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 ایران جىگ: هبس ریچبرد

 کىد می قدرتمىدتر را

 در ّبس یچبردر کیهان:

 هذػی وِ وبتي سٌبتَر پبسخ

 ثب جٌگ در آهریىب» ثَد شذُ

 دٍ ثب فمظ ٍ سرػت ثِ ایراى

: ًَشت ،«شَد هی پیرٍز ضرثِ

 ثب جٌگ وبتي، ًظر ثرخالف

 ًِ. ًیست سریغ ٍ آسبى ایراى

 در را ایراى تَاى ًوی تٌْب

 سرػت ثِ ًظبهی جٌگ

 در را ایراى ثلىِ داد شىست

 اٍ .وٌذ هی تمَیت هٌغمِ

 در تٌْب ًِ ایراى: افسایذ هی

 حَزُ در ثلىِ ًظبهی حَزُ

. دارد لذرت ّن سبیجری

 لیوت افسایش هَجت جٌگ

 ثرخالف ٍ شَد هی جْبًی

 اسالهی جوَْری هب، تصَر

 خَاّذ تمَیت را ایراى

 ثرهر، ایبى حبل ّویي در.ورد

 در ّن آهریىبیی تحلیلگر

 وبتي، تَئیت ثِ ٍاوٌش

 اقػر ٍ افغبًستبى: »ًَشت

 .«رسبًٌذ هی سالم
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 اقتصبدی سئولیهم در بىیبدی تغییر ایجبد
 اًىبر را ٍالؼیت ایي تَاى ًوی ٍلی ًیست زیرثٌب التصبد اسالهی، ًظبم یه در :جمهوری اسالمی

 هردهی پشتَاًِ از ثرخَرداری ٍ دشوي ثراثر در همبٍهت پیشرفت، سبزی زهیٌِ در هْوی سْن وِ ورد
 هبًغ ٍ ثگیرد جذی را صبدالت هَضَع ثبیذ اسالهی جوَْری ًظبم ٍالؼیت، ّویي ثِ ثبتَجِ .دارد ًظبم

 التصبد هَضَع دّذ هی ًشبى هب جبهؼِ اهرٍز ٍضؼیت هتبسفبًِ .شَد ثحراى یه ثِ آى شذى تجذیل
 ٍالؼیت ایي صحیح درن ثرای .است هرج ٍ ّرج گرفتبر ٍ شذُ رّب ای ثگًَِ ٍ ًشذُ گرفتِ جذی
 را آًْب ّوِ ٍ دارًذ ٍوبرسر هردم رٍزهرُ زًذگی ثب وِ ًىبتی است، وبفی ًىتِ چٌذ ثِ تَجِ تلخ،
 .وٌٌذ هی لوس

 دادًذ اعویٌبى هردم ثِ هسئَلیي از تؼذادی رٍز ّر رهضبى، هجبرن هبُ از لجل ّفتِ سِ از ایٌىِ ثب -1
 هَجَد اًجبرّب در وبفی اًذازُ ثِ چیس ّوِ ٍ شذ ًخَاٌّذ گراًی دچبر رهضبى هبُ ثِ هرثَط ارزاق وِ

 ًیوِ آستبًِ در وِ اهرٍز تب ٍ گرفتٌذ لرار گراًی چٌجرُ در رهضبى هبُ در هَردًیبز ٍیژُ الالم است،
 است درست ایي. است ًشذُ ایجبد الالم ایي لیوت وبّش جْت در تغییری ّیچ دارین لرار هبُ ایي
 ثیي الالم ایي ایٌحبل ثب ٍلی ًذارین، ووجَدی ثبثت ایي از ٍ دارد ٍجَد وشَر در شىر ٍ خرهب هثالً وِ
 .شًَذ هی فرٍختِ هردم ثِ ٍالؼی لیوت ثراثر 5 تب 3
 آًچِ ٍلی ّستٌذ غیرضرٍری خریذّبی حرص دچبر هردم از ای ػذُ وِ است درست ایي -2

 ًظبرتی ٍ التصبدی هسئَلیي ثِ هردم اػتوبد جلت وٌذ، وي ریشِ یب دّذ وبّش را حرص ایي تَاًذ هی
 .است

 ثب لبعغ ثرخَرد ثرای هسئَلیي در الزم ارادُ فمذاى وِ گرفت ًبدیذُ را تلخ ٍالؼیت ایي ًجبیذ ٍلی -3
 را زهیٌِ ّب دستگبُ ثؼضی در فبسذ ػٌبصر ٍجَد هتبسفبًِ ٍ ًظبرت در پشتی الن حروت اخاللگراى،

 .یبثذ هی استورار ایٌگًَِ التصبدی فسبد ٍ وٌذ هی آهبدُ اخاللگراى ثرای
 ٍیژُ ثِ اجرائی سغَح بالتریيث در ػویك ٍ گستردُ پبالیش یه ثِ دٍلت وِ ورد ًجبیذ تردیذ -4

