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 چکیده  

 « امنیت»  این حق در سایه   .است  «حقوق بشر»و اولین بند از  ،  های دینیترین آموزهاز مهم  »حق زندگی« 

سلب    ،هاشدن انسان کشته موجب    ،«جنگ»  ،گرددمیسر می   « صلح»در پرتو    ، «آسایش» و    آیددست می هب

از بین رفتن منافع کوتاه   ،»آوارگی«  ،»ویرانی«  و  ،شودمی   «یحق زندگ»یعنی    ،انسانی  ترین حقوقاصلی

 . آوردمیبه بار  اقتصادی و اجتماعی   مدت و دراز مدتِ

زندگی    ،ترین روش عقال و اصولی  فراوان شده است   تأکیدبر مقوله صلح    ،المللو حقوق بین   ،در اسالم

نکته مهم است : اگر قدرت نیروهای مسلح و دفاعی وجود نداشته  توجه به این  اما    در سایه صلح است

و یا »سایه جنگ«    «جنگ»مشکالت    ،وجود دارد و دراین صورت  «تهدید به تهاجم»یا    «تهاجم»  ،باشد

تنها با    ،سای بسیاری از کشورهاؤر  ، تر استکشنده  « جنگ»از    ،«ترس از جنگ»  ، وجود خواهد داشت

تاراج نوامیس    ،نابودی اقتصادی  ،«مرجوهرج »گرفتار  شان  ملت و    ،اند« کشور خود را باخته»ترس از جنگ

کسانی است که با    ریادآو  ،معاصر  تاریخها مورد در  تا ده  ،بسیار دور  از  اریخت  ، ها شده استو ارزش

و  بودن سالح    دارا  ،اندمورد »تهاجم« واقع شده  ،اند و سپس« کرده خود را »خلع سالح  ، فریب از دشمنان

یا سکوت    ،هادر جنگ  ،المللیهای بینسازمان   ،در دوران معاصر  ،از جنگ است  «هبازدارند»  ،قدرت مسلح

  ، یالمللبینی  هاضمن ضرورت حضور فعال در این سازمان  ،اندگرفته اند و یا طرف تجاوزگر را  کرده

  ، های صنعتی کشور  یهمه   ، « نیستجز »خسارت محض  ، هاطلبانه و باور آن شعار«های صلح » اتکاء به  

خواهد در  اگر می  «و »ایران عزیز« هستند  سالح« و »نیروهای مسلح»  های بسیار در زمینهدارای هزینه

باید به »صلح    ، رشد یابد  رفتن سایه جنگ(  )از بین  ،و اقتصادش در سایه امنیت  باشد)»عدم جنگ«(  صلح  

تا بعدا با رسیدن به قدرت برابر در دفاع ، دشمنان به »صلح پایدار« با ایران بیندیشند و  « بیندیشد  مسلح

 . تغییر روش دهنداز تفکر حمله به ایران ، به ضرورت سازش با ایران 

 یالمللبین های  اعتباری سازمانبی  ،استقالل در سالح  ،دفاع مشروع  ،بازدارندگی  ،: صلح مسلحها  کلید واژه

Abstract 

"Right to life" is one of the most important religious teachings, and the first 

clause of "human rights". This right is obtained in the shadow of "security" 

and "comfort" becomes possible in the light of "peace", "war" causes people 

to be killed, deprives the most basic human rights, i.e. "right to life", and 

"destruction", "displacement" It results in the loss of short-term and long-

term economic and social benefits. 

In Islam, and international law, there is a lot of emphasis on the category of 

peace, and the most principled way is to live in the shadow of peace, but it is 

important to pay attention to this point: if the power of the armed and 

defense forces does not exist, "invasion" or "threat of invasion" and in this 

case, there will be problems of "war" or "shadow of war", "fear of war" is 

more deadly than "war", the presidents of many countries have lost their 

country only with "fear of war". , and their nation is caught in "chaos", 



 

economic destruction, looting of names and values, history from far away, to 

dozens of cases in contemporary history, reminds of those who "disarmed" 

themselves by deceiving their enemies and then, have been "aggressed", 

having weapons and armed power is a "deterrent" from war, in the 

contemporary era, international organizations have either remained silent 

or sided with the aggressor in wars, while the necessity of active presence in 

these international organizations, Relying on pacifist "slogans" and 

believing them is nothing but "pure damage", all industrialized countries 

have a lot of expenses in the field of "weapons" and "armed forces", and if 

"dear Iran" wants to live in peace (the absence of war) and its economy 

grows in the shadow of security (disappearance of the shadow of war), it 

should think about "armed peace" so that later, by reaching equal power in 

defense, the enemies will think about "lasting peace" with Iran and From 

the thought of attacking Iran, they should change their methods to the 

necessity of compromise with Iran 

Keywords: armed peace, deterrence, legitimate defense, independence in 

arms, invalidity of international organizations 

  



 

    مقدمه  

    نهیپس زم  

رمز    ؛صورت گرفته است که  ،غربیی  اهمیآکاد  از سوی غات شدیدی  یلتب  ،در زمینه مسلح شدن کشورها

و هر کشور    ،خلع سالح است  ،تعامل با دنیاست و ضرورت آن  ،کشورهای در حال توسعهو راز پیشرفت  

ی آنان در  هاتا سرمایه کند  میصلح طلبی باید سالح را کنار بگذارد تا به آشتی برسد و عقالنیت اقتضا  

کنند را در ساخت بیمارستان  می« نشود و اگر هر مبلغی که در این زمینه صرف  مسیر سالح و نظامی »تلف

 آوردهای فراوانی خواهند رسید  دانشگاه و راه و عمران و ... صرف کنند به دست و مدرسه و 

کشورهای    ،در حالی که واقعیت این نیست  ،این مطلب تا جائی پیش رفت که برخی آن را باور کردند

یافته »  ، توسعه  راابتدا  قدرت خارجی  امنیت« خود  به  »وابستگی  با  یا  و  مسلح«  »نیروهای  توسعه    ، « با 

«  »پیشرفتزندگی کنند و در نتیجه در »اقتصاد« و »صنعت« ،    « صلحدر »    اندسپس توانسته  اندتضمین کرده

 نظامی را همین کشورها دارند.  بیشترین هزینه  ،و امروزه نیز نمایند

  مسأله  انیب

به محفوظ  »که در بخشی از آن می خوانیم    ، نکات مهمی تاکید شده است  منشور ملل متحد  در مقدمه  

داشتن نسلهای آینده از بالی جنگ که دوبار در مدت یك عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیر 

به رفق و مدارا کردن و زیستن در حال صلح با یکدیگر با  »و برای نیل به این هدفها    «قابل بیان نموده

  « المللیامنیت بین»و    « صلح»تن قوای خود برای نگاهداری  و به متحد ساخ  «حسن همجواری»یك روحیه  

نیروهای مسلح را   از  استفاده  ایجاد روشهایی که عدم  قبول اصول و  به  منافع مشترك    « جز»و  در راه 

المللی برای پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل  تضمین نماید و به توسل به وسائل و مجاری بین 

   «.مایم که برای تحقق این مقاصد تشریك مساعی نماییمصمم شده 

ن  آ  فرع  ،سان اصل است و بقیه امورزندگی برای ان  ،حق زندگی است  ،ترین حقوق انسانییکی از مهم

خود  ) توانیم برسانیم وقتی موضوع  می  هابگیریم ؛ چه حقی به آن   هااز انسان را  «  اگر »حق حیات  ،است

  ؟منتفی استانسان( 

 شده است :   تأکیدبر این حق   32 هیسوره مائده، آ در قرآن

بِغَ نَفْسَا  قَتَلَ  فِ  رِیمَنْ  أوفَسادٍ  النَّاسَ جم  ینَفْسٍ  قَتَلَ  فَکانَّما  أَحْ  عاًیاألَرضِ  مَنْ  اَح  اهایوَ  النَّاسَ    ایفَکأَنَّما 

 عاً یجم



 

ها  همه انسان  ییچنان است که گو  ،بکشد  نیزم  ی دررو  فساد  ایرا بدون ارتکاب قتل    یانسان  ؛ کس  هر»

زنده کرده    همه مردم را   ییچنان است که گو  ،بخشد  ییراازمرگ رها  یانسان  ؛ ، وهرکساست  را کشته

 « است.

به    ، المللبیناست که در حقوق    ی حقوق  نیاول  ء است و جز  ی متعلق به دسته حقوق اساس  یحق زندگ

  :آمده است    حقوق بشر   یجهان  هیاعالم  ماده سوم در    شده است.   ح یاعالم و تصر  حقوق بشر«عنوان »

و    یمدن  حقوق  ی المللنیب  ثاقیم  6  ماده   1بند  و در    دارد.  یشخص  تیآزادی وامن  ،یگهرکس حق زند 

  موجب   باید به   حق   این  .است   انسان   شخص   «ذاتی  حقوق »از    « زندگی  حق»   :  شده است   تأکید  ی اسیس

»حق زندگی«    کرد.  محروم  مجوز( از زندگی   )بدون  خودسرانه  توانرا نمی  فردی  بشود. هیچ   حمایت   قانون

 تأمین«  است که »با سالح  «»امنیت  ،برای رسیدن به این حق  ، اولین نیاز  رود ومیبین    در تهاجم دشمنان از 

 شودمی

     پژوهش اهداف 

است   ور و نظامکشحیات و زندگی یك  مهم اریاز مقوالت بس یکی و «تیامن»بنیاد  ،«صلح»زندگی در  

  که است    یچند وجهای  مقوله   ، ور و با همسایگانش ک آمیز در یك  زندگانی صلح به آن توجه کرد    دیکه با

و توان   ینظامقدرت    ،یاقتصادقدرت  قدرت اعم از    یریکارگدولت و ملت توجه دارد و به  یبه بقا

  و   دهدی را مورد توجه قرار م  «یپلماسید»و    «فرهنگ»استفاده از ابزار مختلف  ،  شودمی را شامل    یاسیس

