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 جنگ مغلوبه نیست!

ٍسارت  خشاًِ داری آهزیکا کِ پیص اس ایي  تخص هثارسُ تا تزٍریسن پَلی ٍ هالیگفتِ هی ضَد 

چٌذ کارهٌذ تیطتز ًذاضتِ است اکٌَى چٌذ صذ ًفز در آى هطغَل کارًذ کِ توزکش اصلی آًْا تز 

ّا ًفز اس آًْا تِ طَر هذاٍم تِ کطَرّای  طزف هعاهلِ تا ایزاى در رفت ٍ آهذًذ تا ُ ایزاى است، د

 چٌیي تا رٍیکزد هحذٍدواهي کٌٌذ یا خللی در آى ایجاد ًوایٌذ. ّفضای تجارت آًْا تا ایزاى را ًا

 Fatfساسهاًی در پی ٍادار کزدى ایزاى تِ عضَیت در ساسهاى ّایی ّوچَى  یساسدٍذحه

ایي گًَِ الذاهات آهزیکا را تایذ ًطاًِ لذرت آهزیکا داًست یا ایزاى چٌاى لذرتوٌذ ضذُ   .ّستٌذ

 خَد را رٍ کزدًذ؟ یاّ ًوی دّذ ٍ آًْا آخزیي تزگکِ الذاهات هختلف آهزیکا دیگز جَاب 

هزگ ٍ سًذگی را تزای خَد  تیعضٍ ،در ّواٍردی تا ایزاى یاَگآهزیکا تا آى ّوِ ادعای اتز لذرتی 

اس توام اعتثار اتز لذرتی خَد تزای هْار ایزاى استفادُ هی کٌذ  هْاتاهتصَر ضذُ کِ ایي چٌیي تی 

 گیزد. ٍ الثتِ ًتیجِ ای ّن ًوی

 چزا؟

ٍ ًطتات، هذیز تزًاهِ هطالعات ًظاهی اى تاسیگز دست تستِ ای ًیست ٍ تِ اعتزاف هایکل ایشایز

ایزاى در دِّ  گذضتِ اس یک کطَر ًگزاى اس هحاصزُ ضذى  تِ  ))در اًذیطکذُ ٍاضٌگتي  اهٌیتی

کطَری تثذیل ضذُ است کِ راّثزد هحاصزُ را در تزاتز هْوتزیي هتحذاى هٌطمِ ای آهزیکا یعٌی 

 ذُ ایوعاس آى طزف آهزیکا در حال حاضز تا هطکالت  ((تستاى ٍ اسزائیل تِ اجزا هی گذاردعز

گیز ضذى تا رد ٍدیِ ارٍپا تزای آى دارد، جٌگ تجاری تا چیي ٍ اتحا ٌّگفتیهَاجِ ضذُ کِ ّشیٌِ 

هیلیارد دالر تار هالی تزای آًْا دارد، ضوي  420هکشیک ٍ رٍسیِ کِ تِ گفتِ هماهات آهزیکایی 

ٍ حتی خَدضاى اعتزاف دارًذ کِ ًوی  تزخَرد تا ایزاى تِ ّوزاُ ًذارد کِ اجواع جْاًی را تزایآً

تزساًذ ٍ اگز توام تالش ّای آًْا تِ ًتیجِ تزسذ صادرات  صفزتَاًٌذ صادرات ًفت ایزاى را تِ 

  ّشار تطکِ ًخَاّذ رسیذ. 000ًفت ایزاى تِ سیز 

اها در طزف ایزاى ٍضعیت کاهالً هتفاٍت است، ایزاى در هذیزیت تحزین ٍ دٍر سدى آًْا کاهالً 

ستاى تحزین هْارت پیذا کزدُ ٍ اس طزیك کطَرّایی چَى عزاق، لطز، تزکیِ ٍ هٌطمِ اللین کزد

ضوي آًکِ در دیپلواسی ّن  ،اعتثاری  ٍ سایز تحزین ّا را تی اثز ٍ یا کن اثز هی کٌذ – ّای هالی

تالش ّای آهزیکا را تا ًاکاهی در تحمك کاهل هَاجِ هی کٌذ. تا تْزُ گیزی اس ظزفیت ّای هَجَد 
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در تحزین ایزاى یک ًوًَِ اس اظْارات پَتیي تعذ اس دیذار تا تزاهپ هثٌی تز عذم ّوزاّی تا آهزیکا 

 آى است.

تا لیوت ارس را کٌتزل هْا هاًٌذ تاسار ثاًَیِ ارس کِ تَاًست افشایص تیدر کٌار الذاهات خَب  ىٌَکا

ٍ  رٍش ّای ٍارًٍِ ساسی ٍالعیت تَسط دستگاُ ّا تثلیغی آهزیکاتایذ  دٍلت ٍ رساًِ ّا ،کٌذ

آهذی ٍ اعتواد عوَهی را تِ کار ذٌٌم تا هزدم ، هْار کداخلی آًزا تا رٍضٌگزی ٍ گفتگَ هذاٍعَاهل 

جام در حاکویت تِ راحتی هی تَاًذ فطار آهزیکا را خٌثی سدٍلت احیاء ًوایٌذ. ًظام ها تا تعویك اً

 آهزیکا را ًیش تسَساًذ. یاّ ًوایذ ٍ آخزیي تزگ

 لاسن حثیة سادُ
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