 ّبی دستگبُ در وِ فسبد ٍ سَءاستفبدُ وبری، ون تخلف، ایٌْوِ ثب. دارد هجرم ًیبز التصبدی هسئَلیي
 ًبوبرآهذی اثجبت ثرای هذروی ٍ سٌذ چِ هٌتظر جوَْر رئیس آلبی شَد، هی دیذُ ًظبرتی ٍ التصبدی

 ثذّذ اداهِ خَد وبر ثِ التصبدی هسئَلیي ایي ثب وًٌَی هستمر دٍلت اگر لغؼبً است؟ التصبدی ٍزرای
 فرصت وِ وًٌَی دٍلت از ثبلیوبًذُ سبل دٍ از ثیش فرصت. شذ ًخَاٌّذ حل التصبدی هشىالت

 ٍ ای ریشِ تغییرات ایجبد ثب تَاى هی فرصت ایي از. شَد تلف ّب ًبوبرآهذی ایي ثب ًجبیذ ًیست ووی
 وِ را دشوي ًمشِ ٍ ورد جلت را هردم اػتوبد داد، بهبىسرٍس التصبد ثِ التصبدی، هسئَلیي در ثٌیبدی

 .ورد آة ثر ًمش ثسًذ، ضرثِ هب ثِ التصبدی حرثِ ثب است صذد در
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 یمه جىگ در وویه فصلی
 

 پایٍاٜ در ٔٛفمی عّٕیات ٚ وردٜ ٔعرفی «پٟپادی ساَ» عٙٛاٖ تٝ را خٛد ٔیالدی خاری ساَ ٔثارزٜ وٝ یٕٗ ارتص خراساٖ:

 حّٕٝ از پیص.لراردٞذ ٞذف را آرأىٛ ضروت تٝ ٔتعّك ٘فتی تاسیسات تٛا٘ست است، داضتٝ ٞا سعٛدی اِعٙذ ٘ظأی

 ٞای ٔیذاٖ در خًٙ عرتستاٖ، ارتص تراتر در ٞا یٕٙی ٔیذا٘ی ٘ثرد راٞثرد عرتستاٖ، ٘فتی تاسیسات تٝ یٕٙی پٟپادٞای

 ٚ وٙذ تٟذیذ را اتٛظثی ٚ ریاض ضٟر تار چٙذ ستتٛا٘ وٝ ٔٛضٛعی. تٛد تاوتیىی ٚ راٞثردی ٞای ٔٛضه از استفادٜ ٚ ٘إٞٛار

 دستاٚردٞای ٘دراٖ ٚ عسیر استاٖ دٚ در آسا ترق حّٕٝ ٚ ٘فٛر راٞثرد اِثتٝ. ورد عُٕ ٔٛفك ٞا ٌیری ٞذف در تاحذٚدی

 ٘فتی تاسیسات تٝ ٘ظأی حّٕٝ أا. ورد عثٛر دستاٚردٞا ایٗ ٔٛلعیت تٝ تٛخٝ تذٖٚ آٖ وٙار از تٛاٖ ٕ٘ی ٚ داضت ٟٕٔی

 : دارد ٚیژٜ إٞیت ٔٙظر چٙذ از عرتستاٖ

 عّٕیات ا٘داْ ٚ عرتستاٖ ویّٛٔتری ۱011 عٕك تٝ پٟپادٞا ایٗ ٞذایت. ضذ ا٘داْ ا٘تحاری پٟپادٞایی تٛسظ عّٕیات ایٗ -۱

 اخیر ٘ثرد ساَ چٟار عَٛ در وٝ است ٞایی یٕٙی تٛسظ ریاض ارتص پذافٙذی وٛر ٘ماط ضٙاسایی از حاوی آٔیس، ٔٛفمیت

 حروت فٙاٚری ایٗ آٚردٖ دست تٝ.  دار٘ذ لرار دریایی ٚ ٞٛایی زٔیٙی، ٔحاصرٜ در ٚ ٘ذاضتٙذ خٛد از خارج تا ارتثاعی ٞیچ

 . است خًٙ سر٘ٛضت تغییر ترای... ا ا٘صار خذی

 در ٔستمر ٞای وٗ ضیریٗ آب از پس وطٛر ایٗ حساس ٚ ٟٔٓ زیرساخت تٟٙا عرتستاٖ ٘فتی تاسیسات ٘طٛد فرأٛش -0 

 زدٖ از تر ٟٔٓ ٔراتة تٝ خساراتی تٛا٘ذ ٔی تاسیسات از یه ٞر ٌرفتٗ لرار ٞذف. است عرتستاٖ خسیرٜ ضثٝ ٗسرزٔی