را    « سالح»  قیاز طر  «ت امنی»و    « صلح»مقوله ما صرفاً    نیگردد اما در امیمطرح    هاروش با انواع و اقسام  

  میندار یتوجه مقاله نیدر ا، که بسیار ضروری هم هست ،  گرید یها و به جنبه میکنی مطرح م

ا  مسأله نرم»بحث    ،مقاله  نیما در  اقتصادی»یا    «جنگ  نرم از طر  ،ستین  «جنگ    ی هاسازمان   قیجنگ 

به آن   دیبا شود و میاست که موجب صلح پایدار  یو نفوذ فرهنگ یو نفوذ اقتصاد  یاسیرسیو غ  یاسیس

  کشوری   ،به باور ما  ،است  ،ظامنحضور مردم در کنار    اقناع و   ،جنگ نرمبخش    نیترو مهم  ،پرداخت

جنگ نرم را    ،تواند مردم را همراه کندنحد آن برسد اما    نیاگر در سالح به باالتر  یحت  ،همانند ایران

 کند و   یدل مردم را خال  «با »جنگ نرم  دشمن موفق شوداگر  و    ،ی نداردیاست و سالح دیگر کارا  باخته

سالح و   ن یبنابرا .به کار نخواهد آمد ی سالح چیصورت ه  نیدر ا دینما جدا  ، از نظام یبانیآنها را از پشت

جایگاه  که صرفاً در خصوص  یم  ما درصدد  مقال   نیدر ا  کنیل  ،گرندیمردم هر دو الزم و ملزوم هم د

وجود دارد به امنیت نرم جنبه های دیگر صلح و یا با رابطه  یو اگر کاست مییسخن بگو تیسالح در امن

  ی هاسخن گفته شود الزم بود تا از مقوله   «نرم  تیامن»هدف مقاله است  اگر قرار بود در رابطه با    لیدل

  سخن گفته شود   زیو امثال آن ن  یو مردم دار  یو هنر و اقتصاد و جامعه شناس   ات یمختلف فرهنگ و ادب

 ( Gregory F. Trevertonری از ویکی پدیا و ببا بهره )



 

است تا نشان داده شود که  در دسترس همگان    و کاماًلشواهد موجود  تکیه بر    ،هدف از این پژوهش

سالح    ضروری است و داشتناجتماعی و ...    ،اقتصادی  ،اعم از علمی  ،« برای هر پیشرفتی»اصل امنیت

نابودی    موجب   ،هاسالح کشوردر یك کشور ضروری است و خلع   امنیتبرای ایجاد    ،متناسب با زمان

نیستند  برابر  ،المللیبین انسانی در اسالم و در  حقوق بشر همه حقوق  ،گرددمی ی رشد و توسعه هازمینه

  ، یبه طور کل  ی داردقابل توجه  یامدهایپ  و   ،داشته و برترین استمنحصر به فرد    گاهیجا  ،ی. حق زندگ

مسکن    ، بهداشت  انندبخشند )ممی را بهبود    یاست که زندگ  ی از حقوقاریاز بس  مهم تر  اریبس  یحق زندگ

نیز حقوق    ها( هر چند آنAmitai EWtzioni)   .ند  ستین  ضروریزنده ماندن ما    یو آموزش( اما برا

اما همه این حقوق در سایه امنیت قابل  حقوق بشر« هستند  مصرح در همه متون »حقوق شهروندی« و »

 هستند  تأمین

     پژوهش روش

ی موجود در اینترنت  هاری از اطالعات و اخبار و کتاب بتوصیفی با بهره ای  کتابخانه روش این پژوهش  

 به راحتی برای هر محققی راهگشا باشد تواند می است که 

  



 

 بررسی صلح مسلح 

 دکترین اسالمسالح در صلح و جایگاه 

آمده   208  هیه آکند در سوره بقرمیدعوت    زیمسالمت آم  ی« است و به زندگی آشت»صلح « و »  نیاسالم د

  مان یا  ی ا  «نْیاِنَّهُ لَکمْ عَدُوٌّ مُبِ  طَانِیْلْشَّٱکافَّهً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ    لْسِّلْمِ ٱ  یفِ  دْخُلُواْٱاَمَنوُاْ    نَ یلَّذِٱ  هَایُّاَ  ا یَ: »  است

از گام   د؛ییدرآ  یدر صلح و آشت  ی! همگ  گانآورد او دشمن آشکار    د؛ینکن  ی رویپ  ی طانیش  ی هاو  که 

لَمْ    نَیاللَّهُ عَنِ الَّذِ نْهَاکُمُیَلَّا  »: میخوانمیضرر بیسوره ممتحنه در خصوص کافران   8 هیشماست. و در آ

خدا  «    نَیالْمُقْسِطِ  حِبُّیُ   اللَّهَ   إِنَّ   هِمْ یْأَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَ  ارِکُمْیَمِّن دِ  خْرِجُوکُمیُ وَلَمْ    نِیالدِّ  ی فِ  قَاتِلُوکُمْیُ

  کند ینم  یننمودند نه رونیب  ارتانینکرده و شما را از د  یقتال و دشمن  نیشما را از آنان که با شما در د

دوست    ار یو داد را بس  عدل که خدا مردم با    د،ییو به عدالت و انصاف رفتار نما  دیکن  یکیکه با آنان ن

 . داردیم

  کُلُّهُ   رُیْ»الْخَ  فرمودند:  نی جهاد در راه خدا چن  لتیدر مورد فض  شیاز سخنان خو  یکیاکرم)ص( در    امبریپ

محمد   ،ینیکل)  الْجَنَّهِ وَ النَّار«   دُیمَقَالِ  وفُیُوَ السُّ فُیْالنَّاسَ إِلَّا السَّ  مُیقِیُوَ لَا   فِیْ وَ تَحْتَ ظِلِّ السَّ  فِ یْالسَّ  یفِ

استوار   ریشمش  لهیاست و مردم جز به وس  ریشمش  هیسا  ریو در ز  ریدر شمش  ها یهمه خوب  ( عقوب یبن  

 1  و جهنم است. شتبه دیکل رها ینشوند و شمش

الوُالهِ    نُیوَ زَ  هِیَّبِإذنِ اللَّهِ حُصُونُ الرَّع  الجُنُوُد»  ند:ایفرممی  53نهج البالغه، نامه    در  السّالم  هیعل  یامام عل 

زمامداران،    نتیبه اذن خداوند، دژ مردم، ز  سربازان،  « إلّا بِهِم  هُیِّتَقُومُ الرَّعِ  سَیوَ سُبُلُ األَمنِ وَ لَ  نِیوَ عِزُّالدِّ

 شود. میو کار مردم، جز به آنان استوار ن  اندتیّو امن نیعزّت د هیما

 الملل بیندفاع مشروع در حقوق 

منشور    33ماده    1اصل اساسی است بند  یك  «  تالفاتحل و فصل مسالمت آمیز اخ»  المللبیندر حقوق  

المللی را طرفین هر اختالف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین» :داردمیمقرر  ملل متحد

با   و   قضایی  رسیدگی  ، داوری  ،سازش  ،میانجیگری  ،ید قبل از هر چیز از طریق مذاکرهبه خطر اندازد 

  را   آن  حلراه  خود   انتخاب  بنابه   آمیزمسالمت   وسائل  سایر   یا  ایمنطقه   ترتیبات  یا   سساتؤ م  به  توسل

در صورت وقوع  شده است »  تأکیدبه صراحت    منشور بر »حق دفاع مشروع«  51ماده    « در.نمایند  جستجو

ی حفظ صلح و امنیت  نیکه شورای امنیت اقدام الزم براحمله مسلحانه علیه یك عضو ملل متحد تا زما

خواه فردی یا دسته  ،یك از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود عمل آورد هیچالمللی را بهبین

 
1https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa86539/tmpl/component/printme/1 

https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa86539/tmpl/component/printme/1


 

ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل  لطمه   ، جمعی

یتی که شورای  مسؤولآورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و  می

المللی و در هر موقع  و اعاده صلح و امنیت بین  امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ

  «تاثیری نخواهد داشت.  ،خواهد آورد که ضروری تشخیص دهد اقدام الزم به عمل 

اگر کشوری آماده دفاع    ، آمادگی برای دفاع است  ،بدیهی است که الزمه استفاده از حق دفاع مشروع

تهیه   ، یعنی امکانات و تسلیحات الزم را نداشته و مردم و نیروهای مسلح خود را آماده نکرده باشد  ،نباشد

کوتاه زمان  در  ندارد  ،آن  امکان  منشور  هرگز  ماده  این  مفهوم  مسلح    «آمادگی»بر    کاماًل  ،و  نیروهای 

 دارد  تأکید ،کشورهای عضو برای مقابله 

 سالح  هدف دو گونه 

 ی  م هدف تهاجالف :  

هدف اصلی   است متفاوت    گریکدیبا    ، هاکشورها و گروهو    یقیحقاعم    هدف از مسلح شدن در اشخاص 

باشد    و یا دفاع مسلحانه  پیشگیرانه  دفاع  یبرا  ای  ،تجاوز  ید براتوانمیکشور    ك ی   ایو    یقیشخص حق  یك

  ا یحمله مسلحانه و    یباشد که برا   یدزد  دتوانمیخرد  میای  خود اسلحه   یکه برا  یبه عنوان مثال فرد

اموال د باشد که در دوران م  نیا  گرانیغارت  انجام داده  افراد    ،گذشته  ی هاو در زمان  عاصراقدام را 

و با    دندیخری م  یکمرتفنگ و کلت   ایو قمه و    ری مانند شمش  ییهاسالح   هاآن  اندگونه بوده  نیا  یفراوان

 کردندمیتهاجم  گرانیدبه  ،آن

تهاجم    یراهستند که سالح را ب  یفراوان  یهاوجود دارد دولت  ز ین  هادر رابطه با دولت   ت یوضع  نیا 

غرب  یهادولت  ،کنندمی  هیته  گرانیدبه ا  یتجاوزگر  عظ  ،اندگونهنیمعموالً    ی ها خانهزراد  نیترمیآنها 

