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چکیذُ
دظٞٚؾ كبهش ثبٞذا ثشسػی ػضر ّٔی دس ػٟزٌیشیٞبی ػیبػز خبسػی ایشاٖ اص دیذٌبٔ ٜمربْ
ٔؼظٓ سٞجشی كٛسر ٌشفش ٝاػز .ثًٛٝس خالكٔ ٝیسٛاٖ ٌفز ػضر اصػّٕٔ ٝفبٞیٕی اػز و ٝثرب
ٔفبٞیٓ دیٍشی ٘ظیش وشأز ،لرذسر  ٚالشرذاس لشاثرز ٔؼٙربیی داسد .كرلٙة ػٟرب٘ی ،أرشٚص ؿربٞذ
دذیذٜٞبیی اػز و ٝسلمّك یبفش ٝیب دس آػشب٘ة ظٟٛس٘ذ? سلشّن ػذیرذ ٟ٘ورز ثیرذاسی اػرالٔی ثرش
اػبع اٍِٛی ٔمبٔٚز دس ثشاثش ػٌّة آٔشیىب  ٚكٟی٘ٛیؼٓ؛ ؿىؼز ػیبػزٞبی آٔشیىرب دس ٌٔٙمرة
غشة آػیب  ٚصٔیٌٗیش ؿذٖ ٕٞىبساٖ خبئٗ آٖٞب دس ٌٔٙمٝ؛ ٌؼششؽ كوٛس لذسسٕٙذا٘رة ػیبػری
ػٕٟٛسی اػالٔی دس غشة آػیب  ٚثبصسبة ٚػیغ آٖ دس ػشاػش ػٟبٖ ػٌّ ٝاػز .دِٚرز ػٕٟرٛسی
اػالٔی ثبیذ ٔشصثٙذی خٛد سا ثب دلّز كفظ وٙذ؛ اص اسصؽٞبی ا٘مالثی ّّٔ ٚی خرٛد ،یره ٌربْ ٞرٓ
ػمت٘ـیٙی ٘ىٙذ؛ اص سٟذیذٞبی دٛؽ آ٘بٖ ٟ٘شاػذ؛  ٚدس  ٕٝٞكبَ ،ػضر وـرٛس ّّٔ ٚرز خرٛد سا دس
٘ظش داؿش ٝثبؿذ  ٚكىیٕب٘ٔ ٚ ٝلّلزػٛیب٘ ٚ ٝاِجشّ ٝاص ٔٛهغ ا٘مالثیٔ ،ـىالر لبثرُكرُ خرٛد سا
ثب آ٘بٖ كُ وٙذ٘ .ىبر ٚیرظٜای ور ٝدس ایٙؼرب ٔٛسدثشسػری لشاسٔری دٞریٓ ،كرٛسرٞربی ٔخشّرف
اػششاسظی اػز ،اػششاسظی ا٘ضٚاًّجی ،اػششاسظی ػذْ سؼٟذ  ٚاػششاسظی اسلبد  ٚائشالا .آ٘ـر ٝور ٝدس
ایٙؼب دس دی ثشسػی  ٚسجییٗ آٖ ٞؼشیٓ ایٗ اػز و ٝساٞجشدٞب سا ثرب اكرُ ٟٔرٓ ػرضر ثؼرٙؼیٓ ٚ
٘ل ٜٛاسسجبى ٕٞ ٚخٛا٘ی  ٚیب ػذْ اسسجبى آٖٞب سا ٔٛسد سؼضیٚٝسلّیُ لشاس دٞیٓ.
ٍاطُّبیکلیذی:ػضر ،ػضر ّٔی ،ػٕٟٛسی اػالٔی ،ػیبػز خبسػی.
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ػشت

٠مت الشمله ه٩اهیمی اوث که با ه٩اهین ؾیگكی يٝیك کكاهؤث٬ ،ؤؿقت و ا٬حؤؿاق
٬كابث هً١ایی ؾاقؾ .به ٠باقجی ،هكیک لهیًهوال جع٭ ٫ؾیگكی اوث .ؾق ٬ؤكآو٠ ،ؤمت
َْ

ٓ

ُ

ٓ

ٓ

َ
َْ َ َ ُ
یىل ّه َو ّلل ُمییؤ ّهًیى»
هح١لؤؤ ٫بؤؤه ؼؤؤؿا ،قوؤؤىلً و هؤؤئهًیى اوؤؤث« :و ّللی ّیه ال ّوییضَ و ّلشعی ّ

الایىشهث٠ ،مت هح١ل ٫به هئهى اوث که او «جًها کىی اوث که با همهٔ وشىؾ ،ؾق
ه٭ابل هك چیمی که بىی ٌیًٙث و ٜلن و ٨ىاؾ هیؾهؿ ،هباقله و ه٭اوهث هؤیکًؤؿ و
٨٭ٗ بًؿهٔ ؼؿاوث و ٤یك او قا بًؿگی يمیکًؿ» 1.با جىشؤه بؤه آيچؤه گ٩حؤه ٌؤؿ ،ایؤى
اوالم اوث که به یک هلث و کٍىق ٠مت و ٌؽّیث هیؾهؿ .به٠باقجیؾیگك« ،هلحی
که با ایماو ِاؾ٬ايه و ِعیط اوالهی ظكکث کًؤؿ ،ال ٠ؤمت و قاظحؤی و ق٨ؤاه هؤاؾی
بكؼىقؾاق ؼىاهؿ ٌؿ و ؾیگكکىی يمیجىايؿ چیمی قا بك او جعمیل کًؿ ».هلث ایكاو که
بهؼىبی ٨همیؿهايؿ اوالم هماو ٠اهلی اوث که ؾٌؤمًاو قا ٠لیؤه آوهؤا بىؤیس کؤكؾه
اوث و هیؾايًؿ که جًها قاه يیل به ٠مت يیم جمىک به اوالم اوث ،ؾق ه٭ابل جهؿیؿات
ؾاؼلی و ؼاقشی و الشمله ؾق هٍث وال ؾ٨ا ٞه٭ؿن ،ه٭اوهث کكؾهايؿ[ .اگكچه] ها
ال شً ٔكبات هاؾی و هً١ىی لیاؾی ؾیؿین ،اها ؼىاقت يکكؾین ،لیؤكا بؤاوشىؾایى
ٔكبات ،اوالم ٠میم ٌؿ و همه ؾق ؾيیا ٨همیؿيؿ که اگك هلحی هئهى ٌؤؿ و بؤه ؼؤؿا و
٬كآو و قول شما ه١ح٭ؤؿ گكؾیؤؿ و شىايؤايً ؾق هیؤؿاو شًؤ  ،ایىگىيؤه بؤا هٝلىهیؤث
شًگیؿيؿ جا ظؿی که ؾٌمى قا ياکام کكؾيؿ ،وكبلًؿ و پیكول اوث .همهٔ ٬ؤؿقتهای
ؾيیا ؾوحٍاو قا قویهن گفاٌحًؿ جا بحىايًؿ بهّ٬ؿ وا ٗ٬کكؾو يٝام اوالهی ،بؽٍی ال
ایى کٍىق قا شؿا کًًؿ و جماهیث اقٔی ایؤكاو قا ال بؤیى ببكيؤؿ ،ولؤی يحىايىؤحًؿ .ایؤى،
ٌکىث ٬ؿقتهای بمقگ يیىث ایى٤ ،لبه و ٠مت و جىايایی هلث ها يیىث

 .1هعمؿ٠لی يژاؾ و همکاقاو ،249۳ ،ز .42 َ ،2

٠ مت هلی ؾق شهثگیكیهای ویاوث ؼاقشی ایكاو ال ؾیؿگاه ه٭ام هٝ١ن قهبكی <6 
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ال ابحؿای پیكولی اي٭الب اوالهی آيچه ؾق ؾوحىق کاق ویاوث ؼاقشی بىؾ ،پیؤاؾه
کكؾو اهؿا ٦و بكياهؤههای ؾولؤث ؾقله ٔ
یًؤه ؾاؼلؤی و ؼؤاقشی ؾق چؤاقچىب اظکؤام
اوالهی بىؾ .الایىقو ،هماوگىيه که ؾق آو لهاو ،يٝام اوالهی ،يٝاهی هحمایم ال ٤كب
و ٌك ٪بىؾ ،ویاوث ؼاقشی آوهن بؤالٙب ٟهیبایىؤث هحمؤایم ال ویاوؤث ؼؤاقشی
بلىک ٤كب که ؾق قأن آوها آهكیکا ٬كاق ؾاٌث و هنچًیى هحمایم ال ویاوث ؼؤاقشی
ٌك ٪که ؾق قأن آوها ٌىقوی واب٬ ٫كاق ؾاٌث ،باٌؿ .بؿیى هًٝؤىق يٝؤام اوؤالهی،
یک يٝام هح١اؾل و بؿوو ا٨كاٖوج٩كیٗ ؾق يٝك گك٨حه ٌؿ که بكياههها و اهؿا ٦ویاوث
ؼاقشی ٌؤك ٪و ٤ؤكب قا کؤه ال ٘كیؤ ٫اهپكیالیىؤن و ؾؼالثهؤای آٌؤکاق و يهؤاو و
کىؾجاها ايصام هیٌؿ ،هكؾوؾ ؾايىث1؛ بًابكایىٔ ،
همه بكياهههای ویاوث ؼاقشی يٝام
شمهىقی اوالهی جعثالٍ١ا ٞایى يکحه بىؾ که ٌیىه و قاهبكؾ ویاوث ؼاقشی يٝؤام
اوالهی بایؿ با ولٙه گیكی و ولٙهشى یی چًیى ولٙهپفیكیهایی که هؤكؾوی آوهؤا،
ؾوقوی یک وکه بىؾيؿ ،هنؼىايی يؿاقؾ .الایىشهث ایى اِل ؾق ابحؿا بهِىقت یؤک
ٌ١اق و وپه بهً٠ىاو قاهبكؾ ویاوث ؼاقشی يٝام شمهىقی اوالهی هٙكض گكؾیؤؿ.
اِلی که به ج١بیك ظٕكت آیثالله ؼاهًهای ،اِل ویاوی ،لیكبًایی و شمو اِؤىل و
ً
هبايی شمهىقی اوالهی اوث و ت ٌک و تیح٥یك اوث .ایى ،اِال ویاوؤث يیىؤث؛
بلکه هبًا و پا ٔیه يٝام اوث و هًا٨اجی هن با اقجباٖ يؿاقؾ.
اکًىوکه بیً ال چهاق ؾهه ال ٠مؤك اي٭ؤالب اوؤالهی ایؤكاو هیگؤفقؾ ،شمهؤىقی
اوالهی ال ایى اِىل ههن و اواوی ؼىؾ یً١ی قاهبؤكؾ يؤه ٌؤك٬ی و يؤه ٤كبؤی ؾوؤث
يکٍیؿه و با٬ىت ایى ههن قا ؾق هبًای ویاوث ؼاقشی ؼىؾ ٬كاق ؾاؾه اوث ،همچًؤیى
با جىشه به هٙكض بىؾو قاهبكؾها ؾق قوابٗ بیىالملؤل ،تلم اوؤث ج١كی٩ؤی ال قاهبؤكؾ-
 .1ؾه٭ايی ٨یكولآباؾی ،ویؿ شالل ،ه٭اله «گ٩حماو ٠ؿالث ؾق ویاوث ؼؤاقشی شمهؤىقی اوؤالهی ایؤكاو» ،يٍؤكیه
ه١ك٨ث اوالهی ،وال اولٌ ،ماقه اول ،بهاق و جابىحاو .24۱۱
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اوحكاجژی ؾاٌحه ،ايىا ٞقاهبكؾهای کالو قا بكقوی يمىؾه و قابٙه اِؤىل ٠ؤمت بؤا ایؤى
قاهبكؾها قا بكقوی يمایین.
تعشیف ساّجشد 

