  را  کار  نیا

 کتک   آثار   که   ی طور  به   زدند   کتک   را  او  اول.  کردند  عربستان  در

 ا ی  ی گرفت  را  موضع  فالن  چرا   مثالً   که   بود  دا یپ  او  صورت   و  سر   یرو

 عراق    مسائل  دی ام  ۀنقط   تنها  من  نظر  به.  ینگرفت  را  موضع  فالن

 ان یجر  کی  یعنی.  است  آن  امثال  و  یحشدالشعب  انیجر  ۀتوسع

 آن  درون   از.  دی ایب  رونیب  استمدار یس  آن  درون   از   که  یاسالم  لیاص

 استیس  و  مردان  دولت بعضی از  به.  دیایب   در   یحکومت  ی هاکارگزار
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 گفتگو   آنها  با  شودیم.  کرد  اعتماد  توانینم  عراق  کار  کهنه  مداران

 نها یا  به  یقطع  دیام  یول  کرد  دنبال  را  یاتیمنو  ی حد  تا  و  کرد

 . داشت  توانینم 

 

 

 

 ی فکر  انیجر  کی  نجایا  که  نباشد  درست  تصور  نیا  دیشا  :وران ی رو 

 عراق  در  و  بودند  امام   خود  و  یمطهر  دیشه   یبهشت  دیشه  مثل

. بود  الدعوه  حزب  انیجر  رأس   در   صدر  باقر  محمد  دیس  دیشه.  نبود

 عمق   یعلم   لحاظ  به  که  بود  یانقالب  یعلما  نیبزرگتر  از  یکی  شانیا

 .داشت  یادیز  اریبس

 صدر   خود   بعد  کردند   استفاده  یاسالم  انقالب  تجربه  از  آنها  :ی اشعر 

 .کردند  خارج   صحنه  از  و  دیشه  را

 که   الدعوه   حزب  چرا   که   م یبگو  را  نی هم   خواهم ی م  :وران ی رو 

 دهد؟   ادامه  را  راه  آن  نتوانست  است  شانیا  به  منتسب
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 راه  آن  بعضی  ین یخم  امام  رحلت   از  بعد  که   ل یدل  همان  به  :ی اشعر 

 .ندادند  ادامه  را

 چه   یعراق ی هاگروه که  است نیا دارد وجود که یمشکل :وران ی رو 

 با  چون  و  بودندصدام   نظام  با  مخال   کُرد چه  و  ی سُن چه  و  عهیش

   یتضع  نراآ  و  کردندیم  کار صدام    نظام   هی عل  بودند  مخال   نظام

 یبرا  افکار بسیج  .  شدند  ت ی حاکم   وارد   تی ذهن  ن یهم   با .  کردندیم

 متفاوت   بحث  تی حاکم   یبرا  تفکر   و  است  بحث   کی  مخالفت 

 تفکر   با  عراق  یاسیس  ی هاگروه  ۀهم  متأسفانه .  است  یگرید

 ن ی هم   به .  است  بت یمص   ی لیخ  نیا.  شدند  دولت   وارد   دولت     یتضع

 ن یا  ۀجینت  یفعل  تی وضع.  زدند  دولت  شهیر  به  شهیت  همه  لیدل

 و   است   یاسالم  انقالب   تفکر     یدواریام  ۀ نقط  اتفاقا   اما .  است  تفکر 

 مناطق   یحشدالشعب.  رفتند  تیوضع  نیا  با   هم  آنها!  الدعوه  حزب  نه

 در.  کرد  جادیا   یاجتماع  وحدت   ۀنقط.  کرد  آزاد  را  یسُن

 ن یتریقو.  حضور دارند  همه  و  یزدیا   یسُن    یحیمس  یحشدالشعب

 . آنهاست  اری اخت  در  عراق   تی امن  و  است  یاجتماع  ینظام  نهاد
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 که   است  جالب. بود  انقالب  مال  الگو.  نبود  ی داخل  الگو   این  اتفاقا

 جادیا  را  تشکل  نیا  و   دادند  روین  که  بودند  ی اسیس  ی هاگروه  قبالً

 نند یبیم  مردم.  رندیگیم  تیمشروع تشکل  نیا  از  اآلن  کردند 

 ای  بدهند   ی رأ  او  ه ب  که  است  یحشدالشعب طرفدار  کس   فالن

 انتخاب  عراق  در  که   ی ریمس  نیا.  است  قوت  ۀنقط  نیا.  ندهند

 نیا  تا   دارد  یاد یز  کار   به   ازین.  است  یینوپا  ر یمس  متأسفانه  شده

 گسترش   یاس یس  ی اجتماع  لحاظ   از  را  خودش  ۀتجرب  بتواند  که

 که   نیا  یبرا  کردند    عوض  را  انتخابات  قانون  کل  بار   نیا.  دهد

. نکند  دای پ  یاگسترده  یاجتماع  گاهیپا  و  رد ینگ  پا   انیجر  نیا

 آدم  کدام.  کردن  تیشکا  فدرال  دادگاه  به   یحشدالشعب  طرفداران

 دارد  و  است  آب   کنار   و  بصره   در   که  ی نفتقبول می کند    یعاقل

 اردیلیم 9  آن  ۀ نیهز کند؟یم  یکشلوله اردن  تا را  کندیم   صادر

 قرار.  است  شده  اهدا   اردن  دولت   به  لوله  نیا  که  شودیم  دالر

 به   که  ینفت.  بدهد  اردن  به   دالر  کی نفت  بشکه   هر   یبرا  است

 به  نیا.  است  کمتر   دالر 18  یجهان نفت  مت ی ق  از  رسدیم  اردن

. کندیم  تیتقو را  اردن  عراق  پول   با  کایآمر  که  است   نیا  یمعنا

 ن یا  که  یحال  در.  است  کرده   امضا  راقرارداد   نیا  ی کاظم   یآقا

.ندارد  ییهازیچ ن یچن یامضا   حق  و   است  دولت   سرپرست

  منی  طیشرا  رابا  عراق  طیشرا  دیرس  نجای ا  به  بحث  که  حال  :زورق 

 مسلح  یروین  و   ن یزم  من ی  در  عربستان  و   امارات .  میکن  سهیمقا

  منتها.  دارند  مزدور  یرسم   صورت  به  و  بوده   ادیز  هاسه یدس.  دارند

 ز یانگشگفت  ین یب  روشن  کی  متحدانش  و   یحوث  انیجر  نیب  در

  بحران.  ندارد  یحوث   عبدالملک   دیس  مثل  ی رهبر  عراق .  دارد  وجود

 .است   یرهبر   بحران  عراق 
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 جنگ   که   یزمان  که   است   نیا  دارد  وجود  که  یمشکل  :وران ی رو 

 تعجب   هایلیخ.  ماوقع  یف  رُیالخ:  گفت  امام  شد  شروع  یلیتحم 

 و   انقالب  ریمس  جنگ  هست؟   ریخ  هم  جنگ  در   مگر  که  کردند

 همه   ها گروه  نیا  از   یار یبس.  داد  انجام  را  آن  شدن  نهینهاد

 جنگ نیا.  افتاد  اتفاق   ی جنگ من ی  در .  اندجنگ  ن یا  لیالتحص فارغ

 عراق   در  اتفاقا.  کرد  متحد  هم  با  را  همه.  است  یسازآدم  ۀکور  مثل

 ش یافزا  گریکدی  از   هاگروه  نفرت  و  گرفت  در   یداخلسیاسی    انیجر

 عراق  طیشرا  لذا.  است  داده  شیافزا  را   هانهیک  متأسفانه.  کرد  دایپ

 دارد؟   یمانند  عراق  در  یحوث  عبدالملک  یرهبر  ایآ.  است  خاص

 اصالً   که   است  ی مالک  ینور   یآقا   عراق  بهترین رهبر.  ندارد  متأسفانه

 .ستین  اسیق   قابل  یحوث   عبدالملک   با

 

 محمد   د یس  و  بود  امروز  طیشرا  چنانچه  اگر  میبگو  خواهم ی م  :زورق 

 و   بود  امروز  طی شرا  اگر.  کردیم  فرق   وضع  بودزنده    میحک  باقر

  کی  بحران  عراق  در  اآلن.  کردیم   فرق  وضع  بودزنده    صدر  دیشه

 . دارد  وجود   یمردم  یانقالب  یاسالم  ی رهبر
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 در   دی رس  یروزیپ  به  رانیا  در   ی اسالم  انقالب  که   یزمان  :وران ی رو 

 به .  فرستاد  صدرسید محمد باقر  یآقا  دنبال  به  یخوئ  یآقا  عراق

. ندارم  ی توان  نی چن من .  شماست  با  عهیش ی اسیس  ی رهبر:  گفت  او

 خودم   ۀفرماند  عنوان  به  را  شما  نجایا  در  من .  است  اسناد  جزء  نهایا

 مرز   تا   یاسیس  ی رهبر  ت یموقع  در   هم  صدر   یآقا .  دارم  قبول

  اگر.  بود  اآلن  از  بهتر  عراق   تیوضع  موقع  آن   اتفاقا.  ماند  شهادت

 دش یشه  ها  نی هم   اآلن  شد ینم   دیشه  و   ماند یم  م یحک  باقر  دیس

 را   یخوئ  یآقا  پسر   السالم هیعل  ی عل  امام  حرم   در  نهایا.  کردندیم

 .کشتند

 کا یآمر  و  سیانگل  به  وابسته  حتماًاین ها که شما می گوئید  :زورق 

 .هستند

 کته   انتدآمتده  رونیب  این هتا  دل  از  گروه  نیچنتد  اآلن  تتا  : وران یرو

  عراق  کته  یزمتان.  هستتتتنتد  یبیغر  و  بیتعج  یانحراف  یهتاانیتجر

.  شتتوند انیجراین    وارد  همه  هایحزب: گفت صتتدام کرد ستتقو 

 ی م یعظ ۀفتن عراق  در.  استتت بعث حزب از انیجراین    از  یبخشتت

 .است  افتاده اتفاق
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از نظر مقابله   کا یآمر  ت یاولو  اآلن  م یالرحالرحمناهللبسم   :وران ی رو 

  ران یا  منطقه   سطح   در .  است  ه یروس  و   نیچ سیاسی در سطح جهان  

 مطرح   و  شرایط منطقه ای و مداخالت آمریکا  خوردن   هم   بر.  است

 از   ی مسائل  و   شمیابر  راه   به   که   راه  کی  و  کمربند   ک ی  طرح   کردن

 سفر .  شود  امن   نا   منطقه   ن یا  که   شده   سبب  پردازد یم  ل یقب  نیا

 دانست ینم   او.  بود  شده  ی زیربرنامه  هیروس  به  قبل   از  خان  عمران

 شد  جنگ که ن یا رغمبه. شودیم جنگبین روسیه و اوکراین  که

 د یشد  واکنش  جهینت  در.  داد  انجام   خودش  زمان   در   را  سفر  نیا

 با   هند  ارتبا    نوع.  داشت  بر   در  کار   نیا  به   نسبت  را  غرب  و  کایآمر

 نه یزم  نیا  در است که    ی گر ید  مورد  یحاتیتسل  ی هادیخر  و   هیروس

 شهباز   یآقا  آمدن  و  پاکستان   ریوز  نخست  رییتغ.  استمطرح  

. کندینم   حاصل  یر ییتغ  نیچ  با  پاکستان  ارتبا   نوع  در   یشر

 و   نی چ  حاتیتسل  دیخر  یبرا  پاکستان  که  نیا  ل یدل  به   چرا؟

 کاین منطقه شاهدی  در   ما   لذا.  است  کرده  اقدام  ی نیچ  ی هامایهواپ

 را   یرامونیپ  طیمح  کند یم  تالش   غرب   که   م یهست  ی چالش  ۀ مرحل

 و   هیروس  ران یا   یبرا  را   یی هادردسر.  کند  متشنج   و   امن   نا   ی حد  تا

 از  عبور   یبرا  هم   یمهم  اتفاقات   حال   ن ی ع  در.  کند  جادیا  ن یچ

 ی اجالس  م یتصم   ن یاول.  است  وقوع  حال   در   ها چالش  ن یا  از  ی برخ

 پول   و   صندوق   کی  جاد یا  شد   برگزار  کس یبر  عنوان  تحت   که

 شامل   که   بود  کس یبر  کشور 5  یمرکز   یها بانک  ی همکار  با   یمجاز

 پول  و   هند   هیروپ   درصد 10  روبل   درصد 20- 10  وآن ی  درصد 60

 ی برا  ییمبنا  کار  نیا  است  قرار.  است  لیبرز  و   یجنوب  یقایافر

 ۀاستفاد  و   ها ATm یبرا  ییهایطراح  یحت .  باشداقتصادی    تعامل

 به   گر ید  ی هاکشور  در   ها بانک  عابر   یعنی.  ردیبگ  صورت   یعمل
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 دیجد  پول  ینامگذار.  باشد  داشته  وجود  ی خارج  و  ی داخل  صورت

 ی برا  دیجد  یمبنا   تواندیم  گرید  ی هاارز  به  آن  لیتبد  زانیم  و

. است  شده  مشکل  دچار   دالر  اآلن.  باشد  یجهان  اقتصاد   در  تحول

 خودشان   ی هاپرداخت  که   رفتندیپذ  ییاروپا  یهاکشور  از  یبرخ

 . دهند انجام  روبل  با   هیروس  رابه

 ممکن   دالر  تی حاکم   انیپا.  اندنگرفته  می تصم   کنون  تا  هم  یبرخ

 ی برا  دالر  ۀمسلل.  انجامدیب  جنگ  یحت  وجهانی    تورم  به  است

 نه   میبگو  خواهمیم.  است  دیگر  مسائل  یل یخ  از  تریتیثیح  کایآمر

 تالش   بلکه   کند یم  یساز مشکل  ما   یرامونیپ  ط یمح  در   کا یآمر  تنها

 ت یموجود  از  دیجد  ی هاساختار  جادیا  با  هم   طرف  آن  در  کندیم

 یها مقاله  کمکم.  بزند  ضربه  مقابل  طرف  به  و  کرده  دفاع   خودش

 بروز   ی المللنی ب  سطح  در   دالر   ت ی حاکم   انیپا  مورد   در   هم   یادیز

 . کندیم  ظهور  و

 ن ی فلسط  در .  است  افتاده  ی دیجد  اتفاقات   حوزه  چند   در  :زاده کاظم 

 سقو    به   لیاسرائ  در   یائتالف  دولت .  است  شده   انجام  ات یعمل

 پاکستان   در .  است  گرفته   صورت   ی توافق  من ی  در .  است  شده  کینزد

 افغان  عنوان  تحت   ی اپروژه.  شد  زده   ن ی زم  خان   عمران   دولت 

 و   یاجتماع  یها رسانه  در   شدت  به  و  است  خورده  استارت  یهراس

. کنندیم  جادیا  تنش   طالبان  دولت  و  رانیا  نیب  ی رسم   ی هارسانه

کنند  حال  نیع  در می    ک یتحر  را  رانیا  میمق  یهاافغانتالش 

 کالً   ه یترک  که  نیا  و   عربستان  و  هیترک  یکینزد  بحث.  کنندیم

 یطرف  از.  کرد  عربستان  میتقدبست و  را  ی خاشقچ  جمال   ۀپروند
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 دارند  را   نفت   دی تول شیافزا  درخواست   عربستان  از   هاییکایآمر  هم 

 واقع  در .  خواهدیم  یی هاازاء  مابه   آن  مقابل   در   عربستان   که

 آن  اثرات  و  شده  تار   و  رهیت  شدت  به  داشت  وجود  که  یاندازچشم

است  .  است   گذاشته  بازار  بر  را  یابیارز  و  کوتاه  ی مرورخوب 

  نیا  به  تینها  در  و  میباش  داشته  هاحوزه  نیا  تکتک  از  یمختصر

 یدتهد  رانیاانقالب اسالمی    یبرا  ها رخداد  نیا  ا یآ  که  میبرس  جهینت

  است؟   فرصت   ای

موجود  :وران ی رو  گزارشات    یلیخ  رانیا  به  طالبان  نگاه  نوع  بنابر 

 ها گفتگو.  داندیم   خودش  گاههی تک  را  رانیاآنها  .  است  شده  متفاوت 

 یدلسوز   و   تیمی صم   و   تفاهم   از   یطیمح  در بین ماموران دولت ها  

. شودینم   دهید  تعارض   و   رقابت  و  تنش   چگاه یه .  ردیگیم  صورت 

 .است  ی مهم   ۀ نکت  خودش   نیا

 

 

 

 

 حوزه   می خواست  و   دیایب  طالبان  که  رفت افغانستان    از  کایآمر  

 ی همکار  ۀحوز  اآلن   اما.  ردیبگ  صورت  افغانستان  و  رانیا  ن یب  ینشت

 که   است  نیا  بر   تالش   لذا.  است  افتاده  اتفاق   طالبان  و  رانیا  نیب

 اتفاق   مشهد   در  که   آن چه .  کنند  لیتبد چالش  به  را  ی همکار  نیا
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 با  روابط خوبی  اآلن  رانیا.  بود  جهت   نیا   در   یتالش  نظرم  به  افتاد

 کشتممنوعیت    بحث  در  را  یدرخواست  رانیا.  دارد  طالبان

 خشخاش   کشت  ت یممنوع  دستور  طالبان   و  کرد   مطرح   خشخاش 

یک  .  داد  افغانستان  سراسر  در  را افغانستان  در  کشت خشخاش 

 ن یترعمدهتوطله غربی علیه امنیت اجتماعی در ایران و منطقه بود  

 تخت یپا  قندهار   رد یگیم  صورت   آن  در   خشخاش   کشت   که   ی جا

 درآمد   ۀعمد.  است  یمهم   یلیخ  یریگمی تصم   نیا.  هاستپشتون

 در  طالبان   اآلن.  است  بوده   اکیتر  صادرات  از  گذشته   در   طالبان 

 ی درست  مات یتصم  افغانستان  ی اسیس  و  ی اجتماع  ی فعل  تیموقع

 در   ی اجتماع  گاه یپا  و   ی درآمد   لحاظ   از  اگر   ی حت.  ردیگیم  دارد

 افتدیم  اتفاق از سوی غرب    آنچه   لذا .  باشد  خودش   ضرر   به   قندهار 

  ران یا  نیب  رابطه  یچگونگ.  است  رابطه  نی ا  بیتخر  جهت در  تالش

 طالبان   اوال.  است  یداستان  خودش   طالبان  با  یاسالم  یانقالب

 ر ییتغ  افغانستان  در   آن   رفتار   نوع  ظاهراً .  است  کرده  یاندازپوست

 به  دارد باطن  تغییر بر داللت ظاهر تغییر ن یا البته. است کرده دایپ

  اگر   اِال  و.  باشد  داشته  وجود  ییهاباور  ظاهر  نیا  پشت  دیبا  حال  هر

. ودشیم  چالش   دچار   جاجابه  رفتار   نیا   باشد  نکرده   رییتغ  هاباور

پشتون هانزدیک   که[  هاپشتون  و  هاکیتاج   و  انیعیش  با  رفتار  نوع

- 60 نیب طالبان تیمحبوب  اآلن اما ]هستند  تیجمع درصد 40 به

 گروه های   یۀبق   اندتوانسته  که   دهد یم  نشان  ن یا.  است  درصد 70

  و رانیا ن یب رابطه نوع  حال  هر  به. کنند  جذب   را ی قوم ای ی مذهب

 .است  گرفته  قرار  هدف اآلن  که   است  مهم  اریبس  افغانستان

 امور   سپردن  و  افغانستان  از   کا یآمر  خروج  زمان   به  من  :زاده کاظم 

 در   که  یمختلفهای    برداشت .  زنمیم  بک  فلش  طالبان  دست   به
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 ا یآ  که   شد   بحث  بار   کی  هم   جلسه   نیا  در   و   داشت  وجود  رانیا

 ؟   است  فرصت  ای  دیتهد  رانیا  یبرا  طالبان  به  قدرت  یواگذار

 همان   به  یمنته.  بود  خواهد  زادیتهد  رانیا  یبرا  گفتند  هایلیخ

 همان   به  میریبگ   را  طالبان  دیتهد  یجلو  میتوانست  ما   که  زانیم

  ران یا  یبرا  طالبان  که  نیا  به  بودند  دوخته  چشم  که  یکسان  زانیم

 یبرا  را  نهایا  که  نیا  یبرا  شدت   به  و  ناخرسندند  امروز   شود  چالش

 نظرم   به  افتاد؟  اتفاق  فرایند  نیا  چرا.  کنندیم  کار  کنند   چالش  ما

. شودیم  مربو   برجام  به  آنها   از  یکی  که  دارد  یخارج  یها عقبه

  یبرا  افغانستان  یساز چالش  نرسد  ای  برسد  جهینت  به   برجام  چه   اآلن

 که   دانندیم  چون  برسد   جه ینت  به  اگر.  است  فرصت   آنها  یبرا  رانیا

 از  ر یغ  یمناطق  دیبا  لذا  شودیم  تیتقو  منطقه   در  ایران  تیموقع

  به   لیاسرائ  دیتهد  از  رانیا  ذهن  تا  شود  چالش   رانیا  یبرا  منطقه

از نظر تحوالت سیاسی و   من   نظر   به .  شود  منحرف   گر ید  ی هاجا

 که   یلیدال  از  ی کی  دیشا.  است  کار  اول  افغانستان  اآلنامنیتی  

 در  خان   عمران  که   بود  ینقش  نشد  چالش  رانیا  یبرا  طالبان

 پاکستان و  طالبان  ارتبا    که  دانندیم  همه   چون .  کرد  فایا  پاکستان

 ی لیخ  آمده  کار  سر   پاکستان  در   اآلن  که   یشر  شهباز.  است  چگونه 

 ن یا  به  یسعود. است  یسعود  آدم   اصالً.  است  عربستان  به   لیمتما

 به   حتماً   پاکستان  نیبنابرا.  است  کینزد لیاسرائ  به  اآلن   که   یمعن

 است  یسعودمتمایل به    چون   یشر.  شودیم  تر  کینزد   لیاسرائ

 کایآمر  به  واقع  در .  شودیم  آب  دنیبا  دولت  با  او  روابط  یهاخی  حتماً 

 فقط   من .  کندیم   جادیاتهدید    رانیا  یبرا  و   شود یم  کینزد  هم 

 ما  چطور  که  کنم  یادآوری  را  ورانیرو  استاد  بحث  ۀعقب  خواستم

 فرایند  نیا  دارند  آنها   و   م یکن  لیتبد  فرصت  به   را  دیتهد  میتوانست
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 جاد یا  و  هایافغان  ی سازچالش  پروژه  آغاز  با.  کنندیم   معکوس  را

 یکی  که   آن  یها عقبه  تیتقو  و  افغانستان  و  رانیا  در روابط  تنش

 مسائل   نیا  از  ی جدا  را   پاکستان  من.  است  پاکستان   نهاآ  از

 .نمیبینم 

 

 در   یافغان  ونی لیم5  حضور   ی رو   عمدتاً   مهم   بحثیک    :وران ی رو 

 ند یگویم  کنندیم  نگاه   توطله   ی تلور  با  که  ها یبعض .  است  رانیا

 افغان  محمود   ه یصفو  دوره  ان یپا  در   اگر  و  ست ین  ی اتفاق  نهایا  حضور 

 حکومت   آنجا   در  هم   سال 8-7  و   گرفت   را  اصفهان   و   کرد   یکشلشکر

در  ونیلیم5  هاافغان   اآلن  کرد آدم   است  یکاف.  دارند  رانیا  نفر 

  ط یشرا  و   دهد  جهت   آنها   به  و   کند   جیبس  را  نهایا  که  باشد   یاده یا

.  دارد  ی اد یز  مشکالت  ی تلور  نیا  من   نظر  به .  بزند  هم   بر  را  رانیا

 لشکر.  اندآورده  پناه   نجایا  به   و  هستند   عهیش  ها افغان  نیا  از  یبخش

-2  دیشا  ما.  دادند   دیشه  های رانیا  برابر  دو  هیسور  در   ونیفاطم 

 نفر   هزار 7  به   کینزد  ها افغان  ی ول  مینداد  د یشه  شتریب  نفر   هزار 3

 درست   میکن  نگاه  چشم  کی  با   را  هایافغان  ۀ هم   که  نیا.  دادند  دیشه

. اندداشته  حضور  رانیا  در   شی پ  سال  یس   از  شیب  از  نهایا.  ستین

 وارد  ی زیربرنامه  با   که   هستند   ی ابالقوه  لشکر  که   نیا  به   کردن   نگاه

 که   ی مورد  نشده  ثابت   اآلن   تا .  ندارد  شاخص  ی لیخ  اندشده   رانیا
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 کار   کی  عمدتاً .  است  بوده  ی التیتشک  کار  کی  افتاد  اتفاق   مشهد  در