دریا و   ،در زمین  هاترین سالحخرج تهیه پیشرفته  ،هزاران میلیارد دالر و یورو  ،تسلیحاتی دنیا را دارند

  د یو با تهد  کنندیم  دی را تهد  گرید  یکشورها   ای  - یك   ؛دارند  اریاختدر    چهو با آن  اندآسمان و فضا کرده 

آنها را   اقتصادمی و زور  منافع  آنها تهاجم  ای  -دوو    برندیم  شیرا پ  شیخو  یترسانند و    عملیاتی   به 

 کنند می

با آموزش به نخبگان علمی    ؛علمی دارند که  های فراوان ظاهراًمی آکاد  کشورها  نیکه هم  نجاستیجالب ا

  ی ها در سازمان   هاآن خلع سالح شوند    ،خودبه خودی  کهکنند  میتربیت    صورتیرا به   هاآن   ، جهان سوم

را به خلع سالح    گرانیو د  ندیگوی سخن م  یالمللنیدارند و از صلح ب  بسیار فعال   حضور  ز ین  یالمللبین

 دنخوانمیفرا 



 

 بازدارندگی ب : 

بازدارندگ  کندیخود را مسلح م  از کشورها معقوالنه   یگریاما بخش د    م از تهاج  و داشته    یتا حالت 

خود را    ی است و اگر هر کشور  ی ضرور  ار یتنها الزم بلکه بسه ن  ییهاسالح   نیکند چن  یریشگیپ  گرانید

  ی سالح نه برا  هیآماده کرده است اسالم در رابطه با ته  ، گرانیحمله د  یرا برا  نهیزم  ، محروم کنداز آن  

 کرده است  انیگونه ب نیا 60 هیسوره مبارکه األنفال آ  در از تهاجم دشمنان یریشگیپ یتهاجم بلکه برا

لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُم وَآخَرینَ مِن دونِهِم ال    وَأَعِدّوا»

در   ییروین  هر« »تُظلَمونَ  ال  وَأَنتُم  إِلَیکُم  یُوَفَّ  اللَّهِ  سَبیلِ  فی  شَیءٍ  مِن  تُنفِقوا  وَما تَعلَمونَهُمُ اللَّهُ یَعلَمُهُم   

 دان یم  ی)برا  دهیورز  یها( اسب نیو )همچن  دی[، آماده سازمقابله با آنها ]= دشمنان   یبرا  د،یقدرت دار

را،   نهایاز ا ریغ یگری ( گروه دنیو )همچن دیرا بترسان شیآن، دشمن خدا و دشمن خو لهیوسنبرد(، تا به 

اسالم( انفاق    یدفاع  هیبن  تیو هر چه در راه خدا )و تقو  .شناسدیو خدا آنها را م  دیشناسی که شما نم

 « و به شما ستم نخواهد شد شود،یبطور کامل به شما بازگردانده م د،یکن

« دیگران نیست بلکه در صدد آن است تا  این آیه در صدد »ارعابتوجه به این نکته ضروری است که  

شوند و قدرت  می «  قدرت سالح شما »مرعوببا دیدن    ،بگوید افرادی که بالقوه حالت تهاجمی دارند

 و بین این دو هدف تفاوت بسیار است   گرددمی تصمیم گیری برای تهاجم از آنان سلب 

 عقالنیت چیست ؟

به معنای آن است که هر شخصیای  واژه  ،«یتعقالنه »ژوا با    ،زیبا است و  برای آینده خود و جامعه 

 تئوری   ،با تکیه بر انحصارات تبلیغاتی و قدرت اقتصادی  ،کشورهای غربی  ، « برنامه ریزی نماید»اندیشه

برخی از   .است  فریبندهکنند که بسیار  می« مطرح  را در جهت »توسعه مبتنی بر عقالنیتی  زیبایظاهرا  

« را باور  کنند و »دنیای بدون موشكمیهمین سخنان را تکرار    ،در حال توسعهکشورهای  فرهیختگان  

یعنی بدون    ، ندوشبقوی  نیروهای مسلح    بدون وآلمان  کنند که همه باید مانند ژاپن  میکرده و توصیه  

در ،  1395مرداد    30روز    آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، در   ،تا موفق به صنعت شوند  ،موشك و سالح

 ی وکرد.    بیانرا    یسخنان ینظام  یروین  لیآموزش و پرورش درباره لزوم تعد  یساؤو ر  رانیاجالس مد

  ی بعد از جنگ جهان  نهایا  دارند،را    ایاقتصاد دن  نیترروزها محکم   نیا  «ژاپن»و    «آلمان»  دینیب: اگر می  گفت

 داشته باشند، محروم شدند.  ینظام یروین که نیدوم از ا

  شان یهااقدام پول  نیرو با ا  نیبردند و از ادر حال جنگ را می  یخرج کشورها نیشتریب  ینظام ی روهاین

  گر یخود درست کردند لذا د  یبرا  انیرفته و اقتصاد دانش بن  یدیو تول  یعلم  یآزاد شد و به دنبال کارها



 

فضا    نیوارد ا  د یو دلسوزان و معلمان با  رانیمد  وباز شده است    رانیراه در ا  نیا  ستند،یهم ن  ریپذ  بیآس

 2  تواند ما را به آنجا برساند.می  یشوند؛ مطمئنم دوره دوم دولت روحان

و  سالح    دارندگان  3کشور برتر  10جزء    ،آلمان و ژاپن  د که دو کشورکننمیاین بزرگواران حتی توجه ن  

 حق استفاده از آن را ندارند   ،هر چند بدون اجازه  ،هستندجهان هزینه نظامی 

تر و حتی عادی اخباری است که در  مطالعه دقیق   ،«عقالنیت»  ،ستین  گرانی سخنان د« تکرار  »عقالنیت

و    ؛هاغربی   ؟ و بدانیماندبه کجا رسیده   ،ببینیم که دیگران بدون نیروهای مسلح  تاهمه جا وجود دارد  

و هم جزء صادر کنندگان اصلی سالح به دیگر    ،هم نیروهای مسلح فراوان دارند  کشورهای صنعتی،  

و آنچه در تبلیغات می گویند ، طرح فریب برای زمینه سازی حمله است ، آن چه در    کشورها هستند

 لیبی اتفاق افتاد و ... 

 !  شکالت«  »کشورِصلح طلب  سوئیسِ صادرات سالحِ

در    ،استو »کشور شکالت«  سوئیس صلح طلب    کشور  ،فرهیختگانوهشگران و  ژدر توهم بسیاری از پ

 برترین صادر کنندگان سالح در جهان است ! ازحالی که 

میلیون فرانك    446کشور جهان به ارزش بیش از    64ی جنگی به  هامیالدی، سالح   2017سوئیس در سال  

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، شرکت تسلیحات سازی دولتی  " 4یس فروخته است. ئسو

به   موسوم  روزنامه   RUAGسوئیس  گزارش  از  پس  دفاعی(  مشترك  سهامی  )شرکت  هولدینگ 

به دست    سال پیش به امارات متحده فروخته بود احتماالً  15یی که  هازونتاگزبلیك اذعان کرد نارنجك 

 5ایسنا  "شبه نظامیان سوری رسیده است.

شنبه در گزارشی اعالم کرد: نیمی از قطعات  به گزارش صدا و سیما، دبیرخانه اقتصاد سوئیس امروز سه

درصد    14یك چهارم از این صادرات به کشورهای آسیایی و حدود    جنگی به اروپا صادر شده است؛

است گرفته  تعلق  آمریکا  ای  .به  جنگی براساس  ادوات  اصلی  کنندگان  دریافت  بزرگترین  گزارش،  ن 

  32میلیون، آفریقای جنوبی    32میلیون، برزیل   87میلیون، تایلند  117سوئیس، کشورهای آلمان به ارزش  

 فرانك سوییس هستند.  27میلیون و آمریکا با 

 
 مالحظه فرمائید  این سخنان را می توانید درآدرس زیرفیلم  2

https://as11.cdn.asset.aparat.com/aparat-

video/1bcd43931f37b3ebc97e1a35f5e465925416880-720p__23711.mp4 
3 Top 10 countries  
4 http://humanrights-iran.ir/news-63541.aspx 
5 https://www.isna.ir/news/97061306521/ 

https://as11.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/1bcd43931f37b3ebc97e1a35f5e465925416880-720p__23711.mp4
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صادرات    زانیم  ،«ریکور»  یشیبه نقل از روزنامه اتر  1396اسفند    09در تاریخ    به گزارش سایت تسنیم 

  ی درصد  8حدود  شی داشته و با افزا یریچشمگ  شیافزا 2017در سال  سیسوئ یادوات جنگ حاتیتسل

تحقیقات صلح سیپری استکهلم، کشور    مؤسسهروبرو بوده است. بر اساس گزارش منتشر شده توسط  

گونه صادرات تسلیحات سوئیس    این  بزرگترین صادر کنندگان تسلیحات قرار دارد.  14سوئیس در جایگاه  

( ارتش  بدون  سوئیس  به  موسوم  گروه  دارد.  هم  زیادی  به  gsoaمنتقدان  صادرات  توقف  خواستار   )

کشورهای رهبری کننده جنگ از جمله عربستان سعودی، امارات و همچنین ترکیه هستند. سوئیس در  

و همچنین تسلیحاتی به ارزش  میلیون فرانك به عربستان سعودی    4.7سال گذشته تسلیحاتی به ارزش  

هزار فرانك    64میلیون فرانك به امارات صادر کرده است. ترکیه نیز ادوات جنگی به ارزش حدود    3.2

 از سوئیس دریافت کرده است.

