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امروز آمریکا به نمایندگی از طرف غرب در سه جبهه با کشورهای 

 جهان وارد درگیری وچالش استراتژیک شده است. 

اولین چالش آمریکا در آسیای غربی  است. آمریکا در آسیای غربی 

 است:با این پرسش ها روبرو  

پادگان  -1 یک  بعنوان  را  اسرائیل  موقعیت  توان  می  چگونه 

 بزرگ در منطقه آسیای غربی و شمال آفریقا تثبت نمود.

چگونه می توان انگیزه مقاومت اسالمی را در میان مردم  -2

 این منطقه از جهان تضعیف کرد.

از باب  -3 چگونه  می توان بر منابع نفت و گاز این منطقه 

 مدیترانه تسلط استراتژیک داشت.المندب تا دریای  

زیر  های  پرسش  با  آمریکا  اوکراین  جنگ  و  اوراسیا  جبهه  در 

 روبروست:

این   -1 و  داشت  راهبردی  نفوذ  اوکراین  بر  توان  می  چگونه 

از  بسیاری  برای  گندم  تولید  اصلی  منبع  که  کشور 

 کشورهای جهان است تحت نفوذ و کنترل خود گرفت.

دریای خزر از طریق قفقاز چگونه می توان بر منابع نفت   -2

 بویژه جمهوری آذربایجان مسلط شد.

چگونه می توان از نفوذ روسیه در اوکراین بعنوان دروازه   -3

 اروپای شرقی و قفقاز کاست.

فراروی  های  پرسش  شرقی  آسیای  و  چین  جبهه  در  وباالخره 

 آمریکا چنین است:
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تجزیه طلبی  -1 با مسائل  را  مقامات چین  توان  چگونه می 

سرگرم نمود و آنها  را از پیشبرد اهداف درازمدت   تایوان

 اقتصادی خود بازداشت. 

چگونه می توان در داخل چین دست درازی نمود و درپکن  -2

یک دولت غربگرا که  نقش قمر را برای آمریکا ایفا کند 

 روی کار آورد.

با  -3 سیاسی جدید  بلوک  یک  پیدایش  از  توان  می  چگونه 

 یران جلوگیری نمود.مشارکت کشورهای چین،روسیه و ا

پرسش  استراتژیک برای سیاست خارجی آمریکا   9پرسش ،    9این  

 در سه  حوزه ژئوپلتیک  است.

استقبال  به  میزگردسیاسی و یک مقاله  با سه  این شماره  ما در 

میزگرد  نخستین  ایم  رفته   استراتژیک  حوزه  سه   این  مسائل 

امروز«است.د جهان  در   صلح  و   جنگ  ومین درباره»دورنمای 

ابزارهای  از  یکی  که  نرم  قدرت  و  روانی  بحث جنگ  به  میزگرد 

شده  پرداخته  کشورهاست  دیگر  بر  تسلط  برای  غرب  کارآمد 

اسالمی در  آوری جنبش جهاد  تاب  به  است.در سومین میزگرد 

 برابر ارتش اسرائیل و مذاکرات برجام پرداخته شده است.

رجهان ادامه تالش های آمریکا و غرب برای تسلط سخت و نرم ب

دارد و بنابر این اندیشه ورزی نیز در مورد مسائل جهانی امتداد 

 خواهد یافت بدان امید که در آینده به مسائل دیگر هم بپردازیم.

                                                                                         

 سردبیر  
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 است   خشنودی  باعث  الرحیم   الرحمن  اهلل  بسم  :پور   بهشتی  حسن  

 حاصل  توفیق  این  و   کرد   پیدا  کاهش   کرونا  باالخره   مدتی  از   بعد  که

 بار   را  خود   علمی   هیئت   جلسه  بتواند  اسالمی  فرهنگ   مجله   که   شد

دیگر برگزار کند و راجع به موضوعات روز جهان و منطقه و ایران  

ای را به بحث بگذارد موضوع بحث در این جلسه پایش مسائل پایه

مسائل بین المللی است.و تحوالتی که نظام قدرت در دوره جدید 

نوین جهانی دارد شکل آن تجربه می کند. قبالً می گفتند نظم 

تحاد جماهیرشوروی یک نظم تک قطبی گیرد. بعد از فروپاشی امی

آوردند با محوریت منافع ها عمالً داشتند به وجود میرا آمریکایی

ها داشتند خودشان و آن بحث »یک جنبه گرایی« که آمریکایی

اما االن با توجه به مجموعه تحوالت و خروج تدریجی آمریکا از 

از  شدنش  خارج  طرف  آن  از  و  برخاورمیانه  تسلط  موقعیت 

فغانستان و جنگی که در اوکراین به وجود آمده است ، مجموعه ا

 می  جدید  نظم  سمت   به    دهد که جهان داردتحوالت نشان می

 چه   و  دارد   مشخصاتی  چه   جدید   نظم   که  کنیم   کشف  ما   اینکه  رود

 موضوع .  است  مهمی  بسیار  مسئله  هست   مطرح   آن  برای   موضوعاتی

دید را بررسی ج   دنیای   مشخصات   که   واین  هست   همین   جلسه   این

کدام سمت می به  دارد  امروز  دنیای  که  ببینیم  رود چون کنیم 

می نه احساس  منتها  هست  تغییر  درحال  کامالً  جهان  که  شود 

حسین   ریزی کرده بودندها آن ها را برنامهتغییراتی که آمریکایی

المللی شکی نیست جنگ اوکراین چهره جدید نظام بین  رویوران:

های جنگ سرد هم تا حدی ادی نشان داده و شاخصهرا تا حد زی

نمایان شده است در حالی که قبال صحبت از اینکه آمریکا در بحث 

المللی یکه تاز است می شد. بحث ما این نیست که جنگ نظام بین
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اوکراین راکی شروع کرد و چطور شد کار به اینجا رسید این کار 

که سهم روسیه و یا   ما نیست و موضوع جلسه ما االن این نیست 

خواهم بگویم که در غرب در ایجاد این جنگ چقدر بوده اما می

می چندقطبی  دارد  دنیا  مقدار  یک  این جنگ  در نتیجه  و  شود 

اولین بحران،  نتیجه شرایط جدید سه بحران اصلی پدیدار شده 

 برده   باال  را  ها   قیمت   فعالً   انرژی  بحران  این    بحران انرژی است.

دالر  ۱۰۰برابر شده وقیمت نفت هم به باالی  چند که  گاز  قیمت 

دهند ها احتمال میدالر شده است .خیلی  ۱۱۰رسیده و نزدیک  

در زمستان آینده ممکن است شرایط سختی در اروپا اتفاق بیفتد 

آن  از  و  اروپاست  اتحادیه  محرکه  موتور  که  آلمان  در  مخصوصاً 

و یا به عنوان لوکوموتیو کنند  بعنوان لوکوموتیو قطار اروپا یاد می

 .قطار اقتصاد اروپا 

 

 

 

 

                            

و خیلی رکود شود  احتمال هست دچار  آلمان  هستند  معتقد  ها 

تا   یا    ۱۰تورم  و  از   ۲۰درصد  بسیاری  بکند  پیدا  درصدافزایش 

اینکه سوختی  ورشکستگی شدند  دچار  االن  همین  اروپا  صنایع 

 اساساً  یعنی  است  مشگل   شود  روسیه  از   جایگزین سوخت وارده

که  LPG خیلی ارزان است در حالی که سوخت گاز CNG تینف

تحت فشار مایع شده گران است .حاال یک عملیاتی انجام دادند تا 

وض ایناین  کندولی  پیدا  بهبود    آینده   در  تواندمی  شرایط   عیت 

 مورد   در   شود  می  منتشر  هائی   تحلیل  االن  بکند   تشدید  را  بحران

آلمان ا  پیش  در  اروپا  برای  که  سختی  زمستان چون  و  ست 
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لوکوموتیو قطار اقتصاد اروپاست امکان وقوع شرایط سختی برای 

ای در اروپا در پیش است و جالب است این از همین آلمان و فاجعه

کند یورویی که یک و دو هایش دارد ظهور پیدا میاالن شاخصه

دهم دالر بود دیروز برابر شد با دالر یعنی یک سقوط فاحشی کرده 

در اواسط دهه نود تا االن هیچگاه یورو است از زمان تأسیس یورو  

خواهم بگویم شرایط جدید مساوی با دالر نبوده. به هر حال می

در  االن  است  غذا  بحران  دوم  نکته  است  انرژی  بحران  از  متأثر 

ماه بیشتر   ۳الی    ۲کشور در حد    ۱۰منطقه خاورمیانه نزدیک به  

 .آذوقه برای غذا ندارند

 

 

 

 

 

 

اتفاقاً بحران غذا در دنیا فراگیر است و در منطقه ما گندم ندارند و  

زیادی  سیاسی  تبعات  قطعاً  بحران  این  و  باالست  بسیار  شدتش 

نظام داشت  است خواهد  ممکن  بحران  این  نتیجه  در  که  هایی 

سقوط بکنند و رژیم های دیگری جایگزین آنها بشوند زیادند.شاید 

ید مشکل همین است. اگر سریالنکای امروز را نگاه بکنید می بین

 شد،   کشور   بدهی و بحران غذا منجر به فرار رئیس جمهور این

 است  مطرح   المللیبین  سطح   در   و  دارد  وجود   که  بحرانی  سومین

 دوبار   یکی  که  نیست  ایهفته.  دنیاست  سطح  در  ناامنی  بحران

 احتمال   که   نیست  ایهفته.  نشود  صحبت  سوم   جهانی  جنگ   درباره

ای مطرح نباشد اصالً خود مطرح کردنش بد ههست  سالح  کاربرد
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ای نیست که غرب پول سالح جدید به اوکراین ندهد.  است. هفته

. بدهند اوکراین  به  میلیارد دالر تسلیحات تصویب کردند که ۴۰

و    ۸۰۰  پریروز   دیروز،   همین اروپا  میلیارد   ۱میلیون دالر دیروز 

میلیون دالر درآمریکا و عمالً این طرف غرب است   ۴۵۰آمریکا و  

می پول  دارد  روسیه که  با  دارد  هنوز  اوکراینی  سرباز  با  و  دهد 

آید تحوالت آینده را جنگند و این بحران ناامنی به نظرم میمی

شکل خواهد داد یا به سمت جنگ یا به سمت حادثه ای دیگر، در 

های انرژی، عنی بحران نتیجه این شرایط جدیدی که بوجود آمده ی

سازی بیشتری پیدا   ها را شفافغذا و ناامنی یک مقدار اوالً تعارض

قدرت  نظام  شدن  قطبی  دو  دوم  است  بحث  اولین  این  کرد 

 روسیه   حتی  زمان  آن   در  که  حالی   در  شد  نمایان  بیشتر  جهان   در

 نیز   چین   نداشت  قبول   را  جهان  در   قدرت  نظام   بودن  قطبی   دو   هم

طبی شدن قدرت ق  دو   و   دارند  قبول   همه   االن  ولی   نداشت  قبول

در جهان بیشتر نمایان شده و بحث اصلی این است که االن دو 

 .مجموعه قدرت جهانی پدیدار شده است

یک مجموعه که باال رونده است و یک مجموعه که پایین رونده 

االن  شاید  ولی  دارد  پیشرفت  سابقه  رونده  پایین  است.نظام 

خود   ونسل  G7در است  جلوتر  چین  االن  تکنولوژی  هفتم 

هستیم   G6 تر هستیم. ماگویند ما یک نسل عقبها میآمریکایی

کنند تا شاید عقب ماندگی خود هستند و دارند کار می  G7آن ها 

را جبران کنند نظام هژمون و سلطه غرب تا حدی دارد شکسته 

د به نام شود. االن هم اتحادیه بریکس موضوع پول واحد جدیمی

درصد مبادالت   ۶۰بریکس را تصویب کرده است. قبال گفته می شد

 بقیه   با  درصد    ۵درصد با یورو است و    ۳۵المللی با دالر است و  بین

  نزدیک   آمد  بوجود  اروپا  در  که  بحرانی  با است،  المللی  بین  ارزهای

 ۱۰درصد از معامالت به یورو کاهش پیدا کرد نزدیک به    ۱۰  به

 .درصد  ۳۵درصد از  
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اساسا ارزش برابری یورو با دالر به این دلیل   حسن بهشتی پور:

 .کاهش پیدا کرد که تقاضا برای یورو کاهش پیدا کرده است

 نزولی   سلطه دالر بر بازارهای مالی در حال تغییر  حسین رویوران: 

 آمریکا    درصدتجارت جهانی با دالر   ۶۵  اخیر   سالهای   تا   اگر .    است

 و    است   یافته   درصد کاهش  ۶۰  به   رقم  این   گرفت   می   صورت 

 .درصد افزایش یافته است  ۴درصد به   ۲ از  ریال  با   تجارت

مقابله   در  ایران  اسالمی  جمهوری  و استقامت  جوئی  سلطه 

امپریالیزم جهانخوار آمریکا در نزول قدرت آمریکا بی تاثیر نبوده 

 .است

 

 

 

 

 

 

این »نه« که ایران به آمریکا می گوید یک ارزش است. یک ارزش 

گویی ما به ازایی دارد.این که شما به قدرت اول جهان داری نه می

است مهمی   نه   آمریکا  به  دارند  ها خیلی  امروز   دیگر   مسئله 

 می   نفی  را   آمریکا  نظامی  و   مالی  سلطه  و  هژمون  و  گویندمی

 اگر  اینکه   بر  مبنی  بود  داده  جمهور رئیس  پنتاگون  گزارشی.  کنند

امه پیدا اد  چین  ارتش  در  هفتم  نسل  هایتکنولوژی  کارگیری  به

رفت  خواهد  بین  از  آمریکا  برتری  آینده  سال  چند  ظرف  بکند 

از بین نرفته باشد ولی در آینده از بین هرچند هنوز ممکن است  

به خودش  گزارش  این  رود.   هایی جابجایی  رصد   معنی   می 
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 شده   پیری  و  کهولت  دچار  غرب  نظام.  افتدمی  اتفاق  دارد  که   است

 آلمان   در   گذشته  ماه  در   و،    کرده  پیدا  افزایش   آمریکا   در   رکود  و

 نشان   هااین.  شد  اعالم  اخیرا  خبر  این  بوده  تورم   درصد  نیم  و  هشت

 و  است   پیری  دچار.  است  رکود  دچار   غربی  نظام  این  که  دهدمی

 بتواند  که   ندارد  فعالً   را  وضعیت   این  از   خروج  و   سریع  پیشرفت   توان

ت که در دو اس  این  نظام   این  مشکل   بزرگترین.  بزند  جلو  چین   از

 .سه دهه اخیر با بدهی توانسته رفاه را حفظ کند

 

یعنی رفاهی که در غرب است نتیجه تولید و حجم کار نیست بلکه 

بدهی بدترین  و  تامین شده  بدهی  به با  نزدیک  که  های سنگین 

تریلیارد اروپا و آمریکا بخش دولتی و خصولتی و خصوصی   ۱۰۰

دارد است که  نظامی  این ویژگی  دارند.   و   آید  می   پایین   بدهی 

 روسیه   و  چین   یعنی  دارند  ه دیرین  تمدن  سابقه   که   باالرونده  نظام 

  از  ایران   کشور  اسالمی  انقالب  با  کنند  می  رشد   بالنده  بصورت

 ای  آیندۀبالنده  و   است  مستقل   وامروزکامالً  شده  خارج   زیرسلطه

 موفق   آن  بروی  المللی بین  نظام   درهای   بودن  بسته  وعلیرغم.دارد

یک نوع توسعه شده است.مخصوصاً امروزچین مد نظر است و   به

 باشد    تریلیارد تولید ناخالص ملی داشته  ۱۷موفق شده تا نزدیک  

درصد تقریباً رشدی که دارد جلو برود از آمریکا   ۸  همین   با  اگر  که

ها صحبت از اینکه چین در آینده نزدیک از  پیش می افتد.خیلی
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چهار سال   ۲۰۲۶د یعنی چین سال  کند می نماینآمریکا عبور می

می بعد دیگر  و  برسد  آمریکا  ملی  ناخالص  تولید  سطح  به  تواند 

 .ها جوان هستندازآمریکا عبور بکند. این نظام

 

 

 

 

 

 

کشورها خیلی سریع   با انگیزه هستند پیشرفت تکنولوژی در این

بچه از  یکی  میاست.  چین  بود  رفته  نمایشگاه ها  یک  در  گفت 

محصوالت خانگی تکنولوژی های جدید را ارائه کرده بودند مثالْ 

در یخچال دیگر که بانوی منزل نیازی نیست لیست بنویسد که 

پ یک  شما  است  کم  چی  و  چی  و  مرغ  یخچال تخم  از  رینت 

گوید که چی کم است مسئله،مسئله گیری یخچال به شما میمی

هوش مصنوعی است این یخچال از بانوی منزل دقیق تر گزارش 

 را  منزل   تمام   موقع   به  برقی  جارو  ولی  خوابید  در  شما دهد.  می

 زمانی   در  شویمی  بیداری  که  صبح  کند  می  وتمیز  زند  می  جارو

 را  لباسها   خودش  لباسشویی  ماشین   است   ترارزان  انرژی   که

 .تریلیارد دالرذخیره مالی دارد ۵۰  باالی  چین  امروز.  شوردمی
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غربی غرب برعکس  که  مسائلی  از  یکی  االن  دارند  بدهی  که  ها 

 به   را  گاز   جریان  روسیه   هاست   پیشرفت  همین   ترسد   می  آن   از

 چرا؟   ترسند می  روسیه   از   ها   غربی   چرا  کرد  قطع   کشورها   بعضی

 قطع   را  گاز  تواندومی  دارد  طال  هم  دارد  مالی  مازاد  هم  روسیه  چون

 نیست   طوراین  کند می  و  بکند   بحران  دچار  را   مقابل  طرف   و   بکند

نان شبش محتاج باشد مازاد ارزی دارد و اتفاقاً نگرانی غربی   به  که

گیرد ها از همین بود که روسیه براساس نیاز سیاسیش تصمیم می

نه نیاز مالیش. بحث اینجاست. و به نظر من این نظام باالرونده دو 

یک  و  ای  قاره  و  آسیایی  ساختار  یک  کرده  ایجاد  هم  ساختار 

بریکس و این دو ساختار در ابعاد سیاسی ای به نام  ساختار بین قاره

 .و اقتصادی کامالً فعال است

اما می فعال نشده  نظامی  ابعاد  است در  تواند زمینه ساز درست 

ای ایجاد بکند بین این دو ساختار های دیگر را به گونههمبستگی

باالرونده و پایین رونده رقابت است ولی آمریکا توان تجدید قوا 

ها معتقد هستند و ل جنگ خیلی زیاد است خیلیندارد لذا احتما
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زیرامی آینده خطر جنگ هست  دو سه سال  در   آمریکا    گویند 

 المللی بین  برنظام  خود  سلطه  و  برود  باال  چین   بدهد  اجازه  تواندنمی

 آمریکا   شده  اگر   هم  جنگ   قیمت   به  بنابراین  بکند  واگذار  چین   به  را

متأسفانه   حفظ  را  خود  موقعیت  تا   بجنگد   است   حاضر  لذا  کند. 

بینمی نظام  که  گفت  جنگ توان  معرض  در  آینده  در  المللی 

 . تواند باشدمی

 

 

یک بحران دیگر هم که دنیا باآن مواجه شده  :پورحسن بهشتی  

نظامی  قبالً  که  است  کشورهایی  از  بعضی  شدن  نظامی 

میلیارد یورو به بودجه نظامی خود   ۱۰۰نبودندبعنوان مثال آلمان  

های نظامی خود افزایش داده است ژاپن دنبال این است که هزینه

نظ کارشناسان  چتر  زیر  کشورها  این  البته  بدهد  افزایش  امی را 

 خود   نظامی  بودجه  نیز  انگلیس.  شوند  می  اداره  انگلیس  و   آمریکا

  و  انرژی  و  غذا  بحران  بر  عالوه  دنیا  این  بنابر .است  داده  افزایش  را

 قبالً  که  بحرانی  است  روبرو  هم  گرینظامی  افزایش  بحران  با  امنیت

 نکته .  است  کرده  پیدا  افزایش   دفعه  یک  ولی   بود  کرده   پیدا  کاهش 

 در    المللی است، که با آن چهو قطبی شدن نظام بیند  دیگرمسئله

 ها   ژئواستراتژیست  گذشته   در .  دارد  تفاوت  پیشین   دوقطبی    نظام

 مثل  است  مرکز  یک  قطب   هر  است   قطب  دو   که   دنیا   گفتندمی
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 شوروی   یا   و   مرکزهستند  این  قمر   نفوذش  مناطق   بقیه   و   آمریکا

 .هستند قمرآن  شرق  بلوک   کشورهای   بقیه   است  مرکز  یک

بعنوان یک مرکزشناخته امروز هنوز چین   نشده    ولی در دنیای 

 و   بشود  قطب  یک  بتواند  که   المللی بین  های ویژگی  چین  و .    است

 بروی   را جاده این   خواهد می  ندارد  را   بشوند  قمرش   کشور   تعدادی

 دهه  سه   طی   بتواند  شاید   بکند   پیاده  را  پروژه   این  و   بگشاید   خود

ا بکند البته اگر بخواهد چنین وضعیتی ایف  را  نقشی   چنین  آینده

داشته باشد چون اقتصادش، بنابر یک نوع چند جانبه گرایی شکل 

قطب گویند  می  برخی  است  منظومهگرفته  و  متعدد  های   های 

را جهان  آینده  و جهان  آیند  بوجود می  آینده  در جهان  متعدد 

منظومهقدرت میهای  تصور  دای  احتمال  و کنند  روسیه  که  ارد 

بتوانند یک مجموعه رادرست بکنند در  چین وایران و پاکستان 

ای که آمریکا دارد ولی در این پاکستان متحد نظامی برابر مجموعه

ها حدود هفت یا ده سال غرب است و نکته دیگر این که چینی

المللی پول، خودشان پیش در مقابله با بانک جهانی و صندوق بین

بین بانک  کردند  یک  ایجاد  درآن   ۵۰المللی  هم  دالر  میلیارد 

کردند  سرمایه بود   ۵۰گذاری  بزرگی  خیلی  عدد  دالر  میلیارد 

بنابراین این نظام مالی جدید که االن چین مدیریتش را به عهده 

دارد بانک جهانی را به چالش کشیده است و این خیلی مهم است 

کند اول غربی ها هم روز به روز دارد گسترش پیدا می  و این بانک

آمریکایی ولی  نگرفتند  جدی  ها  کغربی  دیدند  بعد  دارد ها  ه 

استرالیا حاضر تر میوسیع شود طوری که کره جنوبی و ژاپن و 

شدند با این بانک مبادالت پولی داشته باشند و یک جوری این 

المللی پول قرار گرفت بانک در مقابل بانک جهانی و صندوق بین

ها باید گفت از این نظر این یک چالش جدی است در مورد بدهی

ت ولی باطنش از لحاظ اقتصادی، این اگر چه ظاهرا بدهی بد اس

هایشان است که آن کشورهای وام دهنده به شما اعتماد کردند پول
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گوییم مثالً ایاالت متحد را گذاشتند در کشور شما و اینکه ما می

 .هزار میلیارد دالر بدهی دارد عدد کمی نیست ۲۰آمریکا  

 

 

 

 

 

ین عدد درست هزار میلیارد دالر بدهی خارجی دارد ا  ۲۰آمریکا  

هزار میلیارد دالر تولید داخلی دارد فقط تولید   ۲۲است ودرکنارآن  

هزار میلیارد دالر از بدهی آن بیشتر است و این از    ۲داخلیش،  

است که یعنی یک سری از کشورها   لحاظ اقتصادی به این معنی

آمدند پولشان را گذاشتند در اختیار ایاالت متحده آمریکا و این 

است که یک کشور توانسته این حجم بزرگ از پول خیلی مهم  

گوییم اقتصاد آمریکا با پول دیگران دنیا را کسب بکند اینکه می

شود کامالً درست است ولی از لحاظ اقتصادی این دارد اداره می

شود و یک قدرت است برای یک کشور که بتواند ضعف تلقی نمی

تحده آمریکا سرمایه خارجی جلب بکند به خصوص که ایاالت م

ها قرار بگیرد یک کشور جهان سومی نیست که تحت سلطه آن

بلکه تحت سلطه قرار می دهد از آن طرف این خطر جدی برای 

آمریکا نیست چون آمریکا با پول دیگران بار خودش را می بندد و 

نظامی آمریکاست یک نکته   پشتوانه این قدرت اقتصادی ،قدرت 

دارد  تجارت خارجی  مازاد  بگویم چین  به چین  راجع  هم  دیگر 

طور نیست که مطلقا بدهی مازاد تراز پرداخت هم دارد ولی این

ندارد. خود غربی میلیارد دالر در چین   ۱۲۰۰ها حدود  خارجی 

های چین گذاری کردند منتها رقمش خیلی کمتر از سپردهسرمایه

اصطال به  ولی است  است  مثبت  چین  خارجی  پرداخت  تراز  ح 
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بدهی و  تجارت  برای مجموعه  مالی  مازاد  است  مثبت  آن  های 

پول متأسفانه  ولی  دارد  وجود  بانکروسیه  در  روسیه  های های 

و جای آلمان  آمریکایی،  است انگلیسی،  دیگر گذاشته شده  های 

ها درست است که مازاد مالی دارند ولی بخش مهمی یعنی روس

 . این مازاد در بانکهای غربی بلوکه شده  از

 

 

 

 

 

 

 تا  کرد  حرکت   چین   از   قطاری   در هفته گذشته :حسین رویوران

 سمت   به  آیدمی  بعد  و  قزاقستان  به  اول  کند،  حرکت  ایران  سوی  به

 و  آذربایجان  سمت  به  رود می  نکنم  اشتباه  اگر  آنجا  از  انزلی  بندر

 جدیدی   هایشاخص   که  بگویم  خواهممی  پترزبورگسن  آن  از  بعد

تباطی و مسایلی از ار  هایشبکه  ایجاد  یعنی  و  هاهمکاری  بحث  در

گیرد موضوع بحث ما تحلیل معادالت این قبیل هم دارد شکل می

شاخص  نظرم  به  هم  این  است  جهان  در  که قدرت  است  هایی 

 .شود آن را نادیده گرفتنمی

اشعری اکبر  آینده دور  شوروی   :علی  برای  ظاهرا سعی می کرد 

گوش برنامه را  مسکو  رادیو  اگر  شما  ها  وقت  آن  کند  ریزی 

میمی فکر  میکردید  سازی  کار  دارد  شوروی  برای کردید  کند 

جوری نیست االن چین دارد در کشورهای آینده دور، اما ظاهراً این

می نوسازی  میآفریقائی  من  جور کند  چه  را  پدیده  این  گویم 

 بینید؟ می
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رویوران آمریکای التین هم  :حسین  در  و خدمات چین  فعالیت 

 آن   ودر   بود  آمریکا  در  کنفرانسی   هست که همین یک مدت پیش

 کشورهای  مجموع  از  آفریقا  در  چین   گذاریسرمایه  که  شد  گفته

 .است  گرفته  پیشی  وآمریکا  اروپایی

زورق: فرسایندگی   محمدحسن  و  بالندگی  مورد  در  بحث  اولین 

مسئله بررسی روند تاریخ است.تاریخ اندیشه را درسه مرحله می 

هایی است که توان در نظر گرفت. مرحله اول، مرحلۀ کلی گرای

هاست . در این مرحله نظریات کلی فارغ از شناخت اجزای کلیت

حقیقت در این دوره ا در  اجز  ماهیت    شود بدون توجه بهداده می

نوعی کل نگری و فلسفه مطرح است فیلسوف هم کسی است که 

دهد. مرحله دومی که پیش آمد و مصادف ها نظر میدر همه زمینه

است با دوران نخستین امپراتوری عباسی مرحله جزءنگری است 

  شوند.های مختلف علمی از فلسفه جدا میدراین مرحله رشته

 

اسالمی گیاه شناس دارید. نور شناس دارید  دنتم  تاریخ   در شما   

ابن هیثم کتاب المرایا را نوشته وقوانین تابش و بازتاب را مطرح 

 خسوف از  و  کرده وعدسی را مطرح کرده و اتاق تاریک را ساخته  

 هستند   ریاضیدان  ها بعضی  است،  نورشناس  او.گرفته  عکس  هم

ز اسم او گرفته ا  هم   لگاریتم   کلمه   که   الخوارزمی   النیریزی،   مثل

های صلیبی آغاز شد امرای شده است مرحله سوم بعد از جنگ
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سکوالر اروپا که در حقیقت ادامه امپراتوری امویان آندولس بودند 

علوم اسالمی را فیلتر کردند بخشی که مربوط به شناخت طبیعت 

بود را گرفتند بخشی که مربوط به فراطبیعت بود را کنار گذاشتند 

و نقاب وارد اروپا شدند: اسالم و مسیحیت و در دوجبهه امویان با د

با اعتقاد به خدا و فرا طبیعت جنگیدند:درجبهه علم و در جبهه 

هنر. در جبهه علم مفهوم علم که کشف حقیقت بود عوض شد و 

 جبهه   در   و  گردید  آید   می  بدست   تجربه  از  آنچه   معنی   علم به

پورنو گردید   و  جنسی   های   نقاشی  سوژه  مسیحیت   هنر،مقدسات

آغاز شد.آنهم هنر مقدس!  از هنر  رنسانس  بود که  این چنین  و 

اروپای زیر دست و پای شبکه های اموی و صهیونیستی گرفتار 

 شده،بدین ترتیب دین زدائی شد و دین از متن زندگی خارج شد 

 

:اگر     بود  این  آمد  پیش  که  پرسشی  و  گرفت  قرار  در حاشیه  و 

خالقی در میان نیست پس این طبیعت محسوس از چه آفریده 

اتم  را  فرض شد  طبیعت  ساختمانی  واحد  آنچه  نام  است؟  شده 

گذاشتند وقتی که اتم شناسائی شد پرسش مفروض مطرود گردید 

م شبیه  ایست  منظومه  یک  خود  اتم  هر  که  دیدند  نظومه چون 

:ثابتی  آنچه!گردش  در  مداراتی   در   سیاراتی   و  میان   در    شمسی 

ای دیده است . بنابر این دیدند نه هیچ مسئلهپ ابعاد  کرده تفاوت

مقایس فقط  نشد  واحد حل  نوزدهم  قرن  اواخر  از  شده  کم  ها 

شد واحد ساختمانی طبیعت سیستم   شناخته  ساختمانی طبیعت
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ای ها می گوید که هرگاه مجموعهسیستمها هستندنظریۀ عمومی  

از اجزا با هم مرتبط و متناسب و متعامل و هدفمند بشوند یک 

می وجود  به  سیستمسیستم  طبیعت  در  بیآید  از  نهایت ها 

ها ادامه می یابد مرزی نهایت بزرگشوند تا بیها شروع میکوچک

نیستی وجود ندارد که ما بگوییم که از این مرز به بعد هستی به  

رسد چون نیستی، نیست. که بتوان به آن رسید. نیستی اگر می

بهباشد می سو  دو  از  هستی، هستی   می   منتهی  بینهایت   شود 

 دارند،  تولد   هاسیستم  بزرگها  بینهایت  و   کوچکها  نهایت  بی:شود

 نظریه   درباره  دارند  مرگ  و  دارند  فرسایندگی  دارند،  رشد   و  بالندگی

 کسانی   از  یکی.    است   شده  خلق  گسترده  اتیادب  ها  سیستم   عمومی

 .است  چرچمن   وست زده  قلم  زمینه   این   در  که

 

 

 

 

 

 

 

می  west  churchman گویند کشیش بوده البته فامیلش می

باشد. کتاب او از جمله کتب مرجع درباره نظریه عمومی سیستم 

ها بشمار می رود. سیستم ها فرسایش و در نتیجه مرگ دارند. 