وایه قاهبكؾ ،هٍح ٫ال قیٍه یىيايی  Strategosبه هً١ی لٍکك و  ageinبؤه هً١ؤای
٨كهايؿهی کكؾو اوث؛ بًابكایى هً١ای ل٥ؤىی آو ٨كهايؤؿهی لٍؤکك اوؤث .اوؤحكاجژی
اهكوله به هً١ای ٠لن ایصاؾ هماهًگی و همکاقی بیى ٘كضهای ا٬حّاؾی و ویاوؤی و
يٝاهی ؾق وٙط ؾولث و یا بیى چًؿ ؾولث و بؤه کؤاق گؤك٨حى کلیؤه اهکايؤات ،شهؤث
ؾوثیابی به هؿ٦های يٝاهی هیباٌؿ( 1.آ٬ابؽٍی و اٍ٨اقی.)24۳9 ،
ایى وایه ؾق اهىق ویاوی به ج١ییى ؼٗ و هٍی کلی یک کٍىق یا والهاو یؤا ظؤمب
که بكياهه هكاظل بلًؿهؿت آو قا هٍؽُ هیکًؿ ،ا٘ال ٪هیٌىؾ.
ج١اقی ٧هح١ؿؾی ال قاهبكؾ یا اوحكاجژی ٌؿه اوث:
٠ .2لن ٨ى جىو١ه و به کاق بكؾو ٬ؿقتهای ویاوی ،ا٬حّاؾی٨ ،كهًگؤی و يٝؤاهی
هلث – هًگام شً و ِلط  -بههًٝىق جؤهیى ظؿاکرك ظمایث ال ویاوؤثهای هلؤی و
ا٨مایً اظحماتت و يحایس هٙلىب بكای پیكولی و ج٭لیل اظحمال ٌکىث.
 .2قوي یا ویاوث کلی بكای يیل به هؿ٦های ه١یى.
 .4هًك یا ٠لن جىو١ه و بهکاقگیكی بهحك اهکايات ؾق شهث يیل به هؤؿ ٦ؾق ه٭ابؤل
وایك بالیگكاو.

 .1آ٬ابؽٍی و اٍ٨اقی.۳۳ َ ،24۳9 ،
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 .0اليٝك کی شی هالىحی ،اوحكاجژی ٠باقت اوث ال ومثگیكی یً١ی ایىحاقها و
ج١هؿات کلی یک ؾولث ؾق بكابك هعیٗ ؼاقشی ،اوحكاجژی اِلی ؾولث بؤكای جع٭ؤ٫
هؿ٦های ؾاؼلی و ؼاقشی و ه٭ابله با جهؿیؿات هىحمك هیباٌؿ.

1

ؾق لباو ٨اقوی ،وایه اوحكاجژی ه١اؾل و هحكاؾ ٦کلمه وى٪الصیٍی یا قاهبكؾ آهؤؿه
اوث .اهكوله ایى وایه هحكاؾ ٦جّمینگیكی ٠ا٬اليه و آیًؿهيگك اوث و اوحكاجژی قا هًك
بهکاقگیكی همه هًاب ٟهىشىؾ یک کٍىق جىوؤٗ ٠ؤالیجكیى هكشؤ ٟا٬حؤؿاق هلؤی بؤكای
کىب يحیصه هى٨٭یثآهیم و هًال٠ؤه بؤیى کٍؤىقها هیؾايًؤؿ .ؾولثهؤا بؤهجب ٟيیالهؤای
ؾاؼلیٌ ،كایٗ ش٥كا٨یایی و یئىپلیحیک و يیؤم جعؤث جؤؤذیك وؤاؼحاق يٝؤام بیىالملؤل،
شهثگیكیهؤا و اوؤؤحكاجژیهای هح١ؤؤؿؾی بؤكای جؤؤؤهیى هؤؤؿ٦ها و هًؤؤا ٟ٨هلؤی ؼؤؤىؾ
بكهیگمیًًؿ .همچًیى اهكوله ؾولحی ؾق ٠كِه قوابٗ بیىالملل هى٫٨جك و ٬ؿقجمًؿجك ال
ؾیگك ؾولثهاوث که بحىايؿ بًا بك ه٭ؿوقات و هعفوقات ؾاؼلی و بیىالمللؤی ؼؤىؾ و
همچًیى بًا به ظىلههای هىٔى٠ی هح٩ؤاوت ؾق ویاوؤث ؼؤاقشی ،ال اوؤحكاجژیهای
گىياگىو ؾق قاوحای جؤهیى هًا ٟ٨و اهؿا ٦هلی ؼىؾ اوح٩اؾه کًؿ.

2

اًَاع استزاتژیّای سیاست خارجی

اوحكاجژی ايموا٘لبی ،اوحكاجژی ٠ؿم ج١هؿ و اوحكاجژی اجعاؾ و ائحال .٦آيچه کؤه ؾق
ایًصا ؾق پی بكقوی و جبییى آو هىحین ایى اوث که قاهبكؾهؤا قا بؤا اِؤل ههؤن ٠ؤمت
بىًصین و يعىه اقجباٖ و همؽىايی و یا ٠ؿم اقجباٖ آوها قا هؤىقؾ جصمیؤهوجعلیل ٬ؤكاق
ؾهین.

 .1وحىؾه.۱۳ ،َ 2494 ،
 .6وصاؾپىق.9۱ ،24۱4 ،
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استشاتظی اًضٍاطلجی 

اوحكاجژی ايموا٘لبی بك آو اوث کؤه هؤكاوؾات ؾیپلماجیؤک ،ا٬حّؤاؾی٨ ،كهًگؤی و
يٝاهی ؼىؾ با وؤایك واظؤؿهای ویاوؤی قا بؤه ظؤؿا٬ل کؤاهً ؾهؤؿ .بؤه٠باقتؾیگك
ٌاؼّههای ویاوث ايموا ٠باقت اوث ال :وٙط کن ؾقگیؤكی ،ج١ؤؿاؾ کؤن هؤكاوؾات
ؾیپلماجیک٠ ،ؿم جمایل به ج١هؿ يمىؾو يیكوهای يٝاهی به ؼاقشیها.
هؿ ٦اوحكاجژی ايموا ،ظ ٛ٩جماهیث اقٔی و اوح٭الل کٍىق اوث٠ .ؤالوه بؤك آو،
ایى اوحكاجژی ؾقِؿؾ اوث بؿوو اجکا به ؾیگكاو ،هكگىيه جهؿیؤؿ ؾاؼلؤی و ؼؤاقشی قا
ؾ ٟ٨يمىؾه و با بهكهگیكی ال ؼىؾک٩ایی ا٬حّاؾی و اشحما٠ی ،ليؿگی جىأم با ق٨اه هلی قا
بكای هكؾم ؼى یً به اقه٥او آوقؾ .البحه ٌكٖ ايحؽاب و هى١٬یث اوحكاجژی ايمواً٤ ،ای
ا٬حّاؾی و اشحما٠ی ،ج١ؿؾ ٬ؿقتهای شهايی و جىلیؤ٬ ٟؤؿقت ،ؾوق بؤىؾو هى١٬یؤث
ش٥كا٨یایی کٍىق و بكکًاقی ال ِعًه اِلی کٍمکً یا ٨٭ؿاو جهؿیؿ هىؤح٭ین اوؤث.
چًیى ٌكایٙی ؾقگفٌحه ٨كاهن بىؾ ،ولی اهكوله با اقج٭ای وٙط جکًىلىیی ،بؽّؤىَ
گىحكي و بهبىؾ اقجبا٘ات و ا٨مایً ٬ؿقت پكجاب جىلیعات يٝاهی که ٬اؾق اوث هؤك
کٍىق ؾوقؾوحی قا هىقؾظمله ٬كاق ؾهؿ و يیم ،ا٨مایً وابىحگی هح٭ابل ،اؾاهه اوحكاجژی
ايموا٘لبی قا ٤یكهمکى کكؾه اوث.
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تلم به ـکك اوث که گكایً به اوحكاجژی ايموا٘لبی ال وىی کٍىقهایی هىقؾجىشؤه
٬كاق هیگیكؾ که یا ؾق ؾوقاو جعکین اوح٭الل یک کٍىق جاله جؤویه و یا کٍىقی که بؤا
اي٭الب ،ج٥ییكات ٌگك٨ی ؾق اِىل ویاوؤی ؼؤىؾ ایصؤاؾ کكؾهايؤؿ و یؤا ایًکؤه اليٝؤك
ا٬حّاؾی و اشحما٠ی ؼىؾک٩ا هىحًؿ .ایى واظؿ ویاوی هصبىق يیىث بكای ظ ٛ٩یؤک
ٌیىه ليؿگی ؼاَ ٌؤاهل اقليهؤای اشحمؤا٠ی ،وؤاؼحاقهای ویاوؤی و الگىهؤای
ا٬حّاؾی هعیٗ ؼاقشی قا به ي ٟ٩ؼىؾ ج٥ییك ؾهؿ .يمىيه آو ،ايموا٘لبی آهكیکا ؾق ٬بال