در سوئیس امروز از شورای فدرال این کشور خواست که از کاهش بیشتر کنترل   المللبین سازمان عفو  

 6لحه این کشور است جلوگیری کند.تسلیحات که مد نظر صنعت اس

 ی نظامیهاژاپن و آلمان بیشترین هزینه

است    یمختلف قابل بررس  ی ایاز زوا  مسأله  نیا  حتماً  ؟ستیژاپن و آلمان چ  ی اقتصاد   شرفتیرمز و راز پ

 یکوشکرد و از آن الگو گرفت از جمله سخت   دای در رفتار آنان پ  یمثبت  اریتوان نکات بسمیکه    یترصوبه

در همه    هاکشور  نیا  ایآ  اماالگو و سرمشق باشد    كی به عنوان    دیکه با  ،آنان  یپژوه دانش   نیافراد و همچن

توان در می هرگز ن   این است که؛  با توجه فراوان به آن پرداخت  دیکه با  ایمسأله   ؟الگو هستند  هانهیزم

  ی تك مورد بررستك  دیبد دانست هر کدام با ایصادر نموده و همه را خوب و   ینسخه واحد نهیزم نیا

که معتقد است   ییادعا میکن نییاشتباه را تب یاادع كیتا  هستیم نیصدد ارما د نجایدر ا کنیل ردیقرار گ

این دو کشور  ژاپن و آلمان به خاطر خلع سالح و کنار گذاشتن موشك است  و رشداقتصادی    شرفتیپ

مطابق نبوده   اتیبا واقع  مسأله  نیا  اندها را صرف اقتصاد کردهگری را کنار گذاشته و بودجه کاًل نظامی

جهان سوم و از    یهوشمند در کشورها  اریافراد بس  یآور آنجاست که برخو دروغ محض است و تاسف 

  اندبدون موشك گذاشته  یایکه شعار خود را دن  یطور به  اندکرده   وردروغ را با  نیز کشور خود ما اجمله ا

 د کرد نواهخن نیهرگز چن  گرانیاما د میسالح کنآن است که فقط ما خود را خلع  ی شعار به معنا نیا
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پس بعداً  )  بودند  جهانی دومبسیار صنعتی قبل از جنگ  دو کشور    ژاپن و آلمان   واقعیت این است که؛

پس   این دو کشور ژاپن پس از جنگ بیشترین دیپلمه را درمیان کشورهای جهان داشت. ( صنعتی نشدند 

ژاپن   خصوصاً  ،ارتش شکست خورده داشتند و با ذلت مجبور شدند قیمومت آمریکا را بپذیرند  از جنگ،

ه حق کاپیتوالسیون  ریکائی مستقر به همراهزینه نظامیان آم  که مجبور شد ارتش مستقل نداشته باشد و 

 را نیز بپردازد (مه در برابر جنایات مصونیت قضائی آنان از محاک)

 هزینه نظامی سالیانه دنیا  10ژاپن رتبه  7آلمان رتبه 

آلمان رتبه    10امروزه ژاپن رتبه   نظامی دنیا را دارند  هاهزینه  7و  در   اندچگونه توانسته  هااما آن،  ی 

  ها که آن  اندخود را بدون ارتش و بودجه نظامی جا بیندازند به حدی که بسیاری باور کرده  ،تبلیغات

 موشك ندارند ! 

ترین هوش بحدی که با  است که در این زمینه بسیار هنرمندند  هاغربی«  جنگ نرم»ت  از قدر  ،این همه

 بینند میترین اخبار موجود را نحتی ساده که اندقرار داده تأثیرتحت  چنان اشخاص را نیز 

 دنیا 10رتبه  بودجه نظامی ژاپن

  . و به دهمین کشور نظامی دنیا مبدل شده استخود را گسترش داده    ینظام  یهاتیبودجه و فعال  ژاپن

بودجه    نیبرپا کرده است. همچن  ینظام  یهاگاهیپا  ،خود  یهارهیجز  نیدر دورتر  ،سال گذشته  40در  ژاپن  

در    ینظام  جهبود  نیاست )ششم  دهیدالر رس  اردی لیم  49.1کرده و به رقم    دایپ  شیکشور افزااین    ینظام

کشور    نیاست. ا  رهیذخ  ی رویهزار ن  60آماده و    ینظام   یرویهزار ن  247  ی. ژاپن در حال حاضر دارا  (ایدن

کشور    نیارتش ا  نی. همچنشودی محسوب م  ایقدرتمند دن  ییهوا  ی روین  نیپنجم  ما یهواپ  1595با داشتن  

  ییایآس  یدر کشورها   ی گپر رن  یگذشته حضور نظام  یهااست. ژاپن در سال   یجنگ  ی کشت  131  یدارا

 ( Oendrila De 2017)  داشته است.

 دنیا  7رتبه  بودجه نظامی آلمان

  ی هاکشور در سال   نی ارتش اکند، اما  میخود    ینظام   ی روهایدالر صرف ن  اردیلیم  45آلمان ساالنه حدود  

و    رهیذخ  ی رویهزار ن  145آماده،    ی رویهزار ن  183  یکشور دارا  نیداشته است. ا  ی افت محسوس  ریاخ

 هزار عدد است.  پنجکشور    نیمختلف ا  ینیزم  یهاتعداد سالح   نیاست. همچن  یجنگ  ی مایهواپ  710

(Oendrila De 2017 ) 

 آلمان   یحات یصادرات تسل 2019رکورد 



 

این کشور   ،کندمی آلمان در تسلیحات سرمایه گذاری ن  اندخالف تصورات اشخاصی که باور کرده بر  

به کشورهای    ،دریغ سالحبیکند و هم صادرات  میهم وارد    ،کندمیهم برای مصرف داخلی فراوان تولید  

 توتالیتر دارد  

تاریخ    آلمان  یوله صدا  چهیدو  یفارس  ت یسا  به گزارش   آلمان    صادرات  07/10/2019در  از  اسلحه 

بزرگ امسال مجارستان و مصر    داریبه ثبت برساند. دو خر  دیجد  یرکورد  2019رود که در سال  می

  حات یصدور تسل  یمهر( شمار مجوزها  8ماه سپتامبر )  انیپا  تاهستند. صادرات به امارات هم ادامه دارد.  

حجم صادرات    بیترت  نی. به ادیرس  وروی  درایلیم  6،35به    یدرصد  75  یشیبا سال گذشته با افزا  سهیدر مقا

دو سال حجم    نیا  در  شود.می  ك ینزد  2016و    2015از آلمان در سال    حاتی امسال به رکورد صدور تسل

 بود. وروی  اردیلیم 6،86و  7،86آلمان بالغ بر   یحاتیصادرات تسل

آمار    نیبه ا  ینگاه  با  را منتشر کرده است.  2019ماه نخست سال    9اقتصاد آلمان ارقام مربوط به    وزارت

از حجم صادرات در    وروی  ارد یلیم  5،3با   2019نخست سال    مهی برد که حجم صادرات در ن  یتوان پمی

مدت    یطوالن  قیتفاوت را با تعل  نیاقتصاد آلمان ا  ریوز  ر،یبوده است. پتر آلت ما  شتریب  2018کل سال  

 7داند.می مرتبط  2017دولت پس از انتخابات  یریگ)از دست دادن زمان( در شکل 

 کاغذپاره های صلح و امنیت  ،ملل  سازمانقطعنامه های 

شورای امینت قرار    و خصوصاً  سازمان ملل  ها س آنأی و در رالمللبین ی  های سازمانهاو بیانیه   هاقطعنامه 

امنیت   و  صلح  موجب  اما  المللبینبود  گردند  سازمانی  این  دراز  سالیان  داد  هاتاریخچه  این   ،نشان 

 مختلف وجود دارد یهانهیفراوان آن در زم یهانمونه  ،بیش نیستندای کاغذپاره  هاقطعنامه 

قطعنامه شورای امنیت درباره   365معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل گفت :   1398آبان    07در تاریخ  

به طور اختصاصی به مساله فلسطین ارتباط دارند و  قطعنامه    365برخی از    ،  فلسطین اجرا نشده اند  

آن،  تحت فصل هفتم منشور ملل متحد به تصویب رسیده اند اما هیچ یك از آنها اجرا نشده اند.عالوه بر  

رژیم اسرائیل با مصونیت کامل به اعمال وحشیانه و سیاست های غیرقانونی خود ادامه داده است. این  

جنگ به    15شامل ارتکاب سیستماتیك هر چهار جرم اصلی بین المللی است. به عنوان مثال، این رژیم  

 8تا آفریقا حمله کرد. راه انداخت، به همسایگان خود بدون استثنا یورش برد و به کشورهای خاورمیانه 
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 یک ریال هم ارزش نداشت   ،598قطعنامه 

قطعنامه    نیفشار آوردند که ا  رانیسال به ا  كیاز    شیب  ،  598قطعنامه    ،در ایران نمونه جالب وجود دارد  

با لشکری    ،از قسمت غرب و جنوب  ،روز  5به فاصله    ،رفتیپذقطعنامه را    رانیا  آنکه اما پس از    ،ردیرا بپذ

در برابر    یکس آن را محکوم نکرد و همگ  چیه  ؛کهقابل توجه آن تجاوز کردند و    رانیبه خاك ا  ،عظیم

 آن سکوت کردند  

 صلح و امنیت زیر ساخت  ، قدرت سالح امروزه ایران

  قدرت سه    اوردیب  برای کشورها به ارمغان   صلح را  یاتیو عمل  یتواند به صورت واقعمیکه    یزیتنها چ

  ها لفه ؤما بر هرسه این ممتناسب دفاعی ،    یهاسالح  -3  و  ینظام  یروین  -2  ،بسیج مردمی  -1  ؛است  

  ، تواند بازدارنده باشدمی هر یك به تنهائی ن ،داریم تأکید

 1359حمله صدام در سال 

سال   مردم  همؤلفدو    ایران(  1980)  1359در  مسلح  و    ، بسیج  داشت  نیروهای  ب  ،را  نداشتن  ه اما  دلیل 

متناسبهاسالح  تا حمله کنند  ، ی  ایران هوس کردند  با پول عربستان  .دشمنان  امارات و    ، قطر  ،صدام 

... تا عمق کشور را اشغال کرد    اعم از آمریکا و انگلستان و فرانسه و آلمان و  هاو امکانات غربی   ،کویت

  و بودند  مسلط همواره بر آسمان ایران  ،هواپیماهای عراقی .ی آن را محکوم نکردالمللبین و هیچ سازمان 