مرگ در سیستم ها قطعی است و از آن جلوگیری نمی توان کرد 

ها  سیستم  عمر  طول  به  توان  می  فرسایش  کاهش  با  ولی 

می است  طبیعت  از  بخشی  ماهم  نیز   بینیمافزود.جسم  ما  عمر 

روشبی از  بعضی  با  ما  نیست  درمانی نهایت  و  بهداشتی  های 
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و می بالندگی  مفهوم  آن  بیندازیم  را عقب  توانیم مرگ خودمان 

بل درک افرسایندگی که دکتر رویوران گفت در این چارچوب ق

از اجزای مرتبط و متناسب و است خود یک تمدن مجموعه ای 

و ارتباط و تعامل هدفمند   متعامل و هدفمند است هرچه تناسب

کند  می  پیدا  کاهش  آن  فرسایش  کند  پیدا  افزایش  آن  اجزای 

بعنوان مثال بالندگی و فرسایندگی را در طول عمر انسان ها نیز 

ساله در وضعیت بالندگی است   ۱۰می توان دید. یک پسر نوجوان  

ساله در آغاز وضعیت فرسایش قرار دارد. اگر امروز   ۴۰و یک مرد 

سال   ۲۰با هم کشتی بگیرند مرد چهل ساله می برد ولی    آن دو

 تعبیر   ساله پیروز می شود.به  ۶۰ساله بر مرد    ۳۰دیگر حتما جوان  

 تواندمی  تا  باید  ساله   ده  پسر  کنند  دوئل  هم   با  بناست  اگر  دیگر

ند جلو توا  می  تا   باید  ساله  چهل مرد  و  بیندازد  عقب  را  دوئل  زمان

می  و  دارند  قرار  منافع  تعارض  شرایط  در  اگر  این  بنابر  بیندازد 

و  درگیری  تعویق  نوجوان  استراتژی  کنند  دوئل  هم  با  خواهد 

استراتژی مرد سالمند تعجیل در درگیری خواهد بود.قدرت جهانی 

غرب یک منشور سه ضلعی است یک ضلعش که مهمترین ضلعش 

گوید است که االن می  هم هست ضلع ایدئولوژیک است .درست 

که عصر ایدئولوژی پایان یافته ولی همین نظر هم یک ایدئولوژی 

ای همین که بگوییم عصر عقیده پایان یافته در حقیقت یک عقیده

می داریم مطرح   یابد نمی  پایان  وقت   هیچ  عقیده  عصر  کنیم.  را 

 جهت   ما  های واکنش  و  هاکنش  مجموعه  به  که  است  عقیده  چون

بخشد. اولین بعد سیطره غرب سیطرۀ دهد و مفهوم مییم  معنی  و

ایدئولوژیک آن بر جهان بود مخصوصاً در دوران شادابی ساینتیسم  

کار به جایی رسیده بود که حتی در کشورهای اسالمی هم دین 

گریزی رواج پیدا کرده بود و یک معیار روشنفکری شده بود آقای 

گفتند جوانی به من مراجعه فلسفی که خدا او را رحمت کند،می

کرد گفت من آزاد شدم و دین را گذاشتم کنار و حاال آزاد آزاد 

خانه می دنبال  این جوان  گفتمهستم  او  به   ای خانه   گشت من 
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 می    ولی  هست   هم  قیمت  به  زیباست  و  ،بزرگ  خوب  خیلی  هست

 . نست   یمن  خوش   گویند

ی گفت: جوان اگر می خواهی برو ببن و آن را بخر!آقای فلسفی م 

 خانه    رفت و پس از مدتی او را دیدم و پرسیدم نظرت چیست؟ آن

 و ندارد  شگون  اگر گوید می همسرم ولی بله گفت  پسندیدی؟ را

 می   فلسفی   آقای   .نرویم  آنجا   به  و  نخریم  را  آن  نیست   یمن  خوش 

 مرحوم   ،  «!ای؟  نشده  آزاد  هنوز   »دیدی:که  گفتم  جوان  آن  به   گفت

از   هیئت  در  شهری   ری  آقای یکی  گفت  زمان جنگ  در  دولت 

 انقالب  ضد   مراکز  از   یکی  برای  بود  نوشته  نامه    جوانان فریب خورده

  آزاد   را  او  و  کنم  باز  را فکرش  را  رفیقم  توانستم  من  بودکه  نوشته  و

 هائی   نمونه ها  نمونه  این و  بدهم او به سکسی  عکس چند  و کنم

موقعی این   یک  است  گذشته  آن  شادابی  دوران  که   است  عصری  از

 .جریان خیلی نیرومند بود

 

شعار    اینکه  رسیده  بست  بن  به  غرب  ایدئولوژیک  نظر  از  امروز 

گوید که من طرفدار دموکراسی هستم طرفدار مردم دهد و میمی

در  چه  و  ترامپ  قیافه  در  چه  آمریکا  جمهور  رئیس  اما  هستم 

 بیش   روز  یک  در  که  عربستانی  به  برود  که  است  ناچار  بایدن   قیافه

یا یک روزنامه نگار در ترکیه از هشتاد نفر را گردن زده است و  

کند کند و منتقل میبدام می اندازد و بعد بدنش را تکه تکه می
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فهمد که حمایت از عربستان با به ریاض رئیس جمهورآمریکا می

او می است  تناقض  یک  این ادعای دموکراسی  باالخره  که  فهمد 

د های قدرت آمریکا است اما ناچار است بروایدئولوژی یکی از پایه

 عربستان.  

ها در جنگ ها یک چنین اضطراری نداشتند غربیغربی  ۱9در قرن  

ها و در زمان رضاخان، و جهانی دوم دانه پاشی کردند برای آلمان

آهن شمال و ها را آوردند اینجا سرشان را گرم کردند و راه آلمان

جنوب را ساختند ولی بعد از جنگ برای اینکه دست آنها رو نشود 

گذ را  پسرش  برداشتند  را  افکار رضاخان  مالحظه  یعنی  اشتند 

توانند به این مسائل  کنند چطور شده که االن نمیعمومی را می

 مالحظه کنند؟ این یک بحران برای غرب است. 

 

هانتینگتون گفته که مردم جهان االن چیزی فراتر از این رفاهی   

شود به که در عمل هم عرضه نمی[کنیم  ها عرضه میکه ما به آن

ها از ما معنای زندگی را می خواهند اهند آنمی خو  ]جهان سوم

ایدئولوژی   نداریم.  توجهی  قابل  حرف  هیچ  زمینه  این  در  ما  و 

سفیانی یعنی» اصالت طبیعت و اصالت لذت و اصالت قدرت «به 

بن بست رسیده است .و این یک مسئله جدی برای غرب است. 

یک ضلع منشور قدرت غرب که ایدئولوژی بود دچار گرفتاری و 

مشکل شده رفتارغرب امروز متناقض است با آنچه به آن ایدئولوژی 

که  است  اقتصادی  بُعد  غرب  دیگرقدرت  بُعد  گفتند  غربی 
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داد. از نظر اقتصادی هم   ح دکتررویوران درباره آن به تفصیل توضی

ندارد دکتر عزت   جهانی  قدرت   مقیاس  در  خوبی  وضع غرب خیلی  

گفت که اصالً جنگ جهانی دوم جنگ برای انحصار اهلل عزتی می

می بود  غرب  اختیار  در  از تکنولوژی  خارج  ژاپن  و  آلمان  گفت 

 .ها صنعتی شده بودندکنترل انگلوساکسون 

 

 است   انگلیس  حاکمه  هیئت  جزء   منشی مخصوص چرچیل که  

در لندن چاپ شده اتفاقاً از   ۱9۸۵  سال  در   و  نوشته  را   خاطراتش

هایی است که خوب است ترجمه بشود در آنجا در ضمن آن کتاب

گوید در زمان جنگ جهانی دوم به مهمانی سفیر خاطراتش می

ژاپن در لندن رفته بودم.یعنی اصوال ژاپن با غرب در حالت جنگ 

قرار نداشت و بین آنها روابط سیاسی بطور طبیعی وجود داشت. 

ش در ماتسو  پاناسونیک  و  ناسیونال  کارخانجات  بنیانگذار  یتا 

 نیز   خاطراتش که تحت عنوان»نه برای یک لقمه نان« به فارسی

 تصرف   را  ژاپن  آمدند  که  هاآمریکایی  که  نویسد  می  شده  ترجمه

 دمونتاژ  را  هاییکارخانه  آن   نکردند   دمونتاژ  را   من   کارخانه   کردند

تر رفتهپیش  تکنولوژیش  که   کردند  نصب  آمریکا  در  بردند  و  کردند

کند حرف دکتر از تکنولوژی آمریکا بود و این گزارش تأیید می

عزتی را که اصالً جنگ جهانی دوم، جنگ تکنولوژی بوده است 

 سرایت   دنیا   سراسر   .باالخره امروز تکنولوژی به دالیل متعدد به

 باالخره  ژاپن  کرده  سرایت  کره  به  کرده  سرایت  چین  به  کرده
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اش ژاپنی است ژاپن یک کشور ما هستها  است  آمریکایی  اشوستهپ

 .صنعتی است

 

کنند برزیل االن  جاهای دیگر هم دارند در تکنولوژی پیشرفت می  

می نداد هواپیما  اجازه  هواپیمایی  جهانی  سازمان  که  سازد 

المللی پرواز کنند یعنی تکنولوژی هواپیمای برزیلی در خطوط بین

غرب  قدرت  منشور  است ضلع سوم  خارج شده  غرب  انحصار  از 

 ،ضلع نظامی است. 

یک چالش روبرو شده و آن چالش این است   قدرت نظامی غرب با  

که قدرت نظامی کاربردی را که باید داشته باشد از دست داده  

دانید چرا؟ به دلیل ارتباطات و پیدایش وجدان جهانی. امروز می

تواند تمام شهرهای ایران را با بمب آمریکا بمب اتمی دارد و می

وجدان خود مردم  تواند بزند؟ چون بعد با اتمی بزند ولی چرا نمی

نمی هم  و خودش  ایرانی  میلیون  سه  از  بیش  کند  مقابله  تواند 

 در   کنند   می   زندگی  آمریکا  در.  …میلیون ها هندی و چینی و
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ساله همه تکنولوژی که داشتند را آوردند ولی به   ۸  جنگ   همین

جایی نرسیدند االن درجنگ یمن همه تجهیزاتشان را آوردند ولی 

خواهم بگویم نیروی نظامی ارزش ندارد نمیبه جایی نرسیده اند  

 داشت  این   از  پیش    ولی نیروی نظامی کارکرد تعیین کنندگی که

 . است  داده  دست  از  را

 

 اول   نیمه  در  حتی  ویا  پیش   سده  سه  سده  دو  در  که   کاربردی  االن  

ان آمدند از هیمالیا تا کم   و  تیر  با  هامغول  ندارد  داشت  بیستم  قرن

نیل را صاف کردند و از هندوکش که جاری شدند تا صحرای سینا 

مردم روزها در   کنند بعضیطور که نقل میرا تصرف کردند این

کردند. االن وضعیت از جهت نظامی هم تغییر ها زندگی میچاه

کرده از طرف دیگر این سه بُعد قدرت جهانی و سه ضلع منشور 

اقتصادی قدرت جهان نظر  از  است.  االن در شرق تقسیم شده  ی 

قابل توجه کرده کشورهای دیگر هم هستند که  پیشرفت  چین 

اقتدار  حوزه  از  خارج  آنها  وپیشرفت  کردند  توجه  قابل  پیشرفت 

ها بوده است . دربعد نظامی روسیه کشوری جهانی انگلوساکسون

کره هزار تا تانک دارد هیچ کشوری روی    ۵۰است که یک قلم  

هزار تا تانک داشته باشد این قدرت نظامی را   ۵۰زمین نیست که  

ماند سازد میشود نادیده گرفت چین هم دارد ناو هواپیمابر مینمی

آن بُعد ایدئولوژیک در بُعد ایدئولوژیک در جامعه بزرگ مسلمان 

جهان که جامعه کوچکی نیست ومناطق اسالمی کره زمین مثل 

 .است  شده   پیچیده  زمین    یک کمربند سبز دور کره 
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زمین  کره  دوره  سرطان  رأس  مدارا  موازات  به  اسالمی  مناطق 

 ، پاکستان  هند،  بنگالدش،  مالزی،  اندونزی،  است:  پیچیده شده 

همان  که  کارایب،  جزایر  تا  آفریقا  قفقاز، شمال  مرکزی،  آسیای 

است   غرائب   و   هستند   مسلمان  آنجا   اصلی   اهالی جزایر 

یستوف کلمب ست کشف آمریکا به وسیله کرا تشیع  آنان   مذهب

الجزایر  مجمع  مردم  است  بزرگ  سؤال  عالمت  یک  مقابل  در 

کارائیب شیعه هستند و روز عاشورا آنجا تعطیل است منتها چون 

دور ازما هستند و از جهان تشیع دورند و فرهنگ تشیع در آنجا 

اندازند اقلیت هم شدند از ضعیف است روز عاشورا کارناوال راه می

آنجا رفته است. سوق الجیشی است این ها   بس از اروپا مهاجر به 

مناطقی است که اسالم در آنها منتشر شده است انقالب اسالمی 

در این حوزه جاذبه حداکثری دارد هر چند در خارج از این حوزه 

کند جاذبه نیست. یک روحانی به کوبا می رود و شروع میهم بی

ن فرد کاری گوید به ایبه مسجد ساختن و تبلیغ کردن کاسترو می

نفر مسلمان  اکنون هزاران  باشید کمکش هم بکنید هم  نداشته 

شیعه در کوبا زندگی می کنند اگر انقالب اسالمی نبود این جاذبه 

  ایدئولوژیک  بعد  در.  آمد  نمی  بوجود  تشیع  و  اسالم   برای   جهانی

و   این  ما  اگر  اتفاقاً  است  مطرح  ایران  اسالمی  انقالب ضلع  سه 

نمادهاش را در نظر بگیریم امروز همگرائی چین و روسیه و ایران  

است.  مکرده  هم جمع  با  را  قدرت جهانی  منشور  این سه ضلع 

شوند عالئمی هم تصادفاً این سه قدرت هم با هم دارند همگرا می
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برای همگرایی وجود دارد حاال سه نظر وجود دارد: یک، آیا این 

ندگی صرفاً در چارچوب پروسه تاریخی دارد بالندگی و آن فرسای

گیرد؟یا مسئله دیگری نیست ، نظردوم این است که آیا صورت می

یک پروژه سیاسی بزرگ وجود دارد. در نهاد قدرت جهانی برای 

برنامه ریزی می کنند و می خواهند یک دو قطبی جدید آینده 

ب ایجاد کنند که یک قطب آن غرب برهبری انگلیس باشد و قط

دیگر محور مقاومت اسالمی ،روسیه و چین؟مثل شما در بریکس 

جزو می جنوبی  آفریقای  هست  هم  جنوبی  آفریقای  بینید 

توانیم یک ها میکشورهای کامنولث است با هر کدام از این دیدگاه

تصویر از آینده پیدا کنیم دیدگاه سوم این است که پروسه وجود 

مدیریت و کنترلش کند   کند آن رادارد یک پروژه هم سعی می

این نکته   و   اساسی   مسئله  یک  است   ارجح   دیدگاه  کدام    تعیین 

 و   کنیم   اطالعات  آوریبایدجمع  دیدگاه  آن  برای   و.  است  حیاتی 

 که  برسیم  گیریینتیجه  یک  به  بعد  و.  کنیم  رصد  را  قرائن  و  شواهد

آیا   کند   می   مطرح  را  الزاماتی   دیدگاه  این.است  پروسه   یک   صرفاً   آیا

ای است صرفاً یک پروژه است آن الزامات دیگری دارد آیا پروسه

 .کندکه پروژه سوارش شده آن یک شرایط دیگری پیدا می

 

 بازده  دریک  توانستند  می  ها   درگذشته غربی  علی اکبر اشعری:

 خودشان   نفع  به   را  سوم   جهان   روشنفکران  و   مردم   ساله   پنجاه

 طور این  دیگر   االن  ببرند   پیش   را  خود   کارهای  بعد  و   کنند   مصادره 

 غرب    نه  و  دارد  وجود  غرب   در  نیرومندی  ایدئولوژی  نه  نیست

به   به   طرف   یک  از  است   تاز   یکه   همچنان  چین  مثل  قدرتهائی 

می فعالیت  آفریقا  در  دارد  دوم سرعت  نکته  نکته،  یک  این  کند 

تاریخ را    محقق  که  کسانی  گروه  یک  نویسندمی  گروه   دو اینکه 

 را   آن   رخدادهای  و   هستند   جامعه   محیط  یک  بیرون   واز  هستند 

 حسنشان   هااین  دهندمی  انجام  ایکتابخانه  وکار  کنندمی  مطالعه 

بی  که  است  این نیستند  مسائل  درگیر  خودشان  تر طرفانهچون 

کنند ولی عیب آنها این است که با خیلی از تاریخ را قضاوت می
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ها آشنا نیستند برعکس آن کسانی هستند که کاریجزئیات و ریزه

ها آشنا هستند کارینویسند هر چند با ریزهدر داخل هستند و می

موضع دارند چندان   ولی چون خودشان درگیر مسائل هستند و 

های سیاسی هم به نظر من بی طرفانه قضاوت نمی کنند در بحث

 می   دسته   چند   طوری است بازیگران سیاسی را بهتا حدی همین

 می  تنظیم   را  خود   رفتار   آمریکا   ترس   از  واقع   در  کرد   تقسیم  توان

 .  اند  کرده

 

 یرهبر   معظم   مقام .  دیگری  جور   ودر   هستند  دیگر   جور   یک  خفا   در

هایی ن ریاست جمهوری خود فرمودند که من در اجالسدورا  در

گفتند خوش به حال شما که رفته بودم بعضی از سران به ما می

می این حرفراحت حرف  از  بزرگان زنید  از  شنیدم  زیاد  من  ها 

کشورهای مختلف از بحرین شنیدم از عمارات شنیدم خیلی جاها 

طبعتارفتیم میکه می ولی  بودند.   گفتند  نیز  غرب  فرامین  تابع 

عرضم این است که این مسئله هم توجه بکنیم که این نارضایتی 

از آمریکا در بین سران کشورهای دنیا و حتی زمامداران آنها وجود 

ها آن روحیه استبداد را دارند در عین دارد هر چند که خیلی از آن

ریکا باشند جور نیست که از صمیم قلب حتماً موافق با آمحال این

. آنهاست  ترس   شود   می   غرب   مقابل    آنچه مانع ایستادگی آنها در

  را   اشکال  شکست؟واین  درهم  توان  می  چگونه   را  ترس  دیوار  این
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  یک   به  و  وتهدید  بخورد  دیوارترک  این  اینکه  برای  کرد  چه  باید

 آمد   ها شاهزاده  از  یکی   عمارات   بودیم  رفته  ما .  شود  تبدیل  فرصت 

عاً بانام خلیج فارس مشگلی واق  ما  که  گفتمی  من   به  گوشی  در

نداریم یا یکی دیگر از بزرگانشان ما را دعوت کرد منزلشان برای 

توانم خواهم من نمیناهار بعد آنجا گفت که من از شما معذرت می

آشکارا و در اداره با شما در ارتباط باشم ولی هروقت با من کاری 

توجه بکنیم باید  هم   نکته   این   داشتید شما به منزل ما بیائید به

جوری نیست که هر کشوری درسازمان ملل دستش را یعنی این

دهد لزوماً شیفته و فریفته و برد و به نفع آمریکا رأی میباال می

 شرایط  بخورد   عالقمند به آمریکا باشد اگر این دیوار ترس ترک

 .کرد  خواهد  تغییر  جهان   در

 

زورق: با وزیر خارجه آلمان در   محمد حسن  آقای دکتر والیتی 

وزیر  داشتند  نفره  دو  جلسه خصوصی  آلمان  خارجه  وزیر  اطاق 

و  آورد  دکتر والیتی می  آقای  در گوش  را  آلمان سرش  خارجه 

 آمریکائی   هواپیمای   یک    آهسته می گوید من در جنگ جهانی دوم

 گوید   می  او  به  والیتی  دکتر   .کردم  ساقط  و  گرفتم  هدف  تیربار   با  را

کنی. ک  که   اطاق   این  در در گوشی صحبت می  نیست چرا  سی 

 .در این اطاق هم شنود دارند  ها جواب می دهد آمریکائی
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بحثی که من دارم این است که هر وقت بحرانی    ابراهیم متقی:

آید نشانۀ این است که معادلۀ گیرد و جنگی به وجود میشکل می

قدرت و موازنۀ قدرت تغییر پیدا کرده است .یعنی آن جنگ و آن 

بحران پیامد وضعیت قبلی است که رابطه مستقیم دارد با تغییر 

چرا روسیه این   معادله قدرت. سؤالی که وجود دارد این است که

 ریسک را کرد که حمله نظامی به اوکراین بکند. 

 

در    آمریکا  که  بود  این  احساسش  کردکه  حمله  دلیل  این  به 

گوییم افول به معنای وضعیت افول قرار گرفته است.وقتی که ما می

سقوط نیست به معنای این است که قدرت نسبیش در نسبت با 

ه و در نتیجه امنیت نسبی های دیگر کاهش پیدا کردسایر قدرت

قدرت با  مقایسه  در  هم  سوم آن  و  کرده  پیدا  تغییر  دیگر  های 

 آن    ای که بهایدئولوژی نسبی آن هم افول پیدا کرده است.نکته

 روسیه  است  آمده  وجود   به   تغییراتی  است  مهم  بسیار  شد  اشاره

به   را  گری کُنش  ریسک  یک   اما  دانستمی  را   آمریکا   های حساسیت

از نظر من وجود دارد این است که  انجام رساند نکته بعدی که 

توانست  روسیه هم در حال افول قرار دارد چرا؟ چون روسیه اگرمی

به اهدافش از طریق غیر نظامی دست پیدا بکند حتما انجام می 

گری ندارید داد وقتی که شما هیچ ابزار دیگری به غیر از نظامی

برس هدفت  به  اینکه  قدرتت برای  که  است  این  دهنده  نشان  ی 



 

87 - 88مجله فرهنگ اسالمی / شماره  33  

موسع و گسترده نیست اینکه قدرت سیاسی ندارید و هیچ ابزاری 

جز ابزار نظامی ندارید نشان دهنده نوعی افول قدرت برای یک ابر  

مقام که  وقتی  است.بنابراین   تحول  بحث  رهبری  معظم    قدرت 

ت  یواقع  این  بیانگر  کنندمی  مطرح  را  المللبین  روابط  در  بنیادین

. است  کرده  پیدا  تغییر   جهانی  سطح  در  قدرت   موازنه  است که  

 . است  چین  مسئله  سوم   نکته

 

 کنش   نگاهش  و   داشت  را  آرام   ظهور  الملل  بین  عرصه   در  قبالً  چین

 و   کردنمی  گری  چالش  آمریکا  برابر  در  وقت   هیچ   و  بود  تدریجی

 را  آمریکایی   های قطعنامه  ملل  سازمان   امنیت   شورای  در   هیچگاه 

این رفتار نشان نمی  وتو الی چهار سال قبل و  کرد تا همین دو 

دهد که در شرایط کنونی چین یک ظهور جدی و در عین حال می

ها آرامی پیدا کرده است نکته بعدی این است که هیچگاه چینی

دادند و امروز چنین های چند جانبه نمیبه ما پیشنهاد همکاری

و ساخت قدرت در ایران باید ظرفیت آن را   پیشنهاداتی را دارند

داشته باشد که بتواند خودش را با تحوالت بین الملل تطبیق بدهد 

بویژه این انعطاف پذیری در ساخت سیاست خارجی یک امر قابل 

 .توجه است

سیاسی خواسته باشد یک بحران بین الملل -اگر یک ساخت اداری  

درت و ق  تغییرات  با   سبمتنا   را حل کند وحرکتی داشته باشد که

ساخت و شکل بندی جدید نظام بین الملل باشد باید بتواند از 
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از فرصت ها را داشته  استفاده  انگیزه  و  انعطاف نشان داده  خود 

ها و ادبیاتی که وازارت خارجه امروز به کار باشد خیلی از گزارش

گیرد هنوز مبتنی بر میراث گذشته است اینجاست که تصور می

شود است   می  نامنسجم  و  ناهماهنگ  تاحدی  خارجی  سیاست 

 آنبا  نیروهای که شود می  روبرو عمومی  ضعف   وقتی یک دولت با

 حوزه  باشند   نداشته  افزائی   هم   خصوصیت   و    نبوده  همگرا   هم 

 و  است  الملل  بین   مقیاس  در  ملی  منافع  حوزه  خارجی  سیاست

 سطح   در  خارجه  وزارت  امروز  کار   سطح  است  ملی  امنیت  بحث

توانند کار کنند در های دو جانبه میودر قالب  است  خارجی  روابط

حالیکه در قالب چند جانبه هم بتوانند کار کنند قالب دو جانبه 

 که  اش کم است سودش هم کم است مسئله مهم این است  هزینه

 چند   فضای  در  بتوانی  باید  کنی  استفاده  ها  فرصت   از  خواهیمی  اگر

ای که من دارم این نکته  بنابراین  است  ی باش   داشته  کنش   جانبه

 است که موازنه قدرت در سطح بین الملل تغییر پیدا کرده است .  

 

در نماز جمعه حرف دقیقی زد وگفت   ۶۵محسن رضایی درسال  

بخشی از ساخت نخبگی ایران هر موقع رها شود به سمت غرب 

رود این ساخت نخبگی ما در فضائی است که در دوران معاصر می

تواند به شکل گرفته چرا؟ راه حل چیست؟ آیا رسانه ملی ما می

نخبگان ما خوراک فکری بدهد و تولید هنجار داشته باشد؟ کنترل 
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خارجی ذ های  رسانه  دردست  ایران  روشنفکری  جامعه  در  هن 

  اینترنشنال   ایران  که  زنممی  را  حرف  این  که  ام   شرمنده  من   است.

تواند یک تا آدم خود فروخته رادر یک مدار قرار می دهد و می  ۴۰

 که   سؤالی .  کند  ایجاد  کشور   اجتماعی   فضای  جنگ روانی را در  

 ما   های  دانشگاه  استادهای  بویژه  ما  آیا  که  است  این  دارد  وجود

 سیاست   را،   مبارزه  را،   مقاومت   رفتیم   آیا  بکنیم؟   توانستیم   چکار 

 اشنتیجه  نکردیم  که  وقتی  نه؟  یا  بکنیم  تئوریزه  را  قدرت  تولید

رود در یک موقعیت سیاسی قرار می ی که میفرد   که  شودمی  این

گویند  می  است  نادرست  سیاسی  واقعیت  از  تفسیرش  گیرد 

 گفت   و  برد  خود  با  هم  را  زیرش  لباس  رفت  خواستگاری  به   دامادی

 در    بعضی  رفتم  حجله   به   امشب    همین  و   گفتند   را  بله  شاید

 کنند   می   تصور   و   دارند  احساسی   چنین  المللی   بین   مذاکرات

اینطر   از کند  می  تغییر  قدرت  معادالت  مذاکرات  با یق  هم  ها 

پول همه  کردند  فکر  رفتند  االن پیژامه  همین  را  ها 

 به   مذاکره   فضای   از  ادراک   یعنی   بیایند  ها این  بدهند  خواهند  می

. ندارد  هماهنگی   آمریکا   دیراهبر  سیاست  های واقعیت  با   ما   نظر

این است که   دنبال   آمریکا   هست؟   چی   آمریکا   راهبردی   سیاست

است  آمریکا  راهبرد  این  بدهد  قرار  فرسایش  وضعیت  در  را  ما 

تاکتیکش چیست؟ تاکتیک شُل کن سفت کن است از یک طرف 

گیری و محاصره اقتصادی فضای مذاکره از یک طرف دیگر سخت

ما چی هست؟ آمریکائی ها می گویند ایران درخواست های فرا 

دارد و پیامی که در ی چن  که   گوید   می  ایران   برجامی  نیست.  ن 

 نظام .نیست  قدرت  موضع  از  شود  می  داده  ها  آمریکائی    پاسخ

 بین   عرصه   در   شکاف   یک   کندمی  پیدا  تغییراتی  دارد  جهانی   قدرت

 اروپا   و   آمریکا   که  شد   این   به   منجر   اوکراین  بحران   شده  ایجاد   الملل

 ایجاد   که   اقتصادی  وضعیت   اشنمونه  گرفتند   فاصله   همدیگر   از

ها جایگاه داشته ها اصالً دوست ندارند که اروپایییکاییامر.  شده

فرا  نگاهش  اروپا خارج شد چون  اتحادیه  از  انگلیس  باشند. چرا 

استرالیا   در  که  را  فرانسه  قرداد  آمریکا  چرا  است   ۸۰آتالنتیکی 
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بود ملغی کرد؟ می خواهد بگوید آن میلیارد دالر قرار داد بسته 

منطقه   ماست  منطقۀ  نوع  منطقه،  یک  یعنی  انگلیس  و  آمریکا 

می شکل  دارد  جدی  ژئوپلتیکی  در  رقابت  دارد  اروپا  هم  گیرد. 

گیرد. هم روسیه دارد در چنین وضعیتی قرار وضعیت افول قرار می

های جدید شکل گرفته گیرد و هم آمریکا و اینجاست که چالشمی

د ها دارنکند نظری که چینیها پایان پیدا نمیاست و این چالش

نظر کار با روسیه است نه به خاطر اینکه در برابر آمریکا قرار بگیرند 

ای که الزمۀ روانی تغییرات  برای اینکه آن هویت مقاومت و مبارزه

روی  دوزخیان  کتاب  دکترشریعتی  بشود  فراهم  است  ساختاری 

یک ]زمین راترجمه کرده است درآن] کتاب دوزخیان روی زمین  

ره را معرفی می کند:چهره استعمارگر و بحثی وجود دارد و دو چه 

 تا   زده  استعمار  گویدمی چهره استعمار زده. در این کتاب فانون  

 آورد نمی  دست  به  را   نفسش  به  اعتماد   استعمارگر  به   نکند  شلیک

 .است  حقارت  غده   یک  دچار  همواره  و

بحث که همه  کسانی  ویژه  به  و  سارتر  پل  ژان  و  آلبرکامو  های 

روشنفکران فرانسوی عصر جوانی ما بودند در چنان فضائی شکل 

گرفت در دانشگاه قبل از انقالب این فضا ایجاد شده بود.چینی که 

ها داده چینی که آمریکاییهمیشه اگر مخالف بوده رأی ممتنع می

  این   ندادند  نشان  واکنشی  هیچ د و  در بلگراد سفارت آنها را زدن

ته بخشی مربوط به گرف  قرار   قبل   وضعیت  آن   از   فراتر  امروز   چین 

تغییر موازنۀ قدرت است. بخشی مربوط به ادبیات مقاومت است 

ایران در اداره امور داخلی خود ضعف دارد اما یک نکته وجود دارد: 

پیام انقالب اثر خود را در بسیاری از جاها بجا گذاشته در آمریکای 

ای التین بجا گذاشته در آمریکای مرکزی بجا گذاشته یک نشانه

های تکنیکی ایران  فضای مقاومت جدی به وجود آمده قابلیت  از

هم در حوزه نظامی این مسئله را مزید بر علت کرده است. از زمانی 

تا به امروز همیشه  ۱۸9۸که آمریکا ظهور پیدا کرد ازجنگ سال  

آمریکا در امور دیگران مداخله کرده. آمریکا ترور کرده. آمریکا زده.  
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. آمریکا جنگ کرده. آمریکا همه کار کرده آمریکا گردنکشی کرده

اینکه تو بروی پایگاه آمریکا را بزنی و بگویی آقا من این پایگاه را 

ها دو پیشنهاد به زنم اینکه آمریکاییدر فضای انتقام متقابل می

خط  که  آن  یک  بکنی  کار  دو  تو  اینکه  بر  مبنی  بدهند  شما 

باه نشود ایجاد کنی ای برای اینکه یک اهداف اشتاضطراری منطقه

چون آن مدل بحران موشکی کوبا که بین آمریکا و شوروی شکل 

بدهند که  تعهد  دو کشور  اینکه  دوم  و  است  پذیر  امکان  گرفت 

ها انعکاس گیری نکنند این بحثمقامات قبلی و موجود را هدف

ها در کند اینکند و ایران این دو پیشنهاد را قبول نمیپیدا می

پیدا میسیاست جهانی   را تحت انعکاس  و سیاست جهانی  کند 

و  قدرت  معادالت  من  نظر  به  دهد.بنابراین  می  قرار  خود  تاثیر 

سیاست جهانی در حال تغییرات است در چنین شرایطی دولت 

از قدرت دور  باید قوی عمل کند. اصول گرایان که هشت سال 

ب بگیرند.نکته  قرار  افزائی  هم  در حالت  با هم  باید  اند  عدی بوده 

اقتصادی  است در چنین شرایط شوک  مسئله تصمیم گیری ها 

 .می تواند جامعه را در موقعیت ضعیف قرار دهد

 

انجام میوقتی که شما می دهی جامعه را آیید شوک درمانی را 

کنی به لحاظ اقتصادی یک جامعه ضعیف شده به لحاظ ضعیف می

اقتصادی نگاهش این است که برو امتیاز بده و مسئله را حل کن 

شوک درمانی هر کشوری که انجام داده با بحران روبرو شده است.  