  و   رانیا  نیب  ۀ رابط  بحث  کنمیم  فکر  من   لذا.  است  بوده  یفرد

 ی تجار  تبادل   یبرا .  است  ده یرس  ی خوب  اریبس  ی هاجا  به  افغانستان

 هرات   تا  یرانیا   یها ون یکام  اآلن.  اندکرده  باز  را  مرز   کل  باًیتقر

 آنجا   در  کاال  نیبهتر  باًیتقر.  دهندیم  لیتحو  کاال  آنجا  در  و  روندیم

 ۀ رابط.  دارد  افغانستان  ی در اژهیو  گاهیجا  و   است  یرانیا  یها کاال

 تا   5/2  ن یب  که  است  افغانستان  و   ن یچ  با  عراق   از  بعد  رانیا  ی تجار

 ی هایتلور  نی ا  لذا.  میدار  افغانستان  به  صادرات  دالر   ارد یلیم3

 حضور   با   که   کرده   دا یپ  ینقش  افغانستان  که   ن یا  ۀدربار  توطله 

 یدرست  حرف  من  نظر   به   بکشند  چالش  به  درون  از  را  رانیا  ها افغان 

 از   بعد   متأسفانه  که   است   رانیا  ه یعل  یروان  جنگ   شتریب.  ستین

 . شد  اد یز  یلیخ یمجاز  ی فضا  در   مشهد  حوادث

 ی اسالم  یجمهور  که  یاستیس  کنمیم  تصور.  ندارم  قبول  یلیخ  من

 ۀرابط   حفظ  یبرا   تالش  و  گرفت  شیپ  در  مسلله  نیا  از  عبور  یبرا

 .بود  درست   اریبس  افغانستان  و  رانیا  ن یب  مثبت

 اقدام   حاصل  را  آن  ما   اگر   افتدیم  اتفاق  که   یی هاکار   :زاده کاظم 

 فرد   که   میباش  داشته  انتظار   د یبا  صورت  ن یا  در   میبدان  یفرد

 ا یآ  ؟  است  طورنی هم   واقعاً  ایآ.  شود  تمام  ماجرا  و  شده  بازداشت

 دایپ  ادامه  اگر  اما .  است  یفرد   بله  شود   تمام   اگر  شد؟   خواهد   تمام 

 ی فرد ظرفیت    از  خارج   کرد   خواهد  دایپ  ادامه  من   نظر   به  که   کند

 حاصل  و  ریزنج  کی  یهاحلقه  افتدیم   که  یاتفاقات  نیا.  است

 کار   در  هم  یگر ید  ی هاحلقه  قطعاً   نیبنابرا.  است  فکر  یها اتاق
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 عرصه  کی در  فقط توانینم توطله  نیا  با مقابله یبرا. بود خواهد

.  شود  انجام  متفاوت  یها عرصه  در  متفاوت  یهاکار  دیبا.  کرد  کار

مورد حادثه شُکر  را  خدا.   میدار  ازین   نهاد  کی  به  ما  واقع  در در 

 چون.  دش  افشا  عیسرو    دندیجنب  مسلوالن  عیسرتروریستی مشهد  

 یافشا  پروژه  و  توطله  کی  کردن  یخنث  یبرا  راه  نیبهتر  معموالً

 کنند   فایا  نقش  بناست   که  ی مخاطبان  ۀ هم   دیکن  افشا  اگر.  است  آن

 ن یا  رسانه  اآلن.  شودیم  جادیا  دیترد  آنها  در   و  فهمندیم  را  ماجرا

. میکرد  هم   ییهاغفلت  ما   اما .  دهدیم  انجام  شدت   به  و   کرده  را  کار

 و   انیاروپائ.  کردندیم   پهن  قرمز  فرش   آوارگان   یبرا  گذشته   در

 چالش   خودشان  یبرا  دندید  بعداً.  کردند  را  کار   نیا  ها ییکایآمر

 از  ی لیخ  در .  دادند  انجام   ییهایریسختگ  آن   از  بعد.  شودیم

 را  قدرت  و  کردند  رشد   یافراط  راست   احزاب  فرانسه  مثل   هاکشور

 .  است  مهاجران  آنها  موضوعات  از   یکی.  گرفتند  دست  به

 

 چکار  آنها.  شوندیم  د یتهد  و   چالش  ما  ی برا  مهاجران  ندیگویم

 آنها .  کنندیم  نیگلچ  را  آنها  ا ی  رندیپذینم   را  مهاجران  ا ی  کنند؟یم

. کنندیم  نگاه  فرصت   ۀدید  به.  رندیپذیم   را  خورندیم  درد  به  که

 گردن   به   را  آن  ۀنیهز  و   زنند یم  ی اردوگاه   مرز   لب   در   تاًینها  ای

 میداد  اسکان  را  نهایا  ما   ندیگویم.  اندازندیم  ی المللنی ب  یهانهاد
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. کرد  هیسور  مهاجران  ی برا  ه یترک  که   یکار .  دی بده   شما   را  آن  پول

 و   فتند یب  راه  آنجا  از  نفر   ونیلیم5 دیبا  چرا. مینکرد  را  ها کار  ن یا  ما

 دیبا  شما   م؟یشو  متوجه   ما  تازه   و  شوند  عی توز  و  ندیایب  را  ریمس  نیا

  با   دولت  رانیا  در   یاقتصاد  لحاظ   به.  دیکن   صادر  کارت  نهایا  یبرا

  اآلن .  برد  راباال  کارگر   ۀنیهز  درصد50  امسال  مشکل  همه   نیا  وجود

 د یدار  کار   یروی ن  ونیلیم5  نجایا  در   شما.  رفت  باال  دوباره  هامتیق

 در   روزید.  دیبده   کار   جواز   نهایا  به.  یکن  استفاده  آنها  از  حداقل

 م یهست  کارگر دنبال  به ما  ندیگویم کاران از یپ که  میداشت هاخبر

 برود   دستمان  از   فصل  و  رود  شی پ  بیترت  نیا  به  اگر.  ستین  یول

 با.  بود  آمده  هاخبر  در  نیا.  داشت  میخواه   ازیپ  مشکل  ندهیآ  سال

 را  آنها  و  لیتبد  فرصت  رابه  دیتهد  کار   یرو ین  همه   ن یا  یده سامان

 کار   حساب  باشد  دولت   دست  نهایا  حقوق   ی وقت.  دیکن  سامان دهی 

 . دیآیم  دستبه  

 میدانینم   ما  افغانستان  در  یفرهنگ  ی هاکار  انجام  ۀنیزم  در  :ی اشعر 

 فعال   یپلماسید   ما امیا  نیا  در  که   نیا  اجماال.  کند یم  چکار  دولت

 .  میدار  افغانستان  با

باید    کردند  اشاره  زادهکاظم  ی آقا  که   طورهمان ارتبا    در این 

 نقش  توانندیم  که  ی مختلف ی هانهاد و  شود  یتعر  نظام ۀ مجموع

 حال   هر  به .  کنند  فا یا  افغانستان  در  را  ی ترفعال  نقش   کنند    فایا

 ن یا  ما  دییبگو  شما  که  ستین  یکیمکان  ۀ جامع  کی  یانسان  ۀجامع

 با   ی تداخل  چ یه  نهایا  و   م ینیچیم  آنجا   را  عده   آن   و   نجایا  را   عده

افغانستان   از   یاد یز  ت یجمع  باالخره.  ندارند  گر یهمد  مردم 
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 از ی بعض  و  کنندیم آمد  و  رفت به ایران   که  است  ی ادیز ی هاسال

 ی لیخ  یهاروین  و  هاطلبه  ما.  هستند  یخوب   یلیخ  یهاآدم  آنها

 آنها   ن یب  در   هم  قانون شکن   ی هاآدم  جوامع  ۀ هم  مثل .  میدار  یخوب

 آن ی رو  دیبا ی اسالم ی جمهور که  مسائلی از  یکی نیبنابرا. میدار

 تا  است  افغانستان  مردم  نیب  یمل  ییهمگرا حس  جادیا  کند  دیتأک

 کشور  در.  نکنند  فرار   مختل   یها جا  به  یاحادثه  ن یترکوچک  با

  ران یا در جنگ دوران در. کنند فایا نقشبه نفع آن  و بمانند خود

 که  جنگ   امیا  در .  داشتند  حضور   ش ی ب  کما  مردم .  فتادین  اتفاق   نیا

 ی ول  زد یم  موشکعراق به  دزفول    رفتمیم  دزفول   به  ی گاه   من

 بودند  کرده   هیتعب   را  یی هانیرزمیز.  خوردندینم   تکان   شهر  از   مردم

 مردم  یفرهنگ  ت یتقو گرید بحث کی. کردندیم  یزندگ آنجا در و

 آنجا  در  میبتوان  ما   که  نیا  یعنی.  است  مختل   طرق  به  افغانستان

 .  میکن  جادیابه نفع آگاهی و آزادی مردم افغانستان    را   ییهارسانه

 که  کردم یم  اصرار  قدس   آستان   به   بودم  ارشاد   در   که   ی زمان  من 

. دیندازیب راه یخبرگزار   و دیبزن چاپخانه   کی و  دیبرو آنجا به  شما

 شتر یب  ما  اما  بکنند  را  هاکار  ن یا  که  شدیم .  دیندازیب  راه  روزنامه  کی

.  میکرد  یدگیرس  افغانستان  مردم  یزندگ  یک یزیف  یهاجنبه  به

 برطرف برای آنها    را  لیقب  نیا  از  یمشکالت  و  میساخت  خانه  آنها  یبرا

ها.  میکرد حقیقت .  کردند  یفرهنگ   کارو   آمدند  غربی  در  یعنی 

کار فرهنگی بصورت   ما   که  میگوینم   البتهتهاجم فرهنگی کردند.

خواهانه    افراد  از  ی لیخ  اآلن   حال   هر   به .  مینکرد   اصالً خیر 

 ن یا  منتها .  کنندیم  ی فرهنگ  کار   دارند  و   هستند  رابط  ستانیافغان



 

83 - 84مجله فرهنگ اسالمی / شماره  40  

 ریتأث گر ید کشور ی رو بخواهد  ی کشور هر   که  است  یجهان  ۀتجرب

  دانشگاه  اآلن.  کند  تیترب  را  آنها  یها نخبه  کندیم  یسع  بگذارد

 در  سوم  جهان  از  که  ینیگز  نخبه  ست؟یچ   کارش  روتیب  ییکایآمر

 روند یم  آنجا   به   آنها   ست؟ یچ  ردیگیم  صورت   س یانگل  و   کایآمر

 آن  ۀنمون.  گردندیبرم  خودشان  کشور  به  بعد  خوانندیم  درس

 هم   طرف  آن  از.  بودند  افغانستان  نی هم   در  که  یجمهور  یرؤسا

  در   افغانستان  فرهنگ   ریوز  یکرزا  زمان  در   که  دیهست  انیجر  در

.  است  بوده  تهران  دانشگاه  در   یدیشه  دکتر  شاگرد  ییدانشجو  زمان

و   به  نسبت   یخاطر  تعلق  لیدل  ن یهم   به   بزرگان  و  رانیا  اسالم 

 .  شتدا  رانیا  اسالم و   ادب  و   فرهنگ

صرفا خدمات معیشتی به آنها   که  نیا  ی جا  به   میبگو  خواهمیم

به   میبخواه   اگرارائه شود خدمات علمی و فرهنگی نیز ارائه شود  

 که   هست  ییهازمیمکان  میکن  کار  افغانستاناسالمی در  فرهنگ  نفع

 آنها  نخبگان  با  و  کنند   ییشناسا  قم   هیعلم   حوزه  و  هادانشگاه  دیبا

 یفرهنگ  و   یاسیس  لحاظ   به   توانندیم  نهایا.  باشند  داشته  ارتبا  

 مردم  توده  یبرا   که   میندار  ه یسرما  قدر  آن   ما .  باشند  گذار   اثر

 ی رو  من   نظر  به   ی ول.  میکن  ریدا  دانشگاه  و   مدرسه  افغانستان

 . کرد  کار  توانیم   هانخبه

از   که  یکساننیز  و   افغانستان  ۀجامع   در   که   یمسائل  از  یکی  :زورق 

 یها بچه  لیتحص   ۀ مسلل  دارد   وجود  هستند  رانیا  درافغانستان  

 آنها  از   ی بعض .  ستین  ی کاف  ی ول  شده  ییکارها   ظاهراً   البته .  آنهاست

. اندآمده  یمدرک  چ ی ه   بدون   آنها  از   یبعض .  ندارند  ت یهو  اوراق  ی حت
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 نخبگان  خود  کمک  با.  بشود  نهایا  التی تحص   یبرا  یفکر  دیبا

برایاسالم  مات ی تعل  جامع  مدارس  یرانیا  و  یافغانستان  ی 

 شده   سیتأس  کشور   یشرق  یهاقسمت  در   بخصوص  های افغانستان

 آنها   به  دارند  یبد   یمال   وضع   اگر .  شود  یدگ یرس  آنها   ماتیتعل  به   و

که می توانند   د یآیم  رونیب  یادیز  ی هاروین  آنها   نیب  از.  شود  کمک

 . به اسالم و افغانستان خدمت کنند

 موقع   در   و  شوندیم  سپردهدل    بشود  یلطف  محروم   طبقات   به  یوقت

اسالم    خودش  از  دفاع   آن   از  ر یغ.  دهندیم  هم   را  جانشانبرای 

به   مقابل   در   یکش یم  را   آنها  ناز   هرچه   که  هستند   یاشراف  ی هابچه

 در   آزاد  دانشگاه  اگر   که  نیا  گر ید  ۀمسلل .  زنندیم  لگد شما  

 ت یترب  کادربرای اداره امور مردم افغانستان    و  بزند  شعبه  افغانستان

 کند  جاد یا  مجهزی  ساختمان   آنجا   در   بتواند  اگر .  است  خوب   کند

 هم   مدرک   به دانش آموختگان  آنجا   علوم  وزارت   ی هماهنگ  با   و

 کتابخانه   با  ما  یمل  ۀکتابخان  اگر.  است  یگر ید  مثبت  اقدام  بدهند

 را   آنها علمی    منابع  فرستادن  با  و   کند  برقرار  رابطه  افغانستان  یمل

 تواندیم  کار   یل یخخوب    کتاب     کار مناسبی است    کنند   تیتقو

 ی مل  ۀکتابخان  آنها  یبرا  رانیا  ندارند  کتابخانه  اگر.  بکند  همه جا  در

 مثالً   ای.  بود  خواهد  ی خوب  اقدام  نیا  کند   اهدا  آنها  به   کتاب  و  بسازد

چاپ   افغانستان  خاص   اطالعات   ا ی  هانیک  ی ها روزنامه روزنامه 

 را  ی کمک  هر  است  کشورداری  موضع   در  طالبان   چون   اآلن.  کنند

دارد  کشور   ی برا  یت یامن  و   مدت   دراز   اثر   اقدامات   نیا.  نیالز 

یعنی    شودیم  عمل  دارد  آن  برعکس  متأسفانه  که  داردافغانستان  
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است گرفته  قرار  غرب  فرهنگی  حمله  آماج  افغانستان  . کشور 

اسالمی   که   ییهاروزنامه  و   مجالت انقالب  و  اسالم  علیه 

 فروش  به  و  شودیم  برده  کابل  به  باال  راژیت   با  کنندیم  یخوانمخال 

 میدا  و   هستند   ی ناراض   از پیروزی اسالم  که  ی مجالت  نی هم .  رسدیم

 مطبوعاتی   اما.  رودیم  فروش  و  شودیم  برده  آنجا  به  زنندیم  نق

 ویا کمرنگ می باشد..  ستین  آنجا در   است  اسالم   مدافع  که

 کی  ما   ی هارسانه  ۀ هم   باًیتقر  باشدکه  لی دل   نیا  به  دیشا  :ی اشعر 

  یدسترس  قابل  شانیهاتیسا  یرو  شب  12  بعدازساعت  قهیدق

 .هستند

 م یکن  م یتعل  می خواه یم  ما   که   است   وقت  ک ی.  است  درست  :زورق 

 رندهیگ  ام یپ  می تعل  در.  میکن  غیتبل  میخواه یم  که  است  وقت  کی  و

 کس   هر  و  می گذاریم  تیسا  یرو.  رودیم  دهنده امیپ  سراغ  به

 رنده یگ  امیپ  سراغ  به   دهندهامیپ  غ یتبل  در.  کندیم   مراجعه  خواست

 .رودیم

 م یبخواه   ما  که  ن یا  یبرا  هم  آنها  که  است  نیا  منظورم  :ی اشعر 

 میتوانیم  ما   ن یبنابرا.  رندیگیم  سخت  میببر  آنجا  به   کتاب

 . میکن  غیتبل را  ییهاتیسا

 ی هاروزنامه  آنجا  در   اطالعات  ای  هانیک  است  نیا  عرضم  :زورق 

 افغانستان  دولت  با.  کنند  سیتأس  کابل  خود  در  را  افغانستان  خاص

 آنها   خاص  روزنامه  و   کنند  درست   چاپخانه  آنجا  در  و  ببندند  قرارداد

 .باشند  یافغانستان  همه   هیریتحر  لت یه . کنند  منتشر
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 خود   که  است  نیا  راه  نیبهتر.  دهندینم   اجازه  شاید  :ی اشعر 

 هم   رانیا  و  کنند  شروع  دارند  شیگرا  اسالم  به   کهافغانستانی هائی  

 .کند  یبانیپشت

 افغانستانافغانستان در دست مردم    که   است  ن یا  کار  نیبهتر   :زورق 

 ۀ هم   یول.  میکن  کمک   ما   دادند  انجام  آنها  اگر  یعنی اینکه.  باشد

 کنم یم  فکر.  گذاشت   کنار   راراهی  دینبا  نرفته .  رفت  د یبا  را  ها راه 

امنیت   آنها  یبرا  که   یاقدام  از  که   است  یطیشرا  در  افغانستان  اآلن

 آنجا  در   باشد   حاضر  رانیا  اگر  مثالً .  کندیم   استقبال   اورد یب  و آزادی

کمی باید .  کنندیم   استقبال  کند   سیتأس  یمل  ۀ کتابخان  آنها  یبرا

به ویژگی های جامعه شناختی توجه کرد و در پویش های فرهنگی 

به  و  آورد  یاد  فرا  را  افغانستان  در  اسالم  پیروزی  راه  پیشتازان 

 ییهاکتاب  مهم  یولشخصیت های سیاسی آنها احترام گذاشت  

 حال   هر  به .  محتواست  مهم .  دی ده یم  قرار  ها قفسه  در   شما   که   است

به نفع   ی فرهنگ  نظر  از  هم  ییهاکار  دیبا  یاقتصاد   روابط  کنار  در

 .  بشودمردم افغانستان  

 عدم   ی رأ  و  ضاحیاست  بحث   خان  عمران  یآقادر پاکستان    :وران ی رو 

 که  خواسته   من  از   غرب   گفت   و  کرد مطرح    ی اسیس  را   اعتماد

. نبودم  همراه  من   و  باشم آمریکا    همراه  نیاوکرا  جنگ   دربحث

 ی سفر  که   نیا   لیدل  به  اما .  گفتم  هم  مانندهینما  به   و   بودم  ممتنع 

 یعلن را نهایا. کنند  ه یتنب  را من  خواهند یم نهایا داشتم مسکو  به

برای ما روشن   دارد  تیواقع  چقدر   مسلله  نیا  ایآ  که  نیا  حال.  گفت

. کندیم   جادیا  را   ی متفاوت  ژ یپرست  خودش   ی برا  کار   نیا  با   اما .  ستین

 من   نظر   به   شود  یمعرف  ییکایآمر  ضدکامال    خان   عمران   که   نیا
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با   غربدر  که  نیا.  باشد  تیواقع  از  یبخش  که   ستین  معلومچندان  

 هم   آنها  نوکر  اگر  ی حت  است   درست  کنندیم  برخورد  عوامل خود

 کایآمر  هیعل  خان  عمران  که   ی تظاهرات  می بگو  خواهمیم یول.  باشد

 در   کایآمر  بر  مرگ   شعار  باًیتقر  که  شد  نیا  به  منجر  انداخت  راه

 پاکستان   در  که  است   تیواقع  از  یبخش  نیا.  کرد  دایپ  رواج  پاکستان

 شتر یب  و  کرده  کم   را  فشار  کا یآمر  یمقدار  راًیاخ.  است  شده  آشکار

 رابا  خودش روابط  هم  پاکستان . استکلنجار رفتن  سرگرم  هند  با

 ی تجار  ۀمنطق  پاکستان  شمال  در  نیچ.  است  کرده   یتعر  نیچ

 دالر  ارد یلیم  هاگواترده  در .  است  کرده  ی گذارهیسرما  و   یتعر

 ی جنگ  ی هامای هواپ  فروش   ۀ مرحل  به  اآلن.  است  کرده  یگذارهیسرما

 که   دهدیم  نشانرخداد    نیا.  است  دهیرس  پاکستان  به  ینیچ

 ی ادیز  تی اهم   تحول  نیا.  است  افتاده  اتفاق   پاکستان  در  یتحول

 کرده   یتعر  ن ی چ  راهبرد   کمربند   در  را  خودش   پاکستان.  دارد

 پاکستان   از  شمیابر  جاده  ی نیزم  ی هاراه  از   تا   سه   ای  دو.  است

 تا   پنج   که  اندکرده   یتعر  شمیابر  جاده  یبرا   ریمس  هفت.  گذردیم

از بعد   مسلله  نیا  در  لذا.  است  ییایدر  آن  یتا   دو  و  ینیزم  آنها  از

چین   المللی  بین   غرب   دیشا.  است  مهم  پاکستان  نقشتجارت 

. است  رفتهچین    طرف  به  حد  از  شیب  پاکستان   کند یم  احساس

خود    یاگونه  به  را  آن   کندیم  تالش  کنترل  حوزه  سوی   باز به 

 را   ارتبا    نیشتریب   یشر  ۀخانواد.  دهد  قرار   کنترل  تحت  و  گرداند

 در   شد   قرار  شد  محکوم    ینوازشر  که  یزمان.  دارند  عربستان  با

 و   ماند  عربستان  در  سال  هفت  حدود   شانیا.  بماند  دیتبع  در   اضیر

  پاکستانشرایط    اآلن  البته.  شد  ریوز  نخست  دوباره  و  برگشت  بعد

 توانستیم  ریوز  نخست  قبالً.  است  کرده  فرق   قبل   به  نسبت
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 در   یحت.  است  شده  ادیز  ی لیخ  تکثر   اآلن.  ردیبگ  ی ادیز  ماتیتصم 

به نفع   رو ین  اعزام  با   پاکستان   که   نداد   اجازه   پارلمان   من ی  جنگ 

  بازنشسته  افراد  ی ول.  باشد  داشته   مشارکتغرب و علیه مردم یمن  

سعودی    پاکستان   ییهوا  یروین ائتالف  نظام   – بهاردوگاههای 

 عربستان  از  دالر  هزار30  پرواز  یسورت  هر   و  اندرفتهصهیونیستی  

 با   ی رسم   صورت  به   اما.  اندکرده  شرکت  بمباران  در   و   گرفته  پول

 حال هر   به . است فتادهین اتفاق  ی همکار  چگونه یه   پاکستان دولت

. دارد  قرار  ی مهم   ی اسیس  مقطع   در   اآلن  پاکستان   من   تصور   به

 و  پاکستان  نی ب  اآلن  تا.  دارد  تی اهم   آنها  یبرا  مانی پ  هم  انتخاب

 ی برا  غرب  که  است  نیا  یبرا  دیشا.  است  شده  یی هاکار  نیچ

 . است  شده   معادله  وارد  روابط پاکستانمهار

 به    یشر  شهباز  ۀخانواد  که   است   نیا  افتاده   اتفاق   اآلن  که   آنچه

 خان  عمران  که  ی حال  در.  هستند  معروف  غرب  و  عربستان  با  ارتبا 

 من   تصور   لذا.  داشت  ه یروس  و  ن یچ  با  میمستق   ارتبا    و   یمل  ژست

 پاکستان   مهار  چارچوب  در   را  افتدیم  اتفاق   آنچه  که   است  نیا

 مرزش   و   حد  که  ی معن  نیا  به  مهار .  کرد   یتعر  توانیم   غرب  توسط

روابط     یبازتعر  دنبال   به   نهایا.  کند  کنترل  رانیا  و   ن یچ  با  را

 . هستند  پاکستان   خارجی

 شدت   به  شانیا  ظاهراً  دمید  خان   عمران  از  من   که  یتیتوئ  :ی اشعر 

 معتقد.  شود  برگزار  پاکستان  در  زودرس   انتخابات  که   است  تالش  در

 . کرد  خواهد  فرق  کالً  جهینت  شود  برگزار  اگر  است
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 گونه   نیاالزاما    اما   هست  خان  عمران  خود  یادعا  نیا  البته  :وران ی رو 