 .1ؾه٭ايی ٨یكولآباؾی.۱۳ َ 24۱۱ ،

٠ مت هلی ؾق شهثگیكیهای ویاوث ؼاقشی ایكاو ال ؾیؿگاه ه٭ام هٝ١ن قهبكی <: 

اقوپؤا ؾق ٬ؤؤكو ٠ .29ؤاهلی کؤؤه هىشؤب اجؽؤؤاـ چًؤیى ویاوؤؤحی ٌؤؿ ٠بؤؤاقت بؤؤىؾ ال:
ؼىؾبىًؿگی ا٬حّاؾی و يبىؾو جهؿیؿ هىح٭یمی ال شايب اقوپا.
استشاتظی اًضٍاطلجی دس سیبست خبسجی جوَْسی اسالهی ایشاى 

با جىشه به اِىل هًؿقز ؾق ٬ايىو اواوی و جحب ٟؾق قهًمىؾهای قوٌؤًگكایايه قهبؤك
کبیك اي٭الب اوالهی ،اهام ؼمیًی(قه) و قهبك هٝ١ن اي٭الب اوالهی ظٕكت آیثالله
ؼاهًهای ،هیجىاو چًؤیى اوؤحًباٖ کؤكؾ کؤه يٝؤام شمهؤىقی اوؤالهی ،ا٠ح٭ؤاؾی بؤه
اوحكاجژی ايموا٘لبی یا ٠ؿم جىشه به هعیٗ پیكاهىو و ظ٩ؤ ٛؤؤ ٟهىشؤىؾ ،يؿاٌؤحه و
هكگؤؤم ال ایؤؤى اوؤؤحكاجژی پیؤؤكوی يمیکًؤؤؿ .ایؤؤى شهؤؤثگیكی ،بؤؤا اهؤؤؿا ٦کلؤؤی و
هىئىلیثهای هلی و ٨كاهلی يٝام اوالهی ؾق بكابك هىلماياو و هعكوهاو و هىحٕ٩١او
ايٙبا ٪يؿاقؾ .لفا ايموا٘لبی يمیجىايؿ اهؿا ٦کلی يٝام قا بكآوقؾه کًؿ .ؾق اِؤل 2۳2
٬ايىو اواوی آهؿه اوث :ویاوث ؼاقشی شمهىقی اوؤالهی ایؤكاو بؤك اوؤان ي٩ؤی
هكگىيه ولٙهشى یی و ولٙهپفیكی ،ظ ٛ٩اوح٭الل همهشايبه و جماهیث اقٔی کٍىق،
ؾ٨ا ٞال ظ٭ى ٪همه هىؤلماياو و ٠ؤؿم ج١هؤؿ ؾق بكابؤك ٬ؤؿقتهای وؤلٙهگك و قوابؤٗ
ِلطآهیم هح٭ابل با ؾول ٤یك هعاقب اوحىاق اوث.
ایى اِل يٝام اوالهی قا به ؾاٌحى قوابٗ ِلطآهیم با شهاو ؼاقز ،ؾق چؤاقچىب
اظحكام هح٭ابل و ؾ٨ا ٞال ظ٭ى ٪همه هىلماياو ٨كاهیؼىايؿ يه کًاقهگیكی و اي١٩ال ،لیكا
هّلعث يٝام اوالهی ،چًیى ظکمی قا ایصاب هیکًؿ.
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اغَل عضتٍ استشاتظی اًضٍاطلجی 

به٘ىقکلی ٌاؼّههای اوحكاجژی ايموا ٠باقت اوث ال :وٙط کن ؾقگیكی ،ج١ؤؿاؾ
کن هكاوؾات ؾیپلماجیک٠ ،ؿم جمایل به ج١هؿ يمىؾو يیكوهؤای يٝؤاهی بؤه ؼاقشیهؤا،
ظ ٛ٩جماهیث اقٔی و اوح٭الل کٍىق ،ؾ ٟ٨هكگىيؤه جهؿیؤؿ ؾاؼلؤی و ؼؤاقشی بؤؿوو
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اجکؤؤا بؤؤه ؾیگؤكاو٬ ،بؤؤىل ظ٩ؤؤ ٛؤؤؤ ٟهىشؤؤىؾ و هؽال٩ؤؤث بؤا هكگىيؤؤه جصؿیؤؤؿيٝك ؾق
ویاوثهای هىشىؾ و شلىگیكی ال ي٩ىـ ولٙه ٨كهًگی بیگايگاو.
عضت ٍ اًضٍاطلجی 

ال اِىل اولیه و ههن ؾق ویاوث ؼاقشی شمهىقی اوؤالهی ،ي٩ؤی و ٘ؤكؾ کاهؤل
هكگىيه ولٙه گكی و ولٙهپفیكی اوؤث .شمهؤىقی اوؤالهی ،بؤك اوؤان آهىلههؤا و
ا٠ح٭اؾات اوالهی بایؿ ؾق ویاوث ؼاقشی ؼىؾ ال هًاوبات و قوابٗ هبحًی بؤك وؤلٙه
اشحًاب کًؿ بهگىيهای که ٠مت و اظحكام کٍىق و هلث ؾق ٠كِؤه بیىالمللؤی ظ٩ؤ ٛو
ا٨مایً یابؿ .هماو٘ىق که ظٕكت آیثالله ؼاهًهای ؾق جبییى هً١ای ٠مت ه١ح٭ؿيؤؿ؛
هً١ؤای ٠ؤؤمت ایؤى اوؤؤث کؤؤه شاه١ؤه و يٝؤؤام اوؤالهی ،ؾق هی یؤؤک ال بكؼىقؾهؤؤای
بیىالمللی ؼىؾ ،يبایؿ ٘ىقی ظكکث کًؿ که هًحهی به ـلیؤل ٌؤؿو اوؤالم و هىؤلمیى
ٌىؾ .به ؾيبال ایى اِل ههن ،بك اِىل ٬ابلجىشه و بااهمیحی چىو ٠ؿالث٘لبی ،ي٩ؤی
يٝام ولٙه و ٘كؾ کاهل اوح١ماق و ظمایث ال هىحٕ٩١او و شًبًهؤای آلاؾیبؽؤً
يیم جؤکیؿ ٌؿه اوؤث؛ بًؤابكایى شمهؤىقی اوؤالهی ،بؤههىالات هبؤاقله بؤا اوؤحکباق و
اوح١ماق ،ؼىؾ قا هى ٧ٜبه ظمایث ال هىحٕ٩١او و شًبًهای آلاؾیبؽؤً هیؾايؤؿ
که با هىحکبكاو و اوح١ماقگكاو هباقله هیکًًؿ .چه ایًکه بكای ؾ٨ؤا ٞال ٠ؤمت اوؤالم و
هىلمیى بایؿ ؾقِعًهها ،قؼؿاؾها و ظىاؾخ ههن بیىالمللی ظٕؤىقی ١٨ؤال ؾاٌؤحه
باٌؿ .ایى اِىل ههن و اذكبؽً که بكگك٨حؤه ال ايؿیٍؤههای لتل و يؤاب ؾیؤى اوؤالم
اوث ،هكگىيه اي١٩ال ،کًؤاقهگیكی و ايموا٘لبؤی قا هؤكؾوؾ ؾايىؤحه و ؼىاوؤحاق ج١اهؤل،
اقجباٖ ،هّالعه ،ظ٫گى یی و ظ٫شى یی ٠مجمًؿايه و ٌكا٨حمًؿايه اوث.
ه٭ام هٝ١ن قهبكی ،گىٌهگیكی و ايموا٘لبی قا هكؾوؾ ؾايىحه و اقجباٖ ٠مجمًؿايه ای
قا که ؾق آو ـقهای اهايث به هلث شایگاهی يؿاٌحه باٌؿ جىِیه هیيمایًؿ:
«ها بك اوؤان ٠ؤمت اوؤالهی٠ ،ؤمت جىظیؤؿی و ٠ؤمت هلؤث ؼىؾهؤاو ظكکؤث
هیکًین .هلث ها بایؿ ؾق قوابٗ بیىالمللی ؼىاقی يبیًؿ و اهايث يٍىؾ .هی که ظؤ٫

٠ مت هلی ؾق شهثگیكیهای ویاوث ؼاقشی ایكاو ال ؾیؿگاه ه٭ام هٝ١ن قهبكی << 

يؿاقؾ اهايث به هلث ایكاو قا ؾق کمحكیى بكؼىقؾ با ؾیگكاو ٬بىل کًؿ .اگك کىی اهايؤث
پفیك اوث ،بكای ؼىؾي اهايث پفیك اوث؛ بكای هلث ایكاو يمیٌىؾ؛ ظ ٫يؿاقؾ ...ها
به ظمؿالله ؾق جمام ِعًهها هٍاهؿه کكؾهاین که ایى هلث ،هلث بؤمقگ و شؤاو ؾاق و
پكؼىيی اوث؛ لاق و يماق و ـلث پفیك يیىث».
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بًابكایى اقجباٖ ١٨ال و ؾوشايبه و هبحًی بؤك ج٩ؤاهن و ٠٭اليیؤث هىقؾپؤفیكي يٝؤام
شمهىقی اوالهی بىؾه بهٌكٖ آيکه هی گىيه جع٭یك و يؤابكابكی ؾق هؤكاوؾات يباٌؤؿ و
ؼؿٌهای يیم به ٠مت هلث و ؾولث واقؾ يگكؾؾ.
ساثطِ استکجبسی ثب آهشیکب هػذاق رلت 