ها روی م دادیم زبان آمریکاییاز زمانی که ما شوک اقتصادی انجا
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هایی که در این یک ماه گذشته زده ما درازتر شده آیا بایدن حرف

و یا مقامات آمریکایی زدند آیا چهار ماه پیش پنج ماه پیش هم 

گفتند؟ به هیچ وجه! در برخی مواقع اتصال ساخت همین را می

به خاطر یک سیاست اجتماعی  و ساخت  نادرست قدرت  گذاری 

آید که باالخره پیدا کرده و در نتیجه فضایی به وجود می  کاهش 

ها رقم خواهد زد. یک توافق ناپایدار جدید را در آینده با آمریکایی

حاال سؤالی که وجود دارد این است که درک ما از ساخت قدرت 

بین تغییردر»نظام  این  آیا  تغییر« چی هست  حال  در   و    الملل 

 باور  را   است  دادن  رخ   حال  در   جهانی   ساختقدرت   در  که   تحول

غرب؟به   به   یا   است   بیشتر  روسیه   یا   چین  به   آیا   ما   داریم؟اعتماد

 آقای  که  دارد؟دردیداری  تمایل  ما  نخبگی  ساخت   سو  کدام

گوید که:» سالم ما را به رهبر . پوتین میدارد  پوتین   با   رئیسی

همدیگر تماس جمهوری اسالمی برسانید ما در خیلی از مواقع با  

تلفنی داریم« نیکسون در کتاب جنگ واقعی صلح واقعی در صفحه 

گوید،  بزرگترین مخاطرۀ کشور ما ناشی از این است که  اولش می

یک تصمیم را یا یک سیاست را با تأخیر به انجام برساند بحثش، 

 باید که بود  بحث موازنه با اتحاد شوروی ومعادالت قدرت جهانی

 نظرکتاب   همین  براساس   کرد  سکوت  شوروی  اتحاد  رابرب  در  نباید  یا

 تأخیر .  بود  سرش  پشت  ایاندیشه  یک  یعنی  گرفت  شکل  نیکسون

 وجود   ما  کارشناسی  و  نخبگی  جامعه   در جهانی تحوالت  درک  در

است ت  این   و  دارد فرهنگ  از  بخشی  تاخیر  است  آفت  أخیر 

شود«ویا» از این ستون تا آن ستون گوییم: » ببینیم چی میمی

فرج است« از این ستون تا ستون بعدی در شرایط بحرانی نمی 

رود بنابراین فضای ها از دست میتوانی این کار را بکنی فرصت

ونیز فعلی عدم شناخت شرایطی است که دردوران ما موجود است  

گیری کسانی عدم تطبیق پذیری با شرایط است. به لحاظ جهت

های ذهنی و ادراکی ها همان ریشه قالبدهند که ریشۀ آنخط می

دوره گذشته است بعد این فضا منجر به یک نوع تکامل سه چهار 

دانید چیست؟ در جانبه شده است.اشکال کاری که ما داریم می



 

87 - 88مجله فرهنگ اسالمی / شماره  39  

را حساب کنیم هزینه زمان را خواهیم هزینه ها  همه مواقع می

 .محاسبه نمی کنیم

قول  به  که  است  نظامی  است  گذار  حال  در  نظام  جهانی  نظام 

جهت تثبیت  قابلیت  آمریکا  داده معروف  دست  از  را  گیریش 

هم امکان این  دنبال  آمریکا  که  قطبی  دو  ساختار  اعاده  پذیری 

ی ارساخت  وضعیت  یک   دارد  اینکه  سوم  نکته   و   ندارد  وجود هست  

گفتند موازنه قدرت نظام موازنات شود قبالً میجدیدی ایجاد می

 ۱9۱۴تا    ۱۸۱۵از    ۱۷۸9تا    ۱۶۴۸در چندین مرحله تاریخی از  

نظام موازنه قدرت داشتیم فردی به نام کار کتابی نوشته به عنوان 

امروز وضعیتی که ما داریم   ۳9تا    ۱9۱9سال بحران یعنی از    ۲۰

بر موازنه قدرت هم  وضعیت یک نظام جدیدی است که مبتنی 

چیست؟  نظام  این  ویژگی  است  تهدید  موازنه  بر  مبتنی  نیست 

ای. در این شرایط درگیری  های منطقهای چالشهای منطقهجنگ

نمی حاصل  درگیریبزرگ  ولی  منطقهشود  دارد های  وجود  ای 

اجتنا  از طریق حوزهروسیه به صورت  ناپذیر  های سرزمینی و ب 

 .زمینی دسترسی به شبه جزیره کریمه پیدا می کند

 

کند. ای که وجود دارد این است که ترکیه اینجا چه کار مینکته

کند هم ترکیه رفیق دزد و شریک قافله است هم با روسیه کار می

د هم به کنکند هم با اوکراین هم با اسرائیل کار میبا ناتو کار می

 .لحاظ اقتصادی با همه ارتباط دارد
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ایزدی:  از   فوآد  یکسری  درمورد  جهانی  نظام  بحث  با  رابطه  در 

مباحث اجماع هست ودرموردیکسری از مباحث هم که اختالف 

 بعد   که  است  اتفاقی  هست  اجماع  آن  درمورد  که  بحثی   نظر هست.

 و   شک  کسی  شد   قطبی   دو  جهان   و  افتاد  دوم   جهانی  جنگ  از

این هس  نظراگر   اختالف   ندارد  واقعیت  این   در   ای  شبهه ت روی 

مسئله هست که بعد از فروپاشی شوروی آیا ما یک نظام تک قطبی 

را تجربه کردیم یا نه نظام تک قطبی شکل نگرفت .این بحث یک 

مقدمه هست تا به بررسی شرایط آینده برسیم باید دربارۀ گذشته 

شود. تری پیدا بکنیم تا ببینیم آینده چه میو حال تحلیل عمیق

ند که نظم تک بعدی هیچ وقت شکل نگرفت ای معتقد هستعده

ای هم معتقد هستند که آورند. عدهو دالیل خودشان را هم می

ادامه   ۲۰۰۸یا    ۲۰۰۷نظام تک قطبی شکل گرفت منتها تا سال  

یافت و بعد تمام شد یعنی هفده هجده سال بیشتر طول نکشید. 

بپذیریم که شکل  را  اول  نظر  ما  اگر  که  است  این سؤال مطرح 

 ۱۸یا  ۱۷گرفت یا نظر دوم را بپذیریم که شکل گرفت ولی فقط  ن

سال طول کشید نظام تک   ۴۵سال دوام آورد،چرا نظام دو قطبی  

سال هم نبود!   ۲۰سال که نبود،    ۴۵قطبی خیلی کمتر دوام آورد؟  

این سؤالی است که باید پاسخ به آن بدهیم زیرا اگر جواب این 

توانیم در مورد وضعیت می  سؤال را درست متوجه بشویم آن وقت

دلیل  چند  سؤال  این  به  پاسخ  برای  بدهیم.  نظر  نیز  آینده 

آمریکاییکارشناسان می اصوالً   آورند که چرا نظم تک قطبی  یا 

 ریشه نداشت یا اگر داشت زود تمام شد. 

دلیل اول شکست پروژه جهانی سازی یا جهانی شدن است. یعنی 

میآمریکایی احساس  بعدها  آن   کنند  در  شوروی  فروپاشی  از 

وجود  دنیا  در  ساالر  سرمایه  فرهنگ  گسترش  برای  که  موانعی 

این  این    داشت  و  دنیا  کل  و  آمریکا هست  رفته  بین  از  ها  مانع 

ظرفیت وجود دارد که سیستم آمریکایی همه جا مسلط بشود چه 

در حوزه اقتصادی چه در حوزه فرهنگی چه در حوزه اجتماعی و 
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گر دعوائی در شرایط نظام دو قطبی بود آن دعوا سیاسی، یعنی ا

تمام شد و یکی از دو طرف دعوا پیروز شد و دیگر رقیبی نیست 

ودعوایی هم دیگر نیست از آن شرایط داستانی دیگر نیست. چون 

نویسد ودیگرهیچ، پس تاریخ هم پایان پیدا کرد تاریخ دعواها را می

 .رودین جوری جلو میتا انتهای ابدیت نظم لیبرال آمریکایی هم 

مارکس هم بحثش این است در دورۀ استیالی   پور:حسن بهشتی 

جهانی کمونیزم، پایان تاریخ است چون تضادهای طبقاتی از بین 

 . رودمی

ها بود از این جهت که گفته شد این ذهنیت آمریکایی  فوآد ایزدی:

که بعد از فروپاشی شوروی نظام تک قطبی جهانی مستولی می 

شود منتها در عمل چه اتفاقی افتاد؟ در عمل پروژه جهانی سازی 

دچار چالش شد و چالش هم برای صاحبان سرمایه در دنیا نبود و 

ها نه تنها چالش ینهای چند ملیتی هم نبود ابرای رؤسای شرکت

فهرست  به  اگر  شد  خوب  خیلی  آنها  وضع  اتفاقاً  که  نداشتند 

های بعد از فروپاشی شوروی میلیاردرهای دنیا را نگاه کنید در دهه

ثروت آنها افزایش پیدا کرد نه میلیاردر که تریلیارد شدند ، پس 

بین مردم معمولی کشورهای  پیدا کرد؟ چالش  چه چیز چالش 

 حاکمه بوجود آمد. غربی و طبقه
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و  متوسط  مردم  پایین  چرا  اینطبقه  ها دچار چالش شدند؟ تراز 

های چند ملیتی اتفاقاً به خاطر برداشته شدن موانع قبلی، شرکت

هر جایی خواستند رفتند   -که موتور متحرک جهان سازی بودند-

از شاخص  کارگر  قیمت  و چون  اصلی سود و مستقر شدند  های 

ما بتوانید قیمت کارگر را کنترل بکنید سود یعنی اگر ش [هست  

رفتند دنبال کارگر ارزان و    ]توانید افزایش بدهیدرا بطورجدی می

نتیجه چی شد؟ در این سی چهل سال بعد از فروپاشی شوروی 

شرکت این  از  منتقل خیلی  ارزان  کارگر  دارای  کشورهای  به  ها 

کار نیروی  بعنوان  غربی  کشورهای  در  که  افرادی  بودند   شدند 

ها هم کارگر دارند هم مدیر دارند به هر حال کارگرها، حاال شرکت

شرکت این  در  مختلفی  میافراد  کار  اینها  اتفاقی کنند  چه  ها 

برایشان افتاد؟ کارشان را از دست دادند یا از صنایع تولیدی رفتند. 

 از   دنیا   جای   همه  دهی   سرویس   صنایع  خدمات   بخش    رفتند به

  این  و  دارد  کمتری  درآمد   و  هست  تریپایین  هایشغل  شغلی،  نظر

 سازی   جهانی  پروژه  بدلیل   غربی   کشورهای   در   که   هست   موجی 

نتیجه  شدکرد  ایجاد شما  از که  یکی  دیدید  آمریکا  در  را  اش 

 نتایجش انتخاب ترامپ بود.  

 

وملی بود  اقتصادی  گرایی  ملی  بود؟  چه  ترامپ  گرایی  شعار 

می اول«  »آمریکا  شعار  همان  چه؟  یعنی  که اقتصادی  گفت 
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این دولت وارد  دموکرات  چه  جمهوریخواه  چه  من  از  قبل  های 

و پیمان کردند  ضرر  آمریکا  مردم  ازآن  که  شدند  تجاری  های 

کنند و کردند و میسیاستمدارهای فاسد دولت ها را کنترل می

کنم با این آیم این باتالق فاسد را در واشنگتن خشک میمن می

شعار ترامپ سرکار آمد و گفت من میلیاردر هستم ونیازی ندارم 

که فالن رئیس شرکت یا فالن البی من را بخرد. من وضع مالیم 

روم و کنم؟ میخوب است و قابل خرید نیستم. پس من چکار می

الصه موفق نشد منتها شعارش جذاب کنم. خمشکالت را حل می

کرد محبوبیت از این جهت این پیرمرد پر حاشیه هر غلطی می  .بود

و در نظر سنجی برایش او حفظ می شد  اتفاق خاصی  ها خیلی 

یجاد کرد در ا  جذابیتی  که   بود  کرده  ایجاد  موجی   افتاد چوننمی

 این شرایط در انگلیس بریکس رأی آورد و در خیلی از کشورهای 

 رشد    گرایانه را دارداروپایی این جریان راست که همان ادبیات ملی

 وضع  که دیدید شما هم  - اخیر انتخاب همین  در  -فرانسه در کرد

 نظام   نیاوردن   دوام  دالیل   از  یکی   این   پس.  شد  بهتر  خیلی   هااین

غربی ای  قطبی   تک در کشورهای  مردمی  واکنش  بود که یک  ن 

علیه آن بوجود آمد و اجازه نداد آن مسیر طی بشود و شما دیدید 

ها عالقمند خانم کلینتون هم که دموکرات  ۲۰۱۶که در انتخابات  

به این توافقات تجاری بین المللی و جهانی سازی وبودند ترامپ 

نمیمی سازی  جهانی  پروژه  وارد  من  و گفت  خارج   شوم  آن  از 

-   زد   را  حرف   همین   انتخاباتی   یلبدال  هم  کلینتون شوم گرچه  می

 یکسان   ها جمهوریخواه   و   ها دموکرات  بین  موجود   ادبیات   االن   که

 پروژه  آن  شکست  دلیل  یک  این  پس.  آورد  رای  ترامپ-هست

 هم   شکست   این  تبعات .  داشتند  ها آمریکایی  که   است   تریبزرگ

محور  گوینمی  که  است  ای  پدیده  این هویت  سیاست  یعنی [د 

 افزایش   مهاجرت  اصالت پیدا کرد. ذهنیت منفی نسبت به    ]هویت

 وآمریکا   کشممی  دیوار  گفت  می   که   ترامپ  ادبیات  برای.کرد  پیدا

 بایدن  االن .  شد  ایجاد  محبوبیت   کنم  می   جدا   مکزیک  از  را

 در   خاصی  تغییرات  شما.دهدمی  ادامه  دارد  را  ترامپ   های سیاست
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بینید.دیدید که چندی پیش ن نسبت به ترامپ نمیباید  سیاست

می فوت  کامیونی  در  مهاجران  از  نفر  پنجاه  به چهل  کنند چرا؟ 

کند پس این یک ها که دارد ادامه پیدا میخاطر همان سیاست

کرد دلیل دوم دلیل که پروژه جهانی سازی آمریکائی ادامه پیدا می

آمری کارشناسان  هست.  چین  میداستان  غالباً  گویند کایی 

اشتباه راهبردی آمریکا در قرن بیستم اجازه دادن به  بزرگترین 

تحلیل  براساس  یعنی  بشود  جهانی  بازارهای  وارد  که  بود  چین 

نیکسون  که  زمانی  دادند  انجام  نیکسون  زمان  در  که  اشتباهی 

 خواست از شوروی جدا شود گرچه بعضی از بازیگران سیاسیمی

 .گفتند آمریکا از شوروی جدا بشودودند و میآمریکا موافق ب

گفتند چین یک میلیارد جمعیت دارد ها موافق بودند میاقتصادی

هم کارگر ارزان دارد هم بازار بزرگ دارد و این یک فرصت است 

بلوک  از  را  بیاییم و چین  این ذهنیت که »ما  براساس  برای ما، 

چین منجر به   شرق خارج بکنیم زیرا تغییر در سیستم اقتصادی

تغییر در سیستم سیاسی آن خواهد شد و مسئله چین حل خواهد 

 شد«عمل کردند ولی در عمل چه اتفاقی افتاد؟ 

 

اقتصادیشان را چینی استفاده کردند و سیستم  این فرصت  از  ها 

حزب  قدرت  نزدند  دست  را  سیاسی  سیستم  اما  کردند  عوض 

کمونیزم کمتر که نشد که، بیشترهم شد رهبرشان را هم هر ده 

کردند اواسط دوره اوباما دیگر اجماع شد که سال یکبار عوض می
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ها سر ما کاله د چینیسر ما کاله رفته کارشناسان آمریکایی گفتن

گذاشتند آن سخنرانی مشهور آقای اوباما بود که چرخش به شرق 

جمهوریخواه  االن  دموکراتو  و  رقابت ها  چین  علیه  هم  با  ها 

تر سخن می گویندشما سخنرانی های کنند و هرچه ضد چینمی

آنها را نگاه کنید به شدت ضد چینی است. انتظار ما این بود با 

ها با روسیه دارند یک ذره دعوای با چین یی که اینتوجه به دعوا

گفتند.آنها  گراها در آمریکا این را میرا کاهش بدهند چون واقع

گفتند شما چین و روسیه را با هم متحد نکنید منتها دولت می

گردد اوباما خیلی ضد چینی بود که خارج از انتظار بود و این برمی

 وکاخ   آمریکا  در   االن  که  افرادی  از به عقبه فکری این مجموعۀ  

 خارجی   سیاست  حوزه  در  که  افرادی  از  شما   را  این  هستند  سفید

 از  کدامیک  شما   بگویید  هااین  به  بپرسید  هستند   بایدن  دولت

ها این  کنید؟ می  پیروی   را   آمریکا   خارجی   سیاست   های دکترین

می بینخودشان  ما  اینترنشنالیسم  المللیگویند  و  لیبرال  های 

گرای لیبرال   المللیگراهای لیبرال، بین  المللیهستیم یعنی بین

گوید که لیبرالیسم تفکر بسیار خوبی است وهمه گوید؟ میچه می

جای دنیا باید منتشر بشود حتی اگر نیاز به استفاده از زور باشد 

ای کنم مناظرهفاده کرده که حاال من پیشنهاد میباید از زور است

دانشگاه   استاد  مرشایمر  جان  بین  کانادا  در  پیش  ماه  یک  که 

گرایی لیبرالیستی پردازهای اصلی تفکر واقعشیکاگو ویکی از نظریه

که استاد دانشگاه هاروارد است و متعلق به همان تفکر است را 

این کنید  مق نگاه  بودند طرف  گروه  مایکل مک ها یک  آقای  ابل 

فایل بود که سفیر آمریکا بود در روسیه در دوره اوباما که اصالتاً 

دانشگاهی است استاد دانشگاه استنفورد است چون حوزه کاریش 

روسیه است سه سال رفت در روسیه سفیر شد و دوباره برگشت 

این استنفورد.  دانشگاه  وزیر  به  و  ایشان  بودند.  مقابل  طرف  ها 

ق لهستان این دو تا یک گروه بودند و کار جالبی که خارجه اسب

نوشته بودند  رفته  بودند  در کرده  را  فایل  مایکل مک  آقای  های 

های آکادمیک او را که آنجا خواند وگفت شما در آورده بود. نوشته
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فالن تاریخ و در فالن جا گفته بودید استفاده از زور برای ترویج 

ها باید استفاده کنیم که من تلیبرالیزم هم جایز است بعضی وق

کنم این مناظره پیاده بشود و دعوای فکری که االن پیشنهاد می

 هست دیدنش جالب است 

بهشتی  لیبرال  پور:حسن  رئالیستاصالً  از  را  قدرت  کاربرد  ها ها 

تو میصی بیشتر  واقعیته  و  لیبرالی  »توهمات  کتاب  های کنند. 

بین تر سیاست  هم  فارسی  به  که  به الملل«  را  آمریکا  جمه شده 

دهد چون های لیبرالی مورد نکوهش قرار میخاطر کاربرد قدرت

هایی هستند که از این چنین اندیشه ها الهام گرفتتد ها تیپلیبرال

گوید اگر های جدید« هستند. کانت میها در آمریکا،» کانتیاین

 گویندها میرسیم اینجمهوری داشته باشیم به صلح جاودانه می

می جاویدان  صلح  به  باشیم  داشته  دموکراسی  ایناگر  ها رسیم 

 گویند اگر دموکراسی کشور به هم زد تو آن را نابود کن و اینمی

 . های واقعی آنان استسیاست

 تناقض زیاد دارند  فوآد ایزدی:

نه اصالً فراتر از تناقض است سیاست خارجی   پور:حسن بهشتی 

نها نیست. چون درسیاست خارجی آمریکا ادامه سیاست داخلی آ

توانی به هر صورتی که منافع تو اقتضا در تفکر رئالیستی آنها می

 .کرد عمل کنیداشت و ایجاب می

حاال این شعار هست و باور هم هست و تناقض هم   فوآد ایزدی: 

دهند هست یعنی همان موردی که شما فرمودید شعار لیبرالی می

می کار  هم  اسرائیل  با  میبعد  هم  ایران  با  از کنند  ولی  جنگند 

کنند به خاطر این تفکراست شعارهای لیبرالی استفاده ابزاری می

دموکرات یعنی  مجموعه  این  نم که  با چین  با  یها  بسازند  توانند 

توانند بسازند. االن سیاست خارجی کمی جنبۀداخلی روسیه نمی

گفتند ما لیبرال ها میهم پیدا کرده به این معنی که قبالً آمریکایی



 

87 - 88مجله فرهنگ اسالمی / شماره  47  

هستیم و دموکراسی داریم و طرف مقابل کمونیسم است االن دیگر 

 در عمل کمونیسم وجود ندارد االن طرف مقابل چی هست 

 

اقتدارگرایی، بعد هم شما بیانیۀ ناتو را نگاه بکنی بحث   گویندمی

مبارزه با تروریسم در آن خیلی برجسته نیست و آن تب و تاب 

دیگر کم و بیش کاهش پیدا کرده به خاطر آن عقبۀ فکری سخت 

توانند خودشان است که به روز شدن درآن مشگل است یعنی نمی

که  داخلی  سیاسی  دعواهای  و  بکنند  بروز  می   را  و  کنند  می 

گویندکه چین اقتدارگراست روسیه اقتدارگراست و مخالفین ما در 

داخل آمریکا جریان ترامپ مثالً و به خاطر دعوایی که در درون 

آمریکا هست این دعوا در سیاست خارجی آمریکا هم تأثیر گذاشته 

است. یعنی اینکه نمی توانند با چین بطور ظاهری هم شده رفاقت 

بکن نمیبیشتری  را  کار  این  وقت ند.  آن  بکنند  اگر  زیرا  کنند 

دعواهای داخلی را چکار بکنند؟ دعوای داخلی هم تأثیرگذار است 

برخورد کرد  با روسیه  بد  بایدن خیلی  از دالیلی که دولت  یکی 

 .بدالیل مسائل داخلی آمریکاست

برخورد دموکراتها با روسیه وسیع است. ول کن معامله هم نیستند. 

ها هنوز داستان پوتین هدف آنهاست شما ببینید این  چون زدن

نماد ۲۰۱۶انتخابات   به خانم کلینتون که  اند.  نکرده  فراموش  را 
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حزب دموکرات بود از ترامپ شکست خورد یعنی اگر از کسی دیگر 

شدند ولی از ترامپ شکست شکست خورده بود اینقدر ناراحت نمی

 خوردن یعنی هنوز در ذهنشان هست. 

 

بعدی که پروژه جهانی سازی آمریکا دچار چالش شد جنگ   دلیل

دموکرات که  بود  لیبرال عراق  تفکر  همان  دلیل  به  ها 

شدند و رأی دادن طیف محافظ اینترنشنالیست عالقمند به جنگ  

ای که به اسرائیل  کار به جنگ ،به دلیل مسائل ژئوپلتیک و عالقه

می عراق  در  که  تسلطی  و  بوداشت  بیاورد  از خواست  بعد  که  د 

شکست آمریکا در عراق وشکست پروژه افغانستان وشکست برنامه 

شکست های پی   هایشان در سوریه حتی در لبنان ودر یمن این

درپی به نوعی آبروی آمریکا رادر دنیا برد یعنی دردنیا همه متوجه 

ها خرج و هزینه زیادی دارند شدند که در حوزه نظامی آمریکایی

ای ن هزینه نظامی به یک دستاورد سیاسی دچار ولی در تبدیل 

این مجموعه  نتیجه  چالش هستندو  ها  که شکست  این شد  اش 

دوره تک قطبی آمریکا یا اصالً شکل نگرفت ویا اگر شکل گرفت 

رسد همان زمانی که معلوم شد که جنگ عراق دیگر به نتیجه نمی

سال   اقتصادی  بحران  این    ۲۰۰۸و    ۲۰۰۷و  شد  معلوم  دیگر 

ذهنیت که قدرت لیبرال دموکراتیک تا پایان تاریخ قرار است یکه 

و معلوم شد خیلی چالش بکند کامل خطاست  های جدی تازی 
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رویم؟ االن داریم یک  وجود دارد .االن ما به چه سمتی داریم می

می طی  را  گذاری  کردن دوره  ریسک  ،مجال  گذار  دوره  کنیم. 

ی از کشورها متوجه شدند که آن نظم قدیم کشورهاست. چون خیل

می منقرض  دارد  بوده  چه  اندک هر  اندک  که  جدید  نظم  شود 

شود به خاطر اینکه در نظم آید کشورها تحرکشان بیشتر میمی

تایوان  به  ببینید چین  بهتری پیدا بکند حاال  جدید یک جایگاه 

یکا، خواهند درگیر بشوند با آمرها نمیحمله نمی کند چون چینی

جوری خواهند درگیر بشوند با چین. یک حالت اینها میآمریکایی

هست ولی چرا آقای پوتین االن حمله کرد به اوکراین ولی سال 

 که کودتا شده بود چرا آن موقع حمله نکرد؟   ۲۰۱۴

 

به عنوان یکی  [رود در پارلمان اروپا  وزیر خارجه اسبق رومانی می  

مسئول نوشتن گزارش پارلمان   ۲۰۱۴های رومانی سال  از نماینده

شرکت می کنددر مورد تحوالت رومانی ایشان تعریف    ]اروپا بوده

و این را پژوهش کردم [گفت که من در گزارشم نوشتم  کرد میمی

که آمریکائی ها در   ]و به این نتیجه رسیدم ورفتم صحبت کردم

کودتا  این  در  آمریکا  مقامات  از  بعضی  کردند.  کودتا  اوکراین 

 یک  از  جدیدی  سبک  گذشت  اوکراین  در  آنچه.داشتند   حضور 

گیری کشی و بعد کشته میتظاهرات را به خشونت می.بود  کودتا

که بعد به آن اهداف سیاسیت برسی ایشان چون مسئول بررسی 
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این کار بوده حرفش قابل توجه است پس پروژه آمریکایی ایجاد 

نظام تک قطبی دچار چالش شد االن ما در دوره گذار هستیم در 

افتد قی که میپذیرند و اتفادوره گذار کشورها ریسک بیشتری می

چالش با  دنیا  هم  که  است  میاین  مواجه  جدی  هم های  شود 

بینید. در های جدی بوجود می آید که شما تبعاتش را میفرصت

 ۵مردم]است  ان ای این گزارش دیروز سی[سریالنکا بنزین نیست  

بود  رفته  طرف  سریالنکا  در  کسی  هستند  بنزین  صف  در  روز 

روز،   ۵روز اینجا هستید گفت    مصاحبه کرده بود گفته شما چند

این و  نان  و  گندم  و  غذا  این االن مشکل  تبعات  هم هستش  ها 

های جدید کند در مجموع در این شرایط فرصتچنینی نیزپیدا می

ایجاد می دارد  یعنی قبالچنین حالتی وجود داشت که هم  شود 

ها مسلط بودند ودالر را داشتید در حوزه بانکی و پولی آمریکایی

میهم   نفت  ما  بودند.  کرده  را تحریم  پولش  ولی  فرختیم 

توانستیم استفاده  توانستیم بگیریم و از سیستم بانکی دنیا نمینمی

بکنیم االن چه برسر برجام توافق بشود چه نشود شرایط عوض 

 توافق   اگر  داریم  آمریکا   کنگره   در   طرح  تا  پنج   چهار   است   شده

 ممکن   برجام   که  منفعتی  هر   تا  اندازندمی  راه  به   را  هاطرح  این  بشود

 ایجاد  فرصت  ما  برای  ما ا  بزنند  را  زیرابش  بکند   ایجاد  ما   برای  است

به نظر می  کندمی این سمت میچون  به  رود که یک رسد دنیا 

بلوک غربی با محوریت آمریکا یک بلوک غیر غربی باحضورچین، 

و  التین  آمریکای  کشورهای  از  خیلی  و  روسیه  و  از ایران  خیلی 

 به   ای   تازه   شکل   و  بگیرد   شکل    کشورهای آفریقایی ممکن است

مه پیشنهادی طعنا ق  به   آمریکایی   کشورهای   از   خیلی    .بدهد  جهان

آمریکا در مورد اوکراین رأی ندادند برزیل به قطعنامه آمریکا رأی 

 ایخورده  و   هزار  که   هم   مکزیک   داد   ممتنع  رای   هم    ندادند.ایران

  نفت  دارند  االن  هاهندی  نداد  رأی  دارد  مرز  آمریکا  با  کیلومتر

 دهند می  و  روبل  به   کنند می  تبدیل   فروشندومی  روپیه   به   را   روسیه

روسیه. هند االن شده کارگزار فروش نفت روسیه. هندی که   به

گذر  دورۀ  در  جهت  این  از  بود  شده  نزدیک  آمریکا  اینقدربه 
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 چند  ها  ی که چینیهایی در حوزه اقتصادی وجود دارد.کارفرصت

 شروع   را  سوئیفت  به   موازی  سیستم  یک  و   بودند  کرده  پیش  سال

فرصت هاگسترش   و   کوشش  گونه  این  گذار   دوره  در  بودند  کرده

 سیستم   یک  آینده   شود یعنی شما درتر میکند و جدیپیدا می

 و   کنید می  پیدا  هم   غربی   غیر   سیستم   ویک   کنید می  پیدا   غربی

 مزیت   بنده   نظر  به :  آخر  نکته   . است  نیزفرصت  ما   برای   مهه   هااین

 هاییفرصت  تجاری  و  اقتصادی   حوزه   در  اینکه  ضمن [  ما  اصلی

قدرت هم ]داریم است  اعتقادی  قدرت  است  معنایی  قدرت  ان 

ایدئولوژی الهام قدرت  دارد  اسالمی  جمهوری  که  است  بخشی 

 جمهوری اسالمی است. 