 اما .  آورد  را مجلس  ی کرس  325 از  اعتماد   ی رأ  180  شانیا.  ستین

  از   اآلن.  هستند  انصاف  حزب  جزء  آنها  از   تا  110  که  است  جالب

. اندشده  جدا  هم  آن  نیمتحد.  دادند  استعفا  نفر  ده  انصاف  حزب 

 تا   را  طیشرا  راًی اخ  که   دارد  وجود   آنها  عملکرد  ی رو  یادیز  انتقاد

 شهباز  یآقا.  داردهم    یطرفداران  البته.  است   کرده  یاسیس  یحد

  شده   انتخاب  هم  مردم  طرف  از  و  بوده  پنجاب  ریوز  نخست   یشر

 خان   عمران.  دارند  ییهاگاهیپا  پاکستان  در   نهایا  از  هرکدام .  است

 ا ی پشتون ریوز نخست  که  ست ین معمول پاکستان  در . بود پشتون

  ۀخانواد.  باشد  سِند   از  ا ی  پنجاب  از  که   است  ن یا  معمول.  باشد  بلوچ

نخبگان سیاسی    ی ول.  هستند  سِند   از   بوتو  پنجاب   از   اکثراسایر 

 پاکستان   تمرکز  ۀنقط   و  دارد   را  ت یجمع  نیشتریب  پنجاب .  هستند

 .است

  سر  عربستان  بخصوص   متحدانش  و  کایآمر  که  یکار  : زاده کاظم 

 ی عبدالمهد   عادل  سر   که   بود  ی کار   همان  ه یشب  آوردند  خان   عمران

 لبنان  در  ابید  حسان   آن  از   بعدنیز  و  یر یحر  سعد  سر   و  عراق  در

 .آوردند

 .آوردند بوتو   ری نظیب  سر  هم بدتر از آن را    آن  از  قبل  :زورق 

 متفاوت   نهایا  با   یمقدار  بسترش   البته شرایط سیاسی و: زاده کاظم 

 تبار   و  سنخ  کی   از  باًیتقر  شد  انجام  که  یکار  دو  نیا  یول.  بود

با [ا  ه اعتراض  ی وقت  یعبدالمهد   عادل  زمان  عراق  در .  هستند

 که  بود  ی زمان  درست   گرفت   شکل   شانی ا  ه یعل  ]دالرهای سعودی 
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 ی راه   هاکشور  ۀهم .  شدیم  برگزار  ملل  سازمان  ۀساالن  نشست

 با   هم   ترامپ  چون.  کنند  دارید  ترامپ  با که  شدندیم  ملل  سازمان

مخال   عبدالمهدی  عادل    نیبنابرا.  نداد  مالقات  اجازه  بود  عادل 

عراق .رفت  پکن  به   موقع  همان   عمداًعبدالمهدی   و   وچین 

 از  بعد  هفته   کی .  کردند  تفاهم  هم  با  و  بستند  قرارداد  اردیلیم450

 در   که  گرفت   صورت  شانیا  هیعل  ی ساختگ  اعتراضات  او  برگشت

 ن یهم   ه یشب  هم  خان  عمران  ی آقا.  دیانجام  او  یبرکنار   به  تینها

.  دینَبُر  غرب  از  گرچه  شد  کینزد  هیروس  و   نیچ  به.  داد  انجام  را  کار

 نها یا  از  قبل .  دند ینتاب  بر  آنها   منتها .  کند  برقرار   توازن  کرد  یسع

 انیبوب  ریجزا  که  کرد  امضا  نی چ  با  یاردیلیم50  قرارداد  تیکو  ریام

 ریام  ی وقت.  کنند  ی گذارهیسرما  ارد یلیم50  آنها   تا   بدهد   ن یچ  به  را

 ی موقع  و   رفت  ترامپ   دستور   به   کا یآمر  ر یسف  فرودگاه  در   برگشت

 لغو   را قرارداد جا   نی هم   د یبا گفت آمد نییپا ما یهواپ  از شانیا که

 شکل   ن ی هم   به  ماجرا   هم   لبنان   در.  کرد  لغو   را  قرارداد  هم  او.  یکن

 ۀ افتی  پرورش  باالخره  خان  عمران  مثل  هم  ی ریحر  سعد.  شد  شروع

 شیبرا  که   یتی مسلول  و  فه یوظ  آن   طبق  نتوانست  منتها .  بود  غرب

 اب ید  حسان  بعد.  گذاشتند  کنار  را  او  لذا   کند    یباز   بود  شده   یتعر

اقتصادی    وانست ت  او.  آمد  جهینت  در   و   کند  مهار   را   لبنانشرایط 

 ی خوب  عملکرد   عمران خان   ندیگویم  اآلن.  زدند  هم   را  او  رآبیز

  در.  دارد  وجود  تورم  درصد12  درپاکستانندیگویم.  نداشت

 مثل   ی کشور  در  خورده  هم  به   کرونا   از  بعد  ایدن  اقتصاد   که  یطیشرا

 هم   خوب   اتفاقا  ست ین  که   ی بد  ۀکارنام  تورم  درصد 12  پاکستان

  ی قربان  او  واقع  در.  است  خان  عمران  تی موفق  ۀنشان  نیا.  هست

 ی ریحر  سعد  و   عراق  در  یعبدالمهد  عادل  که  شد  ییویسنار  همان
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 در   که  یی هاماجرا  همان. شدند  آن  یقربان  لبنان  در   ابید  حسان   و

 فکر   من.  خورد  کلید  پاکستان  در  اآلن  خورد  رقم  کشور  دو  نیا

 ن یا  از  من .  شودیم   مربو   هم  من ی   به  ها بحث  نیا  ۀ عقب  کنمیم

. ستمین  نیخوشب  ی لیخ  گرفت   صورت   منی   در   که   ی توافق  به   بابت

 کنار   ی همزمان  اتفاقا .  است  عربستان  دیجد  ی باز  نیا  کنم یم  فکر

 ارتبا    هم  با  خان   عمران  گذاشتن  کنار  با  ربل  ربهعبد  گذاشتن

 ۀ آشفت   اوضاع  طرف  ک ی  از  خواهد یم  عربستان  کنم یم  فکر   که  دارد

 در   قدرت  رییتغ  با  احتماال   و  دهد   سامان و  سر   را  خودش  امر  تحت

 من ی  و  ما  یبرا  نهایا.  ردیبگ  بهره  هم   پاکستان  لیپتانس  از  پاکستان

 . ستین  ی خوب  ی هانشانه

 طیشرا  انتخابات  از   ماه   چند   گذشت   با هم    عراق   در ولی    :وران ی رو 

 تواندینم و هیچ حزب و گروهی    چکسیه.  است  شده  قفلسیاسی  

 وجود  عراق در  یاسیس انسداد کی واقعاً  اآلن. دهد ل یتشک نهیکاب

 در  بود   قرار  صدر.  ستین  آمدن  کوتاه  به  حاضر   هم  چکس یه .  دارد

 پارلمان را  سوم  کی  چون  آنها.  دهد  لیتشک  نه یکاب  یمشخص   مدت

به   و   داشتند  ار یاخت  در دولت   داشت    از ین  آراء  سوم   دو  تشکیل 

 سیرئ  اآلن.  داد  انصراف  جه ینت  درکابینه تشکیل دهد و  نتوانست

 هم   باز   ی ول  بکند   را  کار   نیا  که   کرده   مأمور  را   گروه دیگر   مجلس

 هم   باز.  است  شده  عوض   جا  فقط  دفعه  نیا.  است  داستان  همان

. دهد  انجام  یکار  تواندینم   و  داردپارلمان را  سوم  کی  این گروه

 مت یق  رفتن   باال  و  نیاوکرا  جنگ.  است  انسداددر شرایط    عراق   عمالً

استداد   قرار  فشار   تحت   را  عراق   مردم   ییغذا  مواد مردم .  ه 

 دستور  به  را  مرز.  دیکن  راباز  شلمچه  مرز  گفتند  کردند  تظاهرات

 بیس.  است  باز  کردستان   مرز.  بودند  بسته  ی کاظم   ی آقا  میمستق
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 که   رفت یم  طرف  آن   به   سِنت 25  مت یق   با   نجایاایران    از   ینیزم

 ی لیخ  ها کُرد انیجر  نیا در . بود دالر  کی د یرسیم بصره  به  یوقت

 اد یز  بصره  در   مردم  تظاهرات   بعد.  خوردندیم  نان  ها عهیش  قِبَل  از

 از  یپ  عراق   جنوب  در   شد   باز   یوقت.  کردند  باز  را  مرز   نیبنابرا.  شد

 . شد  اد یز  یپرورش  یماه  و   وهیم    ینیزم  بیس

 در   ی لیخ کار   نیا  که   دم ید  عراق   ی هاکانال  از   ی کی  گزارش در  من

  است  نیا  آن  یاس یس  یگذار  اثر.  است  بوده  گذار  اثر  مردم  یزندگ

عمل    که در  بینند   ی کاال  و  است  عراقمردم    پناهگاه  رانیامی 

 در   م یبگو  خواهمیم .  استامدادرسان    عراق   یفقرا  یبرا  یرانیا

 آمده  وجود  به  عراق   در   رانیا  ی برا  یوجاهت  تحوالت   ن یا  ۀجینت

 ر یز  را  وجاهت   نیا  که   نیا  ی برا  دارند  تی مأمور  هم  یاعده.  است

با [  هایباز  نیا  و   کنندیم  حملهایران    یکنسول   بهلذا    ببرند  سؤال

سعودی  که   طورهمان.  دارد  ادامه  همچنان   عراق  در   ]دالرهای 

 گفته  فدرال  دادگاه.  است  انسداد  هم   عراق  یاسیس  طیشرا  گفتم

 زمان   نیا  در  اگر.  باشد  داشته  یمشخص   زمان  دیبا  نهیکاب  لیتشک

 مجدد   انتخابات  و  شده  داده  انیپا  مجلس  نیاعمر  به  دیبا  نشد

 که  نیا لیدل به چرا؟ . بگذارد ر یتأث یمقدار دیشا نیا. شود برگزار

 ن ی هم .  اندداده   پول  شدند  انتخابات  وارد  که   ییهاگروه  حال  هر   به

 آورده   ی رأ  که   کرده  خرج   دالر   ارد یلیم  مین   به   کینزد  ی حلبوس  یآقا

 ها کُرد  شود  برگزار  مجلس  بود  قرار  که   یاجلسه  در.  است

 جمهور   سیرئ  یبارزان  مثالً  که  کردند  پاش  و  ختیر  دالر   ونیلیم90

 شده   مشکل   دچار  عراق   ی ها صحنه  ۀ هم   اآلن  حال   هر   به.  شود

 استعفا  نفر  دو.  داشت  کردستان   دمکرات  حزب   ی کرس32.  است
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 در   عمالً  عراق  یها کُرد   یکرس70  مجموع از.  شدند  تا30  که  دادد

 در   اما  دارند  را  یندگینما  نیشتریب  که  است  درست.  هستند  تیاقل

 دیکاند  صالح   بهرام  دارد  اصرار   که  یهنیم  ه یاتحاد  کردستان  ۀصحن

 در .  دیهست تا 70 از   تا30 شما.  دیستین  تیاکثر  شما  دیگویم  باشد

 عراق   دهدیم  نشان  نیا.  است  آمده  شیپ  یمشکالت  هم  هایسُن  نیب

 شده  ل یتبد  ها یغرب]سرویس های اطالعاتی    [یبرا  ی شگاه یآزما  به

  اندکشانده  دانی م  به  را   ی اخالق  و   یاسیس  ی کار  کثافت   جور   همه   که

 به کشور ورشکسته    کی  به  عراق.  کنندیم  خطا  و  آزمون  دارند  و

 . است  شده   لیتبد  معنا   تمام 

 و   ب یعج  ی هاکار  ی کاظم   ی آقا.  است  یخائن   آدم   هم   ریوز  نخست

 سرپرست  عنوان  به   اآلن  آقا   ن یا  که   ی حال  در .  دهدیم   انجام  یبیغر

 چون .  ندارد  را  ها کار  از   ی اریبس  ی برا  یریگمی تصم   حق .  است  دولت 

 حاتم .  کندیم  را  خودش   کار  دارد  یول.  ستین  یاصل  ریوز  نخست

 تا   بصره  از  که  کرده   امضا  یانامه  موافقت  مثالً .  کندیم  ییهایبخش

 ارد یلیم3  به  کینزد  که  شود  دهیکش  نفت  لوله  عقبه  تا  بعد  و  اردن

 اردن  به   را تاسیسات    نیا.  کند  نی تأمعراق    د یبا  را  آن   پول  هم   دالر

 به   هرکس  یول  نشده  شروعاین پروژه    هنوز  البته.  است  کرده  هیهد

این  ستین معلوم یعنی. کندیم متوق  را  پروژه نیا دیایب او یجا

 که  ن یا  ضمن .  ستین  خوب   عراق  طیشرا حال  هر   به .  یابد  ادامهکار

در   هم   کند  جور  و   جمع  را  اوضاع  بتواند  که   یبزرگ  آدم  متأسفانه

 ۀ جمع  نماز   که  شد  داده  شنهادیپ  از طرف بعضی.  ندارد  وجودعراق  

 ل یدل  به   داشتند؟  اصرار  آن  یبرگزار  یبرا  چرا.  شود  برگزار  کربال
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 تی مرجع  زبان   گر ید  نفر   ک ی  و  یی کربال  یعبدالول   خ یش  ی آقا  که   نیا

. ستیچ  یستانی س  یآقا   نظر  دندیفهم یم   مردم   حداقل.  هستند

 دست  از  را  نهیکاب  لیتشک  زمان  چون  فعالً   هم  صدر  مقتدا  یآقا

 تواند ینم  هم   او.  بکند  ی کار  بتواند  مقابل  طرف  تا   داد  انصراف  داده

 . بکند  یکار

 کند؟   ائتالف  یمالک  با  ستین  حاضرصدر  ایآ  :زورق 

 ی وطن  ائتالف  از  که   یی آقا  نی هم .  جاست  نی هم   مشکل  :وران ی رو 

 حاضر   چرا  بکنم  کار   ها یسُن  و   ها کُرد  با   حاضرم   من   که   زندیم  دم

 متأسفانه   که   است  سؤال  ک ی  خودش  نیا.  کند  کار  عهیش  با   ستین

 .ستین  آن  ی برا  یجواب  چ یه 

 موانع  یکسری  شود ینم   لیتشک  عراق  در  دولت  که  نیا  : زاده کاظم 

 نظر  به.  کردند  اشاره ها    آن   به   هم   ورانی رو  ی آقا  که  دارد  یداخل

 بعد   بخصوص  است   گذار  اثر  مقطع  نیا  در  که  ی زیچ  ینترمهم  من

 ی آقا  یریگکناره  یبرا  غربی  ۀاراد  که  است  نیا  نیاوکرا  جنگ  از

 وجود   باشد  آنها  یبرا  دیگری  اعتماد  قابل  ۀمُهر  که  یزمان  تا  یکاظم 

 منابع   دیبا.  شود  قطع  هیروس  گاز  و   نفت  است  قرار  اآلن.  ندارد

  و  ونزوئال  ران یا  مثل  یمختلف  ی هاویآلترنات.  باشد  آن  نیگزیجا

. مطلوب نیست  کا یآمر  ی برا  ونزوئال   و  رانیا.  دارد  وجود   عربستان

از .  خواهدیم  ازاء  به  ما.  است  گذاشته   شر   عربستان یکی 

تقاضاهای عربستان سعودی کمک به آنبرای خروج از تنگنای یمن 

. است  خورده   گره   جا   ن یهم  در  برجام   مشکل  قاًیدق  اآلناست  

 منطقه وجود حرکت های آزادی بخش در    سپاه  از   غرب  منظور
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. کردند  اضافه   نیاوکرا  جنگ   از   بعد  لیاسرائ  و   عربستان  را   نیا.  است

 ممکن   جنگ   نیا  گفتم   نیاوکرا  جنگ   مورد   در   باشد  ادتان ی  اگر

 افتاده  اتفاق   نیا  اآلن .  تحت تاثیر قرار دادند  را   برجام   بحث  است

 قابل   یها ویآلترنات  از  یکی  عراقنفت    یکنون  تیوضع  در.  است

 خل   بتواند  داشت  چشم بدون  که   است   غرب  و   کا یآمر  ی برا  اعتماد

 . کند  جبران  را   هیروس  گاز   و   نفت  کاهش   از  یناش

 ماه .  است  اوپک  ۀکنند  صادر  نیدوم  عربستان  از  بعد  عراق  اآلن

 داشته  درآمد  ارد یلیم5/11  بشکه   ونیلیم4  به  کینزد  گذشته

 شلمچه   مرز  در  هایعراقکه    دیگویم  گزارشها   وقت  آن.  است

 ه یته  ارزان  یکاال   رانیا  ۀبازارچ  از  رفتند  و   شکستند  را  هاحصار

هم.  اندگرسنهعراق    مردم  یعنی.  کنند  کیتحر  را  آنها  شاید 

غربی .  کنند  جادیا  ی اضاف  بار   ما   ی برا  و   ندیایب  رانیا  به   که   کنندیم

 ها یعراق  گرید طرف  از  و  هایرانیا  و  هایافغان  طرف  کی  از  دارند  ها

طرح   کی  کنمیم  احساس  من.  اندازندیم   هم   جان   به   را  های رانیا  و

 .خوردیم  کلید  دارد  نجایا  در  و توطله 

 شرم  ی هانشست.  شد  برگزار  نشست   سه  ن ی فلسط  از طرف دیگر در 

از ارتجاع   سازشکار  یادیا  و  لیاسرائ  حضور  با  نقب  و  عقبه  خ یالش

 ر یدِ.  افتاد  اتفاق  اتیعمل  چند  هم   آن  موازات  به.  شد  برگزارعرب  

 سه  میریبگ  ندیده  را  ویآوتل   اگر.  ویآوتل  و  کرام  یبن  نقب   سبع 

 به   توانیم  را  ات یعمل  نیا.  شد  انجام  نشست  سه   برابر  در  ات یعمل

 حل   بدون   خواهدیم  لیاسرائ  زمان   هر   که   کرد   لیتحل  شکل  نیا

 ن یفلسطمسلله    ی رو  و   شود  کینزد  هاعرب  به  ن یفلسط  ۀمسلل
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 ن یچن  به  آن  موازات  به  و  دارندیب  و  آگاه  هم  ها ینیفلسط  بکشد   خط

 ادامه  مبارزه  و  میازنده  ما  ندیبگو  که  زنندیم  دست  ییهاحرکت

 چطور   که  است  نیا  هم  آن.  هست  نجایا  در   هم  سؤال  کی  اما.  دارد

 ر یتداب  ۀهم  که  یطیشرا  در  و  دهیرس  گرم  سالح  مبارزان  نیا  به

 چگونه یک نفر   هستند  باش   آماده  هاروین  ۀ هم   و   دارد  وجود  یتیامن

 انجام   اتیعمل  لیاسرائ  خاک   عمق   در  و  افتدیم  راه  ن یجِن  از

 و  خواندیم نماز  ی گرید ی جا  در  و  کندیم  فرار  هم   بعد و  دهد یم

 ی ها ازین  که  خاص  یطیشرا  در  لیاسرائآیا  .  شودیم  دیشه  بعد

 ؟ زندیم  دست  هم  یخودزن  به  ی گاه   کندیم  احساس   را  یباالتر

 دیرسیم   ییجا  به   صلح   مذاکرات  ن یفلسط  در   ی وقت  هست  ادمی

 به   تینها  در  و  شدیم  شروع  ییدعوا  لی اسرائ  داخل  از  باره  کی

 آن   یرو  ماه   نی چند  که  ی انامه  توافق  آن  و  دیانجام  دولت  انحالل

 که  کارهائی  از  ی کی  کنمیم   فکر  من.  شد  هوا   بود   شده  کار

 کنند   یکارکه  است   نیهم   اندداشته  نگه  برجام  یبرا  های لیاسرائ

 نتواند  کا یآمر  دولت   تا   باشد    یبالتکل  دولت   کی  داخل   در   که

ولی شکی نیست که مرد .  دهد  انجام  آن  با   رایی  نها  یهایهماهنگ

 مبارزه مرگ و زندگی هستند. فلسطین در حال  

 



 

83 - 84مجله فرهنگ اسالمی / شماره  54  

 مقاومت   ۀمقول  بر  یزمان  هر   از   شیب  امروز  ینیفلسط  ۀجامع  :وران ی رو 

 ی ایجغراف  از  افتاد  اتفاق  که  یاتیعملهمۀ    است  جالب.  دارند  اجماع

. است  48  ینیفلسط   از  رالسبعیدِ  یعنی.  هستند  نیفلسط  متفاوت

ز ا  نفر  ک ی  فا یح اطراف  ات یعمل  در .  است  بوده   نقب   ۀ منطق  خود   از

دیگر   بوده   الفهماُم  از  نفر  کی  هم   باز   فایح  اطراف  در.  بود  جای 

 ن ی جِن  از   هم   ویآوتل  ات یعمل  و   بوده  نی جِن  از  براچ  ی بن  در.  است

 به   مربو   یکی   یسازمان  لحاظ   از.  بود  48  از  همنفر  دو.  است  بوده

فلسطینجهاد  به   مربو    یکی  و   حماس  آزادی  برای   و   اسالمی 

عملیات   نیا.  است  فتح  به  مربو   باز   هم  یبعد  اتیعمل

 آن  رأس   در   که  فتح .  دارد  ی مهم   ام یپ  و   نکته  خودش   ی االقص کتائب

 با  و  است  لیاسرائ  با  سازش حال    در  همچنان  است   عباس  محمود

 اش یاسیس  و  ی اجتماع  گاهیپاولی    دارد  یتیامن  ی همکار  اسرائیل

حماس  مقاومت   سمت  به و  اسالمی  جهاد  سوی   حرکت   یعنی 

 نکند   جور   و   جمع  را  خودش  عباسمحمود  اگر  نیبنابرا.  کندیم

 ۀ جامع  در  که  است  مهم  ی لیخ  نیا.  شد  خواهد   یمنزو   قطعاً

 . است  خودش  اوج  در   مقاومت   بُعد  در  اجماع   اآلن  ینیفلسط
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  انجام   کرانه  در  و  دهد یم  انجام  اتیعمل  نیجِن  در  طرف  چرا

 انجام   اتیعمل  وی آوتل  در  و   کشدیم   زحمت  همه   ن یا  چرا  دهد؟ینم 

 تمام   قدرت   موضع   از  خواهد یم  که  ل یدل  نیا  به   دهد؟یم

  بُعد   یعنی.  بکشد  چالش  رابه  یستیونیصه  میرژ  یتیامن  یهاستمیس

نشان دهد که   که  نیا  هم .  باالست  یلیخ   آن  یده امیپ  و  یارسانه

 ها کنفرانس  مقابل  در   خواستندیم  هم   و   است   ریپذبیآس  میرژ  نیا

اسالمی    دشمن    ندیبگو اسرائیل   ستین  رانیاجمهوری  دشمن 

 ۀ جامع  که   دهند  نشان  را  یتیواقع  خواستندیم   حال  نیع  در.  است

 ۀ مسلل  و  نکرده  ی پوش  چشم  خودش  حق  از  و  است   زنده  ینیفلسط

  ط یشرا  ۀمسللصرفا    مسلله  .  است  مطرح   اسالمی فلسطین  تیهو

 ی کس  با  است  48  در  که   یکس  یاجتماع   طیشرا.  ستین  ی اجتماع

 ک ی  من.  دارد  فرق  کند یم  یزندگ  غزه  درتو   ای  ی باختر  کرانه  در   که

. بود  مطرح  لیاسرائ  بشر  حقوق   ۀپروند  یبررس.  بودم  رفته   ژنو  به   بار

 کارت   ۀگوش  در  دم ید  داد  من  به   را  کارتش  که  بود  آمده  لیوک  کی

 خودم  موقع   آن  در .  بود  ویآوتل  در   او  دفتر.  است  لیاسرائ  پرچم 

  است  یلیاسرائ  ضد   مبارزان   جزء   آقا   ن یا  شد   معلوم   بعد.  کردم  شک

 اتفاقا .  دهدیم  انجام  را  روندیم  زندان  که   یکسان  اکثر  وکالت   و

 فا یا  جلسه  آن  در  لیاسرائ  هیعل  اسناد  ۀارائ  در  یخوب  اریبس  نقش

 نسبتا   ما   یاجتماع  طیشرا  گفت   کردم   صحبت   او  با  که   بعد.  کرد

 ۀبچ  ی برا  لیاسرائ  در .  میدار  بچه   و   میهست   عرب   ما .  است  خوب 

 ی ها تیمز  از  ما گفتیم.  دارد  وجود  یادیز یهازهیجا  باال  به  سوم

 به   ما   با  ها ارتدکس  و   ها هندو  گفتیم.  میکنیم  استفاده   یادیز

 خواهمیم  حال  هر   به .  آورندیم  بچه 15  تا   و  اندبرخواسته  رقابت

. دارد  یمهم  امی پ  اتفاقا  دهد   انجام   اتیعمل  48  از  که  نفر  کی  میبگو



 

83 - 84مجله فرهنگ اسالمی / شماره  56  

 همچنان   من  و  است  اسالمی فلسطین  ت یهو  من  مشکل  که  نیا

 یول  داده  تیتابعاسرائیل به من    که  است  درست.  هستم  ینیفلسط

 دانندیم  دهند یم  انجام   ات یعمل  که   یافراد.  هستم  ین یفلسط  من

 اش خانه  و  شوندیم  بازداشت  اشخانواده  ل یاسرائ  در   قانون   طبق   که

از   بشر  هیعل  تی جنا  کی  یجمع  دسته  یها فریک.  شودیم  بیتخر

 به   ل یتبد  را جنایت    نیا  لیاسرائ  ی ول  است  ژنو   ونیکنوانس  نظر

را    هم   ایدن  ۀهم  و  دهدیم  انجام  و  کرده  قانون اسرائیل  جنایات 

 چرا  داده  انجام  اتیعمل  که  نفر  کی  که   است  کرده  فراموش

. دارد وجوداین وضع  متأسفانه یول . بدهند نهیهز  دیبا اشخانواده

 و  یاجتماع  ۀنی زم  در   یادیز  تحوالت   ن ی فلسط  در  حال  هر   به

. است  وقوع  حال  در   سازش   از  یگردانیرو  و  مقاومت   با   یهمبستگ 

 عه یش.  شود  رصد   د یبا  که   دارد   یاد یز  اریبس  ت یاهم   نظرم   به  نهایا

 ائمه   شهادت  ا ی  تولد  ای  عاشورا  مثل  یادیز  یمعنو  یها مناسبت

 مبارک   ماه  در.  ندارندمناسبتی    چی ه   مبارک  ماه  جز  های سُن.  دارد

 ی ول  میریگیم  قرآن  ختم  ما  مثالً.  رودیم   باال  شدت  به  تیمعنو

 طرابلس  به  بار  کی  من .  رندیگیم  نمازیک    در  را  قرآن  ختم  هایسن

 به   تا   دیشو  بلند  گفت  شعبان   دیسع  خیش   کند  رحمت   خدا.  رفتم

 از  یکی.  دینیبب  بار  کی  حداقل  دییایب  گفت .  میبرو  حیتراو  نماز

 دیبا  ونیروحان  اکثر  که  است  نیا  هایسُن   یهایژگیو  نیترمهم

. بخوانند  را  جزء  کی  حیتراو  نماز  در  بتوانند  که  باشند   قرآن  حافظ

 ماه   حال  هر   به.  کشدیم  طول   ساعت   دو  حدود   نماز   کی  خواندن

رمضان .  است  تیمعنو  ماه   ها یسُن  یبرا  مبارک مبارک  ماه  در 

بوجود  را  ای  ویژه  امسال معنویت و شهادت در فلسطین فضای 
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آورد و مراسم روز قدس در سال جاری با معنویت خاصی برگزار 

 شد.