به ا٠ح٭اؾ قهبك ٨كلايه اي٭الب ،پفیكي قابٙه اوحکباقی آهكیکا هماو ـلث و هؤكگ هلؤث
اوث .لیكا ویاوثهای شاه٘لبايه آوها جا آيصا که بحىايًؿ بك ؾٌمًی با هلؤث ایؤكاو و ٠ؤؿم
پیٍك٨ث ،هحکی اوث .ایٍاو به قابٙه ـلثباق با آهكیکا اٌاقه هیکًًؿ و هی٨كهایًؿ:
«بًؿه ه١ح٭ؿم آو قولی که ایكاو بگى یؿ ؼیلی ؼىب ،آ٬ای آهكیکا هؤا ظأؤكین بؤا
ٌما قابٙه بك٬كاق کًین؛ آو هماو قولی اوث که آهكیکا بگى یؿ يه ،هحؤو٩ايه يمیٌؤىؾ؛
ٌما بایىحی ایى کاقها قا بکًیؿ ،ایى ٌكٖها قا ٠مل کًیؿ جا ببیًین چه هیٌؤىؾ؛ یً١ؤی
ب١ؿالآو که ٌما یکباق ؼىؾجاو قا ٌکىؤحیؿ و قابٙؤه قا ٬بؤىل کكؾیؤؿ ،آوو٬ؤث ؾوؤث
هیگفاقؾ پٍث گكؾيحاوِ ،ىقجحاو قا هن جىی ؼاک هیهالؿ ،ؼىب يابىؾجؤاو هیکًؤؿ،
ب١ؿ قهایحاو هیوالؾ ،قابٙه هن بك٬كاق يمیٌىؾ! ؾق آو ٌكایٗ ،قابٙه بكای هك هلحی کؤه
چًیى قابٙهای قا ٬بىل کًؿ ،هكگ اوث .هی که ظ ٫يؿاقؾ هكگ ایى هلث قا ،ـلث ایى
هلث قا ٬بىل کًؿ ،هك که هیؼىاهؿ باٌؿ؛ هى هن ظ ٫يؿاقم ،هىئولیى ؾیگك هن ظؤ٫
يؿاقيؿ ،ولاقت اهىق ؼاقشه هن ظ ٫يؿاقؾ».
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استشاتظی عذم تعْذ 

ویاوث ٠ؿم ج١هؿ به هً١ای ي٩ی هكگىيه وابىحگی و اهحیؤالؾهی بؤه ٙ٬بهؤای ٬ؤؿقت
شهايی و پكهیم ال ائحال ٦و اجعاؾ يٝاهی ؾو یا چًؿشايبه با آيؤاو اوؤث .ؾق ي ٔ
یمؤه ؾوم ٬ؤكو
بیىحن شهثگیكی شؿیؿی ؾق ویاوث ؼاقشی بكؼی ؾولثها پیً آهؿ که به ٠ؿم ج١هؤؿ
یا ٠ؿم وابىحگی ٌهكت یا٨ث .شًبً ٠ؿم ج١هؿ که به ه٩هىم ٠ؤؿم وابىؤحگی بؤه ٌؤك ٪و
٤كب اوث و گاهی ال آو به بی٘ك٨ی هربث یاؾ هیٌؤىؾ ؾق ابحؤؿا بهِؤىقت یؤک ظكکؤث
ویاوی ٔؿ اهپكیالیىحی و ٔؿ جب١یٓ يژاؾی آ٤ال گكؾیؿ و وؤپه ٔؤمى ظ٩ؤ ٛهىأؤٟ
٬بلی ؼىؾ بهِىقت یک شًبً ا٬حّاؾی ؾق هیاو کٍىقهای شهاو وىم ؾق آهؤؿ و پؤه ال
٨كوپاٌی ٌىقوی ،کاقایی ؼىؾ قا به ظؿا٬ل قوايؿ  .اوان ایى ایؿئىلىیی به ایؤى ِؤىقت
بىؾ که به ؾيبال شً شهؤايی ؾومٌ ،ؤکلگیكی يٝؤام ؾوٙ٬بؤی و بلىکبًؤؿیها ،بك٬ؤكاقی
ویىحن هىاليه شؿیؤؿ ٬ؤؿقت و اوزگیؤكی شًؤ وؤكؾ ؾق ویاوؤث بیىالملؤل ،بؤههًٝىق
کًاقهگیكی ال ؾوحهبًؿیهای ویاوی ،يٝاهی و ا٬حّاؾی و يیم ؾوقی ال وابىحگی بؤه بلؤىک
ٌك ٪و ٤كب ،ویاوث هىح٭لی جعث ً٠ىاو ٠ؿم ج١هؿ ٌکل گك٨ث.
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يٍايهها و ؼّىِیات ویاوث ٠ؿم ج١هؿ ٠باقت هیباٌؿ :اظحكام بؤه ظاکمیؤث و
جماهیث اقٔی کٍىقها ،کاهً جٍؤًصات و جٕؤاؾهای هىشؤىؾ ؾق قوابؤٗ بیىالملؤل
ياٌی ال ج٭ىین شهاو به ٌك ٪و ٤كب ،هؽال٩ث با ٌؤكکث ؾق اجعاؾیؤههای يٝؤاهی و
ؼىؾؾاقی ال واگفاقی پایگاههای يٝاهی به بلىک ،پٍؤحیبايی ال هًٍؤىق هلؤل هحعؤؿ و
ظ٭ى ٪بیىالملل ،ؼىؾهؽحاقی و آلاؾی جماهی وكلهیىهای جعث اٌؤ٥ال ،همکؤاقی
هربث بیىالمللی ،هباقله با اوح١ماق ،يژاؾپكوحی و اوح١ماق ،لموم ؼل ٟوالض ال ٘كیؤ٫
يٝاقتهؤؤای بیىالمللؤؤی ،ظؤؤل هىؤؤالمثآهیم اؼحال٨ؤؤات ال ٘كیؤؤ ٫ویاوؤؤی و ايىؤؤاو
ؾووؤؤحايه٠ ،ؿمهؿاؼلؤؤه ؾق اهؤؤىق ؾاؼلؤی کٍؤؤىقها ،هبؤؤاقله بؤؤا جىوؤؤ١هيیا٨حگی ا٠ؤؤن ال
ا٬حّاؾی و ویاوی .يکحه ٬ابلـکك ایًکه ،قاهبكؾ ٠ؿم ج١هؿ قا بایؿ هًٙب ٫با ج٥ییؤكات و
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٠ مت هلی ؾق شهثگیكیهای ویاوث ؼاقشی ایكاو ال ؾیؿگاه ه٭ام هٝ١ن قهبكی <> 

جعىتت ؾاؼلی ،هًٙ٭های و بیىالمللی بالج١كی ٧کكؾ .همچًیى ایى قاهبؤكؾ ،بؤیً ال
آيکه قاهبكؾی اي١٩الی و واکًٍی باٌؿ ،شهثگیكی ١٨الی بكای ي٭ًآ٨كیًؤی بیٍؤحك ؾق
يٝام بیىالملل اوث؛ و ایًکه ٠ؿم ج١هؿ به هً١ای ٠ؿم قابٙه و  ٟٙ٬اقجباٖ با کٍؤىقها
و بالیگكاو بیىالمللی ظحی هكاکم و ٙ٬بهای ٬ؿقت شهايی يیىث.
با پیكولی اي٭الب اوالهی ،شهثگیكی و قاهبكؾ کلی ویاوث ؼاقشی ایؤكاو ،بؤك
اوان هاهیث ،هى یث ،اِىل ،هًا ،ٟ٨اهؿا ٦و جّىق و جل٭ی ؼىؾ ال يٝام بیىالملؤل،
ال اجعاؾ و ائحال ٦با ٤كب به قاهبكؾ ٠ؿم ج١هؿ هبحًی بك اِل يه ٌك٬ی ،يه ٤كبی ج٥ییؤك
کكؾ .ایى قاهبكؾ باویاوث ٠ؿم ج١هؤؿ وؤایك کٍؤىقهای ٕ٠ؤى شًؤبً ٠ؤؿم ج١هؤؿ ال
شهاجی هح٩اوت اوث ،به همیى شهث قهبك کبیك اي٭الب اوؤالهی اهؤام ؼمیًؤی ال آو
بهً٠ىاو ٠ؿم ج١هؿ وا١٬ی یاؾکكؾه و ال ٠ؿم ج١هؿ هكوىم ايح٭اؾ هیکًؿ 1.اهام ؼمیًی ؾق
ایى لهیًه هی٨كهایؿ :ال هماو بؿو اي٭الب و ال ٬بل ال بؿو اي٭الب که ٌؤالىؾه اي٭ؤالب
قیؽحه هیٌؿ ،هىیك ،هىیك ايبیا بؤىؾ ،هىؤیك قاه هىؤح٭ین يؤه ٌؤك٬ی يؤه ٤كبؤی بؤىؾه و
شمهىقی اوالهی بىؾه و جاکًىو هن هلث ها به هماو هىیك با٨ی اوث.
ه٭ام هٝ١ن قهبكی با اٌاقه به ایًکؤه ویاوؤث يؤه ٌؤك٬ی يؤه ٤كبؤی ،ؼؤٗ اهؤام ؾق
ویاوث ؼاقشی اوث هیا٨مایؿ:
ؼؤؤٗ اهؤؤام ؾق ویاوؤؤث ؼؤؤاقشی ٠بؤؤاقت اوؤؤث ال ٘ك٨ؤؤؿاقی هلثهؤؤا و ه٭ابلؤؤه بؤؤا
ابك٬ؿقتها ،ؼٗ اهام ؾق ویاوث ؼاقشی يه ٌك٬ی يه ٤كبی اوث .بك اوان ویاوؤث يؤه
ٌك٬ی يه ٤كبی و ٠ؿم ج١هؿ وا١٬ی ،ایكاو به بلىکهای ٬ؤؿقت ج١هؤؿی يؿاٌؤحه و ویاوؤث
ؼاقشی آو بایؿ بهگىيهای باٌؿ که کٍىق به هكاکم ٬ؿقت وابىحه يگكؾؾ .قاهبكؾ ٠ؤؿم ج١هؤؿ
وا١٬ی ،ي٭ًها و ج١هؿات ؼاِی قا بكای ایكاو بؤه همؤكاه هؤیآوقؾ و ؾق چؤاقچىب همؤیى
قاهبكؾ ،اوح٭الل ،آلاؾی ،ه٭ابله با ٜلن ،ظمایث ال هلل هعكوم و ٠ؤؿالثؼىاهی هً١ؤی و