 

ماست   مزیت  است.این  انقالبی  اسالم  محور قدرت  این  یعنی 

مقاومتی که وقتی انقالب پیروز شد ونه گفتن به آمریکا و بیرون 

 آن   ها را شعار خود قرار دادوبعد حزب اهلل لبنان بهکردن آمریکایی

 آهسته   پیوستند  یمن  اهلل  نظیرانصار  دیگر  گروه  چند  یک  و  پیوست

 مقاومت  محور  االن .  گرفت  شکل   منطقه   در   مقاومت   محور   آهسته 

 در   کرده  پیدا  جریان  روسیه   در   هم  آمریکا  به   گفتن  نه  معنی   به

 درمقابل  غرب   اگر   دانندمی  ها چینی  کرده  پیدا   جریان  هم   چین 

سیه به پیروزی برسد هدف بعدی آنها چین است از این جهت رو

لحظه این  ونگران  هستند  یک  مواظب  شرایط  این  و  هستند  ها 
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ایگاه ایدئولوژی فرصت بزرگ است برای جمهوری اسالمی که آن ج 

خودش را و فکر خودش را و رهبری محور مقاومت را حفظ کند 

حوزه  در  که  نهادهایی  متأسفانه  که  است  بزرگی  فرصت  این 

کنند به آن خیلی توجه نمی کنند تا بتوانند از الملل کار میبین

می قوت  این  من  نظر  به  که  بکنند  استفاده  فرصت  تواند این 

بنابر این   موضوعی باشد که باید در اندیشه ورزی کرد  مورد آن 

ها به نظر بنده که مهمترین فرصت ماست فرصت یکی از فرصت

بخشی ما هست روسیه در حد خود در مقابل غرب ایستاده الهام

ها ایستاد. است ایران اولین کشوری بود که درمقابل حرکت غربی

ز تری برای ما باها به هر حال حساب ویژهو همین هست که روس

های جدی هست که قاعدتاً باید به آنها توجه ها فرصتکردند. این

الملل از نظرفرهنگی چه کار بکنیم بشود حاال ما باید در حوزه بین

دهد یا نه من آیا ساختارهای موجود، وضعیت مطلوب را جواب می

به یکی از کشورهای اروپایی چند وقت پیش رفته بودم مسجدی 

ومراسم نماز جمعه برقراربود. در ایام عرفه درآنجا هست. جمعه بود  

پیام حج مقام معظم  به  و  به حج  و متاسفانه در آن مراسم  بود 

متاسفانه نشد  ای  اشاره   کمتر   ها   فرصت  چنین   این  از   رهبری 

 .شود می   استفاده  مطلوب  بطور

اتفاقا فعالیت های فرهنگی می تواند زمینه توفیق علی اکبر اشعری: 

 .های سیاسی شودشتر کنش یب

 جدید   حرف   شنیدن  دنبال  دنیا   االن  موافقم  کامال    بلهفوآدایزدی: 

دچار سرمایه  سیستم  فروپاشیده  کمونیستی  سیستم  است داری 

چالش است مشکل سیستم کمونیستی چه بود این بود که مالکیت 

شناخت اسالم که این مشکل را ندارد خصوصی را به رسمیت نمی

سرمایه سیستم  در مشکل  که  است  این  هست  چی  داری 

 . شودمی  مافیا  داری   سرمایه   سیستم
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زورق: حاکمیت   محمدحسن  ولی  دارد  قبول  را  مالکیت  اسالم 

 .سرمایه را قبول ندارد

ایزدی: می  فوآد  رومانی  دانشگاه  استاد  اینجا یک  گفت 

سیاستمدارها ده پانزده درصد شفافیت مالی دارند هشتاد یا هشتاد 

و پنج درصد عقبه مافیایی دارند گفتم مافیا ایتالیا هست گفت نه 

ظم رهبری فرمودندکه رژیم آمریکا خودمان مافیا داریم مقام مع

طور است حاال آنجا یک رژیم مافیایی است واقعاً آنجا هم همین

کردند  قانونمند  را  مافیا  کامالً  آمریکا  در  است  بیشتر  شفافیتش 

کمونیست مشکالت  نه  اسالمی  مشکالت اقتصاد  نه  و  دارد  را  ها 

ق داری را و یک چیزی هم اضافه دارد وآن اخالسیستم سرمایه

است. منتها در تفکر اومانیستی اصوالً اخالق جایگاهی ندارد چون 

توانند بحث دهند نمیها فرد محور هستند رسالت را به فرد میاین

اخالق را مطرح کنند چرا چون اخالق خوب دارند اخالق بد هم 

گویند من خودم تصمیم گویند؟ میها چی میدارند این اومانیست 

 حرف شما درست باشد؟  گیرم از کجا معلوممی

مردم خیلی کشورها هستند که تشنه شنیدن   علی اکبر اشعری:

انقالب  پیام  مخاطبان  توانند  می  همه  آنها  هستند.  حق  حرف 

اسالمی باشند. آنها می پرسند چگونه است که شما توانسته اید 

 مسئله   خود    بیش از چهل سال در مقابل آمریکا مقاومت کنید. 

ک کالسی  ادبیات  باشد  بخش  الهام  آنها  برای  اندتو  می    فقیه  والیت

 .ایران نیز برای آنها جاذبه دارد

ایام کرونا دوست عزیزمان جناب   پور:حسن بهشتی  متاسفانه در 

 فرهنگ   مجله   علمی  هیئت   عضو    آقای مهندس شیخ االسالم که

 در   که   دیگری   دوستان  همچنین   دادیم  دست  از   را  بودند  اسالمی

 هادی   سید   اهلل  آیت  حضرت .  شدند  می   حاضر   جلسات   این

جناب آقای نادر طالب زاده برای همۀآنها از درگاه   و  خسروشاهی 

 .خداوند طلب مغفرت و رحمت داریم
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 مقدمه و طرح مساله  

استمرار خالء سیاسی در عراق رخدادهای غیرمنتظره دیگری را 

در صحنه سیاسی و مذهبی این کشور رقم زد که در صورت عدم 

کنترل می توانست حوادث غیرمنتظره دیگری را در آستانه اربعین 

یت اهلل آرقم به دنبال داشته باشد که خوشبختانه با اقدام داهیانه 

ازاقدامات ویرانگر سیاسی و،   سیدکاظم حسینی حائری در تبری 

فتنه جدیدی که به نظر می رسید با هدف دامن زدن به درگیری 

داخلی میان احزاب و گروه های شیعی ساخته و پرداخته می شد 

 در نطفه خفه شود. 

تا   مرجعیت  از  حائری  اهلل  آیت  غیرمنتظره  گیری  ازکناره 

 خداحافظی قهرآمیزمقتدی صدر از سیاست    

دو رخداد غیرمنتظره بلکه تاریخی در   ۱۴۰۱ریور  شه  ۷دوشنبه  

عراق روی داد: نخست کناره گیری آیت اهلل سیدکاظم حائری از 

همه  از  مقتدی صدر  قهرآمیز  خداحافظی  دوم  و  مرجعیت  مقام 

 .های سیاسیفعالیت
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اهلل سید کاظم حسینی حائری، مرجع تقلید شیعیان عراق روز آیت

بیانیه در  کردوشنبه  اعالم  و ای  جسمی  ناتوانی  دلیل  به  که  د 

 .دهدبیماری از مرجعیت تقلید شیعیان انصراف می

دربیانیه  نمایندگان ایشان  اینکه  و  خود  تصمیم  اعالم  ضمن  ای 

ندارند، مقلدان خود و  ایشان دیگر حق دریافت وجوع شرعی را 

ای دعوت اهلل العظمی خامنهشیعیان را به تبعیت و اطاعت از آیت

و   شایستهکرده  را  اسالم ایشان  امت  رهبری  برای  فرد  ترین 

 .دانستند

   

 

اهلل حائری همچنین آمده است که هر کسی بخواهد در بیانیه آیت

با بهره بردن از نام دو شهید صدر میان مردم عراق اختالف بیندازد 

و در حالی که فاقد درجه اجتهاد و دیگر شرایط الزم است، بخواهد 

 .ها نیست بر عهده بگیرد، از صدریرهبری شرعی را  
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از مردم عراق خواست که  آیت اهلل سید کاظم حائری همچنین 

پروژه اجرای  بر  را  راه  و  کنند  حفظ  را  خود  کلمه  های وحدت 

پایان  برای  و  ببندند  فتنه  ایجاد  برای  و صهیونیستی  استعماری 

 .دادن به »اشغالگری خارجی به خصوص آمریکایی« تالش کنند

از این جهت حائز اهمیت است که وی مرجع جریان این بیا نیه 

منسجم عنوان  به  دینیصدر  جریان  بود. -ترین  عراق  سیاسی 

اهلل سید محمد صادق صدر )پسر عموی شهید باقر صدر و پدرِ آیت

گذار جریان صدر کنونی نیز قبل از ترور در بهمن مقتدی( و پایه

های معرفی م صدریاهلل سید کاظم حائری را زعی رسماً آیت  ۱۳۷۷

آیت از  از من  اعالم کرد: »بعد  رابطه  این  ثانی در  اهلل کرد. صدر 

 " .العظمی کاظم حائری اطاعت کنید

 :بند است  ۲حائری مبتنی بر  اهللبیانیه آیت

ای اهلل سیدعلی خامنهبند اول تاکید بر تبعیت جریان صدر از آیت

تشکیل جبهه متحد رهبر انقالب اسالمی است. وی دلیل این امر را  

ترین فرد برای مدیریت کفر عنوان کرد و رهبر انقالب را شایسته

 .مبارزه با نیروهای این جبهه دانست

ماده است که اهم آن لزوم »خروج نیروهای   ۷بند دوم مشتمل بر  

بیگانه و در راس آن آمریکا«، »پشتیبانی از حشدالشعبی« و »دور 
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ر حاکمیت« بود. وی همه علما کردن عناصر بعثی و فاسد از ساختا

 .های مردم فراخواندو نخبگان را به میدان آگاهی بخشی به توده

متعاقب بیانیه آیت اهلل سید کاظم حائری، »مقتدی صدر«، رهبر 

جریان صدر بعد از ظهر دوشنبه در پیامی در حساب کاربری خود 

از صحنه  را  نهایی خود  توییتر، کناره گیری  اجتماعی  در شبکه 

یاسی و تعطیلی همه موسسات وابسته به این جریان به استثنای س

 .سه مورد اعالم کرد

 

نوشت:  صدر  توییتری  پیام  به  اشاره  با  عراق  رسمی  خبرگزاری 

کنند که این بسیاری از جمله آقای حائری )دام ظله( گمان می

ها به دست آمده است؛ نه، این در رهبری به لطف یا به دستور آن

پروردگارم و از فیض پدرم )قدس سره( است که از   اول به لطف

 .عراق و مردم آن دست نکشید
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در ادامه پیام رهبر جریان صدر آمده است: با وجود استعفای وی 

بزرگ همیشه  همانند  اشرف  نجف  حائری(،  اهلل  مقر )آیت  ترین 

حتی  و  اجتهاد  یا  عصمت  ادعای  هرگز  من  است؛  مرجعیت 

من   بلکه  نکردم  را  نهی »رهبری«  و  معروف  به  امرکننده  )تنها( 

 .ها از آنِ خدا استکننده از منکر هستم و فرجام همه کار

 

صدر دراین باره همچنین تاکید کرد: من چیزی نخواستم جز این 

های سیاسی که تحریفی را اصالح کنم که عامل اصلی آن، نیرو

ها شیعه به عنوان اکثریت بودند و چیزی نخواستم جز این که آن

را به ملتشان نزدیک کنم و این که رنج ملت را احساس کنند به 

ها با این حال این امید که راهی باشد برای رضایت خداوند از آن

 .چنین چیزی را به دست نیاوردند

کنم رهبر جریان صدر در ادامه نیز افزود: با وجود این که تصور می

نبوده و کناره گیری مرجع )آیت اهلل حائری( به خواست خودش  
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بیانیه صادر شده از وی نیز همین گونه بوده، اما من تصمیم گرفته 

بودم در امور سیاسی دخالت نکنم و اکنون نیز کناره گیری نهایی 

و تعطیلی همه موسسات به جز مرقد مطهر، موزه مطهر و موسسه 

کنم؛ همگان از طرف من میراث خاندان گرامی صدر را اعالم می

خواهم فاتحه و ردم یا کشته شدم، از شما میآزاد هستند؛ اگر م

 ".دعا بخوانید

شد که مقتدی اگر تا پیش از این چنین تصور می  ،با این اوصاف

صدر رابطه نزدیکی با آیت اهلل سیدکاظم حائری دارد و از مقلدان 

می مشخص  اکنون  اما  است،  رویکرد ایشان  و  اقدامات  که  شود 

نبود ایشان  تایید  مورد  صدر  مقتضیات مقتدی  به  بنا  و  است  ه 

به نظرمی رسد آیت   .صبوری و خویشتن داری در پیش گرفته بود

اهلل سیدکاظم حائری پیش از این نیز به طور غیرعلنی نهایت تالش 

خود را برای تغییر رویکرد مقتدی صدر بعمل آورده، اما ظاهرا به 

 .نتیجه نرسیده بود

 حائری    سید کاظم حسینی آثارتبری آیت اهلل  

آیت   کناره گیریبعد از  همچنانکه از قبل نیز حدس زده می شد  

مرجعیت  مقام  از  حائری  سیدکاظم  هواداران    اهلل  از  دسته  آن 

از پشتوانه و مشروعیت   مقتدیکردند  مقتدی صدر که تصور می

این مرجع عالیقدر برخوردار است، تغییر ذهنیت داده و احتماال از 
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شیوه با  غیرمهمراهی  به های  یورش  همچون  گذشته  رسوم 

کردنهاد خواهند  امتناع  دولتی  و  حاکمیتی  اینکه   های  کما 

بر این    .رخدادهای بعدی نیز این احتمال را به واقعیت تبدیل کرد

اساس هرچند نمی توان نقش فراخوان مقتدی صدر از هواداران 

خود در ترک منطقه سبز در فروکش و پایان درگیری ها را نادیده 

به همین دلیل هم این اقدام مقتدی با حمایت و استقبال   گرفت و 

و تحسین اغلب گروه های سیاسی و مذهبی در عراق مواجه شد 

اما باید به این واقعیت نیز اذعان داشت که نقش کلیدی را در مهار 

بحران اخیر و خنثی شدن فتنه جدید اقدام داهیانه و ایثارگرانه 

زدی داشته است و اگر بیانیه آیت اهلل سیدکاظم حسینی حائری ی

ایشان در تبری از مقتدی نبود چه بسا عده ای با تحریک هواداران  

مقتدی و با بهره گیری از عوامل نفوذی خود در میان هواداران  

منتسب به وی به جنگ داخلی دامن می زدند و عراق را بار دیگر 

وارد تونل تاریک می کردند و در عین حال از فرصت های پدید 

مده برای  بی ثباتی و ناامنی در دیگر مناطق خاورمیانه بهره می آ

 گرفتند.  

یا   تاکتیک  بلوف؛  یا  جدی  سیاست  از  مقتدی  گیری  کناره 

 استراتژی؟
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با وجود اینکه مقتدی صدراعالم کرده که برای همیشه از صحنه 

می کنار  این سیاسی  به  پایبندی  درباره  اطمینانی  هیچ  اما  رود، 

نداردتصمیم   کارشناسان،  وجود  از  برخی  اعتقاد  به  اکتیک ت  . 

های گذشته به دفعات قهرکردن و کنارکشیدن از سیاست در سال

مشاهده شده است و تاکتیکی تکرای است و جامعه عراق هم به 

گیری از سیاست، نه یک تصمیم برای کناره  .انداین تاکتیک آگاه

 چانه  و   پایین   از  ارفش"اجرا که یک روش و تاکتیک ویژه سیاسی،  

 سازمان   و   فوری  ورود   با   که   امری .  است  تفسیر  قابل  هم   " باال  در   زنی

 بالفاصله   مقتدی،  به  وابسته  تشکیالت   و  صدری  جریان  فعاالن  یافته

ه عرص  به    سیاست  از   او   گیری   کناره  اعالم   هفتمین   از  پس 

 .سازماندهی آشوب، به روشنی خودنمایی کرد

 

 

 

 

سال پیش با صدور بیانیه مشابه بیانیه جدید   9مقتدی صدر حدود  

های اعالم کرد که برای حفظ آبروی خاندان صدر از همه فعالیت

می را  صدر  دفاتر  همه  و  گیری  کناره  از سیاسی  بعدا  اما  بندد، 
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در   مقتدی صدر  برگشت.  خود  سال    ۲۴تصمیم  ماه   ۱۴۰۰تیر 

جریان صدر را از شرکت   وابسته به  "سائرون"انصراف فراکسیون  

در انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق اعالم کرد، اما اوایل شهریور 

از بازگشت خود به کارزار انتخابات پارلمانی خبر ۱۴۰۰ماه سال  

ای احتمال بازنگری در تصمیم جدید مقتدی داد. با چنین پیشینه

 .های سیاسی وجود داردصدر دال بر کناره گیری از همه فعالیت

بی تردید کسانی که در داخل و خارج عراق به رویکرد و گفتمان 

مقتدی صدر برای پیشبرد اهداف سیاسی خود در عراق دلبسته 

دانند بودند کناره گیری وی از سیاست را برای منافع خود مضر می

و نهایت تالش خود را برای انصراف مقتدی صدر از مواضع اعالمی 

سیاست بکارخواهند بست و در عین حال خود و بازگشت به عرصه  

از فضای موجود برای دامن زدن به بی ثباتی و درگیری داخلی 

 .استفاده خواهند کرد
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از  برای کناره گیری همیشگی  اگرمقتدی صدر در تصمیم خود 

های سیاسی باقی بماند در این صورت امکان گشایش در فعالیت

و خروج از خالء بن بست موجود در سرراه تشکیل دولت جدید  

جمعی  دسته  استعفای  اینکه  کما  داشت  خواهد  وجود  سیاسی 

نمایندگان صدر از پارلمان نیز زمینه را برای تشکیل دولت جدید 

و معرفی نامزد نخست وزیری از سوی جریان چارچوب هماهنگی 

 .فراهم کرد

جریان صدر از پیروزی در انتخابات تا ناکامی در تشکیل دولت و  

 د نخست وزیری  معرفی نامز 

های تأثیرگذار عراق شناخته عنوان یکی از چهرهمقتدی صدر به

راهمی به  نیازمند دستیابی  عراق  دورانی که  در  او  اما  حلی شود. 

های مختلف رفت از بحران بود، بارها به شیوهسیاسی برای برون

به  را  عراق  سیاسی  فضای  و  زده  برهم  را  کشور  نسبی  آرامش 

 .ستآشفتگی رسانده ا

کرسی بدست آورد   ۷۳جریان صدر در انتخابات پارلمانی گذشته  

و اگرچه در مقایسه با آرائ و کرسی های سایر احزاب رقم باالیی 

نامزد نخست  برای تشکیل دولت و معرفی  اما  محسوب می شد 

وزیری هرگز کافی نبود چراکه برای معرفی نخست وزیر نیاز به 

کرسی پارلمان  و   ۳۲9بین  کرسی های پارلمان از    ۱+   ۵۰وجود  



 

87 - 88مجله فرهنگ اسالمی / شماره  65  

برای معرفی و تعیین نامزد ریاست جمهوری نیاز به دو سوم کرسی 

 های پارلمان است.

انتخابات بود، اما پس از کنار اگرچه صدر بزرگ   ترین پیروز آن 

گذاشتن رهبران شیعه رقیب از فرآیند تشکیل دولت، نتوانست در 

شد عراق در وضعیت تشکیل دولت جدید موفق شود. این امر سبب  

بالتکلیفی قرار گیرد و یک دولت موقت متکفل امور شود که نمی 

لذا جریان صدر مجبور بود با   .تواند بودجه یا قانون را تصویب کند

دیگر احزاب و گروه های سیاسی پارلمان ائتالف کند و در صورتی 

که با سایر احزاب و گروه های سیاسی شیعی ائتالف و توافق می 

ریع می توانست به هدف تشکیل دولت و معرفی نخست کرد س

وزیر دست یابد و کشور دچار خالء سیاسی نشود و در عین حال 

فساد  با  ساختاری  و  ای  ریشه  مبارزه  در  مقتدی  اعالمی  هدف 

افسارگیسخته در عراق پساصدام محقق شود. اما مقتدی صدر برای 

 ه رهبری حزب تقدم بتشکیل دولت و معرفی نخست وزیر به سمت  

حلبوسی  پارلمان   محمد  سنی  و    ۳۷با    رئیس  حزب کرسی 

رفت   کرسی  ۳۱  به رهبری مسعود بارزانی با  دموکرات کردستان

کرسی می رسید که هنوز   ۱۴۱که مجموع کرسی های آن ها به  

 کرسی فاصله زیادی داشت.   ۱۶۵با رقم 
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جریان صدر و هم ائتالفی های وی خیلی تالش کردند ارای مورد 

را از بین نامزدهای مستقل تامین کنند اما موفق نشدند. در نیاز  

در   که  گذشته  پارلمانی  شد   ۱۴۰۰مهرماه    ۱۸انتخابات  برگزار 

حوزه های انتخاباتی از استانی به شهرستان تغییر یافت تا شانس 

پیروزی احزاب کوچک و نامزدهای مستقل باال رود اما با اینحال 

تشکیل دولت توسط جریان صدر و این اقدام پیشدستانه نیز برای  

 هم پیمانان سیاسی آن موثر نیفتاد. 

 

از تشکیل دولت،   ناکامی  به   ۷۳در پی  بنا  نماینده جریان صدر 

درخواست مقتدی استعفاء دادند و نمایندگانی از همین جریان که 

در رتبه های بعدی قرار دادشتند جایگزین این افراد شدند و زمینه 



 

87 - 88مجله فرهنگ اسالمی / شماره  67  

دولت  تشکیل  برای  سوی   را  از  بار  این  وزیر  نخست  معرفی  و 

دوبار  و محمد شیاع سودانی که  آورد  پدید  چارچوب هماهنگی 

 تجربه وزارتی داشت به عنوان نخست وزیر معرفی شد.  

به گفته عباس کاظم، مدیر بخش ابتکار عراق در شورای آتالنتیک 

کرد رقبای او این وضعیت را با مراجعه به بینی می: »صدر پیش

او، ترمیم کنند و از او بخواهند نظرش را تغییر دهد و نمایندگانش 

را بازگرداند. اما آنها این کار را نکردند. آنها بلوف او را زدند و جلو 

رفتند و از قانون برای جایگزینی نمایندگان صدر با نمایندگان خود 

 ."استفاده کردند

فر حج که نماینده مستعفی جریان صدر بعد از بازگشت از س ۷۳ 

مخالفت  اقدام  این  با  بود  گرفته  صورت  عربستان  درخواست  به 

ن مانع از آکردند و هواداران آن با یورش به پارلمان و تحصن در  

نشست پارلمان برای رای گیری در خصوص نامزدی محمد شیاع 

سودانی شدند. این مانع تراشی ها زمینه را برای  روند تحوالت 

مصطفی کاظمی با نیروها و هواداران  دولت  بعدی فراهم کرد.    

وابسته به مقتدی که به نهادهای قانون گذاری و حاکمیتی یورش 

میز با آن آبرده بودند در ابتدا با مماشات همراه بودو برخورد قهر

ها درست از زمانی شروع شد که دامنه تعرضات به دفتر نخست 
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صی وزیری رسید و برخی از هواداران صدر حتی در استخر خصو 

 شنا کردند.ی  نخست وزیر

 

های سعودی با پوشش گسترده تنش در عراق، آن را به خط رسانه

کردند تبدیل  خود  اول  دارند رسانه.  خبری  سعی  سعودی  های 

درگیری در عراق را اختالف بین طرفداران صدر با الحشدالشعبی  

ها با اعزام خبرنگاران اختصاصی به صحنه نشان دهند. این رسانه

طرفدار اعترا )جنبش  سرایاالسالم  طرفداران  با  مصاحبه  و  ضات 

هایی کامالً یک سویه، سعی دارند مقتدی صدر( وانتشار گزارش

بین  درگیری  گرفته،  صورت  اختالفات  که  کنند  القا  اینگونه 

 .های مقاومت طرفدار ایران استهای طرفدار صدر و نیرونیرو

موضوع از جایی خطرناک شد که بخشی از قوای »سرایا االسالم« 

نیروهای  علیه  نظامی  کارزار  وارد  صدر  جریان  نظامی  شاخه 

های سعودی نظیر العربیه انتظامی دولت عراق شد. رسانه  -امنیتی
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نیز عامدانه قوای مسلّح ذیل حشدالشعبی را جبهه مقابل »سرایا 

 .احساسات جناحی افراد بدمنداالسالم« معرفی کردند تا بر آتش  

 چرایی همکاری نکردن جریان صدر با چارچوب هماهنگی  

 به چند عامل می توان اشاره کرد:

از  وزیری  نخست  انتصاب  پی  در  صدر  مقتدی  اینکه   نخست 

برای معرفی نخست وزیر  بود در حالی که  نزدیک خود  بستگان 

ن یعنی به اضافه یک درصدکرسی های  پارلما  ۵۰نیاز به وجود  

صدر بعد از انتخابات سال گذشته اصرار کرسی است.    ۱۶۵دستکم  

وزیر انتخاب جعفر صدر به عنوان نخست خود   داشت، پسر عموی  

ها از این جا شکل گرفت. وقتی تنش در پارلمان شود و اختالف

باال گرفت، مقتدی صدر به نامزدها و نمایندگانش دستور داد از 

این   و  شوند  خارج  به پارلمان  صدر  هواداران  حمله  برای  جرقه 

های سیاسی پارلمان و نهادهای دولتی و غیره شد. رهبران جریان

به هوادارن صدر پییشنهاد کردند که در یک شورای رهبری بین 

خود فردی را انتخاب کنند تا گفتگو بین سائرون، دولت و نهادهای 

جریان    افتد مطالبات هوادارنمدنی شکل گیرد. اگر این اتفاق می

 .شدآرام می  شد و فتنهصدر از رهگذر ملی دنبال می

دوم به نظر می رسد کینه ای است که از دوره نخست وزیری نوری 

ن زمانی بود که دولت مالکی آبه دل دارد و    ۲۰۰۸مالکی در سال  
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نیروهای به   با  المهدی )شاخه نظامی منحل شده وابسته  جیش 

میانجی   با  نبرد  این .معروف شد  صدر( درگیر شد که به نبرد بصره

المالکی و صدر  کرد ولی گویا خصومت  پیدا  تهران خاتمه  گری 

نشان  ۲۰۲۲و   ۲۰۱۴های  سرجایش باقی مانده و خود را در سال

 .داد

 

 

 

 

 

و   خارجی  تحریکات  و  مداخالت  نفوذی  سوم  عوامل  حضور 

 .درجریان صدر است

به صورت کلی اهداف صدر در اعالم کناره گیری از سیاست را   

 :های زیر خالصه کردتوان در محورمی

 دادن جدیت خود در امر مباره با فساد   نشان*

خرید زمان به منظور سر و سامان دادن به تشکیالت خود بعد *

 گذشته   سال  از انتخابات

 ی دولت کاظمی خرید زمان برا*
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در تنگنا قرار دادن چهارچوب هماهنگی به منظور موافقت با  *

 های صدر خواست

 

مقتدی صدر در سالیان همچنین به اعتقاد برخی از کارشناسان  

هایی در بحث رهبری دینی و سیاسی عراق گذشته بلندپروازی

دنبال رهبر سیاسی تنها  داشت. مقتدی صدر درحال حاضر  

 .هم می باشددنبال رهبری دینی  بلکه    نیست

 ریشه فساد در عراق، داخلی است یا خارجی؟

درخواست مقتدی صدر برای مقابله با فساد درخواست بجا و به 

قی است اما مساله در اینجاست که اقداماتی همچون یورش به ح

پارلمان و یا ممانعت از تشکیل دولت و ایجاد خالء سیاسی طوالنی 

نفع  به  بسا  چه  و  ندارد  تناسب  درخواست  این  با  وجه  هیچ  به 

مفسدان و دیگر بازیگرانی است که از وجود خالء سیاسی و تطویل 

مبارزه برند.  نفع می  فراگیر در   تشکیل دولت  و  فساد ساختاری 
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عراق مستلزم تشکیل دولتی پاکدست و مقتدر است و وجود دولتی 

ضعیف و ناکارامد و یا فقدان دولت قانونی زمینه را برای فسادهای 

 بیشتر فراهم می کند. 

نکته قابل توجه و تامل دیگر در بحث مبارزه با فساد در عراق نقش 

دولت های اشغال گر در ترویج فساد است. طبق شواهد موجود 

مریکا در زمان حاکمیت برمر بر عراق نقش اساسی در ترویج فساد آ

کشورآو   این  نوپای  دولت  مقامات  کردن  توزیع   لوده  طریق  از 

مریکا نیز بارها ردپای آدر    چمدان های پول داشته است و حتی

میلیارد دالر از پول های سرقت شده عراق پیگیری   ۲۰بیش از  

شد اما در نهایت به جایی نرسید و موضوع برای همیشه با حاشیه 

 رفت. 

چه کسانی از تطویل تشکیل دولت و ایجاد خالء سیاسی نفع می  

 برند؟  

مقتدر به   استمرارخالء سیاسی و تاخیر درتشکیل دولتی فراگیر و

مریکا است که عالوه بر استمرار حضور نظامی خود در برخی آنفع  

از  این کشور  پارلمان  از مناطق عراق علیرغم نص صریح مصوبه 

های جهانی برای استخراج بی رویه نفت عراق و تزریق آن به بازار

اوکراین   بحران  پسا  فضای  در  نفت  بهای  افزایش  از  جلوگیری 

 .کنداطمینان حاصل می
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جنگ اوکراین به قطع و کاهش انرژی روسیه به بازارهای مصرف 

در اروپا انجامیده و بهای انرژی را باالبرده و اثار تورمی ان موقعیت 

ای کنگره تضعیف کرده  انتخابات میان دوره  را در  بایدن  دولت 

این  عراق  در  مردمی  دولت  فقدان  وضعیتی  چنین  در  است. 

مصرف کننده غربی ایجاد کرده   مریکا و دیگر آاطمینان را برای  

است که سقف تولید نفت عراق افزایش و به بازارهای جهانی تزریق 

 شود. 

زیادی صورت گرفت که  های  دوره کاظمی تالش  ازدیگر سودر 

عراق به جرگه کشورهای عربی کشیده شود که در پی عادی سازی 

 روابط با رژیم صهیونیستی هستند. هرچند این تالش ها با مقاومت 

های داخلی مواجه شد اما تردیدی نیست که با کنار رفتن دولت 

 کاظمی موانع موجود در این زمینه بیشترخواهد شد. 

در این میان رسیدن مذاکرات برجام به نقطه نهایی، مخالفان این 

مذاکرات را در تنگنای بیشتری قرار داده و لذا در صورتی که روند 

درگیریهای   سمت  به  عراق  در  رفت تحوالت  می  پیش  داخلی 

فرصت های جدیدی برای این دسته از بازیگران آشوب ساز فراهم 

 می کرد.

کننده ایران در مذاکرات محمد مرندی، مشاور تیم مذاکرهتوییت  

های منطقه که مقتدی صدر آن دسته از رژیم  " مبنی بر اینکه  وین  
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این وضعیت غم به سمت  اشتباه را  دادند، سخت دچار  بار سوق 

نشان می دهد که از ایجاد درگیری های داخلی "باتی شدندمحاس

 در عراق اهدافی به مراتب فراتر از این کشور دنبال می شد.   