باشیم    :زاده کاظم  یمن داشته  به صحنه سیاسی   مورد   درنگاهی 

 ت یتثب  ی راستا  در   آتش بس  نیا  ا یآ  که   است  مطرح   سؤال  نیا  من ی

 سامان و  سر و  ها روین تیتقو  نه  ای است مذاکرات آغاز  و  بس آتش

 است؟   دیجد اتیعمل   کی  شروع  یبرا  دادن

 بس آتش  نیا.  است  بس آتش  بحث  منی  در   موضوع  نیاول  :وران ی رو 

 تا   و   غرب  تا   شرق  از  یعنی.  بود  منی  قدرت  موضع   از  شد   اعالم  که

 اعالم   طرفه  کی   بسآتش  هم  بعد  روز.  زدند  روز  کی  در  را  جنوب

 و  کرد  یآبرودار  فوراً   بود  ازمند ین  شدت   به  که   هم   عربستان.  کردند

 اآلن .  کرد  تیتثبآتش بس را    ماه  دو  مدت  به   ملل  سازمان  قیطر  از

 ی کل  صورت  به  اما.  شودیم  نقض   ییهاجا  در   و  هست  ییهاخبر

 که   بود  ن یا  افتاد  اتفاق   که   یکار   ن یاول.  است   شده  حفظ   بس آتش

 ی جا  به   نفره  ده  ی شورا  ک ی  و   برداشت  را  منصور   عدنان  عربستان

 منصور   بعد.  کرد   یتعر  آن  ی برا  هم   س یرئ  ک ی  و  گذاشت  او

 اوال.  بود  کشور  ریوز  قبالً.  کرد  واگذار  شورا  س یرئ  به   را  اراتش یاخت

 شورا   بتواند  که  ست یک  منصور   عدنان  مگر.  ستین  یقانون  کار  نیا

 باشد   یاساس  قانون  تابع  باید  خودش .  بدهد  اراتی اخت  و  کند   درست

 که   ی کار  پس.  ندارد  وجود  ی زیچ  نی چن  یاساس  قانون  در  و

 . ندارد  یقانون  ارزش  چ یه   داده  انجام  عربستان
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 بحث.  شد  یخانگ  بازداشت  عربستان  در  خودش  ۀ خان در  منصور

 من  نظر  به  کردند  مطرح   زادهکاظم  یآقا  که   ی سؤال  پاسخ  در  دوم

 جز  بهاز عوامل سعودی  .  است  جنگ ان یپا  جهت در آتش بس  

 در   یحدود   تا   و  دارد  رو ین  دانیم  در  و است   ژنرال  کی  که  طارق 

. ستندین  شاخص  ی لیخعوامل سعودی   ه یبق  داکردیپ  ورود   مأرب

  بحران  حل   دنبال  به   عربستان  کنمیم تصور  من   ل یدل  ن یهم   به

 و  عربستان  ن ی ب  رو  در   رو  ی گفتگو  کی   در  خواهد ینم   اما.  است

 هیعل  جنگ  ی فرمانده   که  یکسان  از. باشد  انصاراهلل دولت ملی  

 در  را آنها  تا  کرده  درست   ی گروه   داشتند  را  انصاراهلل مردم یمن و  

 بی ترت  نیبد.  بزنند   رقم  را   جنگ انیپا  تا  دهد  قرار  انصاراهلل  مقابل

. شودیم  خارج  دغدغه   نیا  از  آبرومندانه  عربستان

 اگر .  هستم  نیبدب  سیاست عربستان  نیا  به  نسبت  من  : زاده کاظم 

 تمام  لیاوا  همان  کند  تمام   را   جنگ  چالش  خواستیم  عربستان

 دیتهد  هایلیخ  یبرا  آمد   شی پ  نیاوکرا  جنگ  که   هم   اآلن.  کردیم

  معدود  از  عربستان  و  لیاسرائ.  است  فرصت  یمعدود  ۀعد  یبرا  و

 ی برا  شی هابتیمص   تمام   با  نیاوکرا  جنگ  که  هستند  یگرانیباز

 ن یا  از  بعد.  است  شده  لیتبد  فرصت  به  یشکل  به   آنها  از   هرکدام

.  است  شترشدهی ب  غرب  مقابل  در  عربستان  یزنچانه  قدرت   ماجرا
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 شتریب  آنها   درآمد  ی وقت.  شودیم  شتریب  عربستان   ی نفت  یها درآمد

 رد یبگ  قرار  نهایا  کنار   در  هم  لیاسرائ  و  شود  کم  ش یهاچالش  و

 مقابل  در   چه   ی برا  که  شودیم  ی گری د  کاذب   غرور   اشجهینت

 جنگ   یبرا  که  ییویسنار  نیترنانهیخوشب.  دیایب  کوتاه  انصاراهلل

 در   منی.  است  من ی   یۀتجز  نمیبیم  اضیر  توافق  پرتو  در  منی

 رهبری  تحت  که  ی منی  و   ی جنوب  بخش   دو  به   حالت   ن یترنانهیخوشب

 نیاوکرا  جنگ  زمان   ازطرح    نیا.  شد  خواهد  ه یتجز  است  انصاراهلل

 قسمت   دو  به   یۀ اوکراینتجزهم    نیاوکرا  جنگ  حاصل.  خورد  کلید

 غرب   مناطق   و   ه یروس  ت یحاکم   تحت   ی شرق  مناطق .  بود  خواهد 

 ها کشور  از  یبعض  که  همچنان.  بود  خواهد  غرب   ت یحاکم   تحت

 ان یپا  از  بعد.  شدند  ه یتجز  سرد  جنگ   در  آلمان  و   منی  کره   مثل

. شدند  هم   ی بعض   و  شوند   متحد   هم   با   نهایا  بود  قرار   سرد   جنگ

 که  یدیجد موج  متأسفانه  یول.  شود متحد  هم   کره  بود قرار  ی حت

 را  من ی  و  نیاوکرا.  نمیبیم  فاز  نیا  در  من.  است  هیتجز  شده  شروع

 .  دارند  قرار  ه یتجز  ت یاولو  در  که  نمیبیم  یی هاکشور  جزء 
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باشیم در   زورق: الرحیم نخست مروری داشته  الرحمن  اهلل  بسم 

گفتگو  و  بحث  تبین  جهاد  دربارۀ  سپس  و  منطقه  رخدادهای 

خواهیم کرد از محیط آسیای غربی و خاورمیانه شروع کنیم بویژه  

 مسلله جنگ اوکراین.

 

 به   که  نیا  یبراو  دارد  ی داخل  ی گرفتار  که  نیا  یبرا  کایآمر  :ی اشعر 

شد    هاسالح  سازندگان اوکراین  جنگ  ساز  زمینه  برساند  سود 

 که  ییجا  نیبهترو.  کردیم  جادیا  را  ییفضا  نی چن  دیبا  آمریکا

 ک ی  ی کرد م  فکر  نیپوت.  است  نیاوکرا  بکند  را  کار  نیا  ستتوانیم

تواند    یاهفته جنگ   کردینم   فکر  و  کند  تمام  را  جنگ  کارمی 

 . شود  یطوالن  نقدریا

 دو   مقابل  در   هی روس  که   د ی چ  را   فضا   یاگونه  به   کایآمر  :وران ی رو 

  ن یاوکرا.  شودیم   آشکار   ضعفش  نکند   یکار  اگر.  گرفت  قرار  انتخاب

 .ندیآیم جلوتر گام  کغربی ها ی  و  کنند یم  ناتو  وارد  را

در.  کردندینم   بسنده  هم  نیاوکرا  به  آنهاو  :زورق   ی ایآس  آنها 

 . آمدندیم  جلو و قفقاز بیش از گذشته    یمرکز

روسیه اگر اقدامی نمی کرد تضعی  می شد و در صورت :وران ی رو 

 بدتر   و   بد  انتخاب  دو  یعنی.  اقدام نیز گرفتار یک جنگ شده است  

 گفتند   که   شد  ی طور  غرب   محاسبات .  قراردادند  ه یروس  درمقابل را  

 که   مقاله ای  در  اتفاقا  من.  آورندمی    در  زانو   به  راروسیه    میتحر  با

. است  شده   مواجه  چالش   با   میتحر  ابزار  در   کا یآمر  گفتم  نوشتم

 ایدن  در   گاز   و  نفت  کشور  اول.  دارد  یمتفاوت  وضع   ه یروس  چون  چرا؟

 اقتصاد .  است  زده  برهم   را   ا یدن  ۀهم تحریم نفت و گاز روسیه.است
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 سوم   جهان   اقتصاد   مثل   غرب   اقتصاد .  دارد  چالش  دو  معموالً   غرب

 غرب  در  تورم   اگر .  ستین  شودیم  درصد 50  تورم شاهد  کباره ی  که

 تورم   چالش های غرب   از  یکی.  شودیم  بحران  دچار   برسد10  به

 و  یکاریب  رکود  اثر  در.  شودیم  جادیا  رکود  شود  تورم.  است

 رابه  غرب  بحران  نیا  اآلن.  دیآیم  وجود  به  ی اجتماع  یها شورش

 دو   میتحر  خسارت های   بار  ن یاول  یبرا.  بردیمیک چالش    سمت

. کندیم  ضرر   دارد  میتحر  از  هیروس  ۀانداز  به   غرب.  است  شده  طرفه

 ی لیخ  نیا.  شد  دهیکش  چالش   به   روسیه  در   میتحر  ابزار  نی هم   یبرا

 .است  مهم

 که   دمید  یلیاسرائ  ی هاشبکه  از   یکی  در  را  ی صحبت  من  :ی اشعر 

آنها برای اینکه آمریکا .  کردندیم  لیتحل  یجور نیا  آنها.  بود  جالب

 نیاوکرا  به  روسیه  تعرض  با   همزمان  را تحریک کنند می گفتند

 خواهد یم  هم   رانیا.  گذاردیم  وانیتا  در  پا   واش ی  واش ی  هم   ن یچ

 که   زد یم  نیا   یبرا  را  حرف  نیا.  بکند  لیاسرائ  با  را   کار  نی هم 

 . ندهد  نشان  خوش ی رو  برجام   در   کایآمر

  وانیتا  ییهوا  می حر  بار   دو  ن یچ  مدت  نیا  در  اآلن   تا  اوال  :وران ی رو 

 به .  مایهواپ  6  با   بار  کی  و  ما یهواپ9  با  بار  کی.  است  کرده  نقض   را

 را   هامای هواپ  از  یک ی  فقط  و  بکنند   اشتباه  کی  نهایا  که   دیام  نیا

 نهایا  که   نیا  رغمبه.  شود  وانیتا  گرفتن   ی برا  بهانه  نیا  و  ندازندیب

 خواهش   شد   گفته   آنها  به   شدندتایوان    م یحر  عمق  وارد   بار  دو

 ن ی چ  که  است  وقت  نیبهتر  اآلنبنظربرخی  .  دیبرو  رونیب  میکنیم

 کره  نیا  از   ترجالب.  است  هی روس  گرفتار  غرب  چون.  ردیبگ  را  وانیتا
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 سالح   از  من   که در صورت خطر  کندیم تهدید    که   است  ی شمال

 ن یچ  و  ه یروس  نی ب  هم  مانی پ  کی  عمالً   اآلن.  کنمیم  استفاده  یاتم 

 . ردیگیم  شکل  دارد  ناتو  مقابل   در   یشمال  کره  و

 .ونددیبپ  تواندیم   هم کوبا  مانیپ  نیا  به  :زورق 

 که   یاواژه  البته.  بتوانند  است  ممکن   هم   گرید  یها طرف   :وران ی رو 

 تیوضع  رانیا.  است  استقالل  موضع   از  ی مانی پ  هم  شده  انتخاب

پیمان   دهدینم   اجازهایران    یاساس  قانون  و   دارد  یمتفاوت وارد 

شود  در  تواندینم   رانیا  که  دارد  دیتأک  یاساس  قانون.  نظامی 

 .شود  وارد  ی نظام  یهامانیپ

 

دررابطه با تالش های غرب   ی عموم  مجمع  در  ایران  ممتنع   یرأ

محافل   یمقدار از  انتظار برخی  .  است  کرده  ناراحت  را  برخی 

 ما   ستین  قرار.  میکن  تیحما  حمله به اوکرایناز  دربست  ما  داشتند

نظامی کامال حمایت کنیم   را   اشغال  میتوانینم   ما  از یک حمله 

.  میبود  اشغال  یقربان  خودمان  که  میهست  یکشور  ما.  میکن  دییتأ

 و   حساب   با  بنظر من.شد  ممتنع   یرأ  بر  ایران  م یتصم   حال  هر   به

 .داد  ممتنع   ی رأ   هم ن یچ است  جالب. اندکرده  را  کار   نیا  کتاب

 .دادند  یرأ  به نفع حمله به اوکراینکشور  دوازده  فقط  :زورق 
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 .است  کرده  حمله روسیه    حال  هر  به  :وران ی رو 

اگر از این   بود  یشورو  ر یجماه   خاک   از  یبخش  نیاوکرا  البته  :زورق 

 زاویه نگاه کنیم شاید مسائل تاحدی فرق کند. 

 از یک تاریخ و فرهنگ و نژادند.  نهایا  و هر دو  :وران ی رو 

 . کندیم  فرق   مذهبشان  فقطدینشان هم یکی  است و  :زورق 

 دوم .  است  ارتدکس  یبخش  و   ک یکاتول  یبخشاوکراین    اوالً  :وران ی رو 

 زبان  وجود سوم. اوکراینی در روس تیاقل درصد 20 وجود  که نیا

 . لغات درصد50 از  ش یب  اشتراک  با

 بلکه  درصد  صد  نه ی ول کند یم فرق  یروس با ینیاوکرا زبان یعنی

 .است  مشترک آن    درصد50

 ی شورو  ریجماه   اتحاد.  بودند  هیروس  از  یبخشاوکراینی ها    :زورق 

  آیا .  است  گرفته  را  هاقسمت  آن  هیروس.  است  یتزار  هیروس  همان

از   قفقاز   و  یمرکز   یایآس  ای  نیاوکرا  گرفته   میتصم   که  یقدرت

 چ یه   وگرنه  ؟بود  هیروسهیلت حاکمه    از   باالتر  شود  جداروسیه  

 .کندینم  هیتجز  را   خودش  یکشور

 

 را آن    نه یزم  گورباچ .  داد  انجام   نیستلی  را   ییجدا  این  :وران ی رو 
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 کرد   را  ه یروس  استقالل   اعالم   نیستلی  که  نیا  محض  به.  کرد  فراهم

 یادیز  ی هاحرف  نیستلی  مورد   در.  دیپاش   هم   ازشوروی    عمالً

 . هست

وطنش   :زورق  برای  غرب  سوی  از  رضا  محمد  مثل  یلتسین  آیا 

 ماموریت داشته؟ 

 ست؟ ین  ادتانی  بود  نوشته   یواعظ   یآقا   که  را  ی امقاله  شما  :ی اشعر 

 کرده  مصاحبه   ی شورو   ریجماه   اتحاد  سردمداران  از   یلیخ  با  یواعظ

 .شدند  کایآمر  آبستن  همه   نهایا  که   دادیم  نشان  و  بود

 سبز   باغ   در   گفتند  گورباچ   به   امام .  است  درست   لیتحل  نیا  :زورق 

 . ندهد  بیفر  را   شما  یغرب  ی هاکشور

 که   کردندیم  دعوت   کا یآمر  به  شمندیاند  عنوان  به  را  طرف  :ی اشعر 

 اسناد   ۀهم  و  دادندیم  پول  او  به   ییهاماجرا  در  بعد  کند   یسخنران

 ی همکار  ما  با  اگر   که  کردندیم  دیتهد  را  او.  داشتندیم  نگه  او  از  را

 گرفته  گورباچ   از با خیلی ها  .  میکنیم افشا   رااسناد  نیا  ما   ینکن

 .کردند  را  کار  نیا  گر ید  یها یلیخ تا

 گفتند   ما   به.  دادند  ب یفر  را  ما   ها یغرب  گفته   حایصر  نیپوت  :رق زو 

 امام   شی فرمابه    من .  دادند  گسترش  اما  کندینم   دایپ  گسترش   ناتو

 ب یفر  را  شما   کای آمر  سبز   باغ   دربه گورباچ  گفتند    که   می اندیشم

 .خوردند بیفر  که   کنندیم  اعتراف  دارند   خودشان اآلن.  ندهد

 آلمان  از   ر یغ  گفتندغربی ها    د یپاش  هم شوروی    که   یزمان  :وران ی رو 
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 .می ده ینم   گسترشرابه جای دیگر  ناتو   گرید  ما  یشرق

 هم   نیاوکرا  نی مسلول  ناً یع  را   حرف  ن یهم شگفت آور آن که    :زورق 

 .دادند  ب یفر  را  ما   هایغرب  ندیگویمآنها هم  .  ندیگویم

 .خوردند بیفر  ی اهسته یها سالح  انهدام  در  آنهابله    :وران ی رو 

 د؟ یادهید  را  هاسالح  نیا  انهدام  لمیف  شما  :ی اشعر 

 تانک   8-7  آن  درون   که  بود  یبزرگ  ی هامایهواپ.  دمید  من  :وران ی رو 

 .رفتیم

شبیههادستگاه  با  :ی اشعر   خراب   را  ساختمان  که   بلدوزر  ئی 

 .کردند   خرابتاسیسات هسته ای اوکراین را  کنندیم

 منهدم   را B52 معادل  کیاستراتژ  یها مایهواپ  یعنی  :وران ی رو 

 داشتند  آنها  و  زدندیم  دست  هم   خودشانو اوکراینی ها  .  کردند

که ارزش حیاتی   بود   ییهاسالح.  کردندیم   منهدماموال اوکراین را  

 .داشتند  یاهسته  موشک   تا  400  داشتند

 

 که   نبود  معنی  نیابه    نوشتند  گورباچ   به   امام   که  یانامه  :زورق 

 امام .  کنند  تیهدا  اسالم   به   را   گورباچ   اسم   به   نفر   کی  بخواهند
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یک راه جدید را در مقابل امپراطوری روسیه   نامه   ن یا  ۀ لیوس  به

یک   امام .  کردند  باز   را  هیروس  و  رانیا  یهمکار  راه گذاستند و ضمنا  

 است   گورباچ   به   امام   ۀ نام  از   بعد.  کردند  جادیا  یکاستراتژ  رییتغ

 اش ثمره  ما  کشور  اآلن  باالخره.  شد  بازهیروس   با  مراوده  یبرا  راه  که

  ران یا  با  ییارویرو  در  کایآمر  کنار  در  هم  هی روس  اگر.  ندیبیم  دارد  را

 له یوس  نیا  به  امام   که   نیا  دوم   ۀنکت.  بودمتفاوت    یلیخ  وضع  بود

 خودت  ی برا  مس یکمون  با   تو   که   گذاشتند  ه یروس  ی پا  ی جلو  را  یراه 

دورانی کمونیسم گذشت  مارکسیسم به موزه تاریخ   ی بود  یقطب

 یبرا  ی سخت  انتخاب این     البته.  باش  اسالم   با   ا یب  حاال پیوست  

 دومرتبه   بکند  ی چرخش  ن یچن  هیروس  اگر  ی عنی.  است  هیروس

 محور  تواندیم.  باشد  داشته  را  قفقاز  و  یمرکز   یایآس  تواندیم

 اردوگاه  می تواند یک  و   باشد  داشته   خودش  کنار   هم  را  مقاومت

اسالم  .  شود  یجهان به  روسیه   هم  اسالم دنیای    نفع  به گرایش 

 . هست

 ی ها شاهرگ  تمام امروز.  است  اد یز  هی روس  در  فساد  :ی اشعر 

 . هاستییکایآمر  و   هاییاروپا  دست   ه یروس  یاقتصاد

صهیونیست   دست  احتماالوبه این ترتیب و با این پوشش    :زورق 

 . هاست

 کاغذ  دیتول  یها کارخانه  نیبزرگتر  اآلن.  میدانی نم   را  آن  ما  :ی اشعر 

روسیهعنی.  است  هیروس  در  ق یتزرکاغذ    ایدن  ی جا  همه  به  ی 

 اکثر   چون.  انددهیخر  را  آنهاکارخانجات    سهام  ها یغرب.  کندیم
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.  اندگرفته  عهده  به  را  آنها  تیریمد  نیبنابر  انددهیخر  را  آنها  سهام

 کشور   در   عمالً  و  شده  آنها  نام   به   سهام.  امدهید  را  ها کارخانه  نیا  من

 هیروس  بروکراسی  و  س یپل  در   که  یفساد.دارند  ت یحاکم   هیروس

 ی کس  مسکو   یها ابانیخ  در   یفروپاش  از  بعد.  نیز مسلله است  هست 

 .نداشت  تیامن

 . است  کرده  فرق یلیخوضع    اآلن  :وران ی رو 

 مسیکمون  از  انتقال  ندیفرآ  با   یترباز  چشم   با  هاینیچ  :زورق 

 فساد  با   شجاعانه  ی لیخآنها.  بود  تر باز  آنها   چشم .  کردندبرخورد

 . کردند  مبارزه

 ش یب  حدود  که  است  یالمللنیب  ومیکنسرس  کی  گازپروم :وران ی رو 

 ا ی BP .هستند  ی خارج  ماندهی باق سوم  کی  و  روس   آن درصد 60 از

 کرده  یگذارهیسرما   آن  در  دالر   اردیلیم  19/ 5  وم یپترول  شیتیبر

 کینزد  هیروس  ی ول .  اندکرده  یگذارهیسرما  هم   لش  و   توتال .  است

. است  کرده  المللنیب  اقتصاد  وارد  را   خودش  اقتصاد  درصد 50  به

 از .  دارد  مایهواپ500  حدود .  است  هیروس  ی مل  یی مایهواپ  رفلوتیا

 یومیکنسرس.  است   یااجاره  مایهواپ  450  حدود  تا  500  نیا

 را  ها مای هواپ  ن یا  ا یتالیا  و   سی انگل  فرانسه   آلمان    از   متشکل

 . اندفرستاده  هیروس به  و  انددهیخر

 هم   هیروس.  اندکرده  م یتحر  را  ه یروس  یها مایهواپ  پرواز   اروپا  اآلن  

  لغو  را  قرارداد  م یتحر  لیدل  به  آنها  چون.  است  کرده  را  کار  نی هم 

 خلبان   یتعداد  آنها.  دیببر  را  تانیهامایهواپ  دییایب  دیگویم  اندکرده
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 ی مایهواپ450  کرده  م یتحر  که   ن یا  لیدل  به   ه یروس  اما.  اندفرستاده