 .1وصاؾپىق.۳۳ َ ،24۱4 ،

ّ٨ =5لًاهه

ٌماقه  ،04پاییم  ،2499ویژه ٠لىم ویاوی

ه٩هىم هییابؿ .اي٭الب اوالهی کلمه ٤یك هح١هؿ وا١٬ی قا با ایى ه٩هىم هٙؤكض کؤكؾ کؤه هؤا
يؤهجًها بایؤؿ يىؤؤبث بؤه هىؤائل و پیماوهؤؤای يٝؤاهی ٤یؤؤك هح١هؤؿ باٌؤین بلکؤؤه قاشؤ ٟبؤؤه
ً
ویاوثهای ایى ؾو بلىک که هصمى٠ا اوحکباق شهايی هىحًؿ يیم ٤یك هح١هؿ باٌین.
ؾو يکحه ؾق ایًصا ٬ابل بالگىیی اوث.
ال )٧ه٩هىم ویاوث يه ٌك٬ی يه ٤كبی ٨كاجك ال بلؤىک ویاوؤی ٬ؤؿقت اوؤث و بؤا
٨كوپاٌی ٌىقوی ،هً١ای وا١٬ی ؼىؾ قا ال ؾوث يمیؾهؿ؛ لیكا ا٨موو بك ب١ؿ ویاوؤی
و بیىالمللی ،ؾاقای اب١اؾ ٨٭هی و ایؿئىلىییک هیباٌؿ.
ب) اوحكاجژی يه ٌك٬ی يه ٤كبی هبیى یک ه٩هىم کالو اوث که همىاقه هیجىايؿ بك
ویاوث ؼاقشی يٝام شمهىقی اوالهی ٬ابل ايٙبا ٪باٌؿ و آو ظ ٛ٩اوح٭الل اوث؛
بؤؤه٠باقتؾیگك ،شمهؤؤىقی اوؤؤالهی ایؤكاو يمیجىايؤؤؿ ؾق قوابؤؤٗ ؼؤؤاقشی و هؤكاوؾات
ؾیپلماجیک و ج١اهل ؼىؾ با شهاو ؼاقز ،بؤه ا٬ؤؿاهات و ابماقهؤایی هحىوؤل ٌؤىؾ کؤه
ٔ
اوح٭الل ؼىؾ قا ؾق ٔ
هكظله اول ،ظ ٛ٩يٝام و
همه اب١اؾ ،ؾچاق ؼؿٌه يمایؿ؛ چكاکه ؾق
وؤپه اوؤح٭الل همهشايبؤ ٔؤه آو ،ال ههنجؤكیى اولى یثهؤؤای يٝؤام اوؤؤالهی اوؤث .بؤؤك
ؾولثهكؾاو و هىئىتو ؾوحگاه ویاوث ؼاقشی اوث که وو ٔ
یله جع٭ ٫ایى ههؤن قا بؤا
ٌیىههای همکى ٨كاهن آوقيؿ٘ .بی١ی اوث که ج٥ییؤك ٌؤیىهها و جاکحیکهؤا بؤه لعؤاٚ
ج٥ییك کاؾق ؾیپلماجیک و ج٥ییك هكاوؾات ٬ؿقت و هًاوبات شهايی با ظ ٛ٩اِؤل ٨ؤى،٪
هًا٨اجی يؿاقؾ ،چكاکه يٝام اوؤالهی ؼىاهؤاو قوابؤٗ و هًاوؤبات همهشايبؤه بؤا ٔ
همؤه
کٍىقها ،ؾق چاقچىب اظحكام هح٭ابل اوث و بؿیهی اوث کؤه ه٩هؤىم يؤه ٌؤك٬ی و يؤه
٤كبی يمیجىايؿ ايموا پفیكی و یا ٠ؿم جىشه به هعیٗ پیكاهىو هً١ا ٌىؾ ،بؤه٠که ،گؤاه
ظ ٛ٩و گىحكي ؾوحاوقؾهای يٝام اوالهی ؾقگكو همیى قوابٗ و ج١اهالت اوث.
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با هكوق بك ٌاؼّهها و و یژگیهؤای ٠ؤؿم ج١هؤؿ ،ؾقهییؤابین ایؤى قاهبؤكؾ بؤا هبؤايی
٠مجمًؿی و ٠مت ؼىاهی جٙاب ٫ؾاقؾ؛ لیكا ٠ؿم ج١هؿ وا١٬ی و يه ٌك٬ی و يه ٤كبی ،یً١ی
٠ؿم وابىحگی ویاوی یً١ی اجؽاـ هىأؤ ٟهىؤح٭ل ،يمؾیؤکجكیى هً١ؤا و هنوؤًؽی بؤه
ه٩هىم ٠ؿم ج١هؿ و به ٠باقت ؾ٬ی٫جك ،شىهكه و ٌالىؾه ٠ؿم ج١هؿ٠ ،ؿم وابىحگی و ظٛ٩
اوح٭الل اوث .اوح٭الل به هً١ای جّمینگیكی بك پایه هًا ٟ٨هلؤی و ٠ؤؿم وابىؤحگی بؤه
ابك٬ؿقتها .ظ ٛ٩اوح٭الل و جکیهبك ٠مت اشحمؤا٠ی تلهؤه ویاوؤث ؼؤاقشی اوؤث و
ههنجكیى ٠اهل و ٠لث ویاوی و اهًیحی شهثگیكی ٠ؿم ج١هؿ يیم ،جالي بؤكای کىؤب
اوح٭الل ،ظ ٛ٩ظاکمیث هلی ،قهایی ال وابىحگی به ٬ؤؿقتهای بؤمقگ و جؤؤهیى آلاؾی
٠مل ؾق ٠كِه ؾاؼلی و بیىالمللی بىؾه و هىث .ظٕؤكت آیثاللؤه ؼاهًؤهای اوؤان
اي٭الب قا هىئله اوح٭الل قا همهچیم یک هلث هیؾايًؿ و وابىحگی بؤه ٤یؤك قا ههنجؤكیى
ٔ ٧١یک هلث ٬لمؿاؾ هیکًًؿ؛ لیكا به ؾيبال اوح٭الل ال ؼیكات و بكکات ،همهچیم بؤه
یک کٍىق هیقوؿ ،چًاوکه همه ٔ٧١ها ال وابىحگی یک کٍىق بؤه ؼؤاقز ،واِؤل و
٠ایؿ هیٌىؾ .چىو وابىحگی ،اول يؿیؿه گك٨حى هىشىؾیهای و هىهبؤات الهؤی ؾق ظؤ٫
یک هلث اوث .وابىحه ٌؿو به یک هكکم ٬ؿقت ؾق هؤك ظؤؿی کؤه باٌؤؿ و ؾيبالؤهقو آو
بىؾو و ظكکث کكؾو ،يؿیؿو ٠٭ایؿ ،يؿیؿو ٨كهً بىهی ،هالظٝه يکكؾو آهؤال هؤكؾم و
ظحی هالظٝه يکكؾو هّلعث هلی ،ال يحایس وابىحگی اوث.

1

بؿجكیى يى ٞظکىهث ؾق يٝكگاه ایٍاو ،ظکىهؤث وابىؤحه بؤه بیگايگؤاو اوؤث کؤه
ظکىهثها بؿوو اـو و قٔایث هلث ؼىؾ به ایى ا٬ؿام ؾوث هیليًؿ .ایٍاو ظکىهث
ایكاو ٬بل ال اي٭الب قا يمىيه باقل یک ظکىهث وابىحه هیؾايًؿ و ه١ح٭ؿيؿ:
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ظکىهث ایكاو ؾق لهاو قیین ٘ا٤ىت هًعىن ،قیین ـلیل ،قیین ٨اوؿ که جا گؤكؾو ؾق
ً
لصًماق وابىحگی گیكکكؾه بىؾ ،اِال وابىحه لاییؿه ٌؿه بىؾ .هعمؿقٔا که پؿقي وابىؤحگی
ً
ؾاٌث ،ال ابحؿای جىلؿ ؾق هعیٗ وابىحگی ظكکث و جؤً٩ه کؤكؾه بؤىؾ و اِؤال ٤یؤكالایى قا
جّىق يمیکكؾ .آوها ایى هلث قا بهوىی وابىحگی وى ٪ؾاؾه بىؾيؿ .ایٍاو ،وابىحگی بؤكای
یک هلث قا باتجكیى ؼ٩ث و ـلث هیؾايًؿ و بمقگجكیى ؼؿهث و وٜی٩ه قا ظ ٛ٩اوؤح٭الل
و ٠مت ٬لمؿاؾ هیکًًؿ .به باوق قهبكاو اي٭الب اوالهی اجعاؾ و ائؤحال ٦ویاوؤی و اهًیحؤی
ایكاو ٬بل ال اي٭الب با بلىک ٤كبٕ٠ ،ى یث ؾق پیماوهای يٝاهی و١ؿآباؾ ،وًحى و اي١٭ؤاؾ
٬كاقؾاؾ يٝاهی با ایاتتهحعؿه آهكیکا ،آلاؾی ٠مل ایكاو قا ولب کكؾ .چىو ؾق ائحال٦های
ً
ياهحىالو و ياهح٭اقو ه١مىت اؼحیاق و اوح٭الل ٠مل إ٠ای ٔ١ی٧جك و کىچؤکجك همؤىاقه
هعؿوؾ و ه٭یؿ هیگكؾؾ .ائحال ٦و ج١هؿ شمهىقی اوالهی ایكاو با ٌؤك ٪و ٤ؤكب (بؤهو یژه
وكؾهؿاق آو آهكیکا) ،جهؿیؿی هىحمك و پایؿاق ٠لیه اوح٭الل و ظاکمیث هلی ایكاو اوؤث و
ً
با هبايی ٠مت اقجبا٘ی يؿاٌحه بلکؤه کؤاهال هح٭ابؤل همؤؿیگك هیباٌؤًؿ چؤه ایًکؤه يحیصؤه
وابىحگی ،وكوپكؾگی ،پفیك٨حى وتیث هًا٨٭او و ک٩اق و ؾق یک کلمه ـلؤث و ؼ٩ؤث قا بؤه
همكاه ؾاقؾ که بایؿ ال آو اشحًاب يمىؾ.
بكول و ٜهىق اي٭الب اوالهی ،هىشب  ٟٙ٬وابىحگی و ٠ؿم ج١هؿ و ٠ؤؿم وكوؤپكؾگی
گٍحه و هىشبات ظ ٛ٩اوح٭الل ،اهًیث و ٠متآ٨كیى هیباٌؿ .ایٍاو ؾق یک ه٭ایىؤه بؤیى
ظکىهث ٘ا٤ىت و اي٭الب اوالهی ،قییؤن ٘ؤا٤ىت قا بؤه لصًؤماقی جٍؤبیه هیکًًؤؿ کؤه
اي٭الب اوالهی آو يصاوات قا ال بؿيه هلث الاله کكؾ ،هرل الاله يصاوث ال بؿو و شاهه که
بكای يمال تلم اوث .اي٭الب اوؤالهی ،پیکؤك ایؤى هلؤث قا الالؤه کؤكؾ؛ بًؤابكایى اي٭ؤالب
اوالهی ،ظکىهحی قا بؤك وؤكکاق آوقؾ کؤه هىؤح٭ل اوؤث ،ال اهكیکؤا و ال هؤی که ؾیگؤك
ظكًٌ٦ىی يؿاٌحه و يمیجكوؿ .1آيچه بكای يٝام اوالهی اهمیث ؾاقؾ ظ ٛ٩اوح٭الل و
٠مت کٍىق ؾق ٠كِه بیىالمللی اوث .لفا ایٍاو ه١ح٭ؿيؿ :ؾق اقجبا٘ؤات ؾیپلماوؤی
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ها ،بایؿ بك ایى اوح٭الل و بك ایى ٠مت اشحما٠ی جکیه ٌىؾ که بؤه ظمؿاللؤه هیٌؤىؾ و
ایى قوي ؾقوحی اوث .ها با هلثهؤای ؾيیؤا و بؤا ؾولثهؤای گىيؤاگىو ٠ؤالن ،بًؤای
همکاقی و ج٩اهن ؾاقین؛ البحه يه با لوقگى یاو و کىايی که هیؼىاهًؿ ٔ
همه هىائل قا بؤا
جکیهبك ٬ؿقت ؼىؾٌاو ظل کًًؿ؛ هرل اهكیکا .با ایىها آبماو ؾق یک شؤىی يمؤیقوؾ.
الایىقو ،ویاوث ؼاقشی شمهىقی اوالهی ایكاو با جکیؤهبك ٌؤ١اق «يؤه ٌؤك٬ی  -يؤه
٤كبی» هلث اي٭البی ایكاو ،بك ي٩ی هكگىيه ولٙهشى یی و ولٙهپفیكی و ٠ؿم ج١هؤؿ ؾق
بكابك ٬ؿقتهای ولٙهگك و قوابٗ ِلطآهیم هح٭ابل با ؾول ٤یك هعاقب اوحىاق گكؾیؿ و
ٌیىه ؾیپلماوی وًحی هبًای جًٝین هًاوبات شمهىقی اوالهی ایكاو با ؾولثهؤا ٬ؤكاق
گك٨ث که اِل ٠مت هبًای ایؤى هًاوؤبات و اِؤىل ظؤاکن بؤك ؾیپلماوؤی شمهؤىقی
اوالهی ایكاو ا٠الم ٌؿ.
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استشاتظی اتحبد ٍ ائتالف 