روی  و همه طرفداران »حقوق بشر« ساکت بودند( و نی)  کردندو بمباران می   زدندمی شهرها را وحشیانه  

ایران قهرمان  سالح  ،هوایی  کمترین  کندمیتنها    ،با  وارد  کوچکی  ضربات  جنگ    .توانست  زمان  در 

مثل باران بر سر شهرهای    ، کویتبا پول عربستان و  تهیه شده  ی شوروی  هاموشك   ، ناجوانمردانه شهرها

ی المللبین ی  هانه تنها جنایتکار جنگی نبود !! بلکه همه سازمان   ،ریخت و صداممی دفاع ایران فرو  بی

 طرفدارش بودند  

را    رانیهفته ا  كی حمله کرد که توهم داشت ظرف سه روز تا    رانیبه ا  لیبه آن دل  1359در سال    دامص

توهم نیاایران  در    )همان توهمی که باعث حمله به کویت شد و عمال اجراء گردید (  ،اشغال خواهد کرد

اما مردانه مقاومت   ،بادست خالی ،ایران در بسیج مردمی و نیروهای مسلح مردانو  دالور ،نشد ، اجرائی

یك هواپیما در برابر  و »   « »نبرد تن با تانكبا  و  دشمن را    .کردند و اجازه اشغال بیشتر به وی ندادند

  ،   1359شهریور    31در تاریخ    اگر  مناطق مختلفی را آزاد کردند شکست داده و  حداقل بیست هواپیما«  

به نام   یا دیوانه نمائی یاوانهید یابیداشت در ارزرا  کشور متناسب دفاع از ی هاو موشك  هاسالحایران 

و اگر    ت حمله نداشت أ هرگز جر  او  .وردآمیبر سر عقل  کاماًل  و او را  گذاشت  می   میمستق  تأثیر  ،صدام

ترین و  تلخ   در این جنگ،  توجه داشته باشیم که   ،گرفتمی بالفاصله پاسخ مناسب    ،کردمی هم  ای  حمله 



 

وجود آمد و کمترین اثری هامنیت بو  ی مدعی صلح المللبینی هاسابقه تاریخی برای سازمان ترین زشت 

پشتیبان   ،مشاهده نشد زیرا دالرهای نفتی عربستان و کویت  ،ی مادر حمایت از کشور اشغال شده   هااز آن

 عراق بود

 رعب و وحشت آمریکا از حمله به ایران 

 ، و با تکیه بر »مردم خود« و افزایش توان نظامی ،با قدرت و صالبت  ،اخیری  هاطی سال اما همین ایران  

( در صلح و امنیت ایران 2019)1398در سال    ،سلب کرده است   هاحمله را از ابرقدرت   واراده  تصمیم

ی  هایك هواپیمای بدون سرنشین جاسوسی آمریکا را در حال تجاوز به آب   ایرانیان  ،ی افتاداتفاق بزرگ

  !! ها مقابله نکرد بلکه تشکر هم کرداما آمریکا نه تن  ، سرنگون کردند  ،با موشك ساخت خودشان  ،سرزمینی

 اندسرنشین را نزده  38 هواپیمای جاسوسی با هاکه ایرانی

ات  « در تغییرات »تصمیمسالح  بازدارندگی  نکات مهمی از »قدرتداری  ی ترامپ  هامطالعه روند توئیت  

نفر    150کشته شدن    ازتوئیتی است که در آن    ،ترین نکته از ترامپجالب   ،« استیکیراهبردی« و »تاکت

      : !!!نگران شده است

 
 

….On Monday they shot down an unmanned drone flying in 

International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last 

night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 

people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the 

strike I stopped it, not…. 
  ی هارا بر فراز آب   نی بدون سرنش  هواپیمای(  رانی( آنها )اشنبه را اشتباه گفت، پنج »روز دوشنبه )ترامپ

حمله به    برای  —  میگرفتن انتقام آماده بود   یسرنگون کردند. شب گذشته ما به طور کامل برا  یالمللبین

من جواب داد که    هب  ی نرالژکه چند تن کشته خواهند شد.    دمیاما من پرس  ران،یخاك ا  از  نقطه مختلف   3

ن شدن  سرنگو  یجواب مناسب برا  نیا  رازی  —قبل از حمله من آنرا متوقف کردم    قه یدق  10تن.    150



 

سرنش  هواپیمای خبرگزاری  .«ستین  نیبدون  و  اسپوتنیك  با    21/06/2019ها  )یورونیوز،  برابر 

31/03/1398 )9 

 ، داندمیرا تروریست    هانفر اشخاصی که آن   150دوست شده که از کشتن  آیا آمریکا واقعا این قدر انسان

   ؟!ه استردبه خاطر انسانیت خود داری ک

نما«  ترامپ »دیوانه  ،ایرانموشکی و پهپادی  بودن قدرت سالح    دارا  ،و حمایت مردمیعالوه بر لطف الهی  

  ه دادنپاسخ    از سوی ایران  پهپاد  سرنگونی به    نیا  ی برا  رد ترامپ که مدعی است وبر سرعقل آ  را کاماًل

سخنان آن ژنرال را سانسور کرده است که به    ادامه  !!! احتماالً نفر آدم کشته شوند  150  دندیترسیکه م

ما را  هایما و پایگاه تمامی ناوهای  هااما آن   ،زنیممی نفر    150ما    ،گفته است » قربانبه وی  احتمال قوی  

بینی که آینده آن قابل پیش   ،کنندمی متقارن دود خواهند کرد و یا خسارات وحشتناکی وارد  با آتش نا

از چشم ترامپ پرانده، و در توئیت انسان دوستانه !! نیمه اول را گفته و نیمه  لذا خواب خوش را    «نیست

 دوم را سانسور کرده است  

آقای ترامپ ، با شادی هرچه تمامتر  ،    1398آبان    5برابر با    27/10/2019توجه داشته باشیم که در تاریخ  

و پس از آن  10  به قتل رسیده اند !!اعالم کرد که ابوبکرالبغدادی ، رهبر داعش با به همراه سه طفل وی  

نیز از کشته شدن افراد بسیاری که آن ها را تروریست می خواند ، نه تنها ابا نداشته ، بلکه با قدرت از  

 . آن دفاع کرده و با تحقیر از کشته شدگان یاد کرده و آنان را »سگ« خوانده است

می شویم ، و صرفا از این بعد نگاه می کنیم که  ما در این زمینه وارد ماهیت خوب یا بد آقای البغدادی ن

 کشتن افراد ، حتی اطفال برای آقای ترامپ و آمریکا از نوشیدن یك لیوان آب ، ساده تر است  

حمله آمریکا را داشت ، باز هم ترامپ ازروی انسان دوستی !!  به یقین اگر »داعش« توان پاسخگوئی به  

 ه قتل می رساند نه وی را می کشت و نه کودکان وی را ب

  و »خروج از سایه جنگ«   ز حمله به ایران و در نتیجه زندگی در »صلح« و »امنیت«اآن چه آمریکا را  

به ارمغان آورده است ، قدرت »سالح« ایران و نزدیك بودن اهداف آمریکا ، در دسترس  ، برای ایرانیان  

 که خواب از چشم دشمنان ربوه است .  ی ایرانی استموشك ها

 

 

 
9 https://af.sputniknews.com/world/201906213510096-امریکا-ایران-حمله-ترامپ/ 
10 https://farsi.euronews.com/2019/10/27/abu-bakr-al-baghdadi-leader-of-isis-believed-

to-have-been-killed-in-u-s-raid-in-syria 

https://af.sputniknews.com/world/201906213510096-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE/
https://farsi.euronews.com/2019/10/27/abu-bakr-al-baghdadi-leader-of-isis-believed-to-have-been-killed-in-u-s-raid-in-syria
https://farsi.euronews.com/2019/10/27/abu-bakr-al-baghdadi-leader-of-isis-believed-to-have-been-killed-in-u-s-raid-in-syria


 

 
ایرانپایگاه اطراف  در  آمریکا  پایگاه  ،های  این  سر  بر  ایران  موشکی  سالح  باران  موجب    ،هااحتمال 

در این پایگاهها ده ها هزار سرباز آمریکائی هستند که زده شدن  بازدارندگی از حمله آمریکا به ایران شد  

 آن ها ، با اهمیت تر از شهرهای آمریکا است و تاثیرات »استراتژیك« دارد  

 آمریکا مثل آب خوردن مردم غیر نظامی را می کشد  

ی  هاخانه   ،دکنمی افغانستان و پاکستان حمله    آمریکائی که مثل آب خوردن به  ،چگونه قابل پذیرش است

تن مردم  و برای کش  ،کندمی را به عزای دسته جمعی مبتال    هاعروسی   ،دزنمیمردم معمولی را با موشك  

شان را    و تصمیم  دوست شدهاین همه انسان   ،نفر  150چگونه برای زدن    ،دندارعادی هم هیچ دلسوزی  

قدر مهم بود که او را از حمله به ایران باز  نفر این  150آیا واقعاً برای ترامپ، کشته شدن  .  اندعوض کرده

ن سرنشین  دارد؟! قطعاً نه، زیرا همین ترامپ و دیگر رؤسای جمهور آمریکا، همواره با هواپیماهای بدو

چه را که به عنوان ها وارد شده و آندون اجازه دولت در افغانستان و عراق و سوریه و حتی پاکستان، ب

های مردم و عروسی و مراسم مختلف  کشند و حتی از زدن خانه دانند به خاك و خون میتروریست می 

نیز ابایی ندارند و از کشته شدن هر میزان زن و بچه و پیر و جوان، کمترین آثار ناراحتی در چهره آنان 

دلیل انسان دوستی حمله نکرده است  صرفاً به   ؛تواند باور کند که آقای ترامپمی نیست، آنگاه کدام انسان  

! 