 یعنی.  ببرند  توانندینم   و  داشته  نگه   نیزم  یرو  را  رباسیا  و  نگیبوئ

 را   آنها  ی هامایهواپ  هم  ه یروس  و  کرده  بلوکه   را  ه یروس  پول  غرب

 لیتبد  سالح  به   نجایا  در   را  متقابل  یوابستگ  نیا.  است  کرده  بلوکه

 .است  کرده

 توانسته  که  باشد  خاطر  ن ی هم   به  هم  نیپوت   تیمحبوب  دیشا  :زورق 

. ردیبگ  را  م یتصم   نیا  بتواند  که  کند  اءیاح  تاحدی  را هیروس  قدرت

 .بزند  را   حرف نیا  تواندینم   باشد   وابسته  که  یکشور

 ک ی.  استتامین شده    هیروس  از  اروپا   گاز  درصد40  اآلن  :وران ی رو 

 تا  چهار  ای سه. رودیم ونانی و هیترک به اه یس یایدر قیطر از لوله

 فوراً   که  شد  منفجر  مدت   نیا  در  هم  یکی.  رودیم  نیاوکرا  به   لوله

 کرده   اشغال  هاروس  که  ی قسمت  در   انفجار  نیا.  کردند  اصالح   آن را

. رودیم  آلمان  به   ک یبالت  یا یدر  قیطر  از  هم   تا   دو.  افتاد  اتفاق  بودند

 ه یروس  با  آلمان  مشترک  ومیکنسرس  یدوم.  است  زپرومگا  مال  یاول

این کنسرسیوم   اآلن .  است  شده   آن  ۀنیهز  دالر  اردی لیم5/11.  است

 را   لوله   نیا  از   استفاده  آلمان   چون .  است  کرده   یورشکستگ   اعالم

 ن ی آخر  در   ش ی پ  ماه4-3  بود  قرار .  است  شده  هم   تمام .  کرد  زیفر

 . شود  افتتاح  مرکل  خانمدوران    ی هاروز

 آلمان   شد   جنگ  که  هم   اآلن.  نشد  افتتاح  کایآمر  فشار  ل یدل  به  یول

 نیاسهام    اوال.  است  زیفر  لوله  نیا  فعالً  کرد  اعالم   رسما  و  عمالً

 دالر   ونیلیم750  و   اردیلیم 5.  بود  50-50  حدود   در   ی زیچپروژه  

 ی نکن  باز  را   گاز  اگر  د یگویم  که   نیا  دوم.  رفت  هوا  به   آلمان  پول
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 ی طور   آلمان  ستمیس.  کندیم  یکشگروگان  یعنی.  بندمیم  را  نیا

 ان یپا تا  اروپا در  سرما فصل . کند استفاده گاز ن یا از دیبا که است

 ان یاروپائ.  کرد  کم  درصد 40 را  گاز  هیروس.  کشدیم  طول  نیفرورد

 از  ش یب  اساساً.  آوردند  قطر   به   یرو  هاییکایآمر.  ختندیر  هم   به

 ی هاجا  نیترمهم  و   کایآمر  و  اروپا   داخل  در   گاز   انتقال  درصد 96

 با  که  شد  ابداع  کایآمر  در  که  LPG مدل.  است  لوله   ۀلیوس  به  ایدن

 است  گرفته   الگو  آن   از  هم   قطر  و  شودیم  جابجا   یکشت  تانکر   سوپر

ی جنوب  کره  و   ن یچ  و   ژاپن  به   دارد   اآلن  قطر .  داردآن را    رساخت یز

 ی هالوله  به  کشتیبندر  در.  دارد  بندر  چون  چرا؟.  فرستدیم  گاز

در  نیا.  شودیم  وصل   آنها  یداخل . ندارد  رساخت یز  اروپا سیستم 

 چون  چرا؟. است نشده  یتعربرای انتقال گاز    یبندر  چ یه  یعنی

 داده   ایاسپان  و  فرانسه  سمت   به   گاز   لوله   سه   ریالجزا  طرف   آن   در

اروپا    هیروس   هم  طرف  نیا.  است   نیبنابرا.  است  دادهگاز  لوله به 

الزم   ساخت   ریز   و   بندر  بخواهند   اگر.  است  گونه  ن یا  اروپا  رساخت یز

 ییهاشنهادیپ لذا. کشدیم طول سال کی  خودش کنند درسترا 

اروپا  بحث  و  مردم  تیوضع  با  دهدیم  کایآمر  که  تعارض   در  نیاز 

 . دارد  وجود  نُوا  اسم   به NGO کی  سیانگل  در.  است

 



 

83 - 84مجله فرهنگ اسالمی / شماره  71  

 نفر   هزار 300-200  حدود   و  تندانداخ  راه  یمفصل  تظاهرات   روزیپر

 ناتو گسترش  به نه  و  جنگ به  نه  نهایا شعار. کردند شرکت آن  در

 یه روساقدام    ضد  که   ن یا  ضمن این شعار  .  است  مشخص  شعار.  بود

 کارگر  حزب   یقبل   س یرئ  کوربن .  هست  هم  کا یآمر  ضد  کامالً  است

 . کرد  یسخنران  نهایا  یبرا

 مغضوب   که  استدر انگلیس    ییاستثنا  تیشخص   کی  کوربن  :زورق 

 .است   مراکز قدرت انگلیس

 ی اجتماع  اعتبار  چقدر.  کرد  یحماس  یسخنران  کی  کوربن  :وران ی رو 

 در   کمکم  میبگو  خواهم یم.  دادندیم  شعار  او  با  هم   مردم .  دارد  باال

 ی مل  ناخالص   د یتول  درصد  مین  حدود.  شد  شروع  هابحران  غرب

 اختصاص   فلزات  و  گاز   و   نفت  مثل  خام   صادرات   به   ه یروس  اقتصاد

 باتالق  نیا  در  را  هیروس  ماه  کی  میبتوان  اگر  گفتندی م  آنها.  دارد

 قبل  ه یروس یول . پاشدیم  هم  از  م یکن می تحر را او  و  میندازیب ریگ

 باال   را  طال  متیق.  کرد  لیتبد  طال  به  را  دالر   اردی لیم600  جنگ  از

 کرده   را   ش یهاکار  ۀ هم .  رودیم   باال   مت ی ق  برود  باال   تقاضا   اگر.  برد

.  است  کرده  درست  وانی  با  سیسوئ  هیشب   یستم یس  نیچ.  است

  گفته  نهایا  به  ه یروس.  است  نکرده  میتحر  را  گاز  و  نفت  غرب  اآلن

 م یتحر  او  ی هابانک  چون.  دیکن  پرداخت  نی چ  وآنی  با  د یبا  شما

  نفر   کی.  کنندیم  پرداخت  وانی  به  ناچاراً   هاییاروپا.  هستند

 ی اهسته  بمب  مافوق:  گفتیم.  کردیم  صحبت  داشت  ییکایآمر

 با   د یبا  ایدن  در  ی ارز  مبادالت  یۀ پا  گفت.  است  دالر   ست؟ یچ  کایآمر

 از  ریغ  یپول  با  را  نفت  ایدن  در  یکس  بفهمد  اگر  کایآمر.  باشد  دالر

 سوخت   دالر   تی تثب  ه یپا  چون .  آوردی م  در   را   پدرش   ده  یخر  دالر
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  داستان  ن یا  به  عمدتاً   قطر   و  امارات   و   عربستان  ارزش .  است

 که   بود   ل یدل  ن یا  به  رانیا  با   کا یآمر  ی هاتضاد  د یتشد.  گرددیبرم

 انجام   دالر   از  ر یغ  یپول  با  را   خود  مبادالت  کردیم  دیتهد  رانیا

و   وانی  با   را   سوخت  مبادالت  دارد   هیروس  اآلن :  گفت  بعد.  دهدیم

ای   نیچن   از  استفاده  خودش   بقول.  دهدیم  انجامروبل   اسلحه 

 به.  ستین  تحمل  قابل  کایآمر  یبرااست و    یاهسته  بمب   مافوق

 . هست جنگ گسترش  امکان   لیدل  نی هم 

 فرهنگ   در.  می داشت  جهاد  تا   چند  انقالب  لغات  فرهنگ  در  ما  :زورق 

 جهاد   که   اصغر  جهاد.  است  نَفس  با   جهاد  ا ی  اکبر   جهاد   یاسالم

  ۀریدا  یعنی.  شد  روبرو  جنگ   هشت   با  عمالً  ما   انقالب .  است  ینظام

 ه یعل  56  سال  اواخر  از   که  ی جنگ  نیاول.  کرد  دایپ  گسترش  جهاد

 . دارد  ادامه  هم   اآلن   تا  که  بود  یروان  جنگ   افتاد   راه  انقالب

 یها شهر  ی هاخانه  وارید  بود    اکبر  اهلل  مردم    شعار   که  ی حال  در

 ک ی  اگر  که  یطور   به.  بود  ی شدهستیمارکس  ی هاشعار  از  پر  رانیا

 همه   رانیا  مردم  کردیم  فکر  آمدیم  کشور  نیا  به  ستیتور

 هم   امام   خط .  بود  هم   ی اسالم  ی هاشعار  البته .  هستند  ستیکمون

نفع.بود به   کی.  نبود  کم  یستیمارکس  ی هاشعار  ی ول  شعار 

 یستیترور  جنگ  گر ید  جنگ  کی.  بودعظیم در گرفته    یروانجنگ

.  بود  ی مطهر  دی شه  ترور  بعد.  شد  شروع  ی قرن  دیشه  ترور   از   که  بود

 از   ی مشکوک  طور  به   که   ی نیخم   ی مصطف  د یس  اهلل تیآ  آن  از   قبل

 انجام   مفتح  دی شه  ترور  مثل  گرید  یهاترور  آن   از  بعد.  رفت  ایدن

  ن یا.  بود  1361  لیاوا  تا   1360  سال  یست یترور  جنگ  اوج.  شد

 .بود  دوم   جنگ
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 شد   شروع  1359  سال   وریشهر  از   که  بود  ی نظام  جنگ   سوم   جنگ

 .افتی  ادامه  1367  سال   تا  و

  بدین منظور کانن هائی بعنوان.  بود  یاجتماع  جنگ   چهارم    جنگ

 خلق   حزب   و  کُرد   خلق  عرب    خلق  ترکمن    خلق   ی هاکانون

 فعال   را  ی اجتماع  ی هاگسل  کردندیم  یسع  ز  یتبر  در   مسلمان

 .کنند

 ی ول  شد  شروع انقالب   اول  از  که   بود   یاقتصاد  جنگ  پنجم   جنگ

. آوردند  نییپا  را   نفت  متی ق.  بود  یلیتحم   جنگ  آغاز  از  آن  اوج

 . کرد  سقو   سال  در  دالر   اردیلیم6 ر یز  تا  رانیا  درآمد ساالنه 

ی لیتحم   نگج  از  بعد  از  آن  اوج  که  بود  یفرهنگ   جنگ  ششم   جنگ

یی القا  یها یتلور  ۀلیوس  به  ی اجتماع  یها ارزش  نظام   رییتغ.  بود

 به  ی است که ذهن   چارچوب   کی  جادیا  القا !  هدف این جنک بود

 چارچوب   خود .  است  شکل گرفته  محرمانه  هدف  کی  تحقق   خاطر 

 فکر ذهنی    چارچوب  آن  در   رندهیگ  امیپ   اگر.  است  آشکارذهنی  

. می رسد  هدفش  به  دهندهامی پ  که  دهدیم  انجام  را  یرفتار  کند

 ی هاجا  در  و  کرده  لیدل  اقامه چهارچوب ذهنی    آن   نفع  به  القاگر

را    مختل   القا   روش   یفرهنگ  جنگ   در.  کنندیم   تکرار آن 

 .  دارد  فراوانکاربرد

 در   کردند  یسع  انقالب   اول  از.  بود  یساختار  جنگ   هفتم    جنگ

 ی ساختار   ی هاشکاف  به   ل یتبد  یاسیس  ی هاشکاف  انقالب   داخل

 جمهور   سیرئ  با  ریوز  نخست  اختالفتالش برای ایجاد  مثالً.  شود

 ی خصلت  مسائل.  بود  ل یقب  نیا  از   ی رهبر  و  جمهور   سی رئ  اختالف   و

 نیا  هم  یکسان  اما.  است  ل یدخ  اختالفات  نیا  در  یتیشخص   و
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 مثل .  ندنزمی    دامن گسترش می دهند و به  اختالفات    را  هاگسل

 فارس    ی کی  لر   ی کی  کُرد   ی کی  باالخره  که   ی اجتماع  جنگ   همان

 د یتهد  ی مل  وحدتتنوعات هست و    نیا.  است   بلوچ  ی کی  ترک    یکی

 ی مل  وحدت تا    کنند می    فعال  را  گسل  نیا  یکسان  اگر   اما.  شودینم 

 .افتدیم   خطر  به

 و  ها خصلت  است  ممکن.  است  طورنی هم   هم  ی ساختار  جنگ

بوسیله  یوقت یول . باشد داشته دخالت آن در  یشخص  ات یخصوص

 . کندیم دایپ  شیافزا  آن  خطر شودیم  فعال فتنه ها  

 از   استفاده  و  یالمللنیب  اس ی مق  در  یاسیس  جنگ   ی بعد  جنگ

اسالمی    ی المللنی ب  یهانهاد انقالب   بر   را   جنگ  هشت.  بودعلیه 

 هاجنگ نیا تمام نی ب در نیترخطرناک یول. کردند لیتحم  رانیا

 ر ییتغ  و  ی اجتماع   یها ارزش  نظام   ر ییتغ  یعنی.  است  ی فرهنگ  جنگ

. شود  عوض  مردم  تفکر  طرز  که  نیا.  مردم  یهادگاهید  و  نشیب

 عوض   آنها  ی هاتیاولو.  شود  عوض   آنها  ی اجتماع  ی هاارزش  نظام 

 ؟   دارد   ی تیخاص  چه   جنگ   نیا.  شود  عوض   آنها   لیم   مبدأ.  شود

 دو   هر   ی عنی.  است  برنده  نفع   به   باخت   برد و   جنگ   گر ید  ی ها جنگ

را    طرف  در.  است  برنده  بازد یم  کمتر  آنکه   اما  بازند یممنافعی 

 پرسنل   نفر   صد  گُردان  ک ی  اگر.  است  ی طور  نیا  ی نظام  جنگ

  که  نیا  از  بعد.  باشند  داشتهنفر  صد  هم  مقابل  گردان  و  باشد  داشته

 کشته   نفر 40  گر ید  گُردان  و   نفر 10  گُردان  ک ی  شوندیرمیدرگ

 نیبنابرا  شده  نفر  90  نفراتش   تعداد  داده  کشته   10  که   آن .  دهندیم

 دو   هر.  شودیم  میتسل  یکی  آن  و.  چربدیم  یکی  آن  بر  نیرویش

.  اندباخته نفر 40 ی گرید و  نفر 10 یکی. اندباختهخسارت دیده و 
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 برعکس   یفرهنگ  جنگ   در.  است  برنده  باخته   کمتر   که  آن  یول

  بتواند  ها گُردان   نیا  از  کدام   هر  باشند  ینفر  صد  گُردان  دو  اگر.  است

 شده  نفر  140  خودش  کنند  عوض  را  یبعد گُردان  از نفر 40 ذهن 

 برد   جنگ  یمعن  به   یفرهنگ  جنگ.  شودیم  نفر60  مقابل  طرف  و

 کشور  در   را   آن  ی هاخسارت  ما .  است  کلمه   ی واقع  ی معنا  به   باخت   و

 عوض   نگاهشان   و   لیتحل  که  یدوستان  از  یبعض .  میادهید  خودمان

 ریتسخ  در   که  بودند   یکسان  همان  شدند  غرب   با  رابطه   طرفدار  و  شد

 درسال   1357  سال  آدم  یعنی.  داشتند  شرکت  یجاسوس  النه

 طول   و  چهره  خطو    و  مو  رنگ  ازنظر.  بود  شده  یگرید  آدم   1388

 نکرده    یفرق  شناسنامه   و  نسب   نظر  از  نکرده    یفرقچندان    قد  و

 جنگ   جنگ   نوع  نیترارزان.  است  شده  عوض   او ذهن    ی محتوا  اما

 . است  یروان  و  ی فرهنگ

 از   که   دیآیبرم  ی کار  باشد   آن   متخصص  دست   در   که   قلم   کی  از

 آن .  آمدینم   کاربر  آن  تنامیو  جنگ  در  کایآمر B52 یمایهواپ  کی

 را  نفر  انهزار  جا   در  و  زدیبر  بمب  تن  چهار  تا  دو  تواندیمهواپیما

یک    شهیاند  و  فکر  که  کرد  یکار  توانیم  قلم  کی  با  اما.  بکشد

 از   مدافع  کی  به  بوده  متخاصم  که  یکس  خود.  شود  عوضجامعه  

 ۀ افتی  سازمان   اریبس  نوع  البته .  شود  لیتبددشمن خود    گذشته  جان

 م یکنیم  الیخ  ما.  ردیگیم  شکل  یستیترور  یهاگروه  در  آن

 درست البته. دارد ارتبا  ت یوهاب و یحنبل  مذهب به الزاما داعش

 ن ی هم   خی تار  انتظار  کتاب   در   هم  من  خود.  ستین  اشتباه.  هست  هم

 . کردم  عرض   را  حرف

 سیکل  کی  توانندیم  یرانیا  ۀعیش  ۀخانواد  در  دینیبیم  شما   یول
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 روحانی انقالبی   پسر   که  برسد  ییجا  به   کار.  کنند  جادیا  ییالقا  ۀبست

 ۀشد  شناخته   ۀخانواد  ک ی  که  متدین  ۀخانواد  از.  شود  شانیا  دشمن 

 قبل  یصنعت دانشگاه در  که آنها  یک منافق بیرون بیاید و ی مذهب

 لباف  ه یصمد  شود یم  گفته     یشردانشگاه    آن   به   اآلن   که  انقالب  از

 ن یا  که  نیا  از  بعدقاتل  .  زدند  آتش   و  کشتند  را  یواقف   یشر  و

 امتحان   و  کرد  شرکت  دانشگاه  امتحان  ۀ جلس  در  کرد   راجنایت  

 ورقه و بودم دانشگاه در من مثالً که کند گم رد که نیا  یبرا. داد

 برادر  که   باشد  شده   عوض  دیبا  آدم   نیا   چقدر   اما.  دارم  یامتحان

 آن  مثالً   گر ید  ی ها نمونه.  زندیم  آتش   را  او   جسد   و   کشد یم  را   خود

 نارنجک  ضامن و کرد بغل را بیدستغ دی شه که یاساله15 دختر

 در   که  یراتییتغ  با  اما.  ترسدیم  سوسک  از  ی کهدختر.  دیکش  را

 بیدستغ  مرحوم  که  کردند  لیتبد  یآدم  به  را  او  کردند  جادیااو    فکر

 ی زمیمکان.  دارد  وجود   زم یمکان  ک ی  کار  نیا  ی برا  پس .  کرد  دیشه  را

  یکس  اگر.  دارد  وجود  ها انسان  ادراک  و  ذهن   یمحتوا  رییتغ  یبرا

حتی   خودش  یبرا   آن  از  استفاده  با  تواندیم   بشناسد  را  زمیمکان  نیا

 ن یمنافق ر یتأث  تحت  که  ی کسان از ی بعض . کند ت یترب ییفداگاهی 

 دیشا  که   آمد  وجود  به  آنها  در   یریناپذبرگشت  راتییتغ  گرفتند  قرار

. کنند  رها   ها شهیاندآن    ۀطری س  از  را  خودشان  نتوانند  عمر   آخر  تا

امروز خوشبختانه تا حدی جنگ ساختاری خاتمه پیدا کرده است 

. در  جنگ اقتصادی کاالهای خارجی مصرفی بگونه ای به بازارهای 

طبقاتی   افتاد و اختالفات تولید ملی از نفس    ایران سرازیر شد که 

 پول  توانستینمو بیکاری افزایش یافت. بگونه ای  که تولیدکننده  

. شد  لیتعط  کارگاه  هزاران  و   هاصد  و  هاده.  بدهد  را  خود   کارگر

 که   ییهاشعار  با  یفعل  طیشرا  در  اما .  گرفت  صورت   فاجعه   واقعاً
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 امر   نیا  دادند   یاقتصاد   مسائل   مورد   در   هرسال  ی رهبر  معظم   مقام 

 .  است  کرده  دای پ  نی تسک  یمقدار

 قرارداد   ما.  است  گذشته  از  بهتر  امروز ما  وضع   ی اسیس  جنگ  در

 ی هاکشور  از  یبعض .  میکرد  منعقد  هیروس  و  نی چ  با  مدت  بلند

 ی روز .  با انقالب اسالمی مبارزه علنی کنند  توانند ینم   دندید  منطقه 

 اآلن!  حل  راه  نه  و  است  مسلله  از  یبخش  رانیا  گفتیم  سلمان  بن

  کنار  رانیا  با  که  نیا  جز   به  یاچاره  ما  د یگویم  شیهاصحبت  در

 . است  کرده   دایپ  نی تسک  هم جنگ   نیا  پس.  میندار  مییایب

 

 جنگ   در  که  است ن یا ما  ل یآش ۀ پاشن. میدار ل یآش ۀ پاشن ک ی ما

 شکست   نیا  ین یبال  عالئم.  میهست  باختن  حال  در  یروان  و  یفرهنگ

 افراد  تک تک  از   که  است  ن یا  عالئم  نیا  از   ی کی.  است  شده   ظاهر 

 صحبت   صادقانه  ؟یکرد  چکار   تو  که  دیپرسیم  ن یمسلول  مخصوصاً 

 هم   راست.  دهدیم  ارائه  خودش   از   یدرخشان  ۀ کارنام   و   کندیم

 کشور   ۀکارنام  مورد در  مییگویم   که بعد.دیگوینم   دروغ. دیگویم

 جمع  هم  با  را  نهایا  یوقت.  است  یمنف  دیگویم  هرچه کن   قضاوت

. است  نیمسلول  ۀ کارنام   جمع   حاصل   کشور  ۀ کارنام  میببند

 کشور   ۀکارنام  و   درخشان  نی مسلول  ۀکارنام  تکتک  که  شودینم 

 یک   امکرده  عرض  قبالً.  میدار  فضا   دو  ما  که  نیا  یعنی.  باشد  اهیس
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 ی واقع  یفضا   در   ما.  میدار  یواقع  دیگری فضای   و  یادراک  ی فضا

. میدار  یگرید  ط یشرا  یواقع  طیشرا  دریعنی  .  میدار  طیشرا  نوع  کی

 دارد   وجود  ییاغواتبلیغات    مثالً.  میشد  موفق   ما   یواقع  یفضا   در

 شروع  را  یسازلیاتومب  هم  با  یجنوب  کره  و  رانیا  شودیم  گفته  که

 که   ی حال  در .  آنجاست  ی جنوب  کره  و   نجایا  رانیا  چرا  پس   کردند

 ۀمحاصر  در  یجنوب   کره.  است  نبوده  غرب  با  جنگ  در  یجنوب  کره

.  است  نبوده  یعلم  ۀمحاصر  در  یجنوب  کره.  است  نبوده  یاقتصاد

 با  وتایتو.  است  وتایتو  یگذارهیسرما  مرهون   وندایه   ۀکارخان

شده    موتور  جنرال  یگذارهیسرما  ک ی  هر  یعنی.  استتقویت 

  ۀ خانواددرآمد    کنتور احتماال  رودیم  فروش  که   وندایه   نیماش

. رودیم   آنجا  به  پولشو.  اندازدیم  شماره گرانید  و   کوهن   و  راکفلر

در یک   ۀسیمقا  در  که  دیدانیم.  ستین  یطور  نیا  که  رانیا  یول

 که   یفاکتور  آن  اِال.  باشد  یمساو  طیشرا  ۀهم  دیبا  یعلم آزمون  

که   ستین  یکی   کره  و  رانیا  طیشرا  اصالً.  دی کن  محاسبه  د یخواه یم

. کنندیم   عوض  را  ها شهیاند  دارند  اما.  آنها را باهم مقایسه کنید 

امروز   یهاارزش  نظام .  کنندیم  عوض  را ی اجتماع  یها ارزش  نظام

 ار یبس  داشت  1366  تا  1357  درسال  که  ییهاارزش  نظام  با  رانیا

 بنز   من   که   گفتینم   داشت  بنز   یکس  اگر  موقع   کی.  کندیم  فرق

 یعنی. دهد پُز  که  خرد یم ی قسط اآلن. شد یم کان یپ سوار  و دارم

 بر   را  جهاد  انواع  اگر  میبگو  خواهمیم.  است  شده  عوض  هاتیاولو

 ن یی تب  جهاد  اآلن    یکن  یبند  تیاولو  و  مدرج  هاجنگ  انواع  اساس

 درجه   تیاولو  است  یروان  و  یفرهنگ  جنگ  با  مقابله  قت یحق  در  که

  نیا  در  و  دیشو  روزیپ  هاجنگ  تمام  در  اگر  شما.  است  کشور  کی

 شما .  دیاخورده  شکستدر تمام جبهه ها  د یبخور  شکست  جنگ
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 د یشو  روز یپ  جنگ  نیا  در   و   د یبخور  شکست  ها جنگ  تمام   در   اگر