اوحكاجژی اجعاؾ و ائحال٠ ٦باقت اوث ال اوؤحكاجژی کؤه ال هح١هؤؿ ٌؤؿو واظؤؿهای
ویاوی شهث ا٨مایً ي٩ىـ ؾیپلماجیک ،ایصاؾ بالؾاقيؿگی ،ظ ٛ٩اهًیث و جع٭ ٫هؿ٦ها
و هًا ٟ٨هلی ال ٘كی ٫جكکیب جىاياییها ،بهو یژه جىاياییهای ا٬حّاؾی و يٝاهی اوؤث .ؾق
ایى يى ٞاوحكاجژی ،یک یا چًؿ ؾولؤث ال ٘كیؤ ٫اجعؤاؾ یؤا ائؤحال ،٦هح١هؤؿ بؤه پؤفیكي
ج١هؿاجی ؾق ٬بال یکؿیگك هیٌىيؿ ،بكؼال ٦اوحكاجژی ٠ؿم ج١هؿ که ال ياهً پیؿاوؤث،
ال ٬بىل بكؼی ج١هؿات و پیىوحى به بكؼی اجعاؾیهها ؼىؾؾاقی هیوقلؾ .ایى شهثگیكی
هًگاهی اجؽاـ هیٌىؾ که کٍىقی ه١ح٭ؿ باٌؿ بهجًهایی يمیجىايؿ هؿ٦های ؼؤىؾ قا ؾق
چاقچىب هًا ٟ٨هلی ،ؼىاه ؾق ؾاؼل یا ؼاقز جعّیل کًؤؿ و يیؤم ياٌؤی ال یؤک ؼٙؤك
هٍحكک اوث که به اجکای هًا ٟ٨هلی٬ ،ابل ؾ٨ا ٞيیىث .ال ٘ك ٦ؾیگك ،هؿ ٦ال جٍکیل
آو ،ال یکوى ا٨مایً ي٩ىـ ؾیپلماجیک و ال وىی ؾیگك ایصاؾ بالؾاقيؤؿگی ؾق بكابؤك ؼٙؤك
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هحّىق اوث .ؾقوا ٟ٬اوحكاجژی ج١هؿ و اجعاؾ بكؼال٠ ٦ؿم ج١هؿ ياٌی ال ایى بكؾاٌؤث
اوث که هًا ٟ٨هلی ال وىی یکی ال بالیگكاو اِلی يٝام بیىالمللی چىو ؾقؼٙؤك ٬ؤكاق
ؾاقؾ ،بًابكایى جّمینگیكيؿگاو تلم هیبیًًؿ ؾق ه٭ابل ایى ؼٙك بؤا بؤالیگك ؾیگؤك پیمؤاو
همکاقی ببًؿيؿ جا بؿیىوویله ؼىؾ قا ال جهؿیؿها بكهايًؿ٠ .ؤىاهلی چؤىو يیالهًؤؿیهای
ؾاؼلی ،ؤ١یث ش٥كا٨یایی ،بكؼىقؾاقی ال جىايایی و ٬ؿقت و ٠ىاهل جهؿیؿ لا ،همچًیى
ویىحن و واؼحاق يٝام بیىالملل ،ؾق پفیكي ایى اوحكاجژی هئذك هیباًٌؿ٠ .لث هح١هؤؿ
ٌؿو يیم هیجىاو ال هئل٩ههایی چىو :ا٨مایً ي٩ىـ ؾیپلماجیک ،ایصاؾ بالؾاقيؿگی ،ظ٩ؤٛ
اهًیث و جع٭ ٫اهؿا ،٦هًا ٟ٨هلی ،کىب هًا ٟ٨بیٍحك هیجىاو يام بؤكؾ .بؤه٘ىقکلی ایؤى
اوحكاجژی قا بایؿ بك اوان ؾقک ِؤعیط اهؤؿا ،٦هًؤا ٟ٨و ؾاؾههؤای ویاوؤث ؼؤاقشی
ؾولثها ؾق ٘ىل لهاو اقلیابی کكؾ.
ساّجشد اتحبد ٍ ائتالف ٍاغلعضت 

اهكوله ٌایؿ بحىاو گ٩ث هی کٍىقی بؤهجًهایی ٬ؤاؾق بؤه جؤؤهیى اهؤؿا ٦ویاوؤث
ؼاقشی ؼىؾ يمیباٌؤؿ .وابىؤحگی هح٭ابؤل ،اقجبا٘ؤات پیچیؤؿه و ؾقهنجًیؤؿه ٌؤؿه و
يیالهًؿیهای گىياگىو ،هىشب ٌؿه کٍىقها بؤه اجعاؾیؤهها و وؤالهاوهای هًٙ٭ؤهای
بپیىيؿيؿ و ال ایى ٘كی ٫به جؤهیى ظؿاکركی هًا ٟ٨ؼىؾ ا٬ؿام يمایًؿ .ایى وا١٬یث ب١ؿ ال
٨كوپاٌی ٌىقوی و پایاو شً وكؾ و پیؿایی لهیًه بكای هًٙ٭هگكایی شؿیؤؿ ،ؼؤىؾ قا
بیٍحك يٍاو ؾاؾ و کٍىقها ال ٘كی ٫ج٭ى یؤث ٨كایًؤؿهای ؾقوو هًٙ٭ؤهای و ائحال٦هؤای
هًٙ٭های ؾق پی ظؿاکرك والی هًا ٟ٨هٍحكک هًٙ٭های و اجؽاـ جّمیمات هٍؤحكک ؾق
ّ٠ك شهايیٌؿو بكآهؿيؿ .ایكاو اوالهی يیم ال ایى ٬ا٠ؤؿه هىؤحرًا يبؤىؾه و ؾق شهؤث
ج١٭یب هًؤا ٟ٨و اهؤؿا ٦ؼؤىؾ همايًؤؿ ؾیگؤك کٍؤىقها يیالهًؤؿ اقجبؤاٖ همهشايبؤه بؤا
٨كایًؿهای هًٙ٭های و بیىالمللی اوث 1.اِؤل اؼؤحال ٦و پیىوؤحى بؤه اجعاؾیؤهها ؾق
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آهىلههای اوالهی که به ؾيبال ولن و ِلط بىؾه و ؾق پی جع٭ ٫اهؿا ٦الهؤی ايىؤايی
باٌؿ ،هىقؾ جؤییؿ اوؤث .البحؤه يؤه هؤك ائحال٨ؤی ،بلکؤه ائحال٨ؤی کؤه ظؤؿوؾوذ٥ىق آو قا
آهىلههای اي٭الب اوالهی که هًب١د ال آهىلههای ؾیى هبیى اوالم اوؤث ،بؤك آو ههؤك
جؤییؿ لؾه باٌؿ.
ظٕكت آیثالله ؼاهًهای ؾقایىاقجباٖ هی٨كهایؿ:
ؾق اوالم ؾ٠ىت به ائحال ٦اوث ،ؾ٠ىت به وظؤؿت اوؤث ،ؾ٠ؤىت بؤه همکؤاقی
اوث ،ؾ٠ىت به جكاظن اوث ،ؾ٠ىت به ج١اوو اوث؛ ایى هبًای ج٩کك اوالهی ؾق همه
١٨الیثها اوث .البحه ج١اهل ظؿوؾی ؾاقؾٔ ،ىابٙی ؾاقؾ ،هكکىی ظ٭ى٬ی ؾاقؾ؛ بایؤؿ
ایىها ق٠ایث بٍىؾ که ؾق وا ٔیه ؾولث اوالهی ٬ابؤل جع٭ؤ ٫اوؤث .يگؤاه ج١ؤاقْآهیم
٤لٗ اوث؛ يگاه ج١اوو و ج١اهل اليٝك اوالم ؾقوث اوث؛ و ایىیک ٨کكی اوؤث کؤه
همه ٌئىو ها ،ؾق ٔ
ؾق ٔ
همه هىائل هكبىٖ به ليؤؿگی ،بایىؤحی وشؤىؾ ؾاٌؤحه باٌؤؿ .ؾق
ه٭ابل آوکىی که به ظیریث قوايی و قوظی و ٨کكی و وشىؾی ايىاو و شاه١ؤه ٔؤكبه
هیميؿ ،ايىاو ياچاق اوث ؾ٨ا ٞکًؿ؛ اها قوال اِلی ٠باقت اوث ال ج١اوو و ج١اهؤل و
همکاقی و ائحال٦؛ ایى يگاه اواوی اوالم اوث (وحىؾه.)2494 ،
اثشلذستّب 