های  جنگنده )پنج روز قبل از این توئیت ترامپ(    1398تیر    25ها فقط دربر اساس گزارش خبرگزاری

غیرنظامی،   60های »لوگر« و »ارزگان«، بیش از آمریکایی با بمباران یك مسجد و مناطق مسکونی والیت

 .ها تن دیگر را مجروح کردندده  از جمله زنان و کودکان، را کشته و

های آمریکایی اهدافی را در منطقه »خلج« این والیت  منابع محلی والیت »ارزگان« اعالم کردند، جنگنده 

غیرنظامی از جمله زنان و کودکان کشته   35بمباران کردند.به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اثر حمالت، 



 

عضو طالبان نیز بر اثر این    6نده است. گفته شده است که  شدند و اجساد قربانیان در زیر آوار جا ما

 بمباران کشته شدند. 

کسی محکوم    ،هاحتی در حد همان کاغذ پاره  ،یالمللبین ی  هازد آیا از سازمان میاگر آمریکا ایران را  

هرگزکردمی یا    ؛ ؟  سکوتمی  تأییدهمه  یا  که    ،کردند  است  آن  واقعیت  اساس  اما    ی برآوردها بر 

  ی زن و پهپادهانقطه   وبرد و دوربرد و کوتاه   یو موشک  نیسنگ یهاسالح   بودن  دارا  با  نایرا  ،هاییکایآمر

که در دسترس هستند و   کایآمر ینظام یروهایاز آتش را بر ن ییایدر توانستی م نیبدون سرنش یاتیعمل

 کند   جاد یا ییکایآمر ی و ناوها کایبزرگ آمر یهاگاهیپا

 
از  این هم برابر سالح  ای درشتی کیك خامهآمریکائی که  هواپیمابرناوهای    یکی  از  هادر  اعم  ایران  ی 

ناو هواپیمابر فقط  در  ها و بنزین هواپیمای ذخیره شده بمب   .ی تندرو هستندها موشکی و پهپادی و قایق 

حمله به ایران، چند   آمریکا پس از آغاز کند. کل ناو را منفجر چاشنی  همچون خواهد تا  چند موشك می

 بیند؟ناو را غرق شده می 

 بازدارنده از پاسخ پهپاد  ،نیروهای امنیتی مقتدر



 

 
گلوبال  »  ییکایآمرفوق پیشرفته  فروند پهپاد    كی  1398خرداد    30برابر با    20/06/2019شنبه  پنج   صبح روز

 " وزینفاکس "  یشبکه خبر  ،منهدم شد  رانیاآبی    یبر فراز مرزها  ،دالر  ونیمل  220حدود  با قیمت    «هاوك

هدف قرار گرفت، بر فراز تنگه هرمز    یرانیا  یروهاین  ی شنبه از سوکه صبح پنج   ییکایپهپاد آمر»  دیگویم

هدف قرار گرفته و سرنگون    رانیا  ی پهپاد پس از ورود به فضا  نیاعالم کرده بود که ا  رانی. اکردیپرواز م

 «  شده است

 تأکید«  »یك ثانیه  ،از بازدارندگی نظامی ایران مطمئن نبودند  ،اگر ترامپ و دیگر دشمنان ایران  ،شك نکنید

مل  أنفر !!( ت  150چه رسد به  ایران و قتل عام صدها هزار نفر )« هم برای زدن همه  کنیم »یك ثانیهمی

  نداشتند

 تشکر ترامپ از ایران 

سپاه پاسداران   یهوافضا  یرویزاده فرمانده ن  یحاج  یرعلیام  1398خرداد    31  برابر با  21/06/2019  جمعه

  ن ی( ا  p8پ.هشت )  یمایهواپ  كیسرنگون شده،    ییکایاعالم کرد که همراه با پهپاد آمر  یانقالب اسالم

 کار را نکردند.  نیتوانستند آن را مورد هدف قرار دهند اما امیحضور داشت که    زین  نیسرنش  35کشور با  

 11  و یورونیوز ( ها) خبرگزاری 

دار تشکر  یران بخاطر نزدن هواپیمای سرنشینباور کردنی نیست اما واقعیت این است که آقای ترامپ از ا

حادثه روز   انی( و در جمع خبرنگاران گفت که در جرریت  1ژوئن/  22ترامپ امروز شنبه )  یآقاکرد :  

  38با    مایهواپ  كیکرد،    كی عمان شل  یایدر در  ییکایپهپاد آمر  كیبه    رانیپنج شنبه هفته گذشته که ا

 نکنند.  كی شل مایگرفتند که به آن هواپ میتصم  های رانیبوده است، اما ا رانی ا "ررسیدر ت" زین نیسرنش

 
11 https://per.euronews.com/2019/06/21/irgc-says-iran-refrained-from-shooting-down-a-

u-s-plane-with-35-people-on-board 

https://per.euronews.com/2019/06/21/irgc-says-iran-refrained-from-shooting-down-a-u-s-plane-with-35-people-on-board
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https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/a-49297512


 

ما بابت  "کرد و گفت    فیتوص  "خردمندانه  اریبس"را    یرانیا  یهامقام   میتصم  نیا  کایجمهور آمر  سیرئ

 12  (سیبیها و بی )خبرگزاری  ".میاز آنها سپاسگزار میتصم نیا

 ایجاد صلح و امنیت پایدار ،استقالل در سالح

  ار یدر اخت ستقلمو  یذاتقدرت به صورت  نیا ای  ، بر دونوع است امابازدارندگی دارد  ،دارا بودن سالح

شده و اداره آن بر عهده    تأسیس  هابوده و با پول آن قدرتمند وابسته    یبه کشورها  ا یو    ، استکشور  

به آن کشور نخواهد داشت اما    حملهقدرت  شخصی    چ یه  ،گاهچ یدر نوع اول ه  ، ی بیگانه استهاقدرت 

 دهندمیوابسته باشد آن کشورها بر اساس منافع خود واکنش نشان  گرید ی اگر به کشورها

و    هاسالح   میاست که تما  یعربستان کشور  ،دید  رانیعربستان در برابر ا  نهیتوان در زممیآن را    نمونه

آنها پرداخت   هب  یو پول فراوان  دهیخرو انگلستان و فرانسه و آلمان و ...    کایخود را از آمر  زاتیتجه

عربستان حمله    ینفت  اتتأسیسبا قدرت به    ،منی انصاراهلل    ،تا در روز نیاز به او کمك کنند  کرده است

 یخبرگزاراز قول    15:44ساعت    (23/06/1398)شنبه    14/09/2019  خیدرتار  یفارس  وزیورونیکرد و  

به نقل    ق یبق  ات تأسیسوقوع انفجارها در    تأییدروز شنبه با    ییدر ساعات ابتدا  ی عربستان سعود  یرسم

متعلق به شرکت آرامکو صبح روز شنبه هدف    یدو مجمتع نفت   ؛ در وزارت کشور اعالم کرد که  ی از منابع

  ی حمله پهپاد:  به نقل از سه منبع آگاه اعالم کرد  ترزیرو  یخبرگزار  .اندقرار گرفته  یحمله پهپاد  كی

عربستان را به صورت    نفتو صادرات    دیشرکت آرامکو روند تول  یبه دو مجمتع بزرگ نفت  هایحوث

و    شیمرکز پاال  نیبزرگ تر  یدو مجتمع نفت  نیاز ا  یکیشود  می گفته    با اختالل مواجه کرده است.  یجد

برند. به  می نام    زیجهان ن  شگاهیپاال  نیشرکت آرامکو در عربستان بوده و از آن به عنوان بزرگتر  یفرآور

بشکه نفت    ونیلیکم پنج متناد کرده حمالت روز شنبه بر دست به آن اس  ترزیکه رو  یاز منابع  ی کیگزارش  

کشور عربستان    یو صادرات نفت  دیاز تول  یمیدر واقع ن  زانیم  نیگذار بوده است. ا  تأثیرکشور    نیروزانه ا

 13 دهد.می  لیرا تشک

  ك یآرامکو در    (26/06/1398شنبه  )سه   17/09/2019در تاریخ    آلمان  یوله صداچه یدو  یفارس  تیسا

بر جا    یعی نفت عربستان لطمات وس  یشرکت مل  اتتأسیسبه    حمله  "دالر از دست داد  اردیلیم  500شب  

  ن یگران تخم  لیوارد بازار بورس شود. تحل  گریشرکت تا چند هفته د  نیگذاشته است. قرار است که ا

 14  ."دالر افت کرده باشد اردیلیم 500"حمله  نیشرکت با ا نیزنند که ارزش امی

 
12 http://www.bbc.com/persian/iran-48730428  

 
13  https://per.euronews.com/2019/09/14/government-media-in-saudi-arabia-report-

drone-attack-on-two-oil-complexes  
14 https://www.dw.com/fa-ir/آرامکو-در-یک-شب- 500- میلیارد -دالر-از- دست-داد/a-50462136 
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 ی بازدارنده ایران  هاسالح

  ند ادعا کردسران عربستان    ،ی انصار اهلل یمنهابا پهپادها و موشك در جریان زده شدن پاالیشگاه آرامکو  

کا  یآمر  ایران شود اما  آنان وارد جنگ علیهبه نفع    کایکه آمر  نددارو توقع    اندبه آنها حمله کرده   رانیکه ا

 ،علیه دیگر کشورها  دنیجنگ  یبرا  کایآمر  رایز  ،شد ن  اتیعمل  نینموده و حاضر به ا  یپشت آنها را خال

اما  ردیگمی از آن صورت ن یگونه واکنش چیبدهد که ه قوی احتمال  ایدارد که بداند و  ازین ینیبه سرزم

سنگین ارزیابی    حمله ،   اگر تبعات آن   خصوصاً   آمریکا حمله نخواهد کرد  ،اگر کشوری دارای سالح باشد

  ن کرد استقالل در داشت  جادی ا  رانیکشور ا  یرا برا  تیکه بازدارنده بود و امن  ی زیتنها چ  انیم  نیدر اشود  

حمله    یبرا  دیهم ترد  هیثان  ك ی  کایآمر  دیوجود نداشت شك نکن  یزیچ  نیبود اگر چن   یبوم  یهاسالح 

 نداشت  

 ترامپ : ما به نفت و گاز خاورمیانه احتیاج نداریم دروغ 

گفت که این کشور نیازی به نفت خاورمیانه    ،جمهور آمریکاترامپ، رئیسدونالد    16/09/2019در تاریخ  

نتیجه    ندارد. نمود که در  توئیتری خود، تصریح  این مطلب در صفحه  اظهار  با  آمریکا  رئیس جمهور 

این کشور طی سال  به صادر کننده  هاتدابیری که  اتخاذ کرده، آمریکا خود  ی گذشته در زمینه انرژی 

دونالد ترامپ در ادامه اظهارات خود افزوده    تولیدکننده نفت در جهان تبدیل شده است.انرژی و نخستین  

ی منطقه  های بسیار اندکی در آب هااست که آمریکا به نفت و گاز خاورمیانه احتیاج ندارد و نفتکش 

 15  (فرانسه  ویراد یفارس تی سا)  دارد، اما، حاضر است به متحدان خود کمك کند.