 جنگ داخلی در عراق شایعه یا واقعیت؟

رسانه های بیگانه بخصوص تلویزیون  ایران اینترنشنال  وابسته به 

عربستان سعودی همزمان با مانع تراشی های هواداران صدر بر سر 

و  وزیر  نخست  معرفی  برای  هماهنگی  چارچوب  های  تالش  راه 

ن شایعه  آتشکیل دولت از بروز جنگ داخلی سخن گفتند و درباره  

مینه ای برای جنگ داخلی وجود پراکنی کردند در حالی که هیچ ز

مده بود اختالف سیاسی بود که در گذشته آنداشت و ان چه بوجود  

برخی  همچون  دالیلی  به  اما  بود  شده  حل  و  داشته  وجود  هم 

لجاجت سیاسی و مداخالت و تحریکات خارجی حل نشد و روند 

کار طوالنی و در نهایت به درگیری خونبار کشیده شد. با این حال 

نیست عده ای برای دامن زدن به درگیری و جنگ داخلی   تردیدی

با درایت  بودند که خوشبختانه  برنامه ریزی کرده  میان شیعیان 

داهیانه ایت اهلل حائری و خویشتن داری و صبوری دیگر احزاب و 

 گروه های شیعه خنثی شد.  

برخی از داده های اطالعاتی حاکی از این است که سرویس های 

فتنه  به  زدن  دامن  در  سروصدا  بی  انگلیس  امنیتی  و  اطالعاتی 
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مریکا آ جنگ داخلی میان شیعیان فعالند. با توجه به گرفتاری های  

و سیاست اعالمی آن مبنی برکاهش حضور نظامی خود در منطقه 

آشک حضور  در  موجود  موانع  همچنین  صهیونیستی و  رژیم  ار 

درعراق، ماموریت فتنه افکنی داخل شیعی به انگلیس واگذار شده 

 است.  

 

از  نیروهای حشد  امتناع  و  صبر و شکیبایی چارچوب هماهنگی 

ورود به درگیری ها از دیگر عوامل موثر در خنثی شدن فتنه جدید 

یک منبع آگاه و مهار درگیری های جدید بوده است.  به گفته  

فوران  در مهار  لبنان در روزهای گذشته نقش حیاتی  اهلل  حزب 

 .جنگ داخلی شیعیان در عراق داشته است

با  درگیری  از  ها  آن  امتناع  و  حشد  نیروهای  داری  خویشتن 

نیروهای مسلح وابسته به مقتدی صدرحتی تحسین مقتدی را نیز 

بابت  مردم  از  عذرخواهی  در  مقتدی  اقدام  کمااینکه  برانگیخت 
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پیش   ترک آرخدادهای  برای  نیروهای خود  از  درخواست  و  مده 

سیاسی شیعی را   نهادهای دولتی تحسین الفتح ودیگر گروه های

دی العامری رئیس ائتالف الفتح از رهبران و به همراه داشت. ها

های سیاسی خواست به احترام اربعین امام حسین )ع( و با گروه

و  سیاسی  سکوت  تفرقه،  و  شکاف  از  جلوگیری  و  اتحاد  هدف 

 .ای در پیش بگیرندرسانه

از  پرهیز  برای  را  داری  خویشتن  نهایت  هماهنگی  چارچوب 

گیری سیاسی و نظامی با جریان صدر و هواداران آن بعمل آورد  در

تش بیاری دشمنان خارجی و آو اال امکان داشت روند تحوالت با  

رقبای داخلی احزاب و گروه های شیعی از کنترل خارج شود و به 

 نقطه انفجاری  برسد. 

اولویت های متفاوت جریان های سیاسی شیعی عراقی در آستانه  

 اربعین  

فضای پسا درگیری های دوشنبه خونین در بغداد که بیش از در  

و    ۳۰ سیاسی   ۷۰۰کشته  رویکرد  دو  گذاشت  برجای  زخمی 

اربعین  آستانه  در  رقیب  سیاسی  های  جریان  سوی  از  متفاوت 

 مشاهده می شود. 
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است که عراق به سالمت از   نیا  ی چارچوب هماهنگ یاصل  تیاولو

عبور کند و بعد   آستانه اربعینی متشنج حاکم براین کشور در  فضا

انتخابات مهرماه گذشته   ج یبر اساس نتا  ریو فراگ  دیجد  ی از آن دولت

دهنده چارچوب   لیاز رهبران  احزاب تشک  کیشود. هر  لیتشک

صر  یهماهنگ و  مشخص  ا  ح یمواضع  اند  نبارهیدر  کرده    .اتخاذ 

ا  یالعامر  یهاد رسانه  سکوت  خواستار  فتح  ائتالف  و   یرهبر 

شود   شتر یشد تا مانع از تفرقه ب  ی اسیس  ی رهبران گروه ها  یاسیس

 .  ابندیبحران کشور ب  یالزم برا  ی بر گفتگو، راه حل ها  هی و با تک

جنبش عصائب اهل الحق همه دفاتر  رکلیدب  ی الخزعل  س ی ق  خیش

خود خواست   هواداران  ازکرد و    لیتعط  یخود را به صورت رسم 

خواستار   ی مالک  ی داده نشود. نور  یپاسخ  چ یوارده ه   ی به اهانت ها 

ها   یگفتگو گروه  شد.   یبرا  ی عراق  یهمه  واحد  هدف  تحقق 

تشک  میدعمارحکیس ترج  یقو  یدولت  لی بر  مل  ح ی و  بر   یمنافع 
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 د یرتاکی اخ  یها  یر یاز تکرار درگ  یریجهت جلوگ  یمنافع جناح 

 .کرد

ا  ،مقابل  در ب  ی مقتد  نکه یبا وجود  از صدور  بعد  عصر   هیانیصدر 

  ( فراخوانوریشهر  ۷دوشنبه  در  ترک   ی(  به  خود  هواداران  از 

پارلمان   ی دولت  ی نهادها درگ  ی و عذرخواه   یو  بابت  مردم   ی ریاز 

د  شی پ  ی ها موضع  برخ  یگریآمده  اما  نکرده  افراد    یاتخاذ  از 

و نه   نموده  ملزم  هیانیب  نیرا به ا  دصدر نه خو  یبه مقتد  کینزد

کرده   ت یتبع   ی حائر  ینیکاظم حس  دیاهلل س  تیآ  هیانیاز ب  نکهیا

 ی اهلل خامنه ا  تی از آ  یرویمقلدان خود را به پ  ی اهلل حائر  تیآ  .اند

صدراعالم   انیجر  صیتشخ  یرا برا  یروشن  یفراخواند و شاخص ها 

کمک   ی و نفوذ  یانحراف  انات یآن ازجر  ش ی تواند به پاال  ی کرد که م

 ی مقتد  یو سخنگو  ر یبه وز  ی که از و  یمحمد العراق  صالح   .کند

فضا  یم  ادی مالحظه  بدون  برشود  حاکم  در   نیاربع  ی حساس 

عل  زیآم  کیتحر  یاظهارات ناروا  چارچوب   هیاتهامات  مسئوالن 

ابومصطف   رادیا  ی هماهنگ و  گروه   ی داویالحم   ی کرد  کل  مسئول 

مخالفت   یصدر با دولت توافق  انیجر  یالسالم« شاخه نظام  ای»سرا

   کرد.

 یدولت توافق ل یبهتراز تشک ی راه حل  چی است که ه  ی در حال نیا  

 د یجد  ی آمدها  ش ی از پ  ی ریو جلوگ  ی برون رفت از بحران جار  یبرا
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شده   نیتدو  ییعراق به گونه ا  د یجد  یاساس  قانون   .وجود ندارد

و   یر یجلوگ  یدر دست عده ا  یاسیاست که از انحصار قدرت س

اقوام و مذاهب و هم در درون      انین را به طور متوازن هم در مآ

بازتول از  تا  سازد  برقرار  درعراق  دوره   د یحاضر  در  صدام  دوران 

برخی   نیب ید ارتباط معنادارید نیشود. از ا ی ریپساصدام جلوگ

 ده یصدر د  انیدر داخل جر  یبعث  ی ها  ی ها و نفوذ  یانحصارطلب

 .شود  یم

 سناریوها و راهکارهای پیش رو 

 االن دو راهکار مطرح می شود: 

یک راهکارانحالل پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام است که 

ن پافشاری می کند و کسانی که از خالء آ جریان صدر همچنان بر  

کنند.   این رویکرد حمایت می  از  برند  نفع می  براساس سیاسی 

قانون اساسی، انحالل پارلمان فقط با رای اکثریت مطلق   ۶۴ماده  

اعضای پارلمان و به درخواست دو سوم اعضای آن یا درخواست 

 .نخست وزیر و موافقت رئیس جمهوری امکان پذیر است

وج   از با  برخی   ، مقتدی  ظاهری(  هرچند   ( نشینی  عقب  ود 

از جمله   و هواداران وی  وزیر  به  العراقی« موسوم  »محمد صالح 

نقش آتش بیار معرکه را همچنان در فضای   سخنگوی مقتدی صدر

پسا مهار درگیری ها بازی می کند. وی در بیانیه ای شدید اللحن 
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فراخوان چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی و سراسر دشنام از  

انتقاد   پارلمان  جلسه  تشکیل  برای  داخل   وشیعه  های  گروه 

نوری  رهبری  به  قانونی  دولت  ائتالف  یعنی  هماهنگی  چارچوب 

قیس  شیخ  ریاست  به  الحق  اهل  های  گردان  جنبش  المالکی، 

گروه سه "را به    الخزعلی و جریان حکمت به ریاست عمار حکیم 

وقیح  ادعای    "گانه  به  منظور تعبیرکرد.  العراقی،  محمد  صالح 

مقتدی صدر از »مرجع«، در بیانیه ای انتقادی از آیت اهلل حائری، 

ایشان بوده و آن را در پاسخ به سوالی درخصوص کناره گیری بیان 

هرچند آیت به گفته وی    .کرده است و نه عقب نشینی انقالبیون

بیانیه اخیرش ب ه خصوص بند »ه« مجبور اهلل حائری به نوشتن 

شده، اما صدر به وصیت پدرش که اعتبارش با استعفای مرجع به 

 .پایان رسیده، پایبند است

راهکارمقابل این است که دولت مشارکتی و فراگیربا حضور همه   

احزاب سیاسی از جمله جریان صدرمتناسب با آراء و کرسی های 

از خالء سیاسی   اکتسابی آن ها تشکیل شود تا کشورهرچه سریعتر 

علی الدفاعی سخنگوی رسمی مجلس اعالی اسالمی خارج شود.  

عراق گفت: دولت جدید هرگز به دور از مقتدی صدر و جریان آن 

نخواهد بود، بلکه تمامی نیروهای سیاسی خواهان مشارکت آنها 

 .در تشکیل دولت هستند
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چارچوب هماهنگی از این رویکرد حمایت می کند و به نظر می 

د این رویکرد بهتر ازانحالل پارلمان و انتخابات زودهنگام منافع رس

 عمومی این کشور را تامین می کند. 

برانگ  ی درخواست ها  ی برخ  ، سو  گر ید  از در   زیمشکوک و سوال 

است.   یانحالل پارلمان فاقد وجاهت قانون  ی صدر برا  ان یداخل جر

مطلق اعضا   تیعراق  پارلمان با اکثر  یقانون اساس   ۶۴طبق ماده  

از دو طر  کیمنحل شود: نخست به درخواست    تواند یم  قیتنها 

و موافقت   ریوز  نخست پارلمان و دوم به درخواست    ی سوم اعضا 

اما ه   سیرئ ا  کی   چی جمهور.  نگرفته   نیاز  ها صورت  درخواست 

 است.

ر آن درمقابل، تشکیل دولتی فراگیر مطابق با نتایج انتخابات که د

حقوق و تکالیف همه احزاب و گروه های حاضر در پارلمان رعایت 

شود می تواند هم به نهادینه شدن فرایندهای قانونی کمک کند و 

التاسیس را در دوره پسا صدام  پایه های نهادهای قانونی جدید 

مستحکم کند و هم اینکه به تشکیل دولتی قوی می انجامد که 

فساد ساختا با  های قادر می شود  از دغدغه  که  کند  مبارزه  ری 

جدی و اعالمی مقتدی صدر است.  اما تاخیر در تشکیل دولت و 

استمرار خالء ناشی از آن زمینه را برای فسادهای بیشترفراهم می 

کند و فرصت های جدیدی را برای بازیگرانی فراهم می کند که یا 
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تقوی با  و  هستند  جدید  قالب  در  صدام  دوره  بازتولید  پی  ت در 

نهادهای دموکراتیک در عراق جدید به شدت مخالفت می کنند و 

یا اینکه با تشدید شکاف های داخلی تمامیت ارضی این کشور را 

 مورد هدف قرار گرفته اند.

اینکه هرروز یا هر هفته پایتخت عراق تعطیل شود و کسب و کارها 

نزاع به دلیل  اقتصادی کنونی  های سیاسی و خیابانی در شرایط 

لیق شود، بدون شک خروجی مطلوبی برای مردم عراق به بار تع

 رود. ها صرفاً در چشم مردم مینخواهد آورد و دود این تنش

صرفاً   گذشته  سال  در   ۲۰درانتخابات  شرایط  واجدین  از  درصد 

کرسی   ۷۳انتخابات شرکت کردند و مجموع آرای جریان صدر که  

مقابل کسانی   هزار رای بود. در   ۸۰۰را کسب کرد چیزی حدود  

های سیاسی شیعی رأی دادند چیزی حدود دو که به سایر جریان

هزار نفر بودند. بر همین اساس   ۴۵۰تا دو میلیون و    ۴۰۰میلیون و  

رقمی بالغ بر بیش از سه میلیون رأی به جریانات حاکم بر بغداد 

جریان  با  تاکنون  که  کسانی  است  ممکن  لذا  است.  شده  داده 

بگیرند  مقتدی صدر هماهنگ  فاصله  این جریان کمی  از   .بودند 

از انحالل پارلمان و   ریاخ  یاز رخدادها   شی صدر پ  یمقتد   هرچند

ا  ی م  تی انتخابات زودهنگام  حما از  بعد  دارد  امکان  اما   ن یکرد 

تغ خود  مواضع  در  ز  ر ییرخدادها  باشد.  پارلمان   رایداده  انحالل 
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بر سرکار بماند   گر یچند ماه د  ی برا  ی شود دولت کاظم   ی موجب م

شلآحال   دستور  که  ن  کی ن  مقتد  ی روها یبه  به  صدر   ی وابسته 

بر سر کار آمده   ی و  تیصادر شد که با حما  یتوسط دولت کاظم 

 ی دولت کاظم   ین یگزیجا  ی راه برا  ن یتر  عی سرهم    د ید  نیاست. از ا

 ی با حضور همه احزاب و گروه ها  ریو فراگ  دیجد  یدولت  لیتشک

  .انتخابات مهرماه گذشته است  جیبر اساس نتا  یاسیس
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برخی رخدادها و سوانح ناگوار رخ می دهند که محمد حسن زورق: 

هر کدام می تواند در شرایط جنگ روانی که ایران از سوی غرب 

 .برجا بگذاردبا آن روبروست،اثرات ناگواری بر افکار عمومی  

حوادث ناگواری که بعنوان یک حادثه معموال در کشورهای دیگر 

از آنها عبور می شود در ایران بدلیل تمرکز رسانه های وابسته به 

امپریالیزم آمریکا بر آنها،تبدیل به یک مسئله و حتی گاهی تبدیل 

بحران یک  به  تبدیل  شرایطی  در  و  چالش  یک  . شوند  می    به 

آبادان،آتش سوزی در   در  متروپل  ساختمان  زشری  نظیر  حوادثی

برخی از ساختمان ها یا حادثه برخورد قطار با بیل مکانیکی ممکن 

چالش سیاسی  یک  به  تبدیل  و  دهند  رخ  هر کشوری  در  است 

نشوند ولی در ایران به دلیل اینکه ایران هدف یک جنگ روانی 

تبدیل دامنه دار از سوی غرب و رسانه های وابسته به غرب است 

به چالش می شوند این وضعیت از جهت ایجاد روحیه جهادی و 

روحیه  تخریب  جهت  از  و  فرصت  یک  دیدگان  آسیب  به  کمک 

 .مردم یک تهدید بشمار می آید
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نفر هم به   9سوزی شده، و  بعنوان مثال در یک ساختمان آتش

خاطر تنگی نفس به بیمارستان منتقل شدند یا در مورد حادثه 

اینکه  است  افکار عمومی مطرح  آبادان پرسش هائی در  متروپل 

تا طبقه   ۶طبقه دادند بعد روی آن    ۶گفته شده اول جواز برای  

طبقه دیگر هم ساخته شد در مورد مسئله   ۴ساخته شده یعنی    ۱۰

سش هائی مطرح است آیا راننده قطار بعد قطار یزد طبس نیز پر

کمک  به  داده  را  قطار  کنترل  راننده  چرا  بوده؟  مقصر 

کیلومتر بوده؟ البته اصل قضیه   ۱۳۰  باالی  چرا  سرعتش  راننده؟  

این است که آن بیل مکانیکی چرا در مسیر قطار بوده؟این پرسش 

در شرایط جنگ روانی هر یک سوژه ای برای تبلیغات دامنه دار 

ئی می شوند که در مقابل آنها باید تبلیغات افشائی به اندازه و القا

نفر در این حادثه   ۱۷به هنگام و موثر صورت پذیرد.به هر حال  

مهم   ۵۰کشته شدند   نکته  زخمی شدند  مجروح شدند  هم  نفر 

 جامعه    دیگر این است که تزریق مداوم و پیوسته اخبار منفی به

 استاد   مرحوم  باشد   داشته  پی  در  خطرناکی  پیامدهای  تواند  می

 و   اعصاب   بر   موسیقی  تاثیر   عنوان   تحت  خود   کتاب   در   خوروش 

 اعصاب   سلسله  سیستم  و  انقباظی  و  انبساطی  های  محرک  به  روان

 .است  پرداخته   پاراسمپاتیک   و   سمپاتیک

 

 خیلی   جامعه  یا  و  فرد  زندگی   محیط  در  انقباضی    اگر محرک های 

 و   عوارض   با   جامعه  یا  فرد   آن   باشد   انبساطی  های   محرک   از  بیشتر
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که   همین  به .  شد  خواهد  روبرو  ناخوشایندی   عواقب است  دلیل 

تنی وجود دارند به خاطر اینکه تحریکات های روانبعضی از بیماری

این دو سلسله اعصاب در کل بدن منتشر می شود فشارخون، زخم 

های قلبی و گرفتگی عروق قلب از این معده، زخم روده، بیماری

همین هم  قند  بیماری  است  مشکالت  قابل قبیل  بخش  طور 

رهای عصبی در زندگی فردی مشخص توجهش مربوط است به فشا

اش به های شدید انقباضی در زندگیشده که اگر یک نفر محرک

شود بعداً به طور شود بعداً افسرده می وجود بیاید اول غمگین می

شود حتی از خودش نیز مایوس می شود، یعنی مطلق مأیوس می

کند و کارایش به شدت پایین های خودش هم شک میبه توانایی

 بیماری    وقتی شناسان  شود حتی بعضی از روانآید منفعل میمی

 امروز   مثال   که  پرسند می  بیمار   اولیای   از   کنند می  رصد   دارند  را

 تفاوت بی  قدر این  یعنی   نه،   یا  کرد   شانه  را  سرش   شد   بلند  صبح 

 روز  یک  اگر  ندارد  معنی  برایشان  چیزی  هیچ   دیگر  که  شوندمی

شناس عالمت مثبت از نظر روان  یک   کند  شانه   را   سرش   و   شود  بلند

می اتفاق شناخته  اجتماعی  زندگی  در  که  بعدی  مرحله  شود 

بیماری نمی بیفتد  اتفاق  افتد ولی در زندگی فردی ممکن است 

این  تئوری  یک  اسکیزوفرنی  بیماری  درمورد  است  اسکیزوفرنی 

شود و برای لحظاتی مراکز است که آب بین سلولی در مغز کم می

اگر فرد آدمی  بینایی وصل میشنوایی و   شوند به مرکز خیال و 

 . انگیز داشته باشدانگیز و وحشتها و توهمات غمباشد که خیال

هایی که نگران بیند مثالً آدمآن وقت آن تخیالت خودش را می

این هستند که ترور بشوند این توهم در ذهنشان هست اگر گرفتار 

که یکی آمد جلو یا پشت بینند  این بیماری بشوند یک لحظه می

این و  قرار سر و حمله کرد وشلیک کرد  ترور  واقعاً در حالت  ها 

شوند بعد از چندی که ارتباط بین گیرند و از ترس بیهوش میمی

مرکز خیال و مراکز شنوایی و بینایی قطع می شود و بیمار بلند 

کند وضع خودش را بررسی می کند می بیند شود و نگاه میمی
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کند دفعات ر کار نیست و سالم است دفعات اول تعجب میخونی د

شناس یا روان پزشک، بعد معلوم رود پیش روانسوم و چهارم می

این می عوارض  خوب  است  شده  بیماری  این  گرفتار  که  شود 

بیماری همیشگی است طول این بیماری چند سال بیشتر نیست 

می عوارضش  قبولی  مرحله  تا  اجتماعی  زندگی  در  از ماند  ل 

اسکیزوفرنی کامالً قابل انجام شدن است ببینید مثالً یک دختری 

را در نظر بگیرید از یک خانواده ثروتمند تک فرزند باشد یک دفعه 

پدر و مادرش را از دست بدهد و بعد یک ازدواج ناجور هم بکند 

ها یعنی سه چهار شوک منفی در زندگیش به وجود بیاید این آدم

گیرند ها قرار میستند که در معرض این بیماریهایی ه از نوع آدم

وقت میبعضی  شوک  اتاق  به  کارشون  شوک ها  یعنی  رسد 

 S1 های انبساطی را به دهند اگر ما محرکالکتریکی بهشون می

نشان بدهیم کسری به  S2 های انقباضی رانشان بدهیم و محرک

مساوی  K ، ضریبK آید که یک ضریب است ضریبوجود می

با هم مساوی باشند در  S2 و  S1 که  شرایطی   در  یک    است با

که از S1 شرایطی  میل  S2 کوچکتر  صفر  سمت  به  کسر  این 

گیرد شرایط صورت می  های بحرانی در اینکند یعنی آن حالتمی

شود باشد فرد آدم با نشاطی می S2 بزرگتر از S1 در شرایطی که

کنند شناسان میکارهایی که روانشود یکی از  ای باال میبا روحیه

می مراجعه  آنها  به  مریض  که  میوقتی  او  به  که کند  گویند 

بنویس، مریض میزندگی را  او نامه خودت  به  بعد  نویسد جلسه 

گویند که نقاط مثبت زندگی خودت را استخراج کن و نقاط می

منفی را هم استخراج کن و او در استخراج می کند یعنی کاری 

در ذهن بیمار بزرگتر از یک شود در حالیکه    Kکه ضریبکنند  می

 . در ذهن آن مریض به سمت صفر روی کرده است

کنند که نقاط مثبت زندگیش را ببیند جالب توجه این تالش می

است که روایات ما هم خیلی بر این نسبت تأکید دارد یعنی بر 

از اینکه همیشه طبقات ضعیف تر از خودتان را ببینید این فقط 
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این بابت نیست که در حق آنها ترحم کنیم ، بله آن هست در 

های هست که قدر داشته  جای خودشد مهم است، از این بابت هم

سالمت  و  تعادل  که  این  برای  چی؟  برای  بدانیم  را  خودمان 

 یک   »توقع«  نام  به  داریم   چیزی   یک  ما   باشیم  داشته    روحیه

 امکانات   با  مساوی  توقع   اگر  »امکانات«  نام  به  داریم  هم  چیزدیگری

 شما   صبح  شادیم،  نه  هستیم  غمگین  نه  داریم  عادی  حالت  ما  باشد

 یا   بست می  را   مدرسه  کیف   داشت  شما   فرزند  آمدید   بیرون   خانه  از

کرد داشت کیفش را آماده یه میگر  نه  خندیدمی  نه   او.  شما   نوۀ

 کرد.می

 

گویید که شب تو را به پارک می برم بچه خیلی شما به او می  

خندد چرا این گیرد و میشود و شما را در آغوش میخوشحال می

 به  آید این حالت شادی است که ما آن را  حالت در او به وجود می

که امکانی را   بیندمی  چون   افتد می  اتفاق   چرا  شادی،   دهیم می  او

و در نتیجه حالت شادی در او به وجود   دارد که توقعش را نداشته 

آید حاال اگر توقع کوچکتر از امکانات شود چه می شود شب می
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می شما  میکه  هستید  ،خسته  منزل  به  امشب روید  که  گویید 

مینمی کودک  پارک  برویم  گریه توانیم  زیر  چرا  گریه،  زیر  زند 

این زند؟ چون توقعی را دارد که امکانش را ندارد، نکته مهم  می

است که ما یک چیزی داریم به عنوان »توقع عمومی« یک چیزی 

دیگری داریم به عنوان »امکانات ملی«، مسئولین هر نظامی باید 

مواظب باشند که همیشه توقع عمومی کوچکتر از امکانات ملی 

ای که باشد تا مردم شاد باشند و رضایت آنها به دست بیاید نکته

ات ملی از جنس عینیت است ولی وجود دارد این است که امکان

 .توقع از جنس ذهنیت است

 

شود فلک را سخت شکافت و طرح دیگر انداخت در در ذهنیت می

متری بیفتیم ممکن است پای ما بشکند   ۲عینیت اگر از ارتفاع  

ما  ندارد. وقتی که  با عینیت تناسبی  یعنی اصالً شرایط ذهنیت 

آید فوراً هم به دهیم در ذهنیت توقع به وجود مییک وعده می

تا بیوجود می اگر نهایت هم میآید  اما  بکند  پیدا  افزایش  تواند 

خواهد ش میخواهد آموز بخواهیم توقع را اجرا کنیم، بودجه می

خواهد و بطور کلی امکانات خواهد تجهیزات مینیروی انسانی می

 یک در شودمی ایجاد بالفاصله  توقع  خواهدمی زمان خواهد و می

 که   اتفاقی  شودنمی  ایجاد  بالفاصله  امکانات  ولی   لحظه  ودر   زمان

 دارد   عمومی«   »توقع   مرتب   که   است   این  افتد می  دارد  ایران  در

 مردم  برای  که  طوری  خارجی  هایرسانه  وسیله  به  هم  رودباالمی

ایرانآمریک  و  اروپا  یعنی  دنیا  ،ایران مردم  برای  دنیا   ،ای شمالی 
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دیگر بیافرا نیست دنیا صحرا نیست دنیا آفریقای مرکزی نیست 

هند نیست دنیا کراچی نیست دنیا عموما سوئیس است سوئد است 

های خارجی قع عمومی را رسانهنروژ است حداقل ترکیه است تو

اقدامی می می هر  اینکه  از  داخلی  ناآگاهی مسئوالن  و  باال  برند 

زنیم تأثیرش را روی افکار عمومی باید کنیم و هر حرفی که می

ای باید یک »پیوست افکار عمومی« در نظر بگیریم یعنی هر برنامه

بعضی داشته باشد یک مسئله است بعضی اصالً از آن غافل هستند  

 بعضی   و  دادن  مردم   به   تازه   خبر   و ها به عنوان وعده دادن  وقت

ها بدون توجه به اثر وعده عضی وقتب  و  گرفتن   رأی   برای   ها وقت

می که  میای  وعده  راحت  خیلی  هر دهند  که  حالی  در  دهند، 

برد و از طرف دهیم مقداری توقع عمومی را باال میای که میوعده

امکانات ملی    ، برنامهدیگر  با  کند ریزی کم میرا هم غرب دارد 

کند، فشارهای کند، محاصره بانکی مییعنی محاصره اقتصادی می

دهد سیاست دامپینگ آورد، بازار جهانی را تغییر میالمللی میبین

کند بیاورد پایین گیرد، امکانات ملی را هم سعی میرا پیش می

 اش چیست؟ نتیجه

 

ها از عی است این وسط ناآگاهی رسانهاش افسردگی اجتمانتیجه

ها را زند وقتی رسانهاین قبیل مسائل هم به این بحران دامن می

شما نگاه بکنید لبریز شده اند از منفی گرایی و منفی بافی، برای 

بعضی خبر مثبت اصالً جاذبه ندارد مثبت اندیشی اصال خریداری 
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چاقویی که اسرائیل  شرایط اضافه کنید سیاست هزار    ندارد. به این

 در   فقط   طرح  این.اند  گرفته  پیش   در  ایران  ملت    و آمریکا علیه

 در   هست   هم   اجتماعی   زندگی   حوزه  در  نیست  امنیت   و   سیاست

 این   مرتب  وقتی  هست  هم  اقتصادی  و   فرهنگی  زندگی  حوزه

بر آیمی  دارد   منفی   های   محرک  که  است  کاری  زخم  یک  د 

هرکدام از این خبرها که من اشاره کردم افکارعمومی زده می شود  

تاثیر را دارد، هر یک از این خبرها یک محرک انقباضی است این

شود صورت کسر بزرگ دارد بزرگ میk یعنی مرتب مخرج کسر

شود االن رسم شده اخبار مثبت شود بلکه بر عکس کوچک مینمی

گاه کنند مثالً کرمانشاه یک فرودرا هم در قالب منفی مطرح می

المللی دارد المللی دارد خوب اینکه کرمانشاه یک فرودگاه بینبین

 . امر مثبتی است

 

ولی با این خبر روبرو می شویم که فرودگاه کرمانشاه قربانی فقط 

پرواز هفتگی   ۶۰شد خبر این باشد که  پرواز در هفته است می  ۶۰

شد:  می  چنین  یا  و  بود  خنثی  خبر  این  کرمانشاه  فرودگاه   در 

از فرودگاه کرمانشاه است در این شکوفایی پروازهای بین المللی 

فقط   قربانی  کرمانشاه  »فرودگاه  ولی  بود،  مثبت  خبر   ۶۰حالت 

تا پرواز باشد این  ۶۰۰پرواز است«کامال منفی است انگار که باید 

ی. حکایت لیوان نیمه پر است که نصفش پُر است شود خبر منفمی

توانیم بگوییم  توانیم بگوییم نصفش پُر است، مینصفش خالی می
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است می نصفش خالی نصفش خالی  و  پُر  نصفض  بگوییم  توانیم 

است بستگی دارد چه سیاست خبری داشته باشیم شرایط جنگ 

ایران دارد به سمت بحرانی شدن می االن رود یعنی  روانی علیه 

و  کلی  داوری  یک  این  انگار  اصطالح  به  که  شده  طوری 

 است   ناموفق   دولت  است   ناموفق  نظام  این  که  شده  ایجاد قطعی  

به ک  کنندنمی  کار  مسئولین  هستند  طلب  فرصت  مسئولین سی 

این نیست  مردم  تبدیل   فکر  دارد  ناصواب  و  غلط  های  داروی 

در  می شده  رسوب  های  الیه  به  افکار قسمتشود  زیرین  های 

تبدیل می بتدریج  و  از جهت عمومی  منفجره  ماده  یک  به  شود 

اجتماعی اگر فکری برایش نشود و در یک شرایط بحرانی ممکن 

است مشتعل بشود مانند برخی از شورش هائی که در گذشته در 

 . ایم  بوده  روبرو  آنها  با  شرایط  از    برخی

 
 

ها یکی از اشکاالت موجودی که معموالً در بحث  علی اکبر اشعری:

و گفتگوها وجود دارد این است که هر کدام از ماها در آن فضایی 

کنیم مسائل و موضوعات اجتماعی که خودمان هستیم تحلیل می

را یعنی کمتر در واقع  نگاه علمی و پژوهشی نسبت به آراء و افکار 
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در تهران به دلیل اینکه   عمومی داریم مثالً فرض کنید که من االن