 است؟   خورده  شکست  منی  در  کا یآمر  چرا  اآلن.  دیهست  روزیپ  تاًینها

 اتاق   در   همه   کایآمر  و  لیاسرائ  فرانسه   س ی انگل  امارات   عربستان 

 خوردند؟ شکست  چراولی .  کنندیم  کار   مشترکاً   جنگ

یمن .  دهند  رییتغ  را  یمنی  انسان  ۀشیاند  نتوانستند  چون مردم 

 سعود   آل  یجا  به   و  کردند  تظاهرات.  هستند  یهوش  با  اریبس  مردم

 جنگ   زمان   در  اتفاقا   هم   ما .  دادند  شعار  کا یآمر  ه یعل  بربیشتر  

 ن یب  جنگ  را  جنگ  نیا  ما  اگر  ست؟ یچ  هیقض   که  میبود  دهیفهم 

 که  نیا  تا  بود  تریبحران  ی لیخ  وضعمان  میدانستیم  وعراق  رانیا

 باشد  ادتانی  اگر.  ی استستیونیصه  میرژ     رانیا  فهمیدیم دشمن 

 در   را  الفاظ   یعنی.  می گفتیمصدام    یستیونیصه  میرژ  عراق   م یرژ  به

  ران یا  و   شد  یسپر   جنگ   آن.  میبرد  کار  به   خودش  یواقع  م یمفاه 

 ضع    جنگ   نوع  ن یترخطرناک  در  اآلن  ما.  برد  یحت  نباخت    هم

ضع    جور   کی   شود؟یم  شروع  کجا  از  ها ضع   نیا  اما.  میدار

 ما   باالخره.  کرد  یکار  توانینم   که  است  ی تیشخص  ضع   

 و   مال  حب.  میکن  ل یتبد  فرشته   به   جامعه  در   را   همه   میتوانینم 

 اثبات   ر یمد  کی  ی برا  ی وقت.  زندیم   ضرر  دارد   نهایا.  دارد  وجود   مقام 

 قبول   بهتر  را   شما  لیدال  ی ر یبگ  یشتری ب  پول  د یبا  تو   که   یکن

. یر یبگ  پول  نقدریا  دینبا  تو   که   ی کن  اثبات  او  یبرا  ی وقت  تا   کندیم

 به   که  یمنطق   ها انسان  اصوالً .  است  نفعش  به  ی اول  چون   چرا؟ 

 وجود   ی خصلت  ات ی خصوص  نیا.  رندیپذیم   تر راحت  را  باشد  نفعشان

 انقالب  از   قبل.  است  یارتباط  دانش  ضع   دوم   ضع   ۀنقط.  دارد

 ارتباطات   شدیم   گفته  که   بود  یحد   در  رانیا  در  ارتباطات   دانش

 ۀ لیوس  و  ام یپ  ی محتوا  رنده یگ  ام یپ  و  دهندهامیپ  از   است  عبارت
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 در   ی اتیتجرب  جنگ   طول  در   ما .  طیبس  و   ساده   ی لیخ.  امیپ  انتقال

 منتشر   هم   را   نتایج تجربیات خود   و   میکرد   دای پ  ارتباطات  نه یزم

 نوشته  که   یآثار   هیبق  ی برا  غیتبل  یمبان  کتاب  هاسال.  میکرد

 کتاب   ی سر  کترجمه ی  م یدید  بعد.  داشت  را   مرجع   حکم   شدیم

در   ارتباطات  روش  مورد  درنوشته شده بود    هایغرب  یسو  ازکه  

. ستین  یزیچ  آن  درون  یگردیم  که  را  آن  ته  که  آمد  درایران  

 پخش   را  خبر  که  یکسان  ندیگویم!    یباندروازه  مثل  ؟ یچ  مثل

. دیگویم  را   یه یبد  امر   کی.  کنندیم  انتخاب   را  اخبار   کنندیم

 در   تواندینم   دهیرس  دستش   خبر  تا   هزار  ی وقت  که  است   یعیطب

 انتخاب  را  تا ده آنها نی ب از. دیبگو را همه  دارد که  ی محدود زمان

  انتقال  دارد  ظاهراً  ی ول.  ندادند  یاطالع  ما  به  هم   بازی  عنی.  کندیم

 هستند   نیآتش  ۀگلول  مانند  اخبار  از  یبعض یا گفتند  .  شودیم  علم

را مطرح   سکوت  چیمارپو یا  .  گذارندیم  اثر  سرعت  به  جامعه   در  و

 . دیایب  وجود  به  ی وضع  چه  سانسور  اثر   در  کهکردند

  نهایا  تمام   در  و   اندگذاشتهوسط    را  یادیز  اصطالحات  و  یاسام

 داوطلب  شما   اگر   مثالً .  دارد  غلبه   یتلور  متن   بر  ی تلور   یۀ حاش

 ه ینظر  بگو   من   به   د یگویم  د یباش  ما یس  و   صدا  دانشگاه  به   رفتن 

 در .  گفت  راحرف    نیا  یسال   چه  در   و  ست یک  از   سکوت  چ یمارپ

 ه ینظر  خود   باشد  گفته   ی سال  هر   در   و  باشد  یکس  هر   اگر  که   ی حال

 چه   و  یک  که  ن یا  نه  نه؟  ای  هست  یمهم   زیچ  مینیبب  که  است  مهم

 ک ی  به   ارتباطات  در  ما  انیدانشجو  و  دیاسات  سر.  است  گفته   یطور

 ی گرکوزه  فوت  ستندین  حاضر   هایغرب.  است  شده  گرم   یلفاظ  یسر

 تر مهم  ارتباطات   در   یگرکوزه  فوت   که   یحال   در .  بدهندبدست ما    را
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 . است  یاتم  حاتی تسل  در  ی گرکوزه  فوت  از

 یی القا  روش   کی   ی ول.  بکشد  را   نفر  هزار 40  تواندیم   یاتم  التیتسح

 نام   به   یخبرنگار BBC .کند  دگرگون  را   نفر  ونیلیم40  تواندیم

 از .  ستندین  یکوچک  یها آدم  آنها  خبرنگاران  البته.  دارد  اپپ  لیدان

  دیبا  آنها.شوندیم برای فریب افکار عمومی تربیت    ی سالگ10-12

 به  واقعاً و شده  منزوی  جامعه   از. باشند داشته را  الزم یهوش بهره

. نوشت  هیسور  مورد   در   را  کتابش   ن یاولاو  .  شوندیم  ل یتبد  یادهیپد

 پنهان  دست  ای  Hiden Hand نام  به  یکتاب  پرل  لیدان  یآقا  نیا

 که   است  بیغ  دست   همان  به  اشاره  پنهان  دست  نیا.  است  نوشته

 .« زد  نامحرم  ۀن یس  بر  و  آمد  بیغ  دست»  مییگویم  یفارس  در

 یروان  ی دمیاپ  کی  انه ی خاورم  در   گفته   کتاب  نیا  در .  زندیم  هیکنا

 افتد یم  که   یاتفاق   هر  آنجا  در   کنندیم  فکر مردم    که   دارد  وجود

 . است  توطله

. است  کتاب  نی ا  مال  هاستزبان  سر  اآلن  که  یاتوطله  یتلور  نیا

کتاب دست پنهان .  نوشت  هیسور  مورد  در   هم   را  کتابش  نیاولاو  

  اآلن .  است  گرفته  را  ما  روشنفکران  تمام  ذهن   اآلنهم از اوست که  

مردم به اشتباه   د یگویم  او  ی ول .  هاستتوطلهانواع    انبان   انه یخاورم

 توانندیم  ییالقا  ه ینظر  ک ی  باآنها  .  هستند  توطله   وجود   به   معتقد

. کنند  دور  قتیحق  از  و  کرده  آشفته  را  آدم  هاونیلیم   ذهن

 است   ییهاوهیش  با   ما   ییآشنا  عدم   ما   ضع   نقطه   م یبگو  خواهم یم

 غرب   یها کتاب  در  ی ول  شود یم  اجرا  غرب  یهارسانه  در  عمالً   که

 .شودینم   برده  آنها  از  ینام
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کسی     است   ی دکترا  فرانسه  ا ی  س یانگل  رفته   کند   فکر ممکن 

 چ یه گاهی    یول.  داندیم  زیچ  یلیخ  آمده    و  گرفته  ارتباطات

  اگر  را  دیآوریم   دست   به  روز  و   شب  شما  که  یاطالعات  آن.  داندینم 

 ها خبر  متن   از  را  آنها   در  شده   گرفته  کار   به  قواعد   د ی کن  یبند  دسته

 ترجمه   که   یز یچ  آن  نه   است   ارتباطات   دانش  آن   دیاوریب  در

هم   متأسفانه .  شودیم رسمی  مراجع   ت یحما  ترجمه   از   گاهی 

 .دنکنیم

 
 ها نیهم   هم  ما  دیاسات.  کندیم  تیحما  ترجمه  از  هم  سمت  سازمان

 یها رسانه  واردبحث ها    نیا.  ندیگویم  ها کالس  سر  را   ترجمه ها 

چندان   یغرب  ی هارسانه  یعمل  وهیش  با  ما   ی هارسانه.  شوندیم  ما

. شود  آغاز  سرچشمه  دو  از   دیبا  ن ییتب  جهاد  بنظرمن .  ندارند  ییآشنا

 ما   که  یشکست  در   هاخصلت  نقش.  است  اکبر  جهاد  ۀسرچشم  یکی

از   جلسه   از  قبل .  میخورد  ی فرهنگ  و   یروان  جنگ   ۀعرص   در یک 

 نیا  دیبا  من   دی گویم  که  شناسمیم  را  یخوب  آدم  فرمودند  دوستان

 جمالت   قیدق.  کنمیم  مضمون   به  نقل.  رمیبگ  را  ی نجوم  حقوق

 به   یکس  که  عاربود  انقالب  اول  ۀ ده   در  که   یحال   در.  ستین  ادمی

 چانه  حقوقشان  آوردن   ن ییپا  ی برا  هایلیخ.  برود  پول  دنبال
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 راه  شود  تیریمد   رشته  اتیادب  وارد  اکبر  جهاد  اتیادب  اگر.  زدندیم

 .دارد  وجود   که   است  یتیوضع  با  مقابله   یبرا  ینجات

 در   عمالً  غربی ها  که  ییهاروش  شناخت  یبرا  دیبا  که  نیا  دوم

 ی جد  جهاد   و  کوشش   و   کار   کنند یم  استفاده  آن   از  ات ارتباط

 از  ی اریبس  امروزه.  کنندیم  عوض   را  ما   فکر   آنها.ردیبگ  صورت 

 یی القا  یها یتلور  شودیم  س یتدر  هادانشگاه  در  که  ییهایتلور

علم    دارد  علم  عنوان  به  یعنی.  است این   و  شودیم  س ی تدرضد 

 به   را  کنت  آگوست  یآقا.  میبگو  نمونه.  است  مهمل  اریبسوضع  

 یروان  نظر  از  آدم  نیا.  کنندیم  یمعرف  ی شناسجامعه  پدر  عنوان

 سه   خیتار:  دیگویم  او.  کرد  یخودکش  تاًینها  او  نبود  متعادلآدم  

 ن یاالبته که  !  علم  بعد  و   فلسفه   بعد   و   نید   اول   ۀ مرحل.  است  مرحله 

 از   قبل   هاقرن  افالطون  و   ارسطو   چون.  است  مزخرف   کامالً  حرف

 ن یهم   تو.  اندآمده  ا یدن  به   اسالم)ص(امبریپ  و)ع(  ح یمس  حضرت

 امبر یپ  از  قبل  که  او   یدهیم  نسبت  ارسطو  به  یدارکه  را  یافلسفه

 در  ا ی. باشد نید دورۀ  از بعد  فلسفه دورهتواندیم  چطور  پس  آمده

چرا می .است  قدرت  کسب  ۀلیوس  حزب   ندیگویم  ی اسیس  علوم

 جان  به   میکنسیاسی    تحرک   م یخواه یم   ما  یوقت  چون   گوید؟

 حفظ  ۀلیوس  حزب  خودشان  کشور  در  که  یحال  در.  میافت  گریهمد

 جامعه  اتینظر  از   یادیز  تعداد  بزنم  مثال  بخواهم  اگر.  است  قدرت

 ییالقا  ۀجنب  شودیم  مطرح  تیریمد  در  و  است یس  در  که  یشناس

. است  شانیهاکاال  مثل.  استبه جهان سوم    یصادراتو صرفا  .  دارد

 خودشان   را  مرغوب  یهاکاال  و  دهندیم   ما   به  را  بنجل  یها کاال

 در   ی کتاب.  است  طور نی هم   هم   آنها  ی هاکتاب.  کنندیم  استفاده

شده    صفحه   صد   و  هزار  در  یاستراتژ  مورد  چاپ .  استمنتشر 
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ام  را  چاپ  دو   هر  من.  دارد  یالمللنیب  و  ییاروپا  چاپ .  دیده 

 فروش   اروپا  در  که   یکتاب  آن .  است  صفحه900  آن   یالمللنیب

 صفحه200  شودیم  منتشر   هند   در  که  ی کتاب  به   نسبت  رودیم

 کتاب   بازار   در   من .  است  مشهود  کامالً سیاست    ک ی  نیا.  دارد  شتریب

 مطالعه موردی   که   ندیدم  یاستراتژ  کتاب.  کردمنگاه    یلیخ  لندن

 کتاب   بازار   بر  نقدر یا.  باشددرباره استراتژی های سیاسی غرب    آن

 ی تجار  و   یبازرگان  ها یاستاد  س یک  ۀ هم.  دارند  طرهیس  ز یچ  همه   و

 تجارب   از  شتری ب  و  تر مهم  ی لیخ  یاسیس  مطالعه موردی   ی حت.  است

 ۀمسلل  به   نییتب   جهاد  یها شهیر  از   یکی  پس .  است  غرب   در   یتجار

 ۀ جامع  مخصوصاً   جامعه   در   تیعبود  جیترو   و  تعبد   اخالق    ه یتزک

 جامعه  کل  که  میکن  ادعا  میتوانینم   ما.  گرددیبرم  حاکم  نخبگان

 د یبا  اما.  دیتوانینم  شما   گفته  هم  خدا .  می کن  زگار یپره   میتوانیم  را

 ی نخبگان  ۀجامع  مخصوصاً.  داشت  ژهیو  ۀبرنام   نخبگان  ۀجامع  یبرا

 دارند  شراکت  حکومت در  که

 جنگ   در   یروان  جنگ  در  که  یی هاروش  دیبا  که   نیا  دوم  ۀنکت

 شناخت   را  شودیم  گرفته   کار   به   ی فرهنگ  هجوم   و   تهاجم     یفرهنگ

 کند   گم  را  خودشمدیر رسانه نباید .  آموخت  هارسانه  نیمسلول  به  و

 آموزش  که  کند  دایپ  را  آن  یآمادگ  دیبا.  دارم  را  طیشرا  ۀهم  من  که

 البته .  ستین  اقتصاد  مملکت   کی  تیاولو  میبدان  دیبا  ما.  ندیبب

 جهاد   نی هم   مملکت  ک ی  تیاولو  ی ول  است   مهم   یلیخ  اقتصاد

 ی پاسدار  ی اجتماع  ی هاارزش  نظام   از   میکن  ی سع  د یبا.  است  ن ییتب

آزادی   را  افکار   و  ها شه یاند.  میکن نفع کش  حقیقت و حفظ  به 

 از .  میکن  منطبق  انقالب  ه یاول  ی هاآرمان  بر  را   هاآن  و  م یده   رییتغ

 . میکن  حراست ت یحاکم  نخبگان  مخصوصاً   کشور   نخبگان  ۀ جامع
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  بحث  نیا  وارد  میتوانیم  منظر  دو  از  رسدیم  نظرم  به  :ی اشعر 

 چکار   دیبا  و  ستیچ  منظور  که  است  نییتب   جهاد  نییتب  یکی.  میشو

 سال   در  مثالً   م؟ یبکن  میتوانیم  چکار  خودمان  که  نیا  دوم   م؟یکن

 ی موضوع  هر   در  ما.  میبگذار  نییتب  جهاد  بر  را  مان یمبنا  1401

 ی آقا  جناب .  می هست  مواجه   مسلله   دو   با   میشو  وارد   م یخواه یم

 . کردند  نیی تب  را  جهاد   ۀ مسلل  خود ی مقدار  زورق

 

 است   یضرور   مورد   نیا  در   که   رسدیم   من   نظر  به  که   ی زیچ

 به   ما  چرا.  دیفرمود  ییهااشاره  شما .  هاستماجرا  نیا  یشناستبار

 ی کی  ۀخانواد.  داشت  ی اخانه  ییبابا  دیشه  ندیگویم  م؟ یدیرس  نجایا

 د یگویم.  بودند  نفر  شش   آنها  و   نفر   سه   نهایا.  بود  اد یز  کارمندانش   از

. میرویم او ۀخان به  ما و د یایب من ۀ خان به  د ییبگو خدا  بنده آن به

 مثالً .  کردندیم  ی زندگ  یجور نیا  یعنی.  کنند یم  عوض   را   شانیجا

 داشت   که   ییهاسمت  یازا  در   ی مال  منبع  چ یه   از   چمران  دیشه

 اتفاق   نیا  که   شد   ی چ.  هستند ادیز  افراد  نوع  ن یا  از.  نکرد  استفاده

 ان یب  که   ییهاماجرا  و  خاطرات   از  فراتر  ی لیخ  من   نظر   به   افتاد؟

 د یبا  م یبرس  یحل   راه  به   که   ن یا  ی برا  ما.  شود  ن ییتب  دیبا  دیکرد
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 کجا   میرفتیپذ  بیآس  آن  از   که  ی نقاط  و  ما   ریپذبیآس  نقا   مینیبب

 که   نیا.  هست  هم  ی متعدد  عوامل  م؟ید یرس  نجایا  به   چرا  و  بوده

 که   طور همان  که  دارم  لیتحل  کی  خودم  من.  دیفرمود  اشاره  شما

 ایدن  که  است  ن یا  آدم  عتیطب  دیفرمایم   والعصر   ۀسور  در  خداوند

 یپَست  به   جهت  در   ایدن.  است  ی دن  ایدن .  کندیم  آلوده  را  آدم

 ی کسان شوند؟ی نم  طور  نیا ی کسان چه . کند یم عمل  آدم کشاندن

 عمل   و   باشند   داشته   مانیا.  رندیبگ  قرار   ی اله  ت یترب  معرض   در   که

 را   مان یا  مرز   ما  که   است  مهم   ی لیخ من نظر   به .  دهند  انجام   صالح

 به   را  جامعه  خواهدیم  که   یکس  ست؟ی چ  صالح   عمل.  میبشناس

 در   فرهنگ   نیا  اگر .  کند  شروع   خودش   از  اول  دیبا  کند   دعوت   صبر

 گسترش   یلیخ  جامعه  سالمت  عتاًیطب  کرد یم  دایپ  رواج  جامعه

 کی  یعنی.  میستین  انقالب  اول  طیشرا  در  ما  اآلن  اما.  کردیم  دایپ

 و   کشدیم  نقشه  کند    شروع  ه یپا  از  را  ییبنا  خواهدیم  آدم  موقع

 و   کندیم  یبررس  را  مختل   مسائل  و  ی مهندس  محاسبات  ۀهم

 از   جامعه   که  می هست  یطیشرا  در   اآلن  ما.  دهدیم  انجام  را   کارش

 ن یا  کرد؟   دیبا  چکار   آن  با .  است  گرفته  فاصله   خودش   ی هاآرمان

 بشود؟   دیبا  چگونه  اما   است  درست   بشود   کار   ن یا  دیبا  م ییگویم  که

 اآلن  گفتندیم  دوستان.  بود  مطرح   حجاب  بحث  یاجلسه  در  روزید

 و   ج یترو  حجاب   به   را  جامعه   م یبخواه   که  است   سخت   یلیخ  گرید

 ی ول   شده  ترسخت  مسلله   که  است  درست  گفتم  من.  میکن  بیترغ

 را   مسلله   هستند  بلد   که  یکسان  د یبا  سخت  ۀمسلل  نیا  حل   یبرا

 نحل یال  مسلله  که   ست ین  جور   نیا.  شوند  دان یم  وارد   کنند  حل

 در  که  نیا ایآ  فتد؟ یب اتفاق  دیبا چگونه  ن ییتب جهاد  که  نیا. باشد

 م  یده یم  را  جوابش   ما  و  زند یم  ی حرف  نفر   ک ی  یمجاز   ی فضا
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  اول   دیبکار  را  یبذر   که  نیا  یبرا  شما  است؟   نییتب  جهاد   نی هم 

 اهان یگ  و  خاشاک   از   را  آنجا  بعد .  دیکن  دا یپ  را  ی مناسب  ن یزم  دیبا

 ن یا  اصالح   یبرا  اآلن  ما .  دیبکار  را  بذر   سپس  و   دی کن  پاک  مزاحم

 چکار   م؟ یبکن  دیبا  چکار   جامعه   در   نییتب  جهاد   افتادن  جا   و   مورد

 یکارشناس  دوستان  نظرم   به   رند؟یبگ  یجد   مردم   که   میبکن  دیبا

 کنند   کمک   ما  به   نهیزم  نیا  در  یفکر   نظر  از  بتوانند  اگر  هستند   که

 .است  خوب  یلیخ

 مورد  در.  دیکن  یورزشهیاند  یمقدار  گفتند  زورق  یآقا  :وران ی رو 

 مورد  در   کامنت  دو  ابتدا.  کردم  فکر  من   د  یکن  فکر   موضوع

 کارمند   60  ۀ ده   در   طبا   ی اله  ی آقا.  دارم  زورق  ی آقا  ی هاصحبت

 خون   سرطان  علت  به   ش ی پ  روز   چند .  شد  ر یمد  و   بود  همدان  مرکز

 مراسم  در   یپوستر.  شدند  دیشه  او  ۀخانواد  از  نفر 12.  رفت  ایدن  از

 در  اشخانواده  یشهدا  گرید  و  وسط  در  او  عکس  که  بودند  زده  او

. بود رشت  ابانی خ ی مدن د یشه اد یبن در  فاتحه  مراسم . بود آن  دور

 تومان   هزار 8  به   هزار 5  از   حقوقش   شد  مرکز   ر یمد  یوقت  شانیا

 را   من  دیخواه یم  شما  چرا  که  آمد  تهران  به  اعتراض  یبرا.  دیرس

 داشت   اصرار .  بود  فرهنگ   کی  ن یا  میبگو  خواهم یم.  دیکن  منحرف

 کوچک  برادر کی عنوان به  من  اوال. دیاوریب ن ییپاحقوقم  د یبا که

 ارتباطات   ۀحوز  به  شانیا  چون  خواهمیم   زورق  یآقا  از  دوستانه

 رسانه   دو  اآلن.  کنند  یپردازیتلور  را  نیی تب  جهاد  هستند  مسلط

 انجام   کار   دو   ما  ۀ جامع  در   شدند   موفق   تو  و   من   و  نترنشنالیا  رانیا

 ی کی.  دینیبیم   را  آن   ت یوضع  که   است  حجاب   بحث   ی کی.  دهند

 زی چ  چ ی ه   که   دهد یم  نشان   نیا.  است  گربه  و   سگ   بحث  هم 

 یی جا  به  اآلن  م ییبگو  ما  که  ستین  گونه  نیا  اصالً.  ستین  ناممکن 
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 جمع   ک ی  و  کرد  ی پردازیتلور  د یبا  یول .  شودینم   که  میادهیرس

 .برگردم  بحث  به.  میباش  داشته ت یواقع  با  متناسب   یبند

 
 پس   که   است   یادهیپد  نیترمهم  نفاق   که  است   نیا  مسلله   نیاول

 ی سر  ک ی  اسالم  د یشد  گسترش   لیدل  به  ی ول.  کرد  ظهور اسالم  از

 ی اجتماع  ی فضا  اثر   بر   هم  ی سر  کی.  آمدند   باور   اساس  بر  افراد

 مؤمن   یها آدم  از   آمدند  یاجتماع  یفضا  اثر  بر  که  آنها.  آمدند

 ت ین  با   ی ظاهر  برداشت   که   است  نیا  نفاق    یتعر.  اندمتفاوت

 آن   به  یرهبر   معظم   مقام   اتفاقا   که  یزی چ.  است  متفاوت   یباطن

 .است  بوده  مورد  سه   باًیتقر  کردند  اشاره

د1  ذکر   هم   را   نبیز  حضرت   بحث  زهرا    حضرت   شهادت   ر . 