اتحبد ثب

بكای بكقوی همؽىايی و جٙبی ٫ایى قاهبكؾ با اِل ٠مت ،بایؿ بیى ايىا ٞاجعاؾهؤا و
ً
ائحال٦ها ج٩اوت ٬ائل ٌؿ؛ لیكا بكؼی اجعاؾیهها ِك٨ا ؾق شهث جؤهیى هًا٤ ٟ٨ؤكب یؤا
ٌك ٪یً١ی ابك٬ؿقتها بىؾه و هماهًگی و هًٙبٌ ٫ؿو با ؼىاوحهها و اهؿا ٦آياو و ؾق
یککالم گىيبه٨كهاو آياو بىؾو ،گام بكهیؾاقيؿ .بؿیهی اوث ایؤى يؤى ٞاجعاؾیؤهها و
پیىوحى به آوها ،هىقؾ جؤییؿ يٝام اوالهی يمیباٌؿ؛ لیؤكا بؤهظکن آیؤه «ي٩ؤی وؤبیل»
هكگىيه ٠ملی که هىشب جىلٗ و ویٙكه ٤یكهىلن بك هىلن گكؾؾ بایؿ پكهیم ٌىؾ .واقؾ
ٌؿو ؾق شكگه ائحال ٦با ٬ؿقتهای بمقگ ،يمىيه باقل همکاقی و همكاهی با ٜالماو و
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هىحکبكیى بىؾه و جعث ویٙكه و ي٩ىـ آياو هیباٌؿ 1.بًا بؤه ٨كهؤىؾه اهؤام ؼمیًؤی(قه)
ظ ٛ٩يٝام ال اوشب واشبات اوث ؾقظالیکه ائحال ٦و اجعاؾ با ٬ؤؿقتهای شهؤايی،
اِل ظاکمیث هلی ایكاو قا به هؽا٘كه ؼىاهؿ ايؿاؼث .گكچه بكیؿو و هًموی واؼحى
ً
کٍىق و ٨اِله گك٨حى ال ٬ؿقتها يیم ،به هّلعث يمیباٌؿ .ه١مىت کٍىقهای شهاو
وىم به ؾلیل ٔ٧١های ا٬حّاؾی ،ویاوی و ٨كهًگی با٬یمايؿه ال گفٌحه ،جىاو ق٬ابث
و هن٘كال ٌؿو با ٬ؿقتهای بمقگ قا يؿاقيؿ .الایؤىقو ،ایؤى قوابؤٗ ،ظالؤث کؿؼؤؿا
هًٍايه و ٌمال ،شًىب به ؼىؾ هیگیكؾ و بصؤای پیٍؤك٨ث کٍؤىقها ،ؾچؤاق ٔؤ ٧١و
وابىحگی ٌؿیؿ و ؾقيهایث جىلین بیچىووچكای ٬ؿقتهای بمقگ هیٌىيؿ .هٕؤا٦
بك آو ایًکه٬ ،ؿقتهای بمقگ ،بیً ال آيکه بؤه اهًیؤث و ٔؤكوقت اوؤحكاجژیک وؤایك
کٍىقها جىشه ؾاٌحه باًٌؿ ؾقِؿؾ اقج٭ای ظؿاکرك هًا ٟ٨هلی ؼىؾ هیباًٌؿ و ایؤى بؤه
ه٩هىم آو اوث که جع٭ ٫الگىی ائحال ٦بؤا ٬ؤؿقتهای بمقگؤی چؤىو قووؤیه و چؤیى
اهکاوپفیك يیىث .لفا هّلعث آو قا جؤییؿ يمیکًؿ.
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پیىوحى به ائحال٦های يٝاهی که گاهوبیگؤاه و بؤه بهايؤههای واهؤی و ؼىؾوؤكايه و
٠اهؿايه ،ا٬ؿام به لٍکكکٍؤی و جصؤاول بؤه ظؤكین هلثهؤا ِؤىقت هیپؤفیكؾ ،ؾوق ال
ظکمث و ؼكؾ اوالهی اوث٬ .كآو به هىلماياو ؾوحىق هیؾهؤؿ کؤه اگؤك ؾو گؤكوه ال
هىلماياو باهن ؾقگیكی پیؿا کكؾيؿ بایؿ بکىًٌؿ که هیاو آيؤاو ِؤلط و وؤالي بك٬ؤكاق
کًًؿ و ؾق ِىقت ٠ؿم جمکیى یک گكوه بك ِلط ٠اؾتيه ،بؤا او بصًگًؤؿ جؤا بؤه ِؤلط
٠اؾتيه جى ؾهؿ يه ایًکه به ائحال٦هایی بپیىيؿيؿ و بكای هً١٩ث هاؾی ؼؤىؾ ،ا٬ؤؿام بؤه
لٍکكکٍی کكؾه و ق٨حاق ٜالمايه ٠لیه ؾیگك هلثها ؾاٌحه باًٌؿ .ایكاو ؾق لهاو ٬بؤل ال
اي٭الب به ياجى پیىوث اها ؾق ٠ىْ پیىوحى به ایى والهاو ،چیمی ٠ایؿ کٍىق يٍؤؿ و
ؾق شًایؤؤات و ا٬ؤؤؿاهات ؼّؤؤمايه آو ٌؤؤكیک بؤؤىؾ ظح ؤی اهحیؤؤالاجی الشملؤؤه قاههؤؤای
 .1ؾه٭ايی ٨یكولآباؾی .24۱۱
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٠ مت هلی ؾق شهثگیكیهای ویاوث ؼاقشی ایكاو ال ؾیؿگاه ه٭ام هٝ١ن قهبكی =< 

هىاِالجی و قاهآهى قا ؾق اؼحیاق آياو گفاقؾ 1.همچًیى ال ؾیؿگاه اوالم ،هىؤلماياو ؾق
قوابٗ ؼىؾ با ک٩اق و بیگايگاو ،ظ ٫يؿاقيؿ چًاو با آوها قابٙه ؾووحی بك٬كاق کًًؤؿ کؤه
٠مت اوالهی ؾق ه١كْ هؽا٘كه ٬كاق گیكؾ و يیم ظ ٫يؿاقيؿ آوها قا هعكم اوكاق ؼؤىؾ
٬كاق ؾهًؿ؛ لیكا همکى اوث با آگاهی ال قالها و ا٘ال ٞال اهؤىق وؤكی هىؤلماياو ،قاه
جىلٗ و اوح١ماق قا بك شاه١ه اوالهی بال کًًؿ٬ .كآو کكین ؾق ایى قابٙه هی٨كهایؿ:
بكای ا٨كاؾ باایماو ،هی گاه بیگايهای قا هعكم اوكاق ؼىؾ ٬كاق يؿهیؤؿ و بؤك قالهؤای
پًهاو ؼىؾآگاه يىالیؿ؛ لیكا آياو ال هكگىيه ٌك و ٨ىاؾی ؾقباقه ٌما کىجاهی يمیکًًؿ.
آوها ؾووث ؾاقيؿ ٌما ؾق قيس و لظمث باٌیؿ .يٍايههای ؾٌمًی با ٌؤما ال ؾهؤاو و
کالهٍاو آٌکاقٌؿه و آيچه ؾق ؾلهایٍاو پًهاو هیؾاقيؿ ال آو بیٍحك اوث بما آیات قا
بكای ٌما بیاو کكؾین اگك ايؿیٍه کًیؿ.
اتحبد ایشاى ٍ سٍسیِ 