های منفی در معرض همین فضای مجازی هستم تحت تأثیر حرف

شود یک نگاهی نسبت به مسائل دارم که مرتب دارد پخش می

یک کس دیگری که مثالً جای دیگری است و کار دیگری دارد 

کند ممکن است نظر دیگری داشته باشد به نظر من عبارات می

م مأیوس هستند«» جامعه رو به انفجار کلی از این نظر که »مرد

ها را به نظر من نباید به راحتی گفت باید حتماً یک است« این

عقبۀ مطالعاتی و افکار سنجی داشته باشیم برای این کار، آن نکاتی 

افکار که گفته شد که:» دولت هر کاری می با یک پیوست  کند 

فرهنگی، داشته باشد«را قبول دارم یک پیوست تبلیغی،    عمومی

افکار عمومی و از این جنس مطالب همانطور که اشاره شد به نظر 

من اول باید ببینیم که ما در چه وضعیتی واقعاً قرار داریم بعد 

 .ببینیم در این وضعیتی که قرار داریم چکار باید بکنیم

 
توانیم به وضعیت فعلی بپردازیم یکی بیاییم سیر ما دو نوع می  

تا به االن بررسی کنیم ببینیم   ۵۷حرکت انقالب اسالمی را از سال  

مثالً زمان شاه و رژیم پهلوی ما در چه وضعیتی بودیم االن در چه 

وضعیتی هستیم وخدماتی که انقالب اسالمی به جامعه کرده چه 

ر کار بود ما االن در چه وضعیتی بودیم نوع بوده و اگر آن رژیم س

تری بزنیم بگوییم در این دوم این است که بیاییم یک برش کوتاه
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ده سال اخیر ما در چه وضعیتی بودیم االن با این دولت جدید در 

 [ای شدیم من با اطالعات ناقص و اندکی که  واقع وارد چه مرحله

بینم شوم میقضایا میدارم از هر دو منظر وقتی وارد    ]معتقدم  

که اوالً ما این را قبول بکنیم که اتفاقات مهمی افتاده است و دارد 

جور نیست که مثالً االن دولت نسبت به مسائل افتد یعنی اینمی

تفاوت باشد و سرش را در الک خودش کرده و مشکالت مردم بی

هستند.  وضعیتی  چه  در  مردم  که  باشد  نداشته  کاری  و  باشد 

دهد که دولت همه ری نیست. یعنی همه شواهد نشان میجواین

می دارد  کار  به  را  خودش  و ظرفیت  مسائل  اینکه  برای  گیرد 

مشکالت جامعه را حل بکند منتها یک موانعی هم در پیش رو 

مثل  خارجی  گسترده  و  وسیع  تبلیغات  واقع  در  اول  مانع  دارد 

ه ها مرتب های من و تو، وی او ای، بی بی سی است این شبکشبکه

 کنند. پاشی می دارند سم

 
کنند در داخل هم ما همین منافقین در واقع دارند شبه افکنی می

مشکل را داریم در داخل االن چه معنی دارد که کسی بیایید و 

که  بعضی  نبود  بد  هم  مستبدخیلی  دیکتاتور  فالن  که  بگوید 

شمشیر را از رو بسته اند که به مخالفت با انقالب اسالمی برخاسته 

ها به یک آالف د که در این دورهاند.یک گروه دیگر کسانی هستن

کنند و علیه و علوف وسیعی رسیدند و االن دارند از آن استفاده می

مالی  امکانات  ها  این  کنند.  کار می  و....  انقالب  و  دولت  حرکت 
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نفر یک دفعه   باب خانه خریده؟   ۴۰۰وسیعی دارند چگونه یک 

ر را خواهد بازاخرد میتا خانه می  ۴۰۰خوب یعنی چی؟ کسی که  

می یک طرف  از  دولت  پس   ، کند  تالش عوض  دارند  که  بینیم 

هایی وجود دارد کنند از آن طرف موانع و پشت پا زدنوسیعی می

ها بر سر شاخی نشستند و دارند شاخه را از توجه ندارند که این

برند یعنی اگر این شاخه شکسته بشود یکی از اولین کسانی بن می

می آسیب  ه که  خودشان  انقالب بیند  طرفدار  که  ما  حاال  ستند 

دانیم از آن طرف هم هستیم و دولت را هم دولت کارآمدی می

تأثیر این موانع و مشکالت را می نباید تحت  اوالْ خودمان  دانیم 

قرار بگیریم نباید روحیه خود را ببازیم و فکر کنیم که همه چیز 

د از دست رفت و مأیوس بشویم پس حواس خودمان باید جمع باش

شنویم اتفاقات مثبت در واقع در ازای این همه اخبار منفی که می

را هم در ذهنمان مدام مرور بکنیم چون اتفاقات مثبت اتفاقاتی 

اتفاق -همۀ آنها- هستند که واقعاً افتاده ولی آن اخبار منفی لزوماً  

نیفتاده یک مقدار پروپاگانداست ویک مقدارش واقعی است و از 

رویم به نیم که وقتی ما داریم سر باالیی میآن طرف هم قبول ک

 هایی هم دارد. سمت قلۀکوه، این سرباالیی رفتن ها، زحمت

 
 

پیش روی خود این در  را  ما یک مسیر همواری  نیست که  جور 

کنند آیند این قصه ارز را اصالح میداریم مثالً فرض کنید وقتی می
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بینیم قرار بر این است که مثالً منهای مرغ و تخم مرغ و ... و می

شود بقیه کاالها واقعی نشود روغن و قند و که قیمتش  واقعی می

کند ای افزایش قیمت پیدا بکند.ولی نمیطهشکر و ... طبق یک ضاب

شود مافیاهایی پشت این قضایا هستند. قبول کنیم بعد معلوم می

افتد یعنی امروز ما در معرض یک هایی دارد میو ببینیم چه اتفاق

جنگ همه جانبه روانی، اقتصادی و غیره هستیم باید برای دفاع 

این  از  بخش  یک  کنیم  تالش  انقالب  و  کشور  خود   از  با  تالش 

زنند که دیروز روغن ماهاست خود ماها هم وقتی  برایمان مثال می

قدر قند شده کیلویی چقدر تومان بله قدر بوده االن شده ایناین

قبول داریم شده ولی این چه ربطی دارد به کلیت حرکت نظام 

خواهند دارد؟و یک بخش هم ناشی از حرکت کسانی است که می

 .بگذارند  چوب الی چرخ نظام

 
مثالً همین دو هفته پیش جلوی مجلس تظاهراتی شد تظاهرات   

چی بود؟ کسبه سرچشمه آمدند راهپیمایی و اعتراض کردند به 

کاالهای   [این قصه ارز ته قضیه در آمد که تعزیرات رفته انبارهای  

ایناین  ]احتکارشده حاال  کرده  مصادره  کرده  کشف  را  ها ها 

ای ما را مصادره کردید هم خودشان و هم گویند چرا انبارهنمی

می ترویج  البد  را  عده  مییک  اینکه کنند  عنوان  تحت  آیند 

تظاهرات سیاست مجلس  جلوی  است   غلط  شما  اقتصادی  های 
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کنند حاال ما که عقبه این قصه را هنوز نشنیدیم که چرا این می

 گوییم عجب وضعیتی شده ، مردم هر روز در حالاتفاق افتاده، می

انفجار هستند ما در خانواده یک فامیلی داریم که در واقع باغ دار  

و دام دار است من شاهد این هستم که این در این ماجراهایی که 

بیند فرض کنید هم ها میهایی گاهی وقتآید چه آسیبپیش می

آید و در واقع آن کسانی که به خاطر شرایطی که به وجود می

دستشان   اقتصادها  این  مینبض  و  و هست  کنند  اذیت  خواهند 

کند بینم همیشه این شاکر است ضرر میماجراهای دیگر من می

کند ولی شاکر است و این  میلیارد تومان ضرر می ۲ها، یک دفعه  

ها رویم اما خیلیبیند که ما به کجا داریم میفرد ته این قصه را می

های ظاهری شوکبینند همین به اصطالح  »این ته قصه« را نمی

می را  بعضیجامعه  که  شود  گفته  اینکه  بنابراین  ها بینند 

تر نسبت به آینده هستند معنای این خوش بینی این بینخوش

بینیم معنای این حرف این است ها را نمینیست که ما نابسامانی

کنیم کنیم داریم نگاه میکه ما آن حرکت کلی را داریم نگاه می

این اصطالح  به  پیرامونمان که  با محیط  داریم  ما  به سرعت  قدر 

می برقرار  اینارتباط  به کنیم  تغییر  دنیا  در  دارد  سرعت  به  قدر 

آید. شما همین کلمبیا را ببینید چرا در این کشور این وجود می

اتفاق افتاد ؟کلمبیا تنها کشور آمریکای التین بوده ظاهراً که به 

بود آمریکا  اختیار  در  خلوت  حیاط  آدمی صورت  یک  آنجا  در  ه 

خواهم مسیر گوید میآورد که همان روز اول میآید رأی میمی

بیایید سمت ونزوئال و به گذشته را عوض کنم یعنی می خواهد 

این تاثیرموج این انقالب است در یکی .  سمت حرکت مستضعفین 

بلند   ایرانی  طلبه  یک  ظاهرشده  التین  آمریکای  کشورهای  از 

کند به تبلیغ برای شیعه و مفصل جا شروع میرود در آنشود میمی

می آمریکاییکار  کنند  می  استقبال  مردم  خیلی  و کند  ها 
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می شوند و این طلبه را   ]منافع خودشان  [ها نگران  صهیونیست

 جوری دارند با عناصر انقالبیشود یعنی اینربایند و ناپدید میمی

یک موقعی   جوری هستیمکنند وما در یک وضعیت اینبرخورد می

دادند که    ۱۳۵۷بهمن    ۲۱زمان انقالب آن فرمانی که امام روز  

بریزید در خیابان ها.رژیم شاه اعالم کرده بود حکومت نظامی است 

امام می ها بعدازظهر و غروب حضرت  بریزید در خیابان  فرمایند 

قدر فضای تبلیغی بد شده بود که حتی آیت اهلل طالقانی نگران این

کند با امام تماس بگیرد که بگوید آقا این چه ی میشود و سعمی

به کشتن میکاری است شما می دهید چه کنید مردم را دارید 

ها کی هست در حالی کنی مسئول این خونکاری است دارید می

بینیم دیدند خوب یک آسیب هم میکه امام فرجام این کار را می

ب مالی است آن موقع آسیب، آسیب جانی بود االن آسیب، آسی

جانی که مهمتر بود ، خواهش من این   سیب کدام مهمتر است؟ آ

است که به این روایت توجه کنیم که فرمودند وقتی گرفتار فتنه 

شوید به قرآن روی بیاورید یعنی هر وقت دیدید که یک ذره می

های مقام شوید بروید یک کمی حرفگرفتار یأس و ناامیدی می

د ایشان در قله نشسته و همه چیز را معظم رهبری را گوش کنی

بیند گوش کنیم شاید یک ذره روحیه ما بهتر بشود در دارد می

مجموع من عرضم این است که ضمن اینکه قبول دارم که باید 

اصرار کنیم تا آنجایی که ممکن است مسئولین در واقع هوای افکار 

ط با عمومی را داشته باشند و هوای مردم را داشته باشند نه فق

کنند که خدمات و با مسکن سازی با این کارهایی که دارند می

این هم البته خیلی مهم است یعنی مردم ببینند واقعاً دارد یک  

شود در عین حال به افکار عمومی توجه داشته باشند کاری می

اوالً خودمان حواسمان باشد که گرفتار این حالت نشویم که احیاناً 

 م گرفتار یک انحرافی احیاناً بکند.تبلیغات منفی ما را ه 
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ازاجازه   قسمتی   هم   با  را  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات   دهید 

 .دهیم  گوش

های آن کسانی که در دوران جهاد مقدس و دفاع مقدس در جبهه»

ها شدند و جان خود را کف دست جنوب و غرب رفتند وارد میدان

کردند   ترسیم  شد  تمام  دوران  آن  پشیمان بعضیگرفتند  ها 

گذشتهمی از  بعضی  شوند  بیخود  میها  بعضیتفاوت  ها مانند 

مانند باید از قصه دق کنند بند میهایی که پایمانند آنبند میپای

ندارم آن قبول  را من  اخیر  پایاین جمله  مانند بند میهایی که 

شاهد به ثمر نشستن این نهال و تناور شدن درخت خواهند بود 

این جواین این حرکت عظیم  رویگرداندن کسانی  با  که  نیست  ر 

با برگشتن یک عده این بنای معذب و شامخ تکان بخورد  از  ای 

ماند مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ قافلۀ عظیم هرگز این قافله از راه باز نمی

عال در قرآن  خدای متدِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ  

فرموده است به مسلمانان صدر اسالم به آن کسانی که در رکاب 

پیغمبر جهاد کردند و جنگیدند و جان خودشان را فدا کردند قرآن  

 «. کندها در واقع بیان میهمین حقیقت را برای آن

جناب آقای زورق وقتی شروع کرد موضوع مورد   حسین رویوران: 

بحث ایشان یک ذره موضوع گنگ بود ولی بعد به نظرم موضوع 

بسیار بسیار مهم مطرح شد بحث مدیریت روان جامعه به نظرم 

هزارچاقوی  در طرح  دارم  قبول  من  است.  مهمی  موضوع  خیلی 

 روانی  و  ایرسانه  وسیعش  بخش  یک  ایران   صهیونیست ها علیه

 امروز  که   است   منظورم   رسانه   طریق   از   جامعه  روان   روی   کار   است

 ما   و  گیرد   می   صورت  هم  گسترده  صورت   به   و  گیرد می  انجام  دارد

 کنیم می  تماشا   مناسب   واکنش   بدون  حتی  متأسفانه  زیادی  حد  تا

داده شما ببینید بحث   قرار  هدف  را  جامعه  االن  هزارچاقو  طرح  بله

تورم را اگر ما بیاییم بر اساس ضرورت مدیریت روان جامعه بررسی 

کاال گران   ۴کنیم می بینیم رئیس جمهور محترم اعالم کردکه  

شود ولی در شود ودر مقابلش این مبلغ بعنوان یارانه داده میمی



 

87 - 88مجله فرهنگ اسالمی / شماره  101  

مدیریت صحنه متأسفانه بسیاری از قیمت ها باال رفت بحث روغن 

رد خارج از نانوایی لبنیات و گوشت و مرغ و تخم مرغ بود االن  و آ

همه چیز باال رفته خیلی زیاد بخشی از توقعات جامعه را ما داریم 

ایجاد می ارزیابیاتفاقاً  اشتباه و  اظهارات  با  نادرست و کنیم  های 

شود متأسفانه االن شما سوار نهایتاً منجر به ناامیدی اجتماعی می

بینی مدام تأکید شوی کامالً این مسئله را میوبوس میتاکسی یا ات

کنیم خوب قلم فقط، بقیه را اگر کسی گران کرد برخورد می  ۴شد  

قلم کاال گران شده هیچ برخوردتاثیر گذاری هم نیست   ۵۰۰االن  

شود این جاست که بحث اش چی میخوب معلوم است که نتیجه

ر اقدامی باید پیوست شود به نظر من این که ه ناامیدی مطرح می

مدیریت افکار عمومی داشته باشد ]به عنوان یک ضرورت جدی 

گویم[باید تا باالترین سطح انتقال پیدا بکند چون یک مسئله می

 .الزم و ضروری است

 

گردد به اظهارنظرهای نسنجیده ها برمیبخش وسیعی از ناامیدی

مثال درسیاست خارجی فرض بر این است که آقای امیر عبداللهیان 

سکان دار سیاست خارجی است با مجموعۀ از اطالعاتی که دارد 
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دهد منی که اطالع کامل ندارم حق ندارم صحبت بکنم نظر می

امن شورای  طریق  از  چیزها  بعضی  گیری بله  تصمیم  ملی  یت 

گوید آقا فرمانده نیروی دریایی برود تنب بزرگ شود مثالمیمی

ها این جمله را بگوید اما خارج از چارچوب توافق و هماهنگی این

 که  کنم می  تصور   من   – به نظرم خیلی مشکالت بسیار زیادی دارد  

 یک   مسکن  حال  هر  به  است  مسکن  مشکلش  اولین  شهروند  یک

تواند تواند از مسکن چشم پوشی بکند میه نمیک  است  پناهگاهی

را  مسکن  ولی  بیاورد  پایین  را  کیفیتش  بکند  کم  را  غذایش 

تواند ندیده بگیرد االن وضع مسکن و میزان دسترسی اقشار نمی

 فرد   و   است  تغذیه  الویت  دومین   است    اسفبار  آن    آسیب دیده به

الن باید الویت ا  من   نظر   به   ها اولویت  این  باشد   گرسنه   توانستنمی

 رفت  و  نقل  و  حمل  هم  سوم  اولویت  باشد  کشور   اول برنامه های

 ها اولویت  این  است  اجتماعی  رفاه  بحث  هم  آن  از  بعد  و  است  آمد  و

 صحبت   روز  دو  آیندمی  شودنمی  رعایت  متأسفانه  ما  جامعه  در

هم   همه  این  بها  اجاره  و  مسکن   بحث   مدیریت  مورد  در   کنندمی

کنم در هیچ کشوری به این اندازه دولت مسکن ساخته فکر نمی

خوریم چرا؟ مسکن واگذار شده باشد ولی بیش از همه فحش می

 .بحث مسکن یک اولویت است

آقای رئیسی تعهد کرده سالی یک میلیون مسکن تحویل کشور 

و  عمومی  افکار  مدیریت  ببینید  متأسفانه  بکند  واگذار  و  بدهد 

عملیات روانی چگونه است. افکار عمومی یک عرصه کامالً رها شده 

نکته    سیاسی   و  اقتصادی  مهم  خبرهای   تنظیم  طرز   دیگر  است 

 نوع  گاهی .  است   الینفعا   کامال  اخبار  تنظیم   طرز  گاهی.  است

 ریز برنامه  انقالبند   دشمنان  که  هاآن  دهدمی  نشان  خبر  تنظیم

 تواندنمی  خوبی  پدیده  این   من  نظر  به  هستیم  واکنشی  ما  هستند

 فاصله   خودمان  اصول   از  ما   مقدار  یک  کنم می  تصور   من   باشد

 کرده   مطرح  قرآن  در  جمعی  مدیریت  یک  متعال  خداوند  گرفتیم

گوید قُلْ یا عِبادِیَ رد تا نزدیکترین فرد خداوند میف  دورترین  از
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گوید کسی  أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحَْمهِ اللَّهِ می  الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلى

که اسراف کرده در نافرمانی و در گناه به حد اعال گناه کرده این  

اینکه اگر   دهد ، برایچنین کسی هم ناامید نشود چرا امید می

این در ناامیدی بماند بزرگترین خطر برای جامعه است ما در امید 

تر بایدقوی  جامعه  به   مدیریت  عرصه  کنیم   عمل   بخشی 

 افکار  مدیریت  برای   و  است   شده   رها   حدی  تا  عمومی   افکار

 این    برای  داشت   برنامه  باید  ای   رسانه  جنگ    شرایط  در  عمومی

وع سازماندهی و مدیریت ن  و  یابی  ریشه  و  ها نقش  تعریف  منظور

 .الزم و ضروری است

 

حاال یک زمانی ما دچار بحران بودیم به دلیل محاصره به دلیل 

کردیم االن اوالً مشکالت بقیه راحت بودند گاهی ما »بد« جلوه می

یک بحران جهانی وجود دارد تظاهرات در انگلیس در فرانسه در 

 های سیاست  علیه  دارد  وجود  اقتصادی  مشکالت   دلیل   آمریکا به

تورمآن  شود  می  تظاهرات   هاآن  اقتصادی مزۀ  دارند   ها  را  ها 



 

87 - 88مجله فرهنگ اسالمی / شماره  104  

آلمان  می در  تورم  برخی  ۱۲چشند  در  و   تا   کشورها    از   درصد 

 بیشترین  االن   سوخت،   در   تورم   مثال   بعنوان.است  درصد   ششصد

 تامین  االن  آمریکا،  در.است  سوخت  داده  نشان  را  خودش   که  چیزی

 .است  مشکل پذیر  آسیب  اقشار  برای  غذایی  مواد
 

 الْقَوْمُ   إِلَّا  اللَّهِ  رَوْحِ  مِنْ  یَیْأَسُ  »ال:فرماید  می  مجید    خداوند در قرآن 

ت:» ما در اسالم بن بست گف می  مهم   جمله  یک  امام    « الْکافِرُونَ

تقویت نداریم« اسالم سرتاسر امید است هرچه ایمان به خداوند  

شود روحیه ملی نیز ارتقاء پیدا می کند.کاشتن بذرامید در جامعه 

 .ها خودش یک هنر استعلیرغم همه ناکامی

 

به نظر من که راه امید آفرینی در جامعه را باید پیدا کنیم و بتوانیم  

به عنوان کسی که دغدغه امور اجرائی را ندارد ولی دغدغه انقالب 

سطح روحیۀ ملی کمک کنیم مدیریت   و کشور را دارد که ارتقاء 

افکار عمومی و پایش روحیه ملی وظیفه اساسی همۀ کسانی است 

که به این انقالب دلبسته اند آنچه از گفتگوهای مردم در کوچه و 

خیابان بدست می آید این واقعیت است که مدیریت افکار عمومی 

 .دارد  دکارآم   درک  و   در کشور ما نیاز به یک نیروی نوین و اندیشه

اقطایی: می  نادر  فکر  من  عمومی  افکار  زمینه  در در  بازیگر  کنم 

 VOA های مختلف بیگانه مثل سطح جامعۀ ما زیاد هستند رسانه

می کوشند بر افکار عمومی مردم ما تاثیر بگذارند صدا و سیما هم 

 تالش خود را انجام می دهد . هر رسانه ای حوزه عملی و قدرت

https://farhangeeslami.com/wp-content/uploads/2022/07/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-22.jpg
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خاص خود را دارد ولی نکته ای که وجود دارد این است که برخی 

قدر بزرگ و حجیم از رسانه های مدافع انقالب از نظر تشکیالت این

تحرک خود را تاحدی از دست داده مردم که کارآمدی و    اند شده

 سر   و   نیفتند    هم آگاهی زیادی ندارند تا در دام رسانه های بیگانه

 باید  کشور  های  رسانه.    نسپارند  آنها  بدست  را  خود  اندیشه  رشته

 و  انقالب  از  دفاع  در  هماهنگی  نوعی  -تکاثر  و  تنوع  عین  در  -هم  با

 کنند  حرکت   افقی  در   باید  ما   های  رسانه. باشند  داشته  ملی   منافع

 های   واقعیت   به  نسبت   نیز  را  کشور  نخبگان  بتوانند   که

 .ی،منطقه ای و جهانی آگاه و هشیار کنندداخل

 

های خارجی این پیوستگی را دارند وقتی بی بی سی یک رسانه

 شکل   یک  با  و  گویدمی گوید همان را دارد اینترنشنال  مطلب را می

 تنوع  و  محتوا   در  وحدت   کند آنهاهمان را تکرار می VOA و  دیگر

 مختلف  منابع  از   هستند  مختلف  جاهای   در   اینکه  با   دارند  فرم   در

دارند ولی ما این وحدت و هماهنگی   وحدت  ولی  شوندمی  تغذیه

 جایی   یک  بشود  اگر  کنیم  نمی   احساس    خود  های   رسانه   را در

 یک   خودش  تواندمی  بکند  ایجاد  را  ها  رسانه   بین  هماهنگی  این
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 در   االن   که  مشکالتی  از   خیلی  تواندمی  که   بشود  قدرتمندی   روند

ه شد  مردم   افکار  پریشانی  موجب  و  است  جامعه   عمومی  افکار   سطح

ناامید هستند  اصالً  جوانان  از  بعضی  امروز  کند  برطرف  را  است 

 هائی   آسیب  به  باید  و  دارند  پرسشگرانه   نسبت به مسئولین و نگاه

 .اندیشید  تر   جدی  شود  می    و  شده وارد   عمومی  افکار   به  که

زورق:  آیا مدیریت   محمدحسن  که  نیست  این  ما  بحث  موضوع 

کنونی در برخی از نهادها کارآمد هست یا نیست موضوع بحث ما 

ما  نداشته  یا  داشته  دستاورد  اجتماعی  نظام  آیا  که  نیست  این 

رادیودرباره ۱۳۷۰-۷۲درسال برنامه  طرح  شورای  جلسات 

دستاوردهای انقالب صحبت کردیم و بعد مجموعه آن دستاوردها 

ذک آمد  که  رادیویی  سازی  برنامه  آیین  کتاب  شددر   ۱۶۰ر 

دستاوردبزرگ مطرح شدکه برای هر یک می توان یک جلدکتاب 

دستاورد   ۱۶۰نوشت.من به صداوسیما پیشنهاد کردم که برای این  

برنامه  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی،  دستۀ  چهار  در 

قضاوت   سازی کنند. ولی مسئله این نیست. مسئله موضوع بحث ما

اگر  نیست  انقالب  دستاوردهای  یا  و  کشور  مدیریت  مورد  در 

های زیادی داریم حتی بخواهیم آنجا صحبت بکنیم که ما حرف

یکی از کارهایی که شاید باید دفتر نشر فرهنگ اسالمی بکند این 

است که برای هر یک از این دستاوردها یک کتاب پژوهشی تهیه 

ی که ما داریم مدیریت مسئله و منتشر کند، منتهای مراتب بحث

 . افکار عمومی است

ارتباطات و عملیات روانی روش شود هایی وجود دارد که میدر 

آدمی که در بهشت رفته رانیز ناراضی کرد، بهشت جائی است که 

نیازبرآورد نشده ای نیست ،دربهشت هیچ غمی هم  در آن هیچ 

اطب را به نیست ولی در بهشت هم با عملیات روانی می توان مخ

دهند این کار را گریه وا داشت البته در بهشت به کسی اجازه نمی

زنیم. یعنی اگر شما تمام مسائل اقتصادی، بکند. مثال داریم می

شود جامعه را ناامید کرد اجتماعی و فرهنگی را حل بکنید باز می
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روش و این  دارد  وجود  روانی  عملیات  و  روانی  جنگ  در  ها 

 .دارد  قرار  روانی  جنگ ضعیتو   در  ما    با   غرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 این   به  نسبت   بشود   حساس   باید   ما  ذهن  که   است   این  مسئله

یکبار در مورد کند   دفاع   ما   مردم   عمومی   افکار  سالمت   از  و   هاروش

فضای اداراکی و واقعی صحبت شد. در فضای واقعی ممکن است 

بخوریم ما کامالً موفق باشیم ولی در فضای ادراکی اگر شکست  

نهایتا شکست خورده ایم. این یک نکته مهم است. تنها کسی که 

من دقت کردم در کشور ما به مدیریت افکار عمومی توجه دقیق 

زنند براساس دارد مقام معظم رهبری هستند وهر حرفی که می

یک نگاه دلسوزانه نسبت به سالمت افکار عمومی است و از طرف 

ای که نابسامان و غیر مسئوالنههای  دیگردر میان این همه حرف

می کمترزده   عمومی   افکار  سالمت   مسئله  که    بینیم  می   شود 

ر افکا   نیازهای  به  ودقیق  باشد   ای  رسانه  یا   ای  گوینده  دغدغۀ

 .عمومی توجه کند
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این توجه باید در رده های مدیریت سیاسی کشوربه وجود بیاید 

باال   به  کل  مدیر  رده  از  سیاسی یعنی  حساسیت  مشاغل،از 

این    به  دولتی  مدیریت  علم  در  و   شوند  می   برخوردار

 موضوع   اینکه  ولو   سیاسی   مشاغل  گویند می مشاغل  

 سیاسی   پستش  هم   آهن   راه  مدیرکل  یعنی  نباشد   سیاسی   کارشان

 دیگر   مسئله   ندارد  وجود  االن  حساسیت   این  رسد   می   بنظر   است

  ایجاد   شنیدنی سمفونی   یک   گوناگون  صداهای   از  ما   که   است  این

م. کتابی هست آوری بوجود  صدائی تک جامعه  یک اینکه نه کنیم

بزبان انگلیسی که موضوع و عنوانش چنین است :» چگونه از رسانه 

های اجتماعی را توانیم رسانهها یک ارکستر بسازیم«وچگونه می

 به صورت یک ارکستر در آوریم.  

 

گوید این عنوان خیلی توجه من را جلب کرد. نکته اینجاست می

های گروهی ارکستر بسازیم در ارکستر شما ساز چگونه از رسانه

زیر دارید ساز بم هم دارید. ساز بادی دارید. ساز زهی هم دارید 

این بزنند میاما همه  اگر متوازن و هماهنگ  با هم  شود یک ها 

ملودی این  مثل  کملودی  میهایی  دل  به  خیلی  فرض ه  نشیند 

کار  دارد  آنجا  سازها  از  مجموعۀ  اهلل  اال  اله  ال  اهلل  اهلل  بفرمایید 

آزادیست  می بانگ  »این  آهنگ  یا   اگر  ها ساز  این  اما  « …کند 

 بازار   راسته   در ها قدیم  که   آهنگرها   بازار   شودمی  بشوند   ناهماهنگ 
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 هر   از  نچو  گرفتیمی  را  گوشت  باید  رفتی می  راه  اگر  آهنگرها

 !ناموزون  و   ناهماهنگ  ولی   شدمی بلند  صدایی  یک  ایمغازه

های طرفدار ثبات وجود داشته باشند ببینید باید در کشور رسانه

رسانه همان و  عین  باشد  داشته  وجود  نیز  پویایی  طرفدار  های 

سازهای گوناگون با صداهای زیر و بم در یک ارکستر، رسانه ها با 

را   ملودی  یک  باید  منافع هم  براساس  ملودی  آن  که  بنوازند 

ونیازهای کشور و انقالب تنظیم شده باشد. رهبر ارکستر اعضای 

های کشور آن رهبر کند. ما در رسانهارکستر را با هم هماهنگ می

ارکستر را ما در عمل نمی بینیم که یک شخص حقوقی یا حتی 

را  ارکستر  یک  مواضعآنها  حفظ  با  کشور  های  رسانه  از    حقیقی 

. ببرند  لذت   مردم  و   برسد  گوش   به    بسازد که از آن ملودی دلنوازی

 چنین  بینیممی درعینیت ندارد وجود ارکستراسیون و تنظیم  این

 در   وجود   عدم   از   حکایت   عینیت   در   وجود  عدم .  ندارد  وجود   چیزی 

 .کندمی ذهنیت

 

شود» در ذهنیت« را در عینیتش مربوط به مسئولین اجرایی می

مراکز پژوهشی بوجود آورند. تا به تدریج در عینیت نیز ایجاد باید  

اسرائیل که  چاقو  هزار  استراتژی  دیگر:  مسئله   می    بشود، 

 آیدمی  نفر  یک  وقت  یک  تن  به  تن  نبرد  در   ببینید  چی؟  گویدیعنی

کند ربه کاری کار را تمام میض  یک  با   و   زند می  کاری  ضربه   یک

مثالً در جنگ خندق عمرو بن عبدود از خندق عبور کرد و آمد 

این طرف مبارز طلبید حضرت علی)ع( رفتند برای دفاع.گفت من 
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خواهم تو را بکشم یعنی گوئی اصالً نتیجه جنگ را از پیش نمی

خواهی دانست. حضرت علی )ع( فرمودند که تا تو با اسالم میمی

گی اتفاقاً من طالب این هستم که با تو بجنگم ولی تو قسم بجن

خوردی که هر قریشی که از تو سه خواسته داشته باشد یکی از 

آنها را بپذیری گفت آری من این قسم را خوردم. حضرت علی)ع( 

کنم اول اینکه مسلمان بشو گفتند من سه درخواست را مطرح می

 کردند   مطرح   هم   دیگر    تگفت نه این را بگذار کنار، یک درخواس

 هستم   پیاده  من  گفتند:  بود  این  درخواست  سومین  نپذیرفت  که

 گفت   بشویم   مساوی  هم   با   شو  پیاده   حداقل  هستی   اسب  سوار   تو

 طرف   به  آورد  بیرون  را  شمشیرش  شد  پیاده  دارم   قبول  را  این  باشد

 حضرت  که  بود  توانمند  دستش   قدراین  کرد   حمله ( ع)علی   حضرت

را مقابل شمشیرش گرفته بودند سپر دو نیم شد   سپر  که (  ع)علی

لحظه که  لحظه  این  در  دارد ولی  که  مقابل  طرف  که  است  ای 

 همین   درست  علی  حضرت   اتفاقاً   بشود  گیج   کند می  دفاع   خود    از

 اتصال  محل   به  زدن   ضربه   یک   و   پا   پاشنه  روی   برگشتند   لحظه 

همان   با   و  افتاد  زمین  به  عبدو   عمروبن  و  زدند  زره  به  کالهخود

 یک  اوقات   گاهی  تن  به  تن  جنگ  در  پس  سپرد  جان   یک ضربه

 ها صهیونیست  این  کند می  یکسره  را   کار  و   شودمی  زده   کاری  ضربه

 به   کاری  ضربه  یک  اینکه  از  ما  که  یعنی  چاقو  هزار  گفتند  که

 ایم   شده  ناامید  کنیم  نابود   را  نظام   این  و   بزنیم  اسالمی   جمهوری 

عنی به جای اینکه یک ضربه تعیین ی  چی؟  یعنی  چاقو   هزار  حاال 

ناتوان و  به تدریج  بزن و حریف  بزنی هزار ضربۀ کوچک  کننده 

 ! نابودکن

رویوران:  هزار چاقو   حسین  استراتژی  اعالم کردند که  خودشان 

ای شده دیگر با یک یعنی اینکه ایران تبدیل به یک نظام منطقه

 .ضربه امکان از بین بردن آن نیست

بله نیست، حاال این هزار چاقو یعنی ضربات محمد حسن زورق: 

متوالی و پیوسته در چهار جبهه امنیت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ 
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ها چیزمهمی نیست اصالً تک تک این و جامعه. تک تک این ضربه

ها وسیله است تا هدف ها نیزهدف آنها نیست. تک تک ضربهضربه

هاست تحقق یابد ما باید نگران ضربهاصلی که حاصل جمع این  

حاصل جمع مجموعۀ کارهای ایذائی آنها باشیم نه نگران تک تک 

این ضربهاین ضربه با  یکی  یکی  االن  ما  روبرو میها.  و ها  شویم 

ای نیست ممکن است برآورد ما این باشد که این ضربه ها، ضربه

گران حاصل که مهم باشد و واقعاً هم این برآورد درست است ولی ن

ها مهم می شود جمع ضربه ها باید باشیم بنابراین تک تک ضربه

 اگر چنانچه نگران حاصل جمع آنها باشید. 