 .کردندیم

 مطرح   انقالب   و  ی اسیس  ابعاد  در   را   موضوع  ن یهم   بهمن   نوزدهم .  2

دلیل   نیهمبه    هم  آن  تکرار.  است  حوزه  دو  در  نیا  یعنی.  کردند

 ی اسیس  ی هاباور  به   ینید  ی هاباور  ابعاد  در   ن ییتب  جهاد .  است

 اتفاقا.  کردند  اشاره  ی شناستبار  به  یاشعر  ی آقا.  باشد  دیبا  ی اجتماع
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. شد  یتیشخص   ترور  شود  ی قیحق  ترور  که  نیا  از   قبلی  عل  حضرت

 کار   در  ریغد  اصالً   که  نگفت   نفاق  انیجر   در  خالفت   وقت  چ یه 

 بر   اجماع.  نهمیب  شورا  امرهم  و:  گفت  ریغد   مقابل  در  بلکه.  ستین

. کردند  مطرح  حق   مقابل  در  است  حق  که   را  یامقوله  یعنی.  نید

 آن   هدف  بلکه  ست ین  حق  کنندیم  مطرح  که   یامقوله  که  نیا  نه

 بحث   ما   بله .  است  حق   گفتمان  و   مقوله   نوع   اما .  ستین  حق ها  

  استفاده  نهایا  که   شکل  نیا  به  نه  اما.  میدار  شورا  بحث.  میدار  اجماع

 مطرح   هم  نبی ز  حضرت  که )ع(  نی حس  امام   شهادت  بحث.  کردند

آنها مدعی   شده  تکرار   واژه  نیا.  جدۀ   یس   به  قُتل   گفتند  نهایا  کرد

 گناه   یاجتماع   وحدت   و  تیامن  زدن  هم  بر  یبرا  امیق  شدندکه

 ن یالحس  فتار:  گفت یم  یپیکل  در  یعربستان  ریدب  کی.  است  رهیکب

 گفت یممعاویه    به   یعنی!  عنه  اهلل یرض  هیمعاو  ابن  دیزی  فه یالخل  یعل

حسین)ع(  و عنه    اهللیرض  که  نهایا  اتفاقا.  گفتینم   را  امام 

 امام   آن  مقابل  در   بزند   هم   بر  خواهدیم  را   جامعه   تیامن  گفتندیم

 مطرح   را  امت   ینید  تفکر امت وتصحیح    اصالح   بحث)ع(  ن یحس

 د یالرش  هارون.  بود  مطرح  بحث  نیهم   ما  ۀائم   ۀهم   زمان  در.  کرد

. دیاوریب  را  شانیا  گفت .  بود  آنجا)ع(  کاظم  امام .  بود  رفته  نهیمد  به

 امام   ی وقت.  باشد  من   با   هم   شان یا  بروم   ارتیز  به   خواهم یم  که   من 

 پسر   پیامبر  یعنی!  عم  یابن  کیعل  السالم  گفت   هارون  شدند  وارد

 امام   به .  جَدا  ای ک یعل  السالم   گفت )ع( کاظم  امام .  است  من   ی عمو

 شما   به  که  داشت  دختر  غمبریپ  اگر  گفت.  / یی گویم  چه  تو  گفت

 من   گفت  امام.  کردمیم  هم   افتخار!  بله  گفت   ؟ یگرفتیم   بدهد

. است  من   محرم.  است  من   مادر   پدرِ.  است  من  جد  چون.  توانمینم 

 گونه  نیا  دبودن  آنجا  در   که  یافراد  مقابل  در   امام  نیی تب  جهاد  یعنی
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 نوشت   د یبا  طال  با که    میگویم  را )ع(  سجاد  امام   قول   نیا  من .  بود

 در   بار   دو  یکی.  باشد  ن یی تب  جهاد   در   یپرداز هینظر  ی مبنا  دیبا  و

 دیبا  عتاً یطب.  برود  حج   به   خواست یم  یشام  فرد   ک ی.  امگفته  نجایا

 اهلل رسول   یاابن  گفت.  رفت  )ع( سجاد  امام  خدمت.  بگذرد  نهیمد  از

 یزندگ  کجا .  خوب  ی لیخ  گفت   هم  امام .  هستم   شما   ان یعیش  از   من

: گفت  ی شام  مرد  است؟   خبر   چه   گفت  امام.  شام  در :  گفت  ؟ یکنیم

 ی گاه که  یطور  به   کنندیم  یسازثیحد  شما   ه یعل  ی لیخ  آنجا

 است   نیا  خواهمیم  شما   از  که   ییهازیچ  از  ی کی.  لرزدیم  من   پشت

 او   به   را  دعا   نیا  امام .  بمانم  قدم   ثابت   که  د یبده   من   به   یی دعا  که

 . دهدیم  ادی

 هم   را  باطل.  کنم  تیتبع  آن  از   که  انیبنما  حقبه من    را  حق خدایا  

 ۀحوز  با  مرتبط  نیی تب  جهاد   بحث  کل.  کنم  اجتناب   آن   از  که  باطل

 داستان   نی هم در   آمده  وجود   به   که   یبتیمص  اآلن.  است  متشابه  امور

 و ها    اشتراک  ۀحوز  در .  میبگو  خواهم یم  را   آن  ۀ خالص .  است

. است یاجتماع  و ینید ابعاد در امور مشتبه اآلن. است متشابهات

 گر ید  ۀحوز  و  یامنطقه  ی اسیس  ۀحوز  یک ی.  دارد  وجود  حوزه  دو

 جهاد     یتعر  اتفاقا.  کنم  باز   ی مقدار  خواهمیم  را   ن یا.  است  داخلدر

 د یبا  ما.  است  یامنطقه  و   ی داخل  ی اجتماع  طیمح  شناخت   ن  ییتب

 کرده  فرق   تیترب   و   آموزش  نوع  ها  تیاولو  زمان   راتییتغ  که  میبدان

 ی فضا  در   یبحث  ی اجتماع  ی باورها  و   شناختن   بحث   در.  است

  با  است  یلیاسرائ  خانم  کی  که  شکدوم  خانم  که  هست  یمجاز

گفته  آمده   رانیا  به   یفرانسو  ا ی  ی سیانگل  پاسپورت  عه یش  من   و 

 سپاه   و   ی رهبر  از   هم  شدت   به .  امگرفته  طالق   شوهرم   از   و  امشده

 کرد  رانیا  در   که  ی کار  تنها .  کردیم  تیحما  یانقالب  ی هانهاد  و
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 رابه  مقاالت   نیا.  نوشتیم  ییگرااصول  خط  جهت   در   را  ییهامقاله

. کردندیم  چاپ   که   داد یم  فضای مجازی   به   هم   ی گاه   و   مطبوعات 

 ۀ مقال  ای  مصاحبه  بر  یمبتن   ما  مزخرف  یارسانه  حوزه  متأسفانه

  ران یا  به  نفر  کی   میبگو  خواهمیم.  است  آفت  نیا.  است  یمجان

 رئیس جمهور ایران  با   مصاحبه  کی.  نوشته  مقاله   تا  چهار  و  آمده

 ا ی  خودش  ت ی واقع  نیا  اساس  بر  اما.  دارد  تیواقع  نیا .  است  کرده

ایران  .  است  ساخته   ساختمان   خودش   ریغ علیه  را  ادعاهائی  و 

است. ضع    ما   ۀجامع  که  دهد یم  نشان  نیا  مطرحکرده  دارای 

 . است  هائی

 من .  میدار  یداخل  و  ی امنطقه  و  یاسیس ابعاد  ما .  میبرگرد  بحث  به

 مطرح   ینوع  رابه  بحث   نیهم   که  داشتم  یابرنامه  ش یپ  روز   چند

 کردآشکار  را  گرانیدماهیت    مقاومت   محور  در   قدرت   تراکم .  کردم

 و   وستندیپ  لی اسرائ  به  که  آنها.  شدند  یسازشفاف  ناچاربه  و

 ر یوز.  دارند  رابطه  لیاسرائ  با  که   است  دهه  5-4  کردند  یسازیعاد

. میداشت  رابطه ش یپ  سال 50  از  لیاسرائ  با   ما:  گفت  ن یبحر  ۀخارج

 عربستان  ن یفلسط  از  ت یحما  در   منافقانه  را  شعار   نیشتریب  اما

 با   اش مصاحبه  ن یآخر  در  سلمان   بن   محمد   که  یحال  در.  دهدیم

. میکنینم  نگاه  دشمن   عنوان   به  لیاسرائ  به   ما :  گفت  کو یتی  پول

 نشان  نیا.  میکنیم  نگاه   ندهیآ  متحد   و  قدرت   کی  عنوان  به  بلکه

 ل یتحم به آنها    را  یسازشفاف  شد  موفق  مقاومت   محور  که  دهدیم

 .  کند

  ن یا  نیاوکرا  جنگ.  ماست  نفع  به  منطقه  سطح  در  کیتفک  نیا
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 کرد یم  یبازهی روس  و  کا یآمر  نیب  که  لیاسرائ.  کرد  دیتشد  را  مسلله

  سال   در  لیاسرائ  رانیوز  نخست.  داشت  ه یروس  با  را  رابطه  نیبهتر

 اآلن.  رفتندیم  ه یروس  به  بار  چهار   رفتندیم  کایآمر  به  بار  دو  اگر

 یعنی.  است  برگشته  یقطب  دو  یفضا  اما  نگشته   بر  یقطب  دو  نظام

 ریسف  هیروس.  گرفت  یمنف  موضع  لی اسرائ  نیاوکرا  جنگ  در

 ی برا  هیروس  که  چرا.  کرد  اعتراض  شدت  به   و  کرد  احضار  را  لیاسرائ

 همان   که  نیا  جالب.  نداشت  انتظار.  است  کارکرده  یلیخ  لیاسرائ

 ۀندینما. بود مطرح تیامن یشورا در جوالن  گزارشگر گزارش روز

 اشغال  چگاهیه   ما .  است  یاشغال  منطقه  نیا  گفت.  کرد  غوغا  هیروس

. کند  ینینشعقب  دیبا  لیاسرائ.  مینشناخت  تیرسم   رابه  لیاسرائ

 مورد   در  که  ی حال   در.  کرد  محکوم  هم   را   هایسازشهرک

 سکوت   شدیم  انجام   بار  کی  ماه   شش   هر   که   ی قبل  ی هاگزارش

 ی اسیس  ابعاد  در  خودش   خاص  لیدال  به  اآلن  نظرم   به.  بودند  کرده

  ل یدال.  افتدیم  اتفاق   دارد  یسازشفاف  منطقه  سطح  در  ی اجتماع  و

 مقاومت   محور  ی هادستاورداز    ی کاین واقعیت ی    کردم   عرض  را  آن

 که   ه یترک.  است  طور نی هم   هم   هیترک.  است  نیاوکرا  جنگ   و

 خاطر   به  سیسوئ  ۀجلس  در  اردوغان  یآقا  و  کردیم  عمل  یشترمرغ

.  آنجاست  لیاسرائ  جمهور  سی رئ  اآلن  یول  کردیم   پاره  قه ی  نیفلسط

 م یبگو  خواهمیم!  یرونیب  ابعاد  در  نیا.  است  شده  یسازشفافآری  

 . است  ترراحت  یل یخ خارج  در   نیی تب  جهاد

 به .  میدار  مشگل  ی لیخ  ماست   موضوع   اتفاقا   که   یداخل  ابعاد  در

 داخل   در  یخوب  ی تلور  قالب  تواندیم  سجاد  امام  ۀجمل  نیا  نظرم

.  میکن  استفاده  خوب  خودمان  ینید  راثیم  از  دیبا  ما.  دهد  ارائه
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  با  اگر  ما.  داشتند  قرار  نیی تب  جهادموقعیت    در  همه  ما  ۀائم   چون

 دیبا  البته .  میکنیم  دا یپ  راه خود را   میبرو  جلو   ت یحساس  و   نگاه  نیا

را   خود   ی لیخ  زمان  چون.  میکن   یتعر  زمان  بستر   درشرایط 

 ک ی  به  نهیزم  ن یا  در  میبتوان  اگر  کنمیم تصور.  استشده    متفاوت

خوب   شود  رسانه   حرکت   ی برا  ییمبنا  که   میبرس  ی تلور بسیار 

. داد  انجام  قسمت  نیا  در   ی ادیز  ی هاکار  شودیم   نظرم  به.  است

 مورد   در.  کندیمپدافند    هم   ییهاجا  در  مای س  و  صدا  البته

پاسخ   کندیم  مطرح  نترنشنالیا  رانیا  ای  تو   و  من   که   ییهامقوله

 برود  فعال  ۀمرحل  به  انفعال  ۀمرحل  از  کندیم  یسع  دارد.  می دهد

 ی کار  نیچن  اگر.  کند  منفعل  راعوامل استعمار    خودش  اتفاقا  که

 در   یمل  ۀرسان  به  اعتبار  بازگرداندن.  است  یاصل  ۀ نقط  فتدیب  اتفاق

 ی جبل  مانیپ   یآقا.  است  ذهنی   ی تلور  کی  وجودگرو  

. دارد  ارتباطات   یدکترا  و   است  صادق  امام  دانشگاه  لیالتحص فارغ

 در  ی فناور  نوع  ک ی  ن ییتب  جهاد   بحث   م یبگو  خواهم یم

 درجهاد تبیین .  است  متشابهات  و  مشترکات  ۀعرص  در  یسازشفاف

 هنوز   ما.  میدار  مشکل  واکنش  در  مااعتبار رسانه احیاء می شود.  

 ی زیچ.  میکن  ت یریمد  انفعال  ۀمرحل  در  را  هاواکنش  میانتوانسته 

 ی تلور  ی مبنا  تواندیم   هم  ن یا  نظرم  به  گفتند  یاشعر  ی آقا  که

 به !    خسر   ی فل  االنسان  ان   دیگویم   که   والعصر  سوره  در .  ردیبگ  قرار

. دهدیم  دست  از  دارد  را  زمان  که  است  ن یاشرایط انسان    عام  طور

 . است  عصر  به   قسم  چون

 اما .  دهدیم  دست  از  دارد  را  زمان  که  نیا.  است  زمان  همان  عصر

 خداوند   که  ییها فرصت  از  ی اریبس.  هاستفرصت  منظور   عام   طور   به
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 دادن  دست  از  ندیفرآ  تواندیم   یکس  چه.  دهدیم  انسان  به   عالم

 .است  استثنا  اتفاقا  اِال!  آمنوا  نیاالالذ  کند؟  متوق   را   هافرصت

 . است  مانیا.  1

 . عملوالصالحات  و.  2

 . بالحق  تواصو .  3

 !بالصبر  تواصو .  4

 که   است   عصر  ۀسور  ن ی هم   نظرم   به   نییتب  جهاد   رکن   چهار   یعنی

 ی کس  اگر.  برساند  کمال  به   را   ی تلور  نیا  که   خواهد یم  عنصر  چهار 

 خوب   یلیخ  دهد  انجام   را  کار   نیا  بتواند  دارد  ارتباطات   تخصص  که

 هم   ی اجتماع  و  یاسیس  و  ینید  و   یفکر  ۀحوز  حوزه   نیا  بله.  است

 جهادتبیین باید .  است  ه یبق  از  ش یب  ارتباطات   بحث   اآلن  اما .  هست

 دن ید  بدون  یتوان ینم   شما .  اوردیب  در   انضبا    تحت   را  ها رسانه

  داشته   آنها  کار  از یابیارزش  نشنال  نتریا  ران یا  و  تو  و  من  ونیزیتلو

 تیریمد  دارد  ی جور   چه   و   د یگویم  چه   دشمن   ی نیبب  دیبا.  یباش

 .کندیم

 مسلله  طرح  حد  در  فقط  منظر  سه  از  مختصر  یلیخ  من  : زاده کاظم 

 ی بعد  ی هابحث  در   موضوع  نیا  البته .  کنمیم  ان یب  را  نکته   چند 

 . کند  دایپ  ادامه  د یبا  هم

 نیا  در   انقالب   رهبر   ی سو  از  موضوع  ن یا  طرح   ییچرا.  1

 !مقطع

 اتیادب  در   ما   که   ن یا!  ینظر   چارچوب  و   ی نظر  بحث .  2

 بُعد  کی  یعنی.  میدار  را   نیا  مشابه  ی هامفهوم  یاسیس
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 دایپ  هم  را  ی نظر  یها قرابت  ما  که   است  نیا  یسازهینظر

 . کندیم  کمک   مسلله   درک  و   فهم  به   چون.  میکن

 جهادتبیین! نیا  ان یمتول  الزامات .  3

 دا یپ  را  ن ییتب  لزوم   تواندیم  کند   مراجعه  آدم  هم   گذشته  به  اگر

 تحت   که   اصطالحی   اما .  است  نبوده  د یجد  ن ییتب  خود  نیبنابرا.  کند

. شد  مطرح   که  بود  بار   ن یاول  ی برا  شد   مطرح   ن ییتب  جهاد   عنوان

 که   یی جا  تا   شد؟   مطرح   مقطع   نیا  در   چرا  که   است   مهم   آن   ییچرا

 خود  ی سالگ  چهل  به   انقالب  ی وقت  که   است  نیا  کنم یم  استنبا 

 که   بود   انقالب  خود   ی کی.  گرفتند  قرار   هم  ی روبرو  انیجر  دو   دیرس

 مقابل   ۀ جبه  یگر ید.  دهد  نشان  را  اشساله  چهل   ۀ کارنام  خواست

 سه   دو  در .  دهد  نشان  اثر یب  و  ناکارآمد  را  آن  خواستیم  که  بود

 م یداشت  عرصه  نیا  در  را  ر ینظیب  یهاجنگ  از  یکی  گذشته  سال

 م یکن  نگاه  نظر  هر  از  چون.  شدند  وارد  باقدرت   طرف  دو   هر  که

 .  است  بلوغ  ۀ نشان  یسالگ  چهل

 

. شدند  تحول  دچار  ی سالگ  چهل  از  دانشمندان  از   یلیخ  که  میدانیم

 ی ناش  ی سالگ  چهل   ن ی هم   از   ی سال  انیم  بحران  شود یم  گفته
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 در   لذا.  است  جامعه  کی  ا ی  فرد   بلوغ  اوج  یسالگ   چهل .  شودیم

  اتفاقا .  میداشت  طرف  دو  هر  از  را  اری ع  تمام  ییارویرو  ما  ی سالگ  چهل

 نیا  در  گفتند و   شدند  وارد  برنامه  نیا  به  یجد   ی لیخ  ها یطرف  آن

 رضا بحث درباره    دوره  یحت.  است  فتادهی ن  یاتفاق  چی ه   سال  چهل

 نظر   از   بود  شده  که   هم  ها کار  از   یبعض  که  ی طور  به.  شد  زنده  خان

 صورت   یاشتباه   که  انگار.  شد  نوشته  انهای  کارنامه  در  ی عموم  افکار

 .گرفت

  شکل به  هاجمهه  یسیرئ  یآقا آمدن  از  بعد که  بود عرصه  نیا  در 

  انقالب  فرمودند  یرهبر که  بود  فضتتا  نیا  در. شتتد  شتتروع یگرید

  انجام هاکار  یلیخ.  استتت  داشتتته  یدرخشتتان ۀکارنام  و  بوده موفق

  بحث  نجایا لذا.  ستتندین انیجر  در مردم و  نشتده نییتب یول  شتده

  منبعث بحث  نیا  از  ضتترورت  نیا که شتتد اضتتافه هم  نییتبجهاد

  یخیتار ۀستابق  عنوان به  اگر  ینظر  چارچوب  مورد در.  استت شتده

.  استت  دعوت  همان نییتب که  مینیبیم میکن نگاه  را  استالم صتدر

  دعوت  نوع کی خود نییتب  یعنی. شتد  شتروع دعوت  از اصتالً استالم

  علوم و  یاستتیستت و  یانستتان  علوم در  گذشتتته  ۀده  چند در.  استتت

 ن یچنتد  یبرا کته میبود  یفکر میپتارادا  نوع  کیت  شتتتاهتد  ارتبتاطتات

 .  دادند  ارائه نییتب  درخصوص  را ینظر  چارچوب دهه

  بحتث  بته  ینوع  بته  کته  میدار  را  نرم  قتدرت  ۀمقولت  متا  کته  نیا  یکی

  جنتگ  ارتبتاطتات  علوم  در.  کنتدیم  دایتپ  ارتبتا   فرهنتگ  و  نییتب

  نیا  در فرمودند زورق  دکتر یآقا که  را یانکته.  میدار  را یشتناخت

 .ردیگیم قرار مقوله

 ارتباطات  علمحرفهائی در یشتتناخت جنگ  بحث در  فقط ما چون

  علم  در  یاشتتتاخته  اآلن.  میدار  هم  یشتتتنتاستتترواندر  .  مینتدار
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.  استت  شتده  جادیا شتناخت  یشتناستروان  عنوان تحت  یشتناستروان

  و ینیبال یکی.  میداشتت  رانیا  در  یشتناستروان شتاخه دو  گذشتته در

  انقالب  نیهم   از  متأثر  که  استت  ستال  سته دو.  بود یعموم یگرید

  یشتناستروان  عنوان تحت هم  یشتناستروان  از  یاشتاخه یشتناخت

  ی ها شتاخه با  شتاخه  نیا تفاوت منتها.  استت  شتده اضتافه  یشتناخت

  رشتتته  نیا در  واقع در.  استتت یارشتتته  نیب که  استتت  نیا گرید

  را یشتناستجامعه  فلستفه   ذهن    یشتناستروان  علوم از یامجموعه

  یبیترک دیبا  دیکن نفوذ  نفر  کی  ذهن  در دیبخواه   اگر شتما.  دیدار

 .دیباش  داشته هم با  را علوم  از

.  شومیم  نییتب  انیمتول  الزامات  یعنی  سوم  ۀولمق  وارد  نجایا  از  من

  در آدم که  استت  نیا  یقبلهای   جهاد  با  نییتب جهاد تفاوت  دیشتا

  با من  یشتتناستتروان لحاظ به.  استتتدرگیر خودش با نفس جهاد

  مشتتتخص مقتابل    طرف یدفاع  ینظتام جهتاد در. افتتدیم  در فرامن

  که  استت مشتخص   هستتند عرصته  نیا  در که  یافراد  ۀهم  و  استت

 ی خاصت  یهاآدم  نییتب جهاد  در.  استت  یکستان  چه متوجه  یتکل

.  شتود   عرصته  نیا  وارد تواندینم   یشتخصت هر. هستتند  خطاب مورد

 جهاد   تواندینم  تنها نه  باشتتتد  نداشتتتته  را نیا  طیشتتترا  اگر چون

  در شتما لذا.  کندیم هستت که  نیا از  بدتر را  کار بلکه بکند نییتب

  کته  یبتاشتتت  دانش  آن  بته  مجهز  اول  خودت  دیتبتا  نییتب  جهتاد

  زیتجه با  یبتوان تا  هاستتدانش  از یبیترک بحث داشتتن نیترمهم

  معروف  بته  امر  در  را  آن  ۀتجربت  متا.  یکن  روشتتتن  را  گرانید  آن

  باعث بستتتا چه  داشتتتتینم  را  آن  طیشتتترا یمتول  اگر.  میداشتتتت

  در  همبحتث    نیا  نظرم  بته.  شتتتدیم  یدلزدگ  و  یدلخور   یریدرگ
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  مثتل  یختاصتتت  افراد. ردیگیبرنم  در را  همته.  استتتت  چتارچوب نیا

  در  را نخبه  افراد  و یدانشتتگاه   چهرهای علمی ورستتانه  اصتتحاب

 .  ردیگیبرم

 

 

  



 

83 - 84مجله فرهنگ اسالمی / شماره  99  
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درحالیکه انتظار می رفت با کاهش بحران اقتصادی ناشی از کرونا 

طی چند سال گذشته مردم جهان در فضای پس از کرونا زندگی 

بهتری را تجربه کنند اما متاسفانه با وقوع جنگ اوکراین اقتصاد 

اقتصادی  مشکالت  و  ها  چالش  با  مختل   کشورهای  و  جهان 

شان سایه افکنده است. جدیدی روبرو شده اند که بر کل زندگی  

انچه در پی می آید گوشه ای از این مشکالت و چالش هاست که 

 توسط رسانه های جهان مخابره شده است.  