 دیذٖ آسیة ٚ وردٜ خٛش دَ تاسیسات ٕٞیٗ تٝ عرتستاٖ ٚالع تٝ. تاضذ داضتٝ سعٛدی پادضاٞی واخ حتی یا خذٜ یا ریاض

 .سازد اخٝٔٛ اساسی چاِطی تا را عرتستاٖ التصاد ٚ صٙعت تٛا٘ذ ٔی آٖ

 از حٕایت را خٛد ٔأٛریت تارٞا ٔٙغمٝ در ٔستمر آٔریىایی ٘اٚٞای وٝ ضذ ا٘داْ ضرایغی در حّٕٝ ایٗ سٛیی از -۳ 

 در ٚالع در ٚ ٘ذاد٘ذ حضٛر ایٗ تٝ إٞیتی ٞا یٕٙی وٝ داد ٘طاٖ حّٕٝ. ورد٘ذ اعالْ فارس خّیح حاضیٝ ٔتحذاٖ ٚ عرتستاٖ

 ٞطذار پیاْ یه عّٕیات ایٗ صٛرت تذیٗ. ٘ذار٘ذ یٕٗ در درٌیری تٝ رغثتی ٚ چٙذاٖ ایُتٕ ٞٓ ٞا آٔریىایی ٘ظأی، ٔعادالت

 . ٞستٙذ عرتستاٖ از حٕایت ٔذعی ٘ٛعی تٝ ٚ حاضر٘ذ ٔٙغمٝ در وٝ است آٔریىایی ٘اٚٞای ترای

 در را وطٛر ایٗ استراتژیه تٙذر سٝ یٕٗ ارتص ٚ... ا ا٘صار. دارد ای ٚیژٜ إٞیت وٝ ضذ ٔٙتطر خثری اخیر چٙذرٚز در-۴ 

 آسیة ٔردْ دست تٝ ریاض تٟا٘ٝ تذٖٚ ُّٔ سازٔاٖ ا٘سا٘ی ٞای وٕه تا ورد٘ذ تخّیٝ رٚز سٝ ٔذت تٝ یٕٗ ٔردْ از حٕایت

... ا ا٘صار داد، خٛاب ٔحاصرٜ وٝ تٛد ای ٌٛ٘ٝ تٝ خرٚج ایٗ ترای عرتستاٖ تثّیغات وٝ ضرایغی چٙیٗ در. ترسذ ٔٙغمٝ دیذٜ

 در تسري عّٕیات ایٗ آٖ، وٙار در. وٙذ سازی پان را استراتژیىی ٔٙغمٝ تٛا٘ست ٚ زد ٟٕٔی عّٕیات تٝ دست یٕٗ ضرق در

 .ساخت خٙثی را ٞا سعٛدی تثّیغات ٘ٛعی تٝ ٚ داضت... ا ا٘صار أٙیتی تاالی لذرت از حىایت عّٕیات دٚ ٞر .ضذ ا٘داْ عٕك
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 شود ومی جىگی