 

ها را تا ببینیم حاصل جمع بنابراین باید رصد کنیم تک تک ضربه  

 یک ما بگویم هم   را سکه طرف آن اما شودمی ای  ضربه   دارد چه

 ها این که نیست کم هم  تعداشان که داریم اجتماعی   عظیم گروه

 هم  عقلی و حسی  شناخت دارند قلبی شناخت اسالمی انقالب  از

ای سرمایه  یک  این  و   است  قوی   خیلی   آنها  قلبی   شناخت   ولی  دارند

سال ایجاد شده و در هر بحران دارد به    ۱۴۰۰است که در طول  
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ها که خلبانکند مثال بزنم در کودتای نوژه یکی از  ما کمک می

مأموریت دارد در کودتا مناطق حساس را بمب باران کند مادرش 

کنم همین امشب برو خبر گوید من شیرم را حالل تو نمیبه او می

بده و کودتا را افشا کن! این احساس وظیفه از کجا آمده؟ از روضۀ 

او رهبران  امام حسین)ع( آمده است از عشق به اهل بیت آمده 

گوید بیند و میاز طالیه داران جیش رسول اهلل می  انقالب را یکی 

دهد. یعنی کودتا از جائی ضربه رود و خبر میبرو خبر بده و می

 .توانست آن را پیش بینی بکندخورد که هیچ کس نمی

را   مردم  که  دارد  نیرویی  فرمانده چه  سرود سالم   جذب  همین 

 که   تاس  قلبی  شناخت   سرمایۀ   همان   دارای  سرود   این  کند؟ می

شیعه از پیغمبر و از اهل بیت و از وعده انتظار دارد و آن چیزی 

 کنیم  مقاومت   جهانی    که باعث شده تا امروز ما در مقابل استکبار

 اگر  که   نیست   که   شود نمی  معنی   این   به  این   اما   است  سرمایه   آن

 سکوت   زنند  می  ضربه  انقالب   ارم که چگونه به د  آگاهی  یک  من

 کردی؟   سکوت  چرا  بشود  سؤال  من   از   قیامت  روز   است   ممکن   کنم

 که  همانطور  ضعف  نقطه   دارد  وجود  ضعف نقطه  این  که  گفت  باید

 ذهنیت   در  اوالً  عمومی  افکار  مدیریت  که   است  این  کردم  عرض

قرار   جدی  مطالعه  مورد   آن  های شیوه  ها،روش  یعنی  ندارد  وجود

 هم   ها   تالش  همین    به  ولی   نگرفته است . البته تالش هائی شده

 .شود  نمی  کافی  توجه 

 جمهوری   ریاست  زمان  دارم   من  هم  ایتجربه   علی اکبر اشعری: 

 قائم   اینکه  ضمن   بودم  ارشاد  وزارت   من  رفسنجانی  هاشمی   آقای

 کرده  بررسی   یک  ما  بود  ما   با  هم   تبلیغات  مسئولیت   بودم   وزیر  مقام 

 ای هسته  نیروگاه  از  مثبتی   تصویر  یک  بوشهر  مردم   که  دیدیم  بودیم

ه آقای هاشمی عرض کردیم که به ب  قصه،  است  برعکس  و  ندارند

رسد که نیاز داریم که اوالً وضعیت افکار عمومی را ببینیم نظرما می

 شد   منجر  این  به   که  کردیم  پیشنهادی چه جوری است بعد هم  

 که  حبیبی  دکتر آقای ریاست به دادند تشکیل  را شورایی یک که
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رئیس   خارجه،   امور  وزیر  سیما،   و   صدا   رئیس   ارشاد،   وزیر  آنجا   در

های رئیس جمهور و من هم دفتر رئیس جمهور، یکی از معاون

بودم تشکیل شد به این شورا اختیارتصمیم گیری داده شد برنامه 

 صدی   در   شد   قرار  و   شد  تصویب   عمومی  افکار    های نظر سنجی از

 سازی  آماده   یعنی  بشود  رسانی   اطالع   صرف   پروژه  هر   اعتبار   از

کنیم دولت آقای هاشمی تمام می  داریم  چکار   ما   که   عمومی   افکار

شد و آن کار ادامه پیدا نکرد این دغدغه همیشه بوده و هست و 

قبول داریم که باالخره به افکار عمومی باید توجه بشود باید افکار 

مطلع بشود و مردم خوب مطلع بشوند االن با زمان ریاست عمومی  

فضای  موقع  آن  دارد  جدی  فرق  یک  هاشمی  آقای  جمهوری 

مجازی نبود، االن پدافند در شرایط جنگ رسانه ای خیلی سخت 

 که   هاییشبکه  و   مجازی  های  رسانه  همه  این   وجود  با  یعنی شده  

 .است  شده  تر  مشگل  کار  هستند  معاند  رسماً   واقعاً  و  هستند  معاند

شما صحبت آن دختری که رفته آمریکا را گوش کردید در آنجا  

کند که خیلی عجیب است کامل این صحبت را همه صحبتی می

 .مردم ایران شنیدند او می گوید به ایران رحم نکنید

گوید به ایران  ای معروف است که میبله این جمله  حسین رویوران: 

 مؤمنی  خانواده اش،  خانوادهو  ار بوده  خبرنگاین زن یک  رحم نکنید

 .هستند حجاب  با   خواهرهاش و  مادرش   هستند

اشعری: اکبر  از   علی  حقوق  ماهانه  است  فعال  خیلی  آمریکا  در 

 .کند  می   دریافت    آمریکا

سی آی ای است خیلی هم زشت   راین زن مأمو  حسین رویوران: 

افراد غریبه با   برای  است   مصمم.داشته   است کلی هم همخوابی 

 آید می  جا  هر   است  عجیب   خیلی  که  خودش  کشور  به  زدن  ضربه

 صحبت   حرارت  با  چنان  کندمی  صحبت  غربی  هایشبکه  این  در  و

 را  شیرم   گفته  او   به  مادرش .  ریزدمی  بهم  مقابل  طرف  که  کندمی
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یش خانواده اهمیت داشت االن زده زیر برا  اوایل  حاال  کردم  حرامت

 .همه چیز
 

عکس   عربستان  به  آمریکا  دموکرات  جمهور  رئیس  بایدن  سفر 

 آمریکائی   های   روزنامه  از  بعضی  داشته  ها   رسانه   العمل تندی در

دو روزنامه نگار رفت   قات قاتالن مال   به  بایدن    که  نوشتند  حتی 

بن   که  ابوعاقله قاشقچی  شیرین  و  کرد  تکه  تکه  را  او  سلمان 

 اشاره  ها   روزنامه  این  البته.  بستند  برگبار  را  او  ها   صهیونیست   که

 آمریکائی   تسلیحات  با  کشتار  این  چون  نکردند  یمن  مردم  کشتار  به

لب جا   نیز  بایدن  سفر  درباره  پوتین   های   گیردصحبت  می  صورت

به   برای سفر ترامپ  . بن سلمان  ریاض مقامات کشورهای است 

 فقط  بایدن  سفر  برای  حالیکه   در   کرد  دعوت  ریاض   به   را   اسالمی

 سفرترامپ  در.نمود  دعوت   را  فارس  خلیج  همکاری  شورای  مقامات

یا وزیر خارجه کشورهای   ۵۴ یا رئیس جمهور  امیر و  یا  پادشاه 

 ۸۸۰کل کشورهای اسالمی و    ۵۴اسالمی را دعوت کرد در ریاض  

 . میلیون دالر خرج آن جشن ورود ترامپ به عربستان بود

 .منهای هدایایی که داد  علی اکبر اشعری:

رویوران: نزدیک به ششصد   حسین  بله منهای هدایا، خود هدایا 

میلیون   ۲۲۰هفتصد میلیون دالر بوده فقط قیمت یک شمشیر  

دالر بود که به ترامپ دادند به دلیل جواهرات مرصعی که برآن 

کرد که در سایه خواهم بگویم که تصور میبوده حاال بگذریم می

ها را غزل خداحاترامپ پادشاه می این خرج  فظی را شود خوب 

دارد  رقصی  خوش  چنان  االن  دارد  مشکل  این  با  االن  نخواند 

کند با همۀ مشکالت سفر کرده و رفته به ترکیه، مصر و اردن می

آید بیائید ریاض ها دعوت کرده که زمانی که بایدن میاز همۀ این

یعنی بعد از اسرائیل دیگر نیازی نیست جای برود در منطقه بیاید 

دهد جمع می هور با وعده و وعید که میریاض همه رؤسای جم 

کند در این شرایط صحبت های پوتین به نظرم خیلی مهم است 
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وارد مرحله جدیدی  ما  و  تمام شد  نظام تک قطبی  اینکه گفت 

 .شده ایم

 

جنگ اوکراین هم خیلی حقایق را رو کرد اینکه   علی اکبر اشعری:

 . در واقع حاکمیت اوکراین تحت تاثیر صهیونیست هاست

 .اصالً رئیس جمهورش تابعیت اسرائیل را دارد  حسین رویوران:

گزارشاتی که درباره تولیدات بیولوژیک آمریکا در   علی اکبراشعری:

افتد نیز بسیار مهم است آزمایشگاهایش در اوکراین دارد اتفاق می

و اینکه در اختالفات روسیه با اوکراین اسرائیل طرف اوکراین را  

 .می گیرد

رویوران: پوتینمی  حسین  سخنان  که  بگویم   این   در   خواهم 

 آمریکا   تحریم  در   نفتمان  فروش    که   تگف  اینکه  و  بود  مهم   شرایط

 صف   این  در  کرد   پیدا  افزایش  اندکی  حتی  و  نشد  کم  حتی

انداخت چ  جهانی  های بندی آب  به  را  هواپیمابر  ناو  یک  ین 

 آمریکا   مقابل  در  تایوان  با  ارتباط  در  آتشین   هایسخنرانی  با  

 خیلی   تحوالت  سطح   که  هستیم   زمانی  در  ما .  گرفت   موضع

 رخ   المللیبین  نظام   در  اساسی  وتحوالت  است  سریع  و  گسترده

 ویک  دارد  شرکت  صدها  که  کسی   کلمبیا  انتخابات  در  است  داده

دار و میلیاردر است رئیس جمهور کلمبیا هم بوده سرمایه  کالن

بخش از فرایند قاچاق کوکائین از کلمبیا در دست همین آقا بوده 
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خورد شکست میمقامات هیئت حاکمۀ آمریکا هم بسته بود ولی  

بعد از اینکه چند دوره برسرکار بوده و این خودش یک داستانی  

است و نشان از ضعف آمریکا دارد گرایش به مخالفت با آمریکا در 

دارد. وجود  التین  آمریکای  کشورهای  همۀ   مثل    مردم 

 کلمبیا   منظومه   این   ره  و..…و  ونزوئال،نیکاراگوئه،مکزیک،آرژانتین

 آمریکا  اینکه بر مبنی مونروئه دکترین امروز. است شده اضافه هم

 شکست    باشد  مسلط  جنوبی  و  شمالی  آمریکای  سراسرقاره  بر  باید

بود که با ایاالت متحده آمریکا   کوبا  فقط   ست . در گزشتها  خورده

 مخالفت   و  آزادی  به   مخالف بود امروز سراسر آمریکای التی گرایش

 .دارند  آمریکا  با

زورق: ازمحمدحسن  آمریکا  شکست  آغاز   انقالب   پیروزی   نقطه 

 ها   اندیشه  و  مبانی  با  مبارزه  رو  این  از  آمد  بوجود  ایران  در  اسالمی

ما   بر  حکومت   و  اسالمی   انقالب  اصول  و ملت  عمومی  افکار 

مخصوصا جوانان ما در دستورکار غرب قرار گرفته است . دراین 

افکار عمومی ملت ما در مقابل تهاجمات  از  شرایط مسئله دفاع 

رسانه هائی که با پول آمریکا و متحدانش اداره می شوند،اهمیت 

 .است   حیاتی یافته
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مذاکرات برجام وسخنان سید   عراق،روند  تحوالتزاده:کاظم احمد  

 . است  جاری  مهم  مسائل  سلیمانی  شهید  درباره  نصراهلل  حسن 

روزه سه  عملیات  دیگر  مهم  افتاد. مسئله   اتفاق  غزه  در  که  ای 

میاسرائیلی  روایت  جور  یک  اسالمی ها  جهاد  جنبش  و  کنند 

تحوالت در اخبار منطقه مقاومت یک جور دیگر پس لرزه های این  

ادامه یافته است.برنامۀ مستندی شبکه المنار پخش کرد وعنوان 

این برنامه چنین بود:»او با ما بود« این برنامه مستند دربارۀخدمات 

 شهید قاسم سلیمانی به محور مقاومت اسالمی بود. 

البته خاطرات حاج قاسم در این زمینه از زبان   محمدحسن زورق:

 لیمانی قبالً هم پخش شده بود.خود شهید س

در این برنامه  شهید سلیمانی رمز پیروزی را رمز   زاده:احمدکاظم 

روزه معرفی می   ۳۳پیروزی محور مقاومت اسالمی بویژه در جنگ  

از جنوب لبنان رفت و در حقیقت   ۲۰۰۰کند وقتی اسرائیل سال 

آنچه مهم    رزمندگان حزب اهلل لبنان آنها را از لبنان بیرون کردند .

بود این بود که عکس العمل اسرائیل در مقابل این شکست چگونه 

بود. آیا اسرائیل این شکست را تحمل می کند یا نه . سید حسن 

نصراهلل در برنامه ای که شبکه المنار پخش کرد گفت جمع بندی 

ما این بود که اسرائیل این شکست را تحمل می کند یا نه. به قول 

این جمع بندی با حضور شهید سلیمانی صورت   سید حسن نصراهلل 

گرفته بود.سید حسن نصراهلل  گفت:در جلسه ای که با حاج قاسم 

جمع این  به  را داشتیم  شکست  این  اسرائیل  که  رسیدیم  بندی 

این  با  ما  شد.  خواهد  جنگ  باالخره  روزی  کرد  نخواهد  تحمل 

قاسم بینی خودمان را برای تحوالت آینده آماده کردیم حاج  پیش
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متولی تامین امکانات برای روز مبادا شد با توجه به اینکه ما فکر 

کردیم جنگ آینده جنگ سختی خواهد بود لذا سعی کردیم می

پتانسیل همۀ  را از  مأموریت  این  قاسم  حاج  و  کنیم  استفاده  ها 

برعهده گرفت و از آن طرف هم بحث اسرا بود آن زمان که ارتش 

نفر اسیر لبنانی و فلسطینی   ۴۵۰حدود اسرائیل از لبنان رفت در 

در اختیار دشمن  صهیونیست بودند مثل همین سمیر قنطار که 

بعداً آزاد شد و بعد بوسیله  اسرائیل ترور و شهید شد حاج قاسم 

به شهید قنطار مسئولیت داد که برود و جبهه جوالن را سرو سامان 

اسرا ادا کنیم دهد در آن زمان دنبال این بودیم که دینمان را به  

از این طرف هم می دانستیم که اسرائیل روزی جنگ را بر ما و 

از نظر امکانات به   ۲۰۰۶تاسال    ۲۰۰۰تحمیل خواهد کرد از سال  

اسرا  مرحله بود بحث  ابتکار عمل دست خودمان  ای رسیدیم که 

همچنان مطرح بود حزب اهلل دواسیر از ارتش اسرائیل  گرفت تا 

اسرای مقاومت  مبادله کند اسرائیل هم این حرکت بتواند آنها را با  

 را تحمل نکرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از جنگ سی و سه روزه البته دو روایت هست یک روایت مقاومت 

گوید در واقع ما جنگ را بردیم و یک روایت اسرائیلی  است که می

گوید که باالخره ما توانستیم این جنگ را مدیریت هست که می
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 کنیم.

در مورد غزه نبردی بود که به نظر من اهمیت   حسین رویوران:

به دلیل اینکه به هر دلیلی جنبش  جهاد   ای داشت. چرا؟ العادهفوق

اسالمی در این نبرد تنها بود البته به این معنی نیست که بقیه 

اندیشی بقیه نیامدند.از حمالت نبودند ولی بر اساس یک مصلحت

تا   ۲۰۰۸پی در پی ارتش اسرائیل مردم غزه خسته هستند ازسال  

بار هدف جنگ واقع شدند   یا هشت  آنها دیگر توان امروز هفت 

 بازسازی ندارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورود مصالح ساختمانی به غزه بوسیله دولت های مصر و اسرائیل    

ممنوع است و در نهایت اینکه نبرد اگر محدود باشد برای مردم 

در  جهاد  نظامی  اهداف  بانک  باشد  گسترده  تا  است  بهتر  غزه 

فلسطین  اشغال شده خیلی محدود است ولی بانک اهداف مقاومت 

عامدانه یا اتفاقی [فاق افتاده  خیلی گسترده تر است لذا آنچه که ات

این بود که جهاد به تنهایی در مقابل اسرائیل قرار    ]کندفرقی نمی

ای به وجود بیاورد که برای گرفته بود اما موفق شد موازنه ومعادله

برای   اسالمی  جهاد   . است  بوده  و سخت  کننده  نگران  اسرائیل 

د کند یعنی آزادی فلسطین توانست معادله سیف القدس را بازتولی

چی؟ یعنی اینکه اگر در عملیات سیف القدس مقاومت با شلیک 
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به خاطرحمله ارتش اسرائیل به  محله شیخ جراح و قدس [موشک  

و مسجداالقصی ارتباط بین غزه و کرانه را به عنوان بخشی از یک 

معادله مطرح کرد االن هم در عمل همین اتفاق افتاده است و این 

نی این که مقاومت در کرانه باختری ی آنچه ارتباط یعنی چی؟ یع

 ]که مقام معظم رهبری فرمودند  که کرانه باختری باید مسلح شود

این مأموریت رابوسیله جهاد اسالمی به عهده گرفته و موفق شده 

دردو جا عملیات انجام بدهد یکی جنین و دیگری در طرابلس. در 

که   وقتی  افتاده  اتفاق  مسلحانه  مقاومت  دو  ها اسرائیلی هر 

خواستند وارد جینین بشوند شدیداً در محاصره قرار گرفتند می

دهد مقاومت اسالمی در کرانه باختری رود اردن نیز این نشان می

این  نفری که در  است.سه  پیدا کرده  را  توان عملیات مسلحانه  

عملیات شهید شدند بخشی از فتح هستند ولی واقعیت این است 

ها را ن جهاداسالمی بوده اند و بخشی از سالحکه آنها از طرفدارا

این  اند  آورده  به دست  مخفیانه  عباس  محمود  ماموران  از خود 

فتح  نظامی  شاخه  عضو  ظاهر  در  دارند  دوگانه  ماهیت  افرادکه 

 هستند ولی در عمل به جهاد اسالمی و آرمانهایش وفادارند.  

 
 

نفری که در نابلس شهید شدند اگر چه عضو فتح بودند   ۳همین  

ولی طبق راهبرد جنبش جهاد اسالمی برای آزادی فلسطین عمل 
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ها به خاطر همین حمله کردند آقای شیخ بسام سعدی کردند.این 

نمایند.  بود،حمایت  شده  دستگیر  اسرائیل  ارتش  بوسیله   که  را 

شده زندان ارتش دشمن شیخ بسام یکی از افرادی است که بزرگ  

صهیونیستی است تا امروز هفت هشت بار زندان رفته است.  او 

ها و نمادهای جنبش روحانی مجاهدی که به عنوان یکی از سمبل

جهاد اسالمی شناخته شده است. سؤال این است که چرا اسرائیل  

می کرد؟  را  العمل  عکس  یا  این  اسرائیل  رهبران  تمام  که  دانید 

بودند   کارنامهنظامی  و هریک  بودند  دارند. یا سیاسی  نظامی  ای 

ای است نه نظامی است و نه سیاسی. اش رسانهآقای لپید کارنامه

االن نزدیک به انتخابات در اسرائیل شبهه در مورد توانایی این فرد 

زیاد است و این درگیری را ایشان انتخاب کرد که انجام بدهد تا 

 توان نظامی خود را نشان دهد.

 
 

فلسطینی هم  و  اسرائیل  محدود هم  که جنگ  داشتند  اصرار  ها 

باشد و این نکته خیلی مهمی است ولی این آقا آمد این جنگ را 

گسترش داد و حمله کرد او در ظاهراعالم کرد که من با حماس 

کاری ندارم ولی عمال رزمندگان اسالم در فلسطین اشغال شده از 

سرائیل موفق شد در این جنگ هم غیر قابل تفکیک هستند البته ا

تعدادی از رهبران جنبش جهاد اسالمی را و  فرماندهان نظامی 

افتاد لذا در  اتفاق  بله این هم  این جنبش را به شهادت برساند. 
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لحاظ  از  که  است  مثبت  عملیات  این  از  ارزیابی  اسرائیل  داخل 

نظرسنجی که در اسرائیل اتفاق افتاده به شدت به نفع لپید بوده 

می  و صحبت  موفقیت  از  صهیونیستی  رژیم  آیا مطبوعات  کنند 

بله، در جنگ شمشیر قدس کل  بود؟  موفق  نبرد  این  در  جهاد 

شد در موشک شلیک می  ۳۶۵جنگیدند روزی  مقاومت با هم می

به   نزدیک  روزی  روز،  سه  در  تنهایی  به  جهاد  جنگ   ۳۰۰این 

دوم موشک شلیک کرده و این نشان دهندۀ اول تواتمندی است  

تواند بهتنهائی در مقابل ارتش مجهز اینکه یک جهاد اسالمی می

 اسرائیل بجنگد وتاب بیاورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای که سیف القدس ایجاد کرد یعنی معادله جهاد موفق شد معادله

موشک در هر    ۳۰۰بازدارندگی را دوباره برقرار بکند نزدیک به  

این خیلی رقم موشک شلیک کرده است و    ۸۵۵روز    ۳روز و در  

باالیی است البته درصدی از موشکها به هدف نخورده،ولی شلیک  

بسیاری از این  موشک ها موفقیت آمیز بوده است به این دلیل 

است که اسرائیل از  مصر خواست که وساطت کند و از »جنبش 

 جهاد اسالمی برای آزادی فلسطین«تقاضای آتش بس نماید.

نواره غزه بوسیله اسرائیل ،مصر و دریا محدود و عمال محاصره شده 

است هرگاه که اسرائیل در تنگنا قرار می گیرد رژیم مصر بعنوان  

میانجی به میان می آید تا  مشگل اسرائیل را حل کند و چون غزه 
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از این  رو   تنها راهش برای تامین حداقل مایحتاجش مصر است 

. بکنند همیشه هم مصر نامردی کرده چه همیشه باید با مصرمدارا

با حماس چه با جهاد بعنوان مثال  تعهد داده مبنی براینکه بسام 

سعدی آزاد می شود اما اسرائیل بعد زده زیر تعهد خود زده و عمل 

از  بود که دست  اسرائیل تعهد کرده  نکرده است در گذشته هم 

 محاصره غزه بردارد ولی به تعهد خود عمل نکرد.

دهد یک امر اال این نقشی که مصر با تبانی اسرائیل انجام میح  

ها فریب خوردند شود گفت که فلسطینینسبتاً طبیعی است نمی

و اشتباه کردند. نه، فلسطینی ها محکوم هستند که با مصر مراعات 

کنند چون از لحاظ جغرافیا تنها گلوگاه غزه در دست مصر است 

در ک نبرد که  این  ارزیابی  اسرائیل میلذا  آن  نفع لیت  به   گوید 

بود وجهاد میاسرائیل موفقیت نفع مردم فلسطین آمیز  به  گوید 

آمیز بود واقعیت این است که  به نظرم من این موفقیت موفقیت

روز اعالم   ۴روز یا    ۳برای مقاومت بوده چرا؟ همین که اسرائیل  

مخفی   العاده کرد و از کل مردم خواست درپناهگاه ها وضعیت فوق

میلیون نفر طبق گزارش تلویزیون اسرائیل به پناهگاه   ۵شوند و  

ها  پناه بردند و در خیابان های شهر های اسرائیل حتی یک پرنده  

 ۴شد یعنی تعطیل کردن اسرائیل برای  و یا یک گربه دیده نمی

هرگونه  گرفت  اسرائیل تصمیم  اینکه  دوم  است  بزرگی  کار  روز، 

ا خبر  و  تصویر  را  انتقال  جهاد  موشکهای  اصابت  های  صحنه  ز 

را  موشک  لذا سقوط حتی یک  است  مهمی  کند مسئله  ممنوع 

نشان ندادند تنها موردی که ازکانال اسرائیل گذشت و نشان دادند 

یک تصویر بود که نشان دادند یک جائی جزئی آسیب دیده است.  

رسانه   این تصویر را اجازه دادند تا تلویزیون اسرائیل نشان دهد بقیه

ها هم به نقل از آن پخش کردند لذا این نبردی که اتفاق افتاد 

علی داد  ولی عکس نشان  بوده  کننده  اسرائیل شروع  اینکه  رغم 

العمل جهاد غافلگیر کننده بوده است. با همه این مالحظات اما 
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رغم همه مسائل خوب عمل کرد خوب توانست جهاد اسالمی علی

به اسرائیل درس تازه ای بدهد و به از خود و فلسطین دفاع کند  

نظرم ارزیابی به نفع مقاومت است. البته  مردم غزه و ارتش اسرائیل  

تا امروز حدود د ه بار با ارتش اسرائیل درگیر شده  ۲۰۰۸از سال 

اند و در هر بار وقتی که اسرائیل در تنگنا قرار می گرفت از مصر 

 درخواست میانجی گری می نمود. 

نزدیک به   ۲۰۰۸اه غزه را در دست دارد تا االن از  مصر هم گلوگ

بس با مصر بوده با بار برقراری آتش    ۱۰بار درگیر شدند هر    ۱۰

هیچمجموعه به  اسرائیل  هم  وقت  هیچ  و  تعهدات  از  از ای  کدام 

تواند یقه مصر را بگیرد تعهدات خود عمل نکرد هیچ کسی هم نمی

بس به شرط د که آتش  االن توافق بر سر چه بود بر سر این بو

آزادی شیخ بسام سعدی و یکی از زندانیان برقرار بشود نماینده 

 مصر آمد جلوی دوربین گفت بله ما تعهد کردیم ولی انجام نشد.

متقی: بتواند   ابراهیم  که  دارد  تداوم  زمانی  من  نظر  از  مقاومت 

انسجام داشته باشد نکته دوم اینکه رویش کارکردی داشته باشد 

تکمیلی« داشته باشد وضعیتی که امروز ما سوم اینکه ماهیت »هم

افغانستان  از  با آن روبرو هستیم این است که در حوزه مقاومت 

ه غربی ها توانستند گرفته تا عراق و تا فلسطین در این سه حوز

انشعاب ایجاد بکنند استراتژی جهان غرب قبالً گفتم در رابطه با 

داخل کشور خودمان هم انشعاب است. بحثی که وجود دارد ما در 

برخی از مواقع در فضای زمین بازی دشمن در داخل کشور قرار 

گیریم زمانی که یک علیه دیگری و او علیه شما و شما علیه می

باش مسئلهدیگری  شود  می  ایجاد  انشعاب  دارد ید  وجود  که  ای 

اللَّهِمسئله   بِحَبْلِ  اعْتَِصُموا  مسئله  وَ  این است  دارد  وجود  که  ای 

است که امام فرمود آقا» من« شیطان است آنچه مهم است مسئله 

تجزیه می را  ما  دارد  ماست غرب  انجام مکتب  دارد  کار  دو  کند 
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شود که کار اول که تجزیه  میدهد ولی زمانی آن دومی انجام  می

 است انجام بشود.