 اقتصاد جهان 

(:  مدیر کل صندوق بین 1401/01/25خبرگزاری فرانسه) 

المللی پول پنجشنبه اعالم کرد صندوق بین المللی پول  به علت 

جنگ اوکراین  پیش بینی های خود را درباره رشد اقتصادی 

کاهش داد اما اعالم کرد اکثر  2023و   2022جهانی در سال  

  .کشورها افزایش تولید ناخالص داخلی را ثبت خواهند کرد

وا تأکید کرد در حالی که رشد اقتصاد جهانی کریستالینا جورجیلِ

پیش از این به علت سویه اومیکرون کاهش پیدا کرده بود  در 

فوریه روسیه به اوکراین حمله کرد و این جنگ که   24تاریخ 

  خطر جدی برای رونق اقتصادی به شمار می آید سبب شد تورم  

 امریکا:  
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اینترنتی دیلی پرس)  ا1401/01/21پایگاه  بر  ساس گزارشی (: 

بازار  دورنمای  درباره  مارس  ماه  در  آمریکا  کشاورزی  وزارت  که 

سال   در  به    2022آمریکا  غذایی  مواد  قیمت  است  کرده  تهیه 

باالترین سطح آن در دهه های اخیر رسیده است. قیمت خواربار 

یافته است  9نیز در طول سال تقریبا   افزایش  سرویس    .درصد 

رزی نیز در ماه مارس پیش بینی تحقیقات اقتصادی وزارت کشاو

کرد قیمت مواد غذایی امسال بین چهار و نیم تا پنج درصد افزایش 

بر اساس این گزارش  انتظار می رود قیمت خواربار در ماه    .یابد

 های آینده بین سه تا چهار درصد افزایش یابد. 

 

سال   در  غذایی  ماده  هیچ  قیمت  گزارش   این  اساس   2021بر 

. وزارت کشاورزی در گزارش جدید خود پیش بینی کاهش نیافت

خود را درباره قیمت همه مواد غذایی از جمله گوشت قرمز  گوشت 

مرغ  تخم مرغ  محصوالت لبنی  روغن و... افزایش داد. تنها موردی 

که قیمت آن در گزارش جدید وزارت کشاورزی کاهش یافته بود 

ش همچنین هزینه بر اساس این گزار   .قیمت سبزیجات تازه است
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خوردن غذا در بیرون از خانه نیز بین پنج و نیم تا شش و نیم 

 .درصد افزایش خواهد یافت

رویترز)    نظرسنجی 1401/01/21خبرگزاری  یک  نتایج    :)

دلیل  به  آمریکایی  های  خانواده  از  برخی  دهد  می  نشان  جدید 

روبرو  وخامت اوضاع اقتصادی در این کشور با مشکالت معیشتی  

در این گزارش آمده است: بر اساس یافته های نظرسنجی   .هستند

درصد از مردم آمریکا نگران   70جدید دانشگاه میشیگان  تقریباً  

سوم  دو  و  هستند  کشور  این  در  در  اقتصادی  اوضاع  وخامت 

سال مصرف پنج  برای  را  وخامتی  به  رو  مالی  وضعیت  کنندگان 

 .کنندبینی میآینده پیش

: شتتبکه بی بی ستتی از افزایش    1401/01/24))  بی بی ستتی

داد  تتتتورم متتتجتتتدد   ختتتبتتتر  آمتتتریتتتکتتتا   .در 

داده هایی منتشتره نشتان می دهد که افزایش قیمت مواد غذایی  

و ستتتوخت در آمریکا باعث شتتتده که هزینه های زندگی در این  

میشتل  "  .دهه گذشتته برستد  4کشتور به باالترین ستطح در طول  

در آمریکا در گزارشتی در این   خبرنگار شتبکه بی بی ستی "فلِری

خصتتوص گفت: شتتهروندان آمریکا تقریبا برای هر آن چه که نیاز  

دارند باید پول بیشتتری بپردازند. گزارش جدید دولت این کشتور  

نشتان می دهد که شتاخص مصترف کننده در این کشتور در ماه  
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درصتد افزایش یافته استت. این بیشتترین میزان    5/ 8مارس حدود 

یکا از دوره ریاستتت جمهوری رونالد ریگان در ستتال  در آمر  تورم

 .است1981

در   تورم(: نرخ 1401/01/24شبکه تلویزیونی سی بی اس نیوز) 

ظرف   میزان  باالترین  به  رسید  40آمریکا  گذشته   .سال 

نرخ   گوید  آمریکا می  کار  وزارت  باالترین سطح   تورممجری:  به 

طی   مصر  40خود  بهای  شاخص  است.  رسیده  گذشته  ف سال 

کنندگان که قیمت مجموعه ای از کاالها و خدمات را دنبال می 

میزان   به  نیز  این   1/2کند  یافت.  افزایش  مارس  ماه  در  درصد 

درصدی   8/5شاخص از ماه مارس گذشته تا کنون شاهد افزایش  

در حال حاضر به باالترین میزان از دسامبر    تورمبوده است. نرخ  

تلویزیونی  رسیده است. بر اساس نتایج ن  1981 ظرسنجی شبکه 

آمریکا  مردم  اکثریت  برای  ها  قیمت  افزایش  نیوز   اس  بی  سی 

 .مشکل ساز بوده است

(:   بانک های مرکزی 1401/01/24شبکه تلویزیونی العربیه ) 

که در چند دهه گذشته   تورمآمریکا و کانادا برای مقابله با افزایش  

   .بانکی هستند سابقه است  مجبور به افزایش میزان بهره هایبی

ماه  از  را  میزان  باالترین  گذشته  روز  آمریکا  در  تورم  های  داده 

ثبت کرد و شاخص قیمت مصرف کنندگان   1991دسامبر سال  
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به هشت و نیم درصد در ماه مارس افزایش یافت که باالتر از پیش 

را هشت و چهار دهم درصد پیش بینی   تورمبینی بازارها بود که  

یش بهای انرژی  مواد غذایی و خدمات دالیل اصلی کرده بودند. افزا

مرکزی   تورمافزایش   بانک  شود  می  بینی  پیش  آمریکاست.  در 

  میزان بهره بانکی را تورمآمریکا در نشست آینده خود برای مهار  

 .افزایش خواهد داد

نظرسنجی   2022(:  در سال  1401/01/25خبرگزاری رویترز) 

مریکا  خوب و خوشایند نبوده ها برای جو بایدن  رئیس جمهور آ

با افزایش   .است و محبوبیت وی به طور مداوم در حال کاهش است

و قیمت بنزین که موجب نگرانی و ترس آمریکایی   تورمسرسام آور  

ها از اتفاقات در آینده نزدیک شده است  میزان رضایت از بایدن 

است کاهش  به  رویترز   .رو  مشترک  نظرسنجی  اساس   - بر 

درصد از رای دهندگان عملکرد رئیس جمهور   41فقط  ایپسوس   

درصد به صراحت آن را رد می   53را تایید می کنند  در حالی که  

و  دارد  بدتری وجود  ارقام  بی سی  ان  نظرسنجی سی  در  کنند. 

این ارقام برای  .درصد است  38میزان رضایت از بایدن رقم اندک  

به  نوامبر   ماه  در  ای  میاندوره  انتخابات  آستانه  در  ها  دموکرات 

معنای شکست است و انتظار می رود که آنها کنترل کنگره را به  

 .جمهوری خواهان بدهند
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(:  بایدن این هفته اخبار 1401/01/26روزنامه واشنگتن پست)

یده در تورم به هشت و نیم درصد رس :بد بیشتری دریافت کرد

حالی که محبوبیت بایدن طبق نظرسنجی دانشگاه کویینی پاک 

به سی و سه درصد یعنی پایین ترین میزان از زمان شروع ریاست 

 .جمهوری رسیده است

 انگلیس: 

نیوز)  اسکای  فروشان 1401/01/23شبکه  خرده  های  داده   :)

  مالیات تورمانگلیس نشان می دهد خانوارها در واکنش به افزایش  

و صورت حسابها  شروع به کاهش هزینه های زندگی خود کرده 

میزان  ( BRC ) به گفته کنسرسیوم خرده فروشی انگلیس    .اند

فروش فروشگاههای این کشور به علت افزایش هزینه های زندگی 

 .بل توجهی کاهش یافته استبه طور قا

 

بر اساس آخرین داده ها  میزان خرده فروشی در ماه مارس در   

درصدی   6.7درصد رسید که نسبت به میزان    3.1این کشور به  

ماه فوریه کاهش یافت که پایین ترین رقم در سال جاری بوده و 
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گذشته   مشابه سال  ماه  به  همراه   0.4نسبت  به  کاهش  در صد 

با این     .داشت انگلیسی  شهروند  ها  میلیون  که  است  حالی  در 

صورت حساب های باالی مصرف انرژی و سهم بیمه ملی مواجه 

کنسرسیوم خرده فروشی انگلیس اعالم کرد اگرچه میزان   .هستند

فروش نسبت به سال گذشته بیشتر است این مسلله احتماال نه به 

از افزایش  علت میزان بیشتر خرید شهروندان انگلیسی بلکه ناشی  

 .قیمت ها است

(: آمار ارقام جدید نشان می دهد 1401/01/24نشریه آی نیوز)   

در  دستمزدهایشان  در  را  کاهش  بیشترین  انگلیسی  کارگران 

سال گذشته داشتند و علت این امر می تواند نبود   9نزدیک به  

هماهنگی میان افزایش دستمزدها و باالرفتن هزینه های زندگی 

بی در همین زمینه می نویسد   مطابق با شاخص در مطل   .باشد

بهای مصرف کنند   دستمزدهای عادی بدون احتساب پاداش در 

یک و   تورمسه ماهه منتهی به فوریه با در نظرگرفتن نرخ فزاینده  

بنا بر اعالم اداره ملی آمار    .هشت دهم درصد کاهش داشته است

 2013سال    انگلیس این بیشترین کاهش از زمان سه ماهه سوم

 است.

(: افزایش قیمت ها در انگلیس بر هر 1401/01/26اسکای نیوز) 

چیزی تاثیر گذاشته است و چطور می شود با این شرایط که قیمت 
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ها به سرعت افزایش می یابد شاهد رشد اقتصادی بود. یک خانواده  

در کمبریج در مزرعه خود سیب زمینی می کارند تا برای تولید 

سیب   قیمت چیپس  اما  کنند.  استفاده  خود  کارخانه  در  زمینی 

کودهای شیمیایی دو برابر شده است. قیمت روغن سرخ کردنی 

این وضعیت یکی از    .هم حتی بیش از اینها افزایش داشته است

مشهود  کامال  انگلیس  در  که  است  اوکراین  در  پیامدهای جنگ 

به    .است گذشته  سال  سی  در  کننده  مصرف  برای  تورم  نرخ 

باالترین رقم رسیده است . و در پایان سال به ده درصد هم می 

 .رسد

(:   دفتر آمار ملی انگلیس  1401/01/26خبرگزاری اسپوتنیک) 

درصد در   6/2قیمت مصرف کننده در انگلیس از    تورم : اعالم کرد

درصد در ماه مارس افزایش یافت که باالترین میزان   7فوریه به  

   .است  1992از مارس   تورم

 آلمان :  

(: موسسات اصلی پیش بینی 1401/01/24خبرگزاری فرانسه)    

چشم انداز اقتصادی در آلمان اعالم کردند در صورتی که صادرات 

گاز روسیه به آلمان به علت جنگ روسیه و اوکراین  قطع شود 

شد خواهد  اقتصادی  رکود  دچار  آینده  سال    .آلمان 

و پیش بینی چشم انداز و شش سازمان با نفوذ و مهم در ارزیابی  
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 DIW, IFO, IfW, IWH سمت و سوی اقتصاد آلمان از جمله

RWI  آلمان به  تحویلی روسیه  هشدار دادند در صورتی که گاز 

  دو و 2023متوق  شود تولید ناخالص داخلی این کشور در سال  

علت این مسلله نیز آن است که  .دهم درصد کاهش خواهد یافت

نظر  از  شدت  به  است  آلمان  وابسته  روسیه  گاز  به    .انرژی 

این شش نهاد برآورد کردند در صورت قطع صادرات گاز روسیه به 

آینده در   امسال و سال  این کشور در  زیان  و  آلمان میزان ضرر 

میلیارد یورو می رسد که این رقم شش و نیم   220مجموع  به  

 .درصد از کل تولید ثروت ساالنه آلمان را تشکیل می دهد

 لیا:  ایتا 

(: تورم در ایتالیا رو به افزایش است 1401/01/25پرس تی وی) 

و این در حالی است که مقامات این کشور از عواقب جدی این امر 

مکس چیویلی  خبرنگار پرس تی وی در    .بر جامعه ایتالیا نگرانند

رم در گزارشی در این باره گفت: با گذشت یک ماه و نیم از جنگ 

آثار جنگ ش ایتالیا اوکراین  اقتصاد  به  به آسیب زدن جدی  روع 

با کرونا و سلسله تحریم های  کرده است. دو سال تدابیر مقابله 

که بزرگترین و شدیدترین اقدام تنبیهی   - اعمال شده علیه روسیه  

 - سختگیرانه ای است که اتحادیه اروپا تاکنون صورت داده است

. ایتالیا از جمله فشار بر ایتالیا را بیش از پیش افزایش داده است
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کشورهایی است که برای تامین مواد خام بیش از همه به روسیه 

درصد واردات گاز ایتالیا   40وابسته اند. گاز طبیعی روسیه حدود  

را به خود اختصاص داده است. با توجه به افزایش قیمت انرژی  

تورم در ایتالیا ماه مارس به هفت درصد رسید که بیشترین میزان 

 .بت شده در این کشور در سه دهه اخیر استتورم ث

 اسپانیا:  

(: بر اساس آماری که مؤسسه 1401/01/24خبرگزاری فرانسه)

اسپانیا آمار  کرد.میزان   (INE) ملی  منتشر  روز چهارشنبه رسماً 

درصد   9,8در این کشور در یک سال منتهی به ماه مارس به    تورم

باالترین سطح   سال گذشته به شمار می   37در    تورمرسید که 

مؤسسه ملی آمار اسپانیا در بیانیه ای نخستین برآورد موقت     .رود

را که سی ام ماه مارس منتشر شد  تأیید و اعالم کرد این   تورماز  

درصد رسیده   7,6ساالنه به    تورمرقم در مقایسه با ماه فوریه که  

یافته است"بود    افزایش  از دو واحد  ه ملی آمار مؤسس   ."بیش 

کرد   خاطرنشان  همچنین  مه   تورماسپانیا  ماه  از  کشور  این  در 

مؤسسه ملی آمار   .تا کنون به چنین سطحی نرسیده بود  1985

را عمدتاً با افزایش بهای برق و سوخت و   تورماسپانیا این افزایش  

نیز با افزایش قیمت مواد غذایی  که با حمله روسیه به اوکراین 

م است   شده  داندتشدید  می  قیمت   .رتبط  هماهنگ  شاخص 
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نیز که امکان مقایسه با سایر کشورهای  (HICP) مصرف کننده

 .درصد بود  9,8منطقه یورو را فراهم می کند  در ماه مارس  

 پرتغال:  

فرانسه)    داده1401/01/23خبرگزاری  ملی  سازمان  و (:   ها 

 اطالعات آماری پرتغال اعالم کرد شاخص تورم در این کشور در 

ها سازمان ملی داده   .ماه مارس پنج و سه دهم درصد افزایش یافت

و اطالعات آماری پرتغال با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که شاخص 

نیاز مردم و خدمات مصرفی مورد  کاالها و  سطح عمومی قیمت  

خانوارها در ماه مارس در مقیاس سالیانه  یعنی نسبت به همین 

ذشته  پنج و سه دهم درصد و در مقیاس مدت زمان در سال گ

ماهانه  یعنی نسبت به ماه قبل در همین سال  چهار و دو دهم 

از سال   یافته است.  افزایش  تاکنون سابقه نداشته  1994درصد 

یافته  افزایش  اندازه  این  تا  اقتصادی  شاخص  این  رقم  که  است 

ل و افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه بنزین و گازوئی .باشد

ماه در  این  در  تورم  افزایش  را در  نقش  بیشترین  برق  همچنین 

است داشته  در  .پرتغال  مارس  ماه  در  انرژی  های  حامل  قیمت 

مقیاس ماهانه  یعنی نسبت به ماه قبل در همین سال  دو و نیم 

درصد افزایش داشته است. در ماه فوریه نیز رقم این شاخص چهار 

 دهم درصد افزایش یافته بود
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 رستان:  مجا

سایر 1401/01/21بلومبرگ)    و  سوخت  قیمت  رفتن  باال   :)

باالترین  به  کشور  این  در  تورم  افزایش  به  مجارستان  در  کاالها 

تشدید تورم در کشور    .سطح طی دو دهه اخیر منجر شده است

ضعی   انتخاباتی   های  هزینه  سابقه  بی  تاثیر  تحت  مجارستان 

در   نفت  قیمت  افزایش  و  ملی  پول  به شدن  روسیه  حمله  پی 

بر اساس    .اوکراین  موجب افزایش قیمت سایر اقالم شده است

بیانیه اداره آمارمجارستان مستقر در بوداپست  قیمت های مصرف 

درصدی در ماه مارس مواجه شد که باالترین   8.5کننده با افزایش  

 8.8است. برآورد میانی در بررسی بلومبرگ  2007میزان از سال  

تورم اصلی با چشم پوشی از قیمت های بی ثبات غذا  .درصد بود

درصد در سال می رسد که سریع ترین افزایش در   9.1و انرژی به  

 .سال گذشته است  21حدود 

 کشورهای عربی   

(: در ماه رمضان امسال  1401/01/21پایگاه اینترنتی بلومبرگ)  

دشوار  واقعیات  با  آفریقا  شمال  کشورهای  ساکنان  از  بسیاری 

اقتصادی مواجه شده اند و دولت های عرب هم به علت افزایش 

اخیرا یک روزنامه   .هزینه های زندگی تحت فشار قرار گرفته اند

کشور  این  خانوارهای  های  دشواری  به  کاریکاتوری  در  مراکشی 
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که  است  واقعیتی  این  پرداخت.  موردنیازشان  غذای  تامین  برای 

بسیاری    37کشور   و  مراکش  نفری  شمال میلیون  کشورهای  از 

مواجه  آن  با  امسال  مبارک  ماه  در  مسلمان  کشورهای  و  آفریقا 

هستند. برای بسیاری از اهالی کشورهای عرب و مسلمان  رمضان 

است اقتصادی  دردناک  و  دشوار  واقعیات  با  مواجهه   .امسال 

تاکنون حدود   2020قیمت مواد غذایی در سطح جهانی از سال  

یافته وخا  50 افزایش  نوارها در سراسر جهان هر کدام به درصد 

شکلی تالش می کنند با کمبود منابع مالی برای تامین موادغذایی 

 مورد نیاز کنار بیایند. 

 

در    منطقه  این  زیرا  است  تر  آفریقا جدی  این معضل در شمال 

سالیان اخیر با سوءمدیریت  خشکسالی و ناآرامی های اجتماعی 

هم مواجه بوده و این عوامل دولت ها را در شرایط بسیار دشوار 

 .سیاسی قرار داده است

 کشورهای عربی نفت خیز 
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ارش خود (:  بانک جهانی در گز1401/01/25خبرگزاری فرانسه)

تصریح کرد انتظار می رود نرخ تورم در کشورهای نفت خیز خلیج 

درصد در سال جاری   3درصد در سال گذشته به    1.2فارس از  

برسد. اما پیش بینی می شود تورم در کشورهای واردکننده نفت  

درصد برسد در حالی که نرخ تورم در   3.7نیز در سال جاری به  

گذشته   سال  در  کشورها   .بود  1.4این 

کشورهای  از  برخی  برای  که  داد  هشدار  همچنین  جهانی  بانک 

واردکننده نفت  ادامه یارانه های غذایی با توجه به منابع محدودی 

 .که این کشورها دارند  کاری دشوار خواهد بود

 امریکای التین 

شهروندان  1401/01/25آسوشیتدپرس)  از  نفر  هزاران    :)

به اوضاع اقتصادی و افزایش    آرژانتین روز چهارشنبه در اعتراض

کردند تظاهرات  آیرس  بوئنوس  شهر  در  این   .تورم  با  همزمان 

درصد اعالم کرد   6.7اعتراض ها دولت آرژانتین تورم ماه مارس را  

 .سال گذشته است 20که باالترین میزان در  

 کشورهای آسیایی  

(:  تاثیراقتصادی بحران  1401/01/21بخش تلویزیونی رویترز)

شدن اوکرای احساس  حال  در  آسیایی  کشورهای  از  برخی  در  ن 

اوکراین و کشورهای آسیایی     .است بعد مسافت میان  با وجود 
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مردم و دولت های این کشورها تاثیر اقتصادی بحران این کشور را  

بحران  با  مقابله  برای  سریالنکا  مرکزی  بانک  کنند.  می  حس 

درصد افزایش 14.5اقتصادی نرخ بهره بانکی را به میزان بی سابقه  

واحد رساند. بانک مرکزی سریالنکا اعالم کرد این اقدام   700و به  

افزایش   پی  زنجیره    تورمدر  در  اختالل  تقاضا   افزایش  از  ناشی 

تامین داخلی  کاهش ارزش نرخ تبادل ارز و افزایش جهانی قیمت 

 کاالها  انجام شده است.

 

سریالنکا در روزهای اخیر شاهد اعتراضات مردمی علیه کمبود   

بوده است. اقتصاد تایلند   تورمسوخت  ارزهای خارجی و افزایش  

نیز از بحران اوکراین آسیب دیده و نرخ بهره در این کشور نسبت 

گذشته   سال  سال  5.3به  از  که  بوده    2008درصد   سابقه  بی 

اوکراین   بحران  است.  یافته  تامین کود افزایش  اختالل در  سبب 

در  کود  قیمت  برابری  دو  حدود  افزایش  و  جهان  در  کشاورزی 

 کشورهای جنوب آسیا شده است. 
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در مالزی قیمت مرغ و تخم مرغ به علت افزایش قیمت غذای دام 

است رفته  اقتصادی   .باالتر  پیامدهای  اوکراین  بحران  ادامه  با 

 .واهد بودبیشتری در انتظار کشورهای در حال توسعه خ

 نیوزلند:   اقیانوسیه 

اسکوپ)  اینترنتی  مواد 1401/01/24پایگاه  قیمت  افزایش   :)

غذایی در نیوزیلند  مردم این کشور را به شدت گرفتار و نگران 

است ویلیس     .کرده  ملی )جناح مخال    نیکال  سخنگوی حزب 

دولت( در پارلمان نیوزیلند اعالم کرد آمارهای تازه ای که مرکز 

نیوزیلند منتشر کرد  تائید می کند که افزایش قیمت مواد   آمار

کنونی  بحرانی  در وضع  مردم  زندگی  تر شدن  به سخت  غذایی 

آمارهایی که منتشر شد  نشان می دهد قیمت مواد .دامن زده است

نیوزیلند   در  باالترین   7.6غذایی  که  است  یافته  افزایش  درصد 

ر در یک دهه گذشته میزان افزایش ساالنه قیمت ها در این کشو

درصد   18به شمار می رود. قیمت میوه و سبزی ها نیز به میزان  

ویلیس افزود این آمارها  .در یک سال گذشته افزایش داشته است

آنچه را که مردم نیوزیلند اکنون در زندگی روزمره با آن دست به 

گریبانند  تائید می کند و آن اینکه بدترین بحران هزینه زندگی 

وزیلند حاکم شده و در آن قیمت ها به میزان رشد درآمدها بر نی

 .در حال باال رفتن است
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 نتیجه گیری 

اند که  این ذهنیت دامن زده  به  غربی  در حالی که رسانه های 

ها  دولت  اقتصاد  بر  اوکراین  جنگ  از  ناشی  اقتصادی  فشارهای 

بخصوص در کشورهای فقیر به شکل گیری دور جدیدی از اعتراض 

خواهد زد اما واقعیت این است که در این مورد متهم یا   ها دامن 

متهمان اصلی وخامت اوضاع کنونی زمینه سازان و عامالن جنگ 

اوکراین هستند و لذا اگر بناست اعتراضی شکل بگیرد قاعدتا باید 

این اعتراض علیه جنگ باشد تا بلکه با توق  سریع جنگ بتوان 

ا سریع  اقتصاد جهان  که  داشت  خارج انتظار  تاریک  تونل  این  ز 

 شود. 