قاهبكؾها بك اوان هّالط و ٌكایٗ هکايی و لهايی ج٥ییكپؤفیك هىؤحًؿ و ؾولثهؤا
بهجبٌ ٟكایٗ ،ج٥ییك شهث ؾاؾه و قوٌی ؾیگك قا اجؽاـ هیکًًؿ .اجعؤاؾ ایؤكاو و قووؤیه
بهق٤ن اؼحال٨ات ایؿئىلىییکی و ـهًیث هً٩ی -جاقیؽی ایكايیؤاو يىؤبث بؤه ا٬ؤؿاهات
گفٌحه قوویه و همچًیى به لعا ٚو یژگی جىو١هیا٨حگی قووؤیه و ؾقظالجىوؤ١ه بؤىؾو
کٍؤؤىق ای ؤكاو ،بؤؤه لعؤؤا ٌ ٚؤكایٗ و ٍ٨ؤؤاقهای واقؾه ،ؾو کٍؤؤىق قا واؾاق بؤؤه گىؤؤحكي
همکاقیها و همگكایی ؼاَ کكؾه اوث .ؾتیل يمؾیکی و همگكایی ایى ؾو کٍؤىق قا
هیجىاو ایىگىيه بكٌمكؾ؛
ال )٧هًا ٟ٨ا٬حّاؾی چٍمگیك و هباؾتت جصاقی،
ب) ٌكایٗ ظاکن بك قوابٗ ایكاو با قوویه ؾق ٬بال ٤كب،
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ز) گىحكي ياجى به ٌك،٪
ؾ) يگكايی ؾق کٍىق ال گىحكي ظٕؤىق آهكیکؤا ؾق هًٙ٭ؤه و جؤالي بؤكای کؤاهً
هؿاؼالت هًٙ٭های آهكیکا و همکاقی ؾق اهىق جىلیعاجی ،يٝاهی و هىحهای،
هؤ) هًا ٟ٨و ٠الی ٫هك ؾو کٍىق ؾق آویای هكکمی ٩٬٭ال  -ؼمق،
و) وشىؾ ذكوتهای ٘بی١ی ٝ٠ین هىشىؾ ؾق ؾو کٍىق بهو یژه ي٩ؤث و گؤال ،يیؤكوی
ايىايی و جىاياییهای يٝاهی،
ل) يگكايی ؾق کٍىق ال به ؼٙك ا٨حاؾو ِلط ،اهًیث و ذبات هًٙ٭های ؾق پی ظٕىق
گكوههای جكوقیىحی و کٍیؿه ٌؿو آو به هكلهای ؾو کٍىق.
هه ایى هىائل ،همکاقی و گىحكي قوابٗ ؾو کٍىق قا ٔؤكوقت بؽٍؤیؿه و آيچؤه
ظکمث ،هّلعث و ٌكایٗ ١٨لی ا٬حٕا ؾاقؾ ،جؤییؿ اجعاؾ و ائحال ٦با قوویه و به ج١بیك
قهبك اي٭الب گىحكي بیٍحك همکاقیهؤای ؾوشايبؤه ،هًٙ٭ؤهای و بیىالمللؤی اوؤث.
ج٥ییك ؼىی اوحکباقی و يگاه يابكابك و یکوىیه قوویه واب ٫شؤای ؼؤىؾ قا بؤه قووؤیه
شؿیؿ ؾاؾه اوث که ؼىاهاو اقجبا٘ات ؾووى یه و اظحكام هح٭ابل هیباٌؿ ایؤى الشملؤه
٠ىاهلی اوث که قهبك ٨كلايه اي٭الب ،يگاه به قوابٗ قاهبكؾی با قوویه قا هربث اقلیابی
هیکًؿ .هٝ١ن له ؾق ؾیؿاق وتؾیمیك پىجیى قئیهشمهىق قوویه ،با اٌاقه بؤه همکؤاقی
هًاوب جهكاو -هىکى ؾق ٠كِؤههای ویاوؤی ،ا٬حّؤاؾی ،اهًیحؤی ،ا٬ؤؿاهات ؾولؤث
قوویه قا ؾق یؤک وؤال و يؤین اؼیؤك ،ؾق هىؤائل هؽحلؤ ،٧ؼیلؤی ؼؤىب و هبحکكايؤه
هیؼىايًؿ .ایى ؾیؿگاه ظاکی ال ایى اوث که قوویه ؾق يگاه ؼىؾ به هىائل هًٙ٭های و
بهو یژه ایكاو جصؿیؿيٝك کكؾه اوث .به٘ىقیکه قهبكی ؼىاوؤحاق قوابؤٗ همهشايبؤه بؤا
ً
قونها ٌؿه اوث .هح٭ابال پىجیى قئیهشمهىق قوویه يیم با اٌاقه جصكبیات اقلٌؤمًؿ
قهبك اي٭الب اوالهی و ابكال ؼًٍىؾی ال ؾیؿاق ایٍاو گ٩ث :جىوؤ١ه قوابؤٗ ؾو کٍؤىق
الشمله ؾق ٠كِه ً٨اوقی هىإ٨ا و جکًىلىییهای پیٍك٨حه ٌحاب بیٍؤحكی یا٨حؤه و هؤا

٠ مت هلی ؾق شهثگیكیهای ویاوث ؼاقشی ایكاو ال ؾیؿگاه ه٭ام هٝ١ن قهبكی => 

بىیاق ؼكوؤًؿین کؤه بؤا شمهؤىقی اوؤالهی ایؤكاو ؾق هىٔؤى ٞاهًیؤث و ظلوّ٨ؤل
بعكاوهای هًٙ٭های و شهايی يیم همکاقی بىؤیاق ١٨ؤالی ؾاقیؤن .ال ٘ؤك ٦ؾیگؤك ،بؤه
ا٠ح٭اؾ ایٍاو ،گاهی او٬ات ظکمث ؾق ؾووحی با یؤک ؾٌؤمى ؾق ٌؤكایٗ تلم اوؤث.
ظکمث ،یً١ی يٝام اوالهی ظکیمايه کاق کًؿ و ال قوی اظىاوات و بیجىشه به هًاٟ٨
و ٌكایٗ تلم و بهكههایی که ها بایؿ ال قابٙه با ؾيیا بگیؤكین ،ظكکؤث يکًؤؿ .ؾیؤؿ بایؤؿ
ً
کاهال ظکیمايه و پؽحه باٌؿ .ایبىا ها با یک ؾٌمى که ؾقيهایث هن بكؼؤىقؾ ؾاقیؤن،
اآلو بایىحی بًٍیًین با او ٘كض ؾووحی بكیمین ایى ،ظکمث اوث.
هحعؿٌؿو با قوویه ؾق ٌكایٗ ١٨لی ،بك اوان ظکمث و هّلعث شًبه ٔكوقت
به ؼىؾ هیگیكؾ؛ اها یکی ال وه ٔل ٟهٙكضٌؿه ؾق چهاقچىب اقجبا٘ات بیىالمللؤی،
یً١ی ٠مت يیم بایؿ ق٠ایث گكؾؾ .ایى اجعاؾ بایؿ بهگىيهای باٌؿ که هىشؤب ؼؿٌؤهؾاق
ٌؿو ٠مت هلث ایكاو يٍىؾ .به ٠باقجی اقجباٖ و اجعاؾ جا شایی اهکاوپؤفیك اوؤث کؤه
هىشب ولٙهپفیكی ؾق جمام اب١اؾ قوابٗ ،يگكؾؾ .اگك ٨٭ٗ به ؼؤا٘ك ؼؤكوز ال ٌؤكایٗ
هٕٙك ١٨لی ،ظصن هباؾتت جصاقی ،يٝاهی و بیً ال جؤىاو و يیالهًؤؿیهای ؾاؼؤل
ً
ِىقت گیكؾ٬ ،ا٠ؿجا هیاو اِل ٠مت ،جٕاؾ ِىقت هیگیكؾ .بؿیهی اوث بؤك اوؤان
اِل اوحؽؿام يیم قوابٗ ٠اؾتيه و ؾووى یه و بكابك قا هی٘لبؤؿ (قوؤىلی ذؤايی آبؤاؾی،
 .)2494اجعاؾ و يمؾیکی بیًالظؿ به کٍىقی چىو قوویه ،بایؿ بك اوان ا٘میًؤاو و
ا٠حماؾ هح٭ابؤل باٌؤؿ .بهگىيؤهای کؤه هؤك ؾو کٍؤىق ؾق ایؤى يمؾیکؤی و ائؤحال ٦وؤىؾ
ظؿاکركی ؼىؾ قا ببكيؿ.
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ؾق ایى يىٌحاق ي٭ً اِل ٠مت ؾق جًٝؤین قاهبكؾهؤای ویاوؤث ؼؤاقشی ایؤكاو ال
ؾیؿگاه ه٭ام هٝ١ن قهبكی بكقوی ٌؿ .گ٩حه ٌؿ که اوحكاجژی ايموا٘لبی یا ٠ؿم جىشه به
هعیٗ پیكاهىو و ظ ٛ٩ؤ ٟهىشىؾ ،شایگؤاهی يؿاٌؤحه و بؤا جىشؤه بؤه ٌاؼّؤههای
هٙكضٌؿه با اهؤؿا ٦کلؤی و هىؤئىلیثهای هلؤی و ٨كاهلؤی يٝؤام اوؤالهی ؾق بكابؤك
هىؤؤلماياو و هعكوهؤؤاو و هىحٕؤؤ٩١او ايٙبؤؤا ٪يؤؤؿاقؾ .وؤؤه اِؤؤل ٠ؤؤمت ،ظکمؤؤث و
هّلعث همؽىايی آو قا جؤییؿ يمیکًؿ.
قاهبكؾ ؾوم٠ ،ؿم ج١هؿ وا١٬ی اوث .ایى قاهبكؾ با هبايی ٠مجمًؿی و ٠مت ؼؤىاهی
جٙاب ٫ؾاقؾ؛ لیكا ٠ؿم ج١هؿ وا١٬ی و يه ٌك٬ی  -يه ٤كبی ،یً١ی ٠ؿم وابىحگی ویاوؤی
یً١ی اجؽاـ هىأ ٟهىح٭ل ،ؾقوا ٟ٬هؿ ٦اِلی ال پیگیؤكی ایؤى قاهبؤكؾ ،قوؤیؿو بؤه
اوح٭الل و ظ ٛ٩آو ال ٘م ٟبیگايگاو اوث .ق٠ایث اِؤل يؤه ٌؤك٬ی و يؤه ٤كبؤی يیؤم
هًا٨اجی با ق٠ایؤث اِؤل ظکمؤث يؿاٌؤحه بلکؤه ؾق شهؤث جعکؤین اقجبا٘ؤات ؾو یؤا
چًؿشايبه ؾق وٙط هًٙ٭های و بیىالمللی ،ق٠ایث هك ؾو الماهی اوث .ایصؤاؾ اقجبؤاٖ
والن هبحًی بك هًا ٟ٨هٍحكک٠ ،ؿم ابحًا بك لوقگى یی و ولٙه گكی و اوحعکام اقجبا٘ات
بك هبًای ج٩کك و ا٠ح٭اؾ و قاه اوالهی ال لىالم همؽىاو بىؾو ٠ؿم ج١هؿ و اِل ظکمث
اوث .با جىشه به وؽى ظٕكت آیثالله ؼاهًهای که ٨كهىؾيؿ؛ ي٩ی ٌك ٪و ٤كب بیث
ال٥مل اي٭الب اوث ،همچًیى ا٬حٕای اِل هّلعث يیم جاب ٟيبىؾو و وابىؤحه يبؤىؾو
شمهىقی اوالهی ایكاو به هی کؿام ال ٙ٬بهای ٬ؿقت اوث ،تلهؤه ظ٩ؤ ٛاي٭ؤالب
اوالهی و هّلعث ،قاهبكؾ ٠ؿم ج١هؿ اوث.
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