 ًَضتِ جٌگی ایشاى، ًضدیک آتیِ دس ٘ٛ: صثح

 دس ّب آهشیکبیی ّبی پَست ٍ ّبست ًضٍل ٍ ًُطذ

 دادى چبک یقِ الجتِ ٍ) گزضتِ سٍص سِ دٍ،

 ثش است تبییذی هُْش ،(سٍصّب ایي دس ّب سؼَدی

 یک اص کوتش دس ٍقتی کِ است طجیؼی. آى

 اص ثخطی تَسط سؼَدی ًفتی هٌبثغ ّفتِ،

 ّوِ ثش گشفت، قشاس تْذیذ هَسد هقبٍهت هحَس

 چِ ایشاى، ثب گیشضذىدس کِ ضذُ سٍضي ّب طشف

 داضت؛ خَاّذ دًجبل ثِ خطشًبکی ّبی ّضیٌِ

 ایشاى، کِ ًیست هؼٌب ثذاى ّب ایي ّوِ الجتِ

. کٌذ هضبػف سا خَد اهٌیتی ٍ دفبػی تَاى

 کِ ًیست هجٌب ایي ثش «ضَد ًوی جٌگ» ایٌکِ

 کسی اگش ٍ ًذاسد ٍجَد ًیض جٌگ اص تشسی

 کشدًص هٌکَة تب ضَد هشتکت خطبیی چٌیي

 آسایص سسذ هی ًظش ثِ اکٌَى. سٍین هی یصپ ثِ

 ٍ است گیشی ضکل حبل دس هٌطقِ دس ای تبصُ

 کبس پبیبى سؼَدی،-اسشائیلی هحَس تضؼیف ثب

 دٍس چٌذاى ًیض غشثی جٌَة آسیبی دس آهشیکب

 اختالفبت ثبصکشدى سش کٌبس دس هْن ایي. ًیست

 ٍ آهشیکبست سطین حبکوِ ّیبت داخلی

 ٍ آلوبى ٍ اسپبًیب هقطؼی ّبی سشکطی

 ایي آفشیقب؛ ضوبل دس ضذاهپشیبلیستی ضؼبسّبی

 کِ اسالهی جوَْسی ثشای طالیی فشصتی یؼٌی

 اقتصبد دس ػول اثتکبس ٍ دسٍى سبخت تقَیت ثب

 ٍضؼیتی ٍ دادُ استقب سا اش هلی اػتجبس هقبٍهتی،

 .کٌذ ایجبد هٌطقِ دس پبیذاس
 

 (3)قرآن مدار بر مببرزه / سیبسی تحلیل زشآمو
 تفسیری ًکات تیاى صرفا ای، خاهٌِ اهلل آیت ترای کِ است ٍاضح

 ترای هثارزُ در را خَد کار اساس اتتذا، ّواى از کِ اٍ. ًذاشت هَضَعیت
 ترای داًست هی طریقی را قرآى تفسیر تَد، ًْادُ تٌا اسالهی حکَهت تحقق

 اًتخاب را آیاتی ٍ ّا سَرُ علت، ّویي تِ. اسیسی ٍ اجتواعی هضاهیي تیاى
 ی هثارزُ" ٍ "جاهعِ تر دیي شذى حاکن لسٍم" ی درتارُ آى، در کِ کرد هی

 خشن هَجة قذر آى جلسات ایي ّویي، ترای. تَد شذُ تصریح "طاغَت تا
 فردی عٌَاى تِ ایشاى از ساٍاک، اسٌاد در کِ شذ پْلَی رشین عصثاًیت ٍ
 تردُ ًام "گردد طرد علویِ ی حَزُ از تایذ تاالخرُ" ِک "اصالح غیرقاتل"

 .است شذُ

 

 هب اراده جىگ
 دس حشکت اکٌَى. گیشد هی ثبالتش آى ّش آهشیکب ٍ ایشاى هیبى ًضاعاتتىار: 
 ّش اص ًظبهی یب سیبسی اضتجبُ یک. است تیغ لجِ ثش حشکت هبًٌذ هٌطقِ
 حذاکثش ثب ثبیذ اهشٍص. ثبضذ داضتِ ثیٌی پیص غیشقبثل ػَاقت تَاًذ هی طشف

 دس هٌطقِ دس هب اضغهَ هذت ایي دس خَضجختبًِ. گشفت هَضغ حسبسیت
 دس سا هب دست هسئَالًِ سفتبس ایي. است ثَدُ ّب تٌص کٌتشل جْت

 «استشاتظیک صجش» اخیش سبل چٌذ دس. است کشدُ ثبصتش سیبسی هٌبسجبت
 سبختِ هب ثشای هصًَیت اص سذی یک هب، «ساّجشدی ػوق» ثب ّوضهبى

 ٍاحذ، سیبستی ریلِ َّضوٌذاًِ، ٍ فؼبل دیپلوبسی ٍ ًظبهی ًفَر .است
 جْبى هٌطقِ تشیي ًباهي دس هطلَثی حذ تب سا هب «هلّی اهٌیت» تَاًستِ
 کطَس ّبی ظشفیت ٍ قَا توبم ٍ ثبضذ گًَِ ّویي ّویطِ اگش. کٌذ تضویي

 کبس ثِ هلّی هٌبفغ اص دفبع هحَسِ ثب ٍ ٍاحذ ایذُ ریل خبسجی، سیبست دس
. دّذ هی استقب سا کطَس اقتذاس ٍ کٌذ هی تَلیذ هلی قذست حتوبً ضَد گشفتِ

 تغییش ٍ تٌص افضایص دًجبل ثِ تشاهپ دٍساى دس سفیذ کبخ تین ٍضَح ثِ
. است گزاضتِ حذاکثشی فطبس ثش سا خَد غن ٍ ّن توبم. است سطین

 سا ثبصی کبسصاس، ایي دس کِ ًذادُ اجبصُ کٌَى تب هب َّضوٌذاًِ سیبست
 لزا ضَد هی تش پُش ًضاع ایي دس هب دست سٍین هی پیص ثیطتش ّشچِ .ثجبصین
 ثب هب سجت ّویي ثِ. ثشد ًخَاّذ سَدی آهشیکب ًضاع، ایي اًتْبی
 هزاکشُ ٍضؼیت ایي ثب ًِ ٍ ضَد هی جٌگ ًِ گَیین هی ًفس ثِ اػتوبد

 دس ٍ کشد خَاّین ػجَس ّن گشدًِ ایي اص ًْبیت دس هب هؼتقذم.  کٌین هی
 .ضکست ًخَاّین آهشیکب فطبس هقبثل

 