 

 
 

مقام  که  صحبتی  است  بیگانگی  ازخود  است  الیناسیون  کاردوم 

معظم رهبری داشتند خیلی صحبت ظریف و دقیقی بود ایشان در  

ارتباط با حجاب فرمودند حجاب یک قانون اسالم است و یک قانون 

مربوط شریعت است در امر عمومی در حوزه خصوصی هر کسی  

به خودش است و خدا، بعد ایشان فرمودند که برخی از مسئولین 

االن من نگران این هستم که مفهوم حجاب اجباری را بکار بردند 

کنند. نگاه ها تولید میای است که غربیاین حجاب اجباری واژه

بحث وارد  رهبری  معظم  مقام  شده کنید  شناسانه  زمان  های 

قدرت است مسئله سیاست و ضد اندمسئله، مسئله قدرت و ضد  

سیاست است. هدف غرب در فضای فلسطین یک فضای انشعاب 

اسرائیلی کرد  بزرگی  کار  اسالمی  است جهاد  تجزیه  این و  به  ها 

هایی که خاطر که فرماندهاشان را زدند که اندیشه مقاومت را و آن

تر بودند را از صحنه مقاومت حذف کنند و روی این مسئله قوی

ک قرار تأکید  جدید  فضایی  در  دارد  حماس  بعدی  نکته  و  ردند 

گیرد به ویژه دفتر سیاسی حماس و حوزه اطالعاتی حماس و می
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حوزه نظامی حماس وضعیت متفاوت است دفتر سیاسی حماس، 

می   پیدا  دارد  را  مرکز  از  گریز  روند  حماس  سیاسی  دفتر  ولی 

با مرکز   کند که در فضای انسجامکند.مقاومت زمانی معنا پیدا می

قرار داشته باشد وضعیت همبستگی با مرکز قرار داشته باشد و اگر 

پیدا  مقاومت  معنای  دیگر  بگیرد  قرار  مرکز  از  گریز  فضای  در 

کند مقاومت زمانی وجود دارد که دوران همبستگی نهادی و نمی

شرایط   به  مربوط  تاکتیکش  باشد.  داشته  وجود  ایدئولوژیک 

کاری   سلیمانی  باشد  میخودشان  راهبرد که  بود؟  چی  کرد 

جمهوری اسالمی را، بر اساس تاکتیک و فضای اجتماعی و الگوی 

کرد و این خیلی مسئله مهمی کُنش نخبگان هر منطقه تعریف می

است که انسجام را ایجاد کنی بحث مرکز گرایی را به وجود بیاوری 

دیگری ممکن است نگاه مکانیکی داشته باشد به انسجام مکانیکی 

ارگانیک رفک انسجام  با تفکر قاسم سلیمانی که  انسجام  این  کند 

گوییم سیاست یک امر پیوسته  و داشت خیلی تفاوت دارد ما می

مرتبط با هم است .سکه دو چهره دارد و دو تا طرف دارد که هر 

توانی درسیاست یک بُعد را دوش با همدیگر ارتباط دارد تو نمی

ر نظر نگیری سلیمانی تا زمانی درنظر بگیری یک بُعد دیگر را د

ها ی مقاومت که بود این نکته را در نظرداشت که بتواند مجموعه

ها دنبال تجزیه هستند را یکپارچه بکند درراهبردیکپارچه باشندآن

انقالب  تفکرتراز  االنصاف  و  الحق  تفکرسلیمانی  یعنی 

به  مربوط  تفکر  و  بود  آقا  تفکرحضرت  و  امام  وتفکرگفتارحضرت 

حفظ جمع به  مربوط  است  انسجام  به  مربوط  است  گرایی 

 های راهبردی است.  همبستگی

سال   در  اسالمی  جمهوری  ضرورت  یک  برجام  و   ۱۴۰۰مسئله 

است »ضرورت جمهوری اسالمی« یعنی چی؟ یعنی اینکه  ۱۴۰۱

نگاه هم   رهبری،  معظم   مقام    هم  و  خارجه  وزارت  و  دولت  هم 

پرسند ها میشورای عالی امنیت ملی حل موضوع است. اما خیلی
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گویم بله نگاه آن در دوران قبل هم نگاه،حل موضوع بود؟ من می

وقت هم حل موضوع بود، اما با دو رویکرد متفاوت یک نگاه، حل 

ر موضوع بود با رویکرد هراس از غرب اما نگاه اینجا حل موضوع ب

اساس مقاومت و پایداری است.منطق مقاومت و پایداری منطقش 

  .تولید قدرت است 

 

انعطاف از غرب منطق  دارد نگاه هراس  با غرب  پذیری و سازش 

بحثی که رهبری داشتند نرمش قهرمانانه بود. یعنی نرمش قدرت 

آفرین .آن نرمش قهرمانانه است به نظر من نرمش قهرمانانه ادامه 

ه قالبی؟ در این قالب که» تو هم قدرت بساز و قدرت دارد و در چ 

بین نظر حقوق  از  هم  و  بینسازی کن  نهادهای  در  الملل الملل 

ای خاص خودت را داشته باش« بنابراین دیپلماسی وکُنش حرفه

کاری را که ترامپ کرد و بحثی که برای خروج از برجام داشت و 

شب بود و در آنجا    ینجاا]  کرد  امضا فرمان خروج از برجام را رسما  

بود[ اینجا ما برنامه رسانه ای داشتیم من بودم   9صبح بود ساعت  

 صحبت   جمهور  رئیس   هم و آقای حامد موسوی و پس از آن برنامه  

 موسوی   حامد   آقای   به   من   کرد   صحبت   جمهور  رئیس   که   وقتی   کرد

 رئیس   اگر  است  سازش   فرمان  دست  فرمان،   دست   این  گفتم،

میت  خروج  از  بعد  جمهور  دستور  فرا رامپ  فضای  یک  که  داد 

المللی انرژی اتمی در برجامی فرا پادمانی در رابطه با آژانش بین

رابطه با آژانس طرح بشود و غنی سازی افزایش پیدا بکند و تولید 
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فلز اورانیوم در دستور کار قرار بگیرد من تصور می کنم که برخی 

 .دکردناز فرماندهان ما را هم ترور نمی

ترور بنظر من مربوط است به فضایی است که شما ضعیف باشید 

 قدس   نیروی  و  سپاه   که   بود  این   فضا   و ضعیف عمل کنید آن روزها

 یک   شما  بگویند»  را  دفاع  وزارت  و   دهند  قرار  محدودیت  مورد  را

 این   کردید  تولید  که  موشک  یک  کنید می  تولید   موشک

جدید و اخیر انجام   دوره   در  که   کاری   کند« می  خراب   را    مذاکرات

شد این بود که از راهبرد و ابتکار رهبری تبعیت شد این هنر کار 

را  اورانیوم  تغلیض  و  کرد  قدرت  تولید  اول  ایران  نتیجه  در  بود 

افزایش داد این یک نکته اساسی بعد وارد مذاکره شد این تفکر، 

کنند مقام معظم رهبری با ها فکر میتفکر مقاومت است، خیلی

ذاکره مخالف است یا امام با مذاکره مخالف است نه، شما اول م

تولید قدرت بکن و ابتکار عمل را داشته باش بعد برو وارد فضای 

مذاکره شو، زمان امام هم این راهبرد را داشتیم در دوره اخیر هم 

یا  رسمی  باشد  آشکار  ویا  پنهان  تواند  می  دیپلماسی  داشتیم. 

ما همه اینها را داشتیم بنابراین اولین دیپلماسی غیر رسمی باشد و  

این است که تولید قدرت بکنیم و  کاری که ضرورتا وجود دارد 

بود که برخی می این  گفتند چرا کردیم. بحثی که وجود داشت 

کنیم کنید به حق و درست گفتیم، داریم بررسی میمذاکره نمی

نرژی پرونده را پس تولید قدرت در دستور کار قرار گرفت رئیس ا

 فرماندهی   دستور اتمی هم که وزارت دفاع را می شناسد حرمت  

 صالحی   آقای   االنصاف   و   الحق   بگویم   هم  را  این   البته .  داند  می   را

 هر   به   دارد   حق  صنعت   این   گردن  به   و  کشید   زحمت   خیلی   هم 

 به  ما  که  گرفت شکل زمانی  مذاکره شد  انجام قدرت  تولید   ترتیب

گوید به ما اجازه بازرسی درصد رسیدیم االن که می  ۶۰  سازی غنی

تا آن    مسئله   همین  خاطر   به   ببندیم  را  قبلی  دی   ام   پی  بدهید 

 .است
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از   ام دی مال قبل  هایی را دارند که است االن بحث  ۲۰۰۳پی 

می ما مربوط  شد  انجام  پارسال  کار  این  و  فعلی  فضای  به  شود 

افزایش قدرت دادیم به خاطر چی افزایش قدرت دادیم ؟به خاطر 

این بود که افزایش قدرت بدهیم تا در مذاکره دست باال را داشته 

ضع باشیم این یک تاکتیک است هیچ اشکالی هم ندارد بنابراین و

قطع  دنبال  هیچگاه  ما  گذشته  سال  یک  دارد  وجود  که  فعلی 

همکاری نبودیم بنابراین روندی که شکل گرفت روند تولید قدرت 

  .برای مذاکره بود بنابراین مذاکرات به نظر من هیچگاه متوقف نشد

 

بکنند غربی تهدید  بیاورند  فشار  که  بودند  این  دنبال  خیلی  ها 

مسئ مسئله،  چون  راهبرد الحمداهلل  اخیر  دوره  در  بود  ملی  لۀ 

رهبری بخوبی مورد عمل قرار گرفت به نظر بحران اوکراین هم 

نظم  که  فرمودند  اول  روز  از  رهبری  معظم  مقام  بود  گذار  تاثیر 

سال پیش هم   ۱۲جهانی در حال تغییر و دنیا در حال گذار است  

در دیدار با اساتید دانشگاهی و بعدش هم با مجلس خبرگان که 

یدار داشتند بحث مربوط به تحول در نظم جهانی را و تغییر نظم د

جهانی را مطرح کردند. شیب تغییر در نظم جهانی مالیم بود ولی 

نقطه عطف در این تغییر رویارویی روسیه و آمریکا بود این بحران 

منجر به این شد که حواس جهان غرب و ایاالت متحده به جای 

م و جمهوری اسالمی ایران باشد به اینکه فقط متوجه دنیای اسال

سمت دیگر رفت ودرگیری درون تمدنی پیدا کردآن اصطالحی 
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بردند  بکار  جهانی  نظام  موردتغییر  در  رهبری  معظم  مقام  که 

 ۱۲اصطالح »پیچ تاریخی«بود. بکار بردن این اصطالح مربوط به  

سال پیش است. زمانیکه آقای کامران دانشجو وزیر فرهنگ بوددر 

تر در دیدار با ت با اساتید و بعد به صورت مبسوط و دقیقمالقا

مجلس خبرگان مطرح شد درباره مسئلۀ نظم جدید در دانشگاه  

عالی دفاع ملی یک همایش برگزار شد و آقای دکتر والیتی دبیر 

همایش بود من هم دبیر علمی همایش بودم در زمان ریاست آقای 

شد آمریکا قبالً با یک  حسن بیگی و بعد این فرایند علمیپیگیری 

رو بود که آن هم مسئله انقالب اسالمی بود ولی حوزه بحرانی روبه

 .رو استحوزه بحرانی و ژئوپلتیک روبه  ۳امروز آمریکا با  

 

 

شکلنکته یک  که  است  این  دارد  وجود  که  بحران  ای  بندی 

ژئوپلتیکی به وجود آمد این بحران ژئوپلتیکی حاصل همزمانیِ سه 

ای که مربوط به غرب ای است یک بحران منطقهتا بحران منطقه

آسیاست از قبل هم وجود داشته دوم مربوط به اوراسیا و جنگ 

ایوان است ویژگی این اوکراین و سوم مربوط به چین و مسئله ت

 قدرت   ضد   که  است  این  اند  شده  ترکیب  هم   با   که  بحران سه  

 ایجاد  را  آمریکا  قدرت  ضد  محوریت   ها  بحران  این  است  آمریکا

 منظوراز  است   ای خوشه  های بحران  اصطالحاً    سه   این .  است  کرده

 حوزه  در   ایخوشه  هایبحران  این  است  اجتماعی  های بحران  آن
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یش آمده این شرایط به نفع انقالب اسالمی پ  هم   الملل بین  سیاست

امسال  اردیبهشت  از  که  آمد  وجود  به  فضایی  نتیجه  در  شد 

دیگر  موجود  وضعیت  در  که  بودند  فکر  این  در  ها  آمریکائی 

توانیم قدرت جمهور اسالمی ایران را نادیده بگیریم بلکه باید نمی

هم کسینجر دارد او در   هایییک بحث  .با ایران به نوعی کار کنیم

گفت من امیدوارم که رهبران سیاسی موجود آمریکا بحث اخیرش  

ویژگی بکنند  حکمرانی  نیکسون  بوده؟ مثل  چی  نیکسون  های 

ویژگی نیکسون این بود که به موازنه قدرت توجه داشت با چین 

درگیر بود ولی چون خواست اتحاد شوروی را کنترل بکند درمیان 

شعاب ایجاد کرد اصلی که کسینجر و نیکسون شوروی و چین ان

دارند و از بیسمارک الهام گرفته اند و کسینجر در آن کتاب پایان 

نامه دکتراش به نام» جهان اعاده شده«مطرح کرده است. چگونه 

سنت بدهد  ارتقا  را  آلمان  توانست  واقع  بیسمارک  سیاست  های 

کا مطرح کرد و بینانه آلمانی را آورد در دیپلماسی راهبردی آمری

ها به این نتیجه رسیدند ای که وجود دارد این است که ایننکته

می نه  را  ایران  میکه  نه  و  ببرند  بین  از  صحنه توانند  از  توانند 

بیایند  کنار  ایران  با  باید  پس  کنند  حذف  الملل  بین  سیاست 

ها اتحاد اروپا سیاست آمریکا کنار آمدن با ایران شد خود آمریکایی

ال کردند ولی هنوز تفکرمان مسئله نوع رابطه با آمریکاست را فع

جوری به آمریکا ببرید اینکه شما به اروپائی ها گفتیم پیام ما را این

نوشتید مورد قبول ما نیست شما یک میانجی هستی شما یک 

تسهیل کننده هستی ولی اروپا هم روسیه را با خودش همراه کرد 

ی به وجود آمد که طرح اتحادیه و هم چین را و در نتیجه وضعیت

اروپا محور اصلی مذاکرات شد بر اساس طرح اتحادیه اروپا یک:  

پذیرش ایران است دو: تضعیف نفوذ منطقه ای ایران است هراس 

.یک  باشد  است  آمریکائی ها ممکن  از  بیش  ایران  از  ها  اروپائی 

 ای داشته باشد و موازنه آمریکائی می گفت اگر ایران سالح هسته

منطقه نظم  موقع میدر  آن  ایران  بیاید  به وجود  بازیگر ای  شود 

پرداز اروپایی پیدا نشد که سازنده نظم منطقه ای جدید.یک نظریه
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می چون  چرا  باشد  داشته  رویکردی  ایران  چنین  به  ما  گویند 

سازیش را هم دارد تر هستیم ، ایران موشکش را دارد غنینزدیک 

ها دشمن دیرینه ش را هم دارد ما اروپاییاقابلیتش را هم دارد اراده

ای هستیم که تضادهای اولیۀ مسلمانان با جهان غرب بوده این 

بحث  ترتیب  هر  به  بگیرد  هم شکل  ما  علیه  است  ممکن  انگاره 

اصلی جوزپ بورل این است که جلوی غنی سازی ایران را بگیرد  

این و دانش هسته ای ایران را محدود کند سؤالی که وجود دارد  

است که خوب سانتریفیوژها را چه باید کرد؟ ما االن سانتریفیوژها 

 را داریم چه باید کرد؟   ۶ی نسل  

 

 

 

 

 

 

میآمریکایی میها  باال  دست  اول  مذاکرات  در  که  گیرند دانید 

گفتند سانتریفیوژها باید منهدم بشوند مقام معظم رهبری گفتند 

سانتریفیوژهای نسل جدید حفظ بشود اما این انعطاف وجود دارد 

امروز  بشود  خارج  استندبای  وضعیت  از  و  بشود  حفظ  که 

نسل   می  ۶سانتریفیوژهای  و  شده  حفظ  ایران ما  در  بایست 

خود  با  رابطه  در  دارد  وجود  که  دیگری  نکته  شود  نگهداری 

های برجامی مذاکرات است مسئله این است که طبق برجام بحث

ما نباید اورانیوم بیشتر از سه و شصت و دو درصد داشته باشیم 

به باالی   اورانیوم را  اینکه   ۵االن ما  درصد رسانیدیم نکته دیگر 

درصد و   ۶۰ه داریم را هم افزایش دادیم به  درصدی ک  ۲۰ذخایر  

درصد اضافی هم قرار است ببریم به روسیه من اعتمادی به   ۲۰
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ندارم.روسروس اعتمادی به هیچ کشوردیگری  ندارم چون  ها ها 

ها را به شما ها از برجام خارج شدند ما اینگفتند اگر آمریکایی

یا نه، این را داشته   ها این کار را بکنند دهیم ولی اینکه آیا روسمی

باشید ولی در عین حال ما دو راه بیشتر نداریم یا باید مثل زمان 

کردیم یا باید مثل وضعیت فعلی کانتکس آقای روحانی اکسید می

دادیم این وضعیت از اکسید کردن به نظر من بهتر دیگری قرار می

 ۳بهرحال سانتریفیوژها را حفظ کردیم و اسمبل کردنش    .است

هایی که وجود دارد این است که کشد بنابراین بحثطول میماه  

قوی خیلی  را  مذاکرات  این  میمن  و تر  قبلی  مذاکرات  از  دانم 

قوی گرفته چون  که شکل  کمتر توافقی  گریزش  امکان  است  تر 

نمی نمیاست  ندارد  گریز  امکان  ایجاد  گویم  بازدارندگی  گویم 

ها کمتر است نکته ییکند به هیچ وجه ولی امکان گریز آمریکامی

هایی است که باید به دیگری که وجود دارد بحث مربوط به پول

تواند در آنها شرکت بکند هایی که ایران میایران بدهند و پروژه

هنوز مذاکرات به نقطه نهایی نرسیده است. مقام معظم رهبری 

این بحث را داشتند که راستی آزمایی در مقابل راستی آزمایی. 

بیا را راستیشما  ما  پرداخت   یید تأسیسات  ما هم  آزمایی کنید 

کنیم اگر پرداخت راستی آزمایی نشود شما را راستی آزمایی می

دهیم من االن اطالع ندارم که تقدم و ما این اقدامات را انجام نمی

هایی که وجود داشته تأخرش در چه قالبی هست ولی یکی از بحث

آزمائی راستی  به  مربوط  بحث  کمدی   همین  یک   . است  بوده 

می  اجرا  را  آن  آمریکایی  رگۀ  دو  یک  ما  که  هست  استندآپ 

 .پوشت دورگه استکند.یک سیاه

ها هستند. در دانشکده خودما ها عموماً نقد کنندۀ آمریکاییدو رگه

سرخ مادرش  که  هست  نفر  هم یک  پدرش  و  آمریکایی  پوست 

ت به آمریکا مکزیکی است واین فرد به شدت رویکرد انتقادی انسب

سال پیش این دانشجو با من کالس دکترا داشت هنوز هم ۷دارد،  

ها دانشجوی من است گفتم آقا چه نگاهی در رابطه با آمریکایی
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داری و اینکهنسبت به توافق پای بند باشند خدا شاهد است گفت 

بار توافق داشتند همین که   ۴۰۰ها  پوستها با سرخآقا آمریکایی

شت زیر توافق زدند و این منطق کارآمریکائی خرشان از پل گذ

نمی مگر  ما  آنهاست  است  افراد  موجود  وضع  مالک  ها گوییم 

بر اساس هر معادله می گویند مالک معادله موجود قدرت است 

قدرتآمریکائی ها موضع خاصی پیدا می کنند. بنابراین در فضای 

 .کنیم  دفاع  ایران  مردم  حقوق  از موجود ما سعی کردیم  

 شود؟ های ما مشمول غرامت هم میاین طلب  زاده:احمد کاظم 

 .نه غرامتی در کار نیست   ابراهیم متقی:

 

 

آنچه در مورد برجام بعنوان یک مسئله اساسی و     حسین رویوران: 

حیاتی می توان گفت مسئله راستی آزمائی تعهدات غربی هاست 

این  به غرب پاسخ مثبت دهیم مسئله  این نیست که ما  مسئله 

یا  کنیم  توقیت  را  نیاز  مورد  های  ضمانت  چگونه  که  است 

یک   ها بدهیم و این را به عنوانپیشنهادی در ارتباط با ضمانت

میان  انتخابات  از  بعد  توافق  است  بکنند.قرار  قبول  باید  پیوست 

ماه دیگر   ۶ای آمریکا مورد پیگیری قرار گیرد ولی از حاال تا  دوره

مرحله به مرحله بدهی هائی که غرب به ایران دارد باید پرداخت 
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باید  شود درفاز یک مواردی اجرا خواهد شد حاال مواردی را ما 

موا و  بکنیم  آناجرا  را  بحث ردی  مهم  بکنندبحث  اجرا  باید  ها 

 . راستی آزمایی متقابل است  

این نکته را چندین بار مقام معظم رهبری تأکید    علی اکبر اشعری:

های شما هم بود که در هر حرکت سیاسی کرده بودند و در صحبت

میبین قدرت  سایه  در  کنیم المللی  دفاع  خود  حقوق  از  توانیم 

پیش  را  کار  قدرت  موضع  از  که  است  همین  در  هم  ها  تفاوت 

اریم چیست آیا بریم یانه بنظر شما  مؤلفه قدرتی که ما االن دمی

 قدرت نرم است آیا قدرت سخت است ویا هر دو است؟ 

سال پیش همراه اساتید دانشگاه خدمت  مقام   ۴  ابراهیم متقی:

بود که چالش  این  بحثی که من داشتم  رهبری رسیدیم  معظم 

کنوانسیون حوزه  در  که  است  این  ما  اصلی  مشکل  و  ها، اصلی 

ها از داری ضعیف هستیم آنالمللی ما مقهای بینها رژیمپروتکل

شوند قدرت سازی باید متوازن باشد هم قدرت همین مدار وارد می

 افزاری نیاز است. افزاری و هم نرمسازی سخت

قدرت نرم است قدرت   بحثی که وجود داشت ضعف ما در حوزه

کشورهایی  در  هوشمند  قدرت  باشد  هوشمند  قدرت  باید  امروز 

تر ها آهستهد ممکن است حرکترسناستکه به دوران پختگی می

بُعدی ولی چند  نفر میباشد  یک  همان طور که  است  خواهد تر 

گوییم اول چهارچوب نظری را تعریف کن پایان نامه بنویسد ما می

و بعد روش تحقیق را انتخاب کن و سپس به جمع آوری داده ها 

قوف ها وو تحلیل آنها بپردازدر حوزه بین الملل نیز باید به پروتکل

هایی که ممکن است با آنها مواجه شویم را داشته باشیم و آسیب

افزار و افزار مسئله پیوند حوزه سختبررسی کنیم در حوزه سخت

قدرت نرم به  رسیدن  و  قدرت  و ساخت  پاور،  یعنی ساخت  افزار 

هوشمند بسیار مهم است من تصور می کنم مقام معظم رهبری 
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 .نیز به همین راهبرد توجه  دارند

از یک زاویه دیگر هم می توان نگاه کرد شکی   محمد حسن زورق:

نیست که غرب دوست ندارد ما مجهز به تجهیزات پیشرفته باشیم 

خواهد خواهیم ولی غرب نمیحاال سالح اتمی که خودمان هم نمی

یک کشور انقالبی مجهز به قدرت سخت و قدرت نرم و در نتیجه 

هوشمند   و  ترکیبی  قدرت  به  اصوال مجهز  غرب  نگرانی  شود. 

ای و پیشرفت علمی یک کشور مستقل است مشکل دانش هسته

ای در مقابل غرب که بزرگترین ای نیست. سالح هستهسالح هسته

یک  که  گیرم  ندارد.  کاربردی  هیچ  دارد  را  اتمی  های  زرادخانه 

سومی   غربی  ۱۰کشور جهان  بسازد  هم  اتمی  بمب  ها صدها  تا 

ای که با آنها می توانند حیات را بروی اندازهبمب اتمی دارند به  

بخورند ولی .گیرم که یکی  نابود کنند  را  تا    ۱۰۰کل کره زمین 

 زنند. می

 
 

خواهیم داشته باشیم فتوای مقام معظم سالح اتمی البته ما نمی

رهبری تحریم سالح هسته ای است ولی بر فرض هم داشته باشیم، 

هسته سالح  که  اثری  تنهای  ندارد  ما  برای  نظامی  ای کاربرد 

تواند داشته باشد تأثیر روانی آن روی رژیم های سرکوبگر و می
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کنند حساب کار خودشان را میها  غربگرا در منطقه  است و این

وجود  و  اسالمی  انقالب  ذات  سر  ایران  با  غرب  اصلی  مسئله 

 دموکراسی آزادیخواهی و انگیزه اسالمی در ایران است.

االن پاکستان اسلحه اتمی دارد هندوستان هم اسلحه اتمی دارد   

ها هم به اصطالح با اسرائیل سر شاخ نیستند بنابراین هر دوی آن

بغربی هم ها  کمک  آنها  به  بلکه  ندارند  مخالفتی  تنها  نه  آنها  ا 

ها برجام یک تاکتیک است کنم برای غربیکنند من فکر میمی

ولی استراتژی نیست اقدام ایران در مذاکرات برجام اگر استراتژیک  

رود ایران هم باید بداند که این مذاکرات باشد کاله سر ایران می

آورد هیچ چیزی برای ایران نمیتاکتیک است نه استراتژی برجام 

کار   - اگر تمام تاسیسات اتمی خود را بار بزنیم و به غرب بفرستیم

پس از آن باز غربی ها یک   -اشتباهی که در لیبی و اوکراین شد

بهانه  دیگری برای حمله به ما می تراشند و  مطح می کنند و به 

 دهند. یک جای دیگر گیر می

 

 
 

ه اسرائیل بعنوان بزرگترین پادگان نظامی غرب این است ک  مسئله

غرب در منطقه باشد آنها می دانند که اگر امروز سقوط اسرائیل  

را قبول کنند و براساس طرح ایران در فلسطین انتخاباتی بشود و 

های بومی در های مهاجر به خانه هایشان برگردند و یهودییهودی

ن برقرار شود فردا فلسطین بمانند و دموکراسی و آزادی در فلسطی
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باید همین روند درآمریکا اجرا شود و سپس در کانادا و بعد در 

 استرالیا و  این رشته سر دراز دارد.  

در استرالیا هم غربی ها همین وضع را دارند در نیوزلند هم همین 

ها را از بین بردند  و بجای آنها وضع را دارند هر جا رفتند بومی

وانند سر اسرائیل کوتاه بیایند بنابراین در تها نمیساکن شدند این

 مورد برجام مخالف مذاکرات نباید بود ولی به آن امید راهبردی 

مذاکرات  دستاورد  تنها  که  بدانیم  باید  یعنی  داشت  توان  نمی 

تواند برای ما ایجاد فضای زمانی باشد و برای ما فرصت بیاورد می

ما که در غرب بلوکه   و تا آنجا که  می توانیم باید بکوشیم ثروت

شده است را مرحله به مرحله آزاد کنیم اما این طور نیست که این 

مذاکرات بتواند تمام مشگالتی که غرب با ایران بعنوان یک کشور  

 مستقل و آزاد دارد را حل کنیم اگر به برجام در سطح تاکتیک 

اگر به آن در سطح  اید ولی  انجام داده  توجه کنید کار درستی 

 تژیک امید داشته باشیم اشتباه کرده ایم .استرا

 
 

لوحی در سطح استراتژیک وارد مذاکرات برجام شدن کمال ساده

وجه به نتیجه است. این تیم فعلی باید بداند که مذاکرات به هیچ

رسد. مسئله غرب مسئله استراتژیک و دراز مدت برای ایران نمی

و  است  استراتژی  یک   بعنوان  اشغالگری  از  حمایت  و  اسرائیل 
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مسئله ما مسئله یمن است مسئله لبنان و حزب اهلل است لقمه ای 

 که غرب در خاورمیانه برداشته برای او استخوان در گلو شده است. 

لقمه را فرو بدهد ولی اشتباه می کند بهتر است از می خواهد این  

خوردن این لقمه  بزرگ صرف نظر کند همان طور که شوروی از  

خوردن افغانستان صرف نظر کرد و توانست جلوی ضررهای بیشتر 

 را برای منافع خود بگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما  وقتی دست طرح حریف را خوانده اید فریب نمی خورید اما 

وقتی که حریف را  باور کنید و فکر کنید می خواهد تمام مسائل 

را حل کند اینجاست که سر شما کاله می رود.مسئله دیگر این 

است که خوب متن مذاکرات را رسما در کشور اعالم  کنند که 

می چیزی  چه  که  بدانند  مردم  همه همه  و  بشود  امضاء  خواهد 

یک متنی امضاء بشود و   طور نشود که کارشناسان نظر بدهند  این

بعد وزیر خارجه بگوید من این قسمتش را نخوانده بودم باالخره 

وقتی که یک پیمان مهم دارد امضاء می شود همه باید بدانند که 

چه  چیزی امضا می شود و چه امتیازی داده می شود ویا گرفته 

 می شود.

اکبر اشعری:  ایران بحث ایجاد    علی  با  یکی از وجوه جنگ غرب 

تفرقه هست بویژه می خواهند که بین نیروهای انقالب تفرقه ایجاد 

بکنند و یک عناصری هم هستند که انگیزه دارند و منتظر هستند 
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رسد که افشای گسترده این نوع متون برای این کار، به نظرم می

هد ، باید این مسئله  د ها میفرصت جنگ روانی در جامعه را به این

را هم مراعات کرد.وگرنه نه من اصل شفافیت موافق هستم منتها 

خواهم بگویم که اینکه چه زمانی ما اطالعات را به کی و در می

ای قرار بدهیم این یک نکته خیلی مهمی در مدیریت چه مرحله

 اجتماعی است. 

رویوران: درگیر   حسین  ژئوپلتیک  حوزه  سه   در  امروز   غرب 

است:خاورمیانه و انقالب اسالمی،اوراسیا و اوکراین و چین وحدت 

است شده  شکننده  حدی  تا  آمریکا  و  تنگناهای . اروپا  دربحث 

آسان غرب،  و ژئوپلتیک  اسالمی  مقاومت  محور  بحث  آنها  ترین 

ایران است غرب با روسیه و با چین نمی تواند مسائل خود را به  

امل است اینجا تضادها کامل سرعت حل کند یعنی آنجا تضادها ک

بگذرد  زمان  هرچی  یعنی  نیست  غرب  نفع  به  هم  زمان  نیست 

مشگالت غرب بیشتر می شود توان آمریکا در بازسازی خودش در 

ابعاد مختلف محدود است به دلیل شرایط جهانی به دلیل رشد 

که  دلیل رکودی  به  و  های غرب  زیاده خواهی  از  آگاهی جهان 

له بحران انرژی مجموعه شرایط به  گونه  کشورهای غربی و مسئ

ایست که  ایجاب می کند غرب در مذاکره با ایران به حقوق ایران 

خود  استعماری  های  خواهی  زیاده  از  دست  و  گذاشته  احترام 

بردارد. غرب می داند که  شرایط در قرن بیست و یکم با فرون 

 نوزده و بیست تفاوت کرده است.

از بنظر می رسد  در صورت    یکه مذاکرات پیش برود و مقداری 

پول  ایران آزادئ شود ما باید متوجه باشیم که دچار آزمون و خطا 

می تکرار  دارد  هم  االن  رویه  این  ببینید  دوره  نشویم  در  شود 

ها درآمد و تورم نژاد پول کالنی آمد بعد به صورت یارانهاحمدی

دد بهتر است ایجاد شد االن اگر بناست پول ایران به کشور برگر
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حقوق  وعده  اینکه  نه  شود  مصرف  زا  اشتغال  و  مادر  صنایع  در 

شود ها برود باال و تورم باز دوباره بیشتر میبدهید قبل از آن قیمت

حل مسائل بین گفتیم راهمشکل کشور ما همین است االن ما می

ای است و اقتصاد در کنار سیاست باشد و سیاست در کنار رشته

شد ببینید مشکالت ما االن چی هست؟ ما االن در مسائل دیگر با

دهید در اقتصاد مشکل تورم داریم شما وقتی این وعده ها را می

دامن می تورم  به  دارید  مورد واقع  در  قبال  اشتباهی  همان  زنید 

 حقوق کارگران شد و موجب افزایش تورم شد. 

 

 

 

 

 

 