 اندشیرده نیازمند نفت خاورمیانهگاوهای 

 كیآنچه ترامپ گفته است تنها    ،گونه نیستنه این  ،گویدمیآیا واقعیت همان است که آقای ترامپ  

 تا حد زیادی   ،انهیاز نفت خاورم  ماًیدر حال حاضر مستق  کایدرست است که آمر  ،است  تیبخش از واقع

و    انهینفت خاورم  رایباشد ز  انهینفت خاورم  ال یخیکه کاًل ب  ستیبدان معنا ن  نیاما ا  ،شده است  ازینبی

است تا بتوانند   یضرور  ار بسین کشورها  یهم  یحداقل برا  ،خصوصاً عربستان و امارات  ،یعرب  یکشورها

  ازمند یهستند ن  ردهیاشخاص گاوش  نیترامپ ا  یآقا  دگاهیکنند و از آنجا که از د  تأمینخود را    یهابودجه

ترامپ    ی آقا  نیبنابرا  !!شودی خشك م  رشان یبه آنها نرسد ش  مواد   نیباشند و اگر امی   ونجه یبه علف و  
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مند  از آن بهره   ردهیش  ی است تا گاوها  ازمندیبه شدت ن  ،و نفت عربستان  انهیماو به نفت خاورزند  می بلوف  

 به ترامپ برساند  ی کاف ریشده و بتوانند ش

 در جهت صلحی المللبینی هاعدم واکنش مناسب سازمان 

حمله   انیدر جر  ی به یاریش بشتابند این راالمللبینی  هاهمه سازمان   ،عربستان توقع داشت در این صحنه

سازمان    تأییدکه چگونه آمریکا به بسیج همه قوا پرداخت و با    به خوبی تجربه کرده بود  تیصدام به کو

ارتش عراق  ؛  استاین  آموز  خالصه آن تاریخ درس   ،و همراهی چندین دولت به صدام حمله کردند  ،ملل

زمان حکومت صدام حس عراق    نیدر  بعث  پنجشنبهو حزب  اوت  )  1369مرداد    11  روز    1990دوم 

حمله عراق    ظاهری  ل یدل  کشور را اشغال کرد.  ن یحمله و ا  تی( به کوقمری    1411محرم    10  ،میالدی

اقتصاد عراق بود   یبازساز  یو تالش عراق برا  تیعراق به کو  یدالر  اردیلیم  30  یمشکل بده  ،تیبه کو

  ی و عراق به سود کشورها   رانیو عراق نابود شده بود. عراق معتقد بود چون جنگ ا  رانیکه در جنگ ا

  ت ی د. کونعراق را ببخش  یبده  دیبا  های عربی ازجمله کویتدولت است،  فارس بودهج یعرب حوزه خل

هزار سرباز عراقی،    هاده  بروز کرد. ت ینرفت و تشنج با کوطلب خود،  یدالر ارد یلیم 30 بخشش بار ریز

مرزهای جنوبی عراق با کویت را در نوردیدند، ظرف چند ساعت به قلب پایتخت کویت رسیدند، و آن  

 16 را به اشغال خود درآوردند. 

همان    ،و همین دلیل  ، « برای مقابله نداردم یقین داشت که کویت »نیروی مسلحواقعیت این است که صدا

برآورد    ،در هر دو زمینه  ،صدام را برای حمله به ایران تشویق کرده بود  1359استداللی بود که سال  

فقط یك تفاوت    ،1369سالح کافی نداشت و هم کویت سال    ، 1359صدام صحیح بود ؛ هم ایران سال  

از کشور دفاع    ،انشانترین عزیزن عزیزایران مردان بزرگی داشت که با دست خالی و فدا کرد  ،اتفاق افتاد

 کردند و کویت فاقد آن بود .

 در جنگ کویت فعالیت بسیار عجیب شورای امنیت

سکوت مرگ گرفته بود ناگهان بیدار شد و با پول عربستان و    ،شورای امنیت که در تهاجم عراق به ایران

ام  2932نشست  یط  سازمان ملل متحد  تیامن یشورا ؛ روزبه فاصله کمتر از نیم  ، و دیگر کشورها کویت

 
16 https://www.independentpersian.com/node/13406/ -اشغال-کویت،-زخمی -که-هنوز-التیام-نیافته

 است 
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  ب ی تصورا    660قطعنامه  مخالف    و بدون  ممتنع   یك موافق،    یرا  چهاردهبا    ، ترین لحن علیه عراقبا تند

 نمود  

 خوانیم : میاین قطعنامه  2و  1در بند 

 کند میعراق را محکوم  از سویاشغال کویت شورای امنیت  – 1

ی که در تاریخ  یو بدون هیچ قید و شرط به مرزها  نیروهای خود را فوراًخواهد که کلیه  می از عراق    –  2

 17اوت بوده است بازگرداند  1

سال بعد که با    13حتی پس از آزادسازی کویت تااستمرار یافت و    ، مانند مسلسل  هااین قطعنامه صدور  

   ادامه یافت ،صدام و ارتش وی به سرعت نابود شدند  حمله بوش پسر

عراق داشت  ،اگر  را  ایران  مستقل  موشکی  موشك میو    ،قدرت  از  بارانی  نیروهای    هاتوانست  سر  بر 

 ، افتادمی هیچ اتفاقی ن  ،شدمی آور هم صادر حتی اگر صد قطعنامه الزام  ،پیمانان وی بریزدآمریکائی و هم 

به اینکه حمله صدام به کویت  صدد تبیین »ما در این جا فقط در تاکید می کنیم ،   واقعیت« هستیم و 

 شویممی نامشروع بود وارد ن

 رزوی برباد رفته آ ،عربستان

ی  هادولت عربستان در این توهم بود که این بار هم دولت  ،ی عربستانهابه پاالیشگاه   هاپس از حمله بمنی 

نوشت :    18/09/2019 تاریخدر  فارسی  سایت یورونیوز  ،غربی و سازمان ملل به یاریش خواهد شتافت

ات نفتی این کشور »آزمونی  تأسیسروز چهارشنبه گفت که حمله به    ،سلمان، ولیعهد عربستانبنمحمد 

کند« می ی را تهدید  المللبین واقعی« برای جامعه جهانی است تا مشخص شود در برابر »اقداماتی که ثبات  

 18 چه واکنشی نشان خواهد داد.

 خالی کردن پشت کردها  ،آمریکا

از شمال    یی کایآمر  یروها ین  ،دونالد ترامپ  ،آمریکا  دستور رئیس جمهور با    2019ششم اکتبر    خیدر تار

  ی از کردها مستقر شده بوده و قراردادها   ت یحما  یکه در آنجا برا  یدر حال  خارج شدند   هیسور  یشرق

قراردادها را    نیا  همه  کا یو کردها وجود داشت اما دولت آمردولت ایاالت متحده    نیب  یبزرگ  یتیامن

خارج    هیسور  شرقی  خود را از شمال   یروهایکه پشت پرده وجود داشت ن  یل یهر دل  هانگاشته و ب  دهیناد

 
17 http://unscr.com/files/1990/00660.pdf 
18 https://per.euronews.com/2019/09/18/bin-salman-wait-for-some-reaction-about-
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سه  فقط  بود    دهید  یرا خال  هنیکه زم  ،هیجمهور ترک  س یرئ  ، اردوغان  بیاقدام رجب ط  نیا  یدر پ  .کرد

با نام    ،نینشو منطقه کرد  هیبه سمت شمال سور  19ینیسنگ  یحمله نظام  2019اکتبر    9  خیدر تار  ،روز بعد

حمله موجب    نیآغاز کرد ا  ( Barış Pınarı Harekâtı:  یاستانبول  یچشمه صلح )ترک  ات یرمز عمل

صادق   نهیزم  نیدر ا  هاییکایکه آمر  دندیبرود آنها فهم  نیکردها از بآمریکا از    تیتا توقع حما  دیگرد

 . توان به آن اعتماد کردمی و ن ستندین

 اگر کردها سالح مستقل داشتند

کرد نشانگر    توئیتکه در تمسخر آنان    یکردها به زبان آورد و مطالب  هیکه ترامپ عل  یتند  ار یسخنان بس

اگر کردها    ،نخواهد داشت  یاده یگونه فا  چ یه  ،ازنی   زمان  در   گران ید  مسلح  یروها یآن بود که اعتماد به ن

 داد می به خود اجازه حمله ن   هیداشتند ترک  و هوا  نیدر زم  را  هیمقابله با ترک  کافی برایخود قدرت سالح  

 یاتفاق  چیه  ، در صحنه عمل  دنداتکا کرده بو  گرانیو به د  تسلیحاتی نداشتند  نیآنکه کردها چن  لیدلاما به

آنان از  دفاع  تصور    که  آن  لبجا  فتادین  در  سازمان میکردها  امن  ی مدع  یهاکردند  و    ت یحفظ صلح 

نتوانست    ،سازمان ملل متحد  تیامن  یشورا  اما  مخمصه نجات دهند  نیتوانند آنان را از امی  ،یالمللبین

  ( ت یخاصبیاما  )  تند  اریبس  هیانیچند بصدور  به    فقط  ،زیاروپا ن  هیانجام دهد و اتحاد  یاقدام  گونهچ یه

خروج    یبرا  مرزهایش را  هیترکترسند  آنان میاندیشند  میبه منافع کشورهای خود  بسنده کرد چرا که آنان  

مشکالت اجتماعی ، اقتصادی و امنیتی   ،ییاروپا  ی کشورها  به  پناهنده  هامیلیون  ورود   آزاد کند پناهندگان  

 پس منافع ملی خود را بر منافع کردها ترجیح دادند    شان ایجاد خواهد کردبرای

 اعتماد ازدست رفته آمریکا ،هفته نامه اکونومیست

بسپپیپاری از   ،فراوانی گردیپد  هپایا و گزارشهپ تحلیپل  ،موجپب مقپاالت  ،برخورد ترامپپ در برابر کردهپا

و    مقاالت مختلفی نوشپتند  ،اندیشپمندان غربی علیه این تصپمیم ترامپ و از بین رفتن اعتماد به آمریکا

 ترامپ را سرزنش کردند 

 
19 Turkish offensive into north-eastern Syria 



 

 
 

از    یچه کس  ه،یشمال سور  ی به کردها  انت یخ  یجهی: در نت  2019اکتبر    17  ستیجلد اکونوم  یروعکس

 !ترامپ اعتماد کند؟ یکا یبه آمر تواندیپس م نیا

تا اصالح    د یطول خواهد کش  هاسال   است کایاعتبار آمر  یبرا  یادونالد ترامپ به کردها ضربه   انتیخ

 20شود

 
20 The economist Oct 17th 2019 

Who can trust Trump’s America? 

Donald Trump’s betrayal of the Kurds is a blow to America’s credibility 

It will take years to mend 

https://www.economist.com/leaders/2019/10/17/donald-trumps-betrayal-of-the-kurds-is-

a-blow-to-americas-credibility 
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  است ؟ این خانه کردها  به کردها رسیدای  ی تند اتحادیه اروپا چه فائده هااما از این مقاالت و آن بیانیه 

که دربدر و آواره کوه و بیابان    استزن و بچه کردهای سوریه    ،شود و اینمی نابود    هاکه زیر بمباران

 ند  وشمی

 

 

 
 اردوغان علیه کردها  2019زنان و کودکان کرد سوریه آوارگان جنگ 

 و نتیجه نداشتن سالح مستقل  

 کردمی ترکیه حمله ن  ،اگر کردها سالح مستقل داشتند 

 داستان غم بار فلسطین 

  است   دهیرس  بیبه تصو  لیاسرائ  ی اشغالگر  هیعل  ی و مجمع عموم  تیامن  یدر شورا  ی فراوان  یهاقطعنامه 

  ، تاکنون  1942  یهانامشروع از سال   میرژ  نیا  کند  فلسطین پیشگیری  شتربی  نتوانسته از اشغال   کدامچ یهاما  

ها  آن است که قطعنامه   شانگرخود ناست و این موضوع    ادامه داده  یاشغال  یهاسرزمین   همواره به توسعه 

نگاه به نقشه اسرائیل نشانگر آن است که چگونه   دارد یغاتیو تنها ارزش تبلشته  ندا  یاتیارزش عمل چیه

 « نتوانسته هیچ کاری انجام دهد  ی سازمان ملل هاکاغذ پاره»



 

ای دوره   سیدر سازمان ملل رئ  یجنوب  یقایآفر  ریماتجال« سف   وزیمات  ی»جرمسأله تا حدی روشن است که  

تار  ،تیامن  یشورا از سال    سازمان  :گفت    1398مهر    10  خیدر  قطعنامه    كی  یتاکنون حت  1948ملل 

  ت یامن  یکه شورا  نجاست یمشکل ا  را اجرا نکرده است.   یستیونیصه  میرژ  یو اشغالگر  نیمربوط به فلسط

ثابت است و    یجنوب  ی قایکند اما موضع آفرنمی  یریگیها را پکند اما بعدا آن را صادر می   ییهاقطعنامه 

 21کند.می تیحما نیکشور همچنان از ملت فسط نینکرده و ا یرییتغ

 و صلح بدون سالح ، دروغ بودکوچک و کوچکتر شد   با »فریب صلح« نقشه فلسطین

 
های  نگاهی به خلع سالح و کنار گذاشتن مقاومت مسلحانه با نقشه فلسطین گویای ورق پاره بودن قطعنامه 

 سازمان ملل است  

 به لبنان و غزه  اسرائیل عدم حمله 

 و تبدیل سایه جنگ به سایه صلح

سال    لیاسرائ از  سرزمکرد  می اراده  هرگاه    1982قبل  هر  سرزم  ینیبه  ؛    یاسالم  یکشورها  یهانیاز 

هم نتوانست او  ای  و هیچ قطعنامه  ،کردمی  یاتیخود را عمل  میبالفاصله تصم  ، حمله کند  ،خصوصا لبنان

 کرد  ی لشکرکش به لبنان 22« لی جل یصلح برا اتیعملبا نام زیبای » 1982 در سال  ، را از جنایات باز دارد
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22 Operation Peace for Galilee  
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از   كیچ یو ه  ،درآمد  ل یاز خاك لبنان به اشغال دولت اسرائ  یعیوسی  هابخش  .رفت   شیپ  روتیو تا ب

موضع عملی نگرفتند و ذیل فصل    انهیوحشتناك و وحش  یاشغالگر  نیدر برابر ا  یالمللن یب  یهاسازمان 

منشور از یك کشور عضو سازمان ملل  ،هفتم  دفاع  نفرستادند   ،برای  ارتشی    به صدور   و صرفاً!!  هیچ 

  ی برا  ارزشی  ،دستمال کاغذی  برگ   كیبه اندازه  ئی که  هاقطعنامه   ،بسنده کردند  ،فائدهبی  یهاقطعنامه 

مقاومت    یهاهسته  لی که ملت لبنان خود به تشک  زمانیتا    وضعیت اشغال ادامه داشت   ، داشتنملت لبنان  

مجبور به فرار   2000در سال  را لی دولت اسرائ تیدر نها ، فراوان یهاات یو با عمل اقدام کردند لحانهمس

 از لبنان کردند  

 2004در سال  ی لبنانی اسرا یدآزا

مسلحانههامیوه معقوالنه  مقاومت  این  تاریخ    ، ی  در  بار  اولین  برای  که  اسرائیلآن شد  کشور    ، جعلی 

به دنبال  مجبور شد و    ، یالدیم  2004  هیژانو  29  در  ،اشغالگران مغرور و مورد حمایت کل غرب و آمریکا  

  ك ی در مقابل    یگوناگون عرب  یهات یاز مل  ریاس  435  ل،ی اهلل لبنان و اسرائحزب   انیم  ران یتوافق مبادله اس

آلمان    یگری انجیتوافق با م  نیآزاد شدند. ا  ،یل یو اجساد چند سرباز اسرائ  یلینشسته اسرائسرهنگ باز

حضور    یفراوان  تیلبنان و جمع  هیآزاد شده، مقامات بلندپا  رانیسصورت گرفت. در مراسم استقبال از ا

با شکوه  در    یعی بازتاب وس  لیاز دست اسرائ  رانیاس  یاز آنان انجام گرفت. آزاد  یداشتند و استقبال 

این ذلت    ،اسرائیل بود  و نشان ذلت پذیری ارتش   . افتیمسلمانان    انیدر م  ژه یجهان به و  ی محافل خبر

ی  ها یا تالش  ،متحدملل « سازمان ی »ورق پارههادست آمد نه قطعنامهه ب  ، تنها و تنها در اثر مقاومت مسلحانه

 ی  المللبینطرفدار ستمگران گوی ریا کار و دروغ دیپلماتیك کشورهای 

 سالح مقاومتعقالنیت شکست اسرائیل در برابر و  2006جنگ 

 ین برد ورد یا سایه جنگ را ازیمسلحی که صلح آعثالنیت 

لبنان حمله کرد و جنگ    نیبه سرزم  ، مطلقبا حماقت    لیبار دولت اسرائ  كی از آن پس تا امروز تنها  

به کار    هایمسلح لبنان  تالنیعق  اما   شود !!می کرد یکی دو روزه تمام  میعظیمی به راه انداخت که تصور  

و در    (השנייה   לבנון  מלחמת :  یبه جنگ دوم لبنان )به عبر  ل یو لبنان که در اسرائ  ل یجنگ اسرائ  آمد

ارتش    نیب  روز  34  ای  33است که به مدت    یمعروف است، جنگ  : حرب تموز(ی)عرب  هیلبنان به جنگ ژوئ

   لبنان را دربرگرفت. اسرو سر لی و دامنه آن شمال اسرائ وست یاهلل لبنان به وقوع پو حزب  لیاسرائ

است مهم  بسیار  جنگ  این  در  اسرائیل  سنگین  تلفات  به   121جنگ    نیا  یط  لیاسرائ  ارتش  ،توجه 

  اشغالگر   44به عالوه    ،ی قبلی اتفاق نیفتاده بودهاکه هیچ گاه در جنگ ای  مسأله سربازخود را از دست داد.  



 

و این    کشته شدند.   لی اهلل لبنان در خاك اسرائاز چهار هزار موشك حزب   شی ب  بارانبر اثر    زین  یلیاسرائ

 اش را نداشتند  هرگز سابقه  هابود که اسرائیلی ای مسأله 

از   نی. اافتی  انیپا  2006اوت    14  خیسازمان ملل در تار  تیامن  یشورا  1701با قطعنامه    ،جنگ  نیا

اسرائ  ی ئهامعدود قطعنامه  به خاطر قطعنامه و    طبعاً  ، کرده است  یآن را عمل  ل یاست که    گاه یجا  ا ینه 

ری ببا بهره ) به نفعش نبود    ،و استمرار جنگ  کرد  دایکه پ  یمشکالت فراوان  ل ی بلکه به دل  ،تیامن  یشورا

 از ویکی پدیا( 

 و امنیت صلح مقاومت ، عامل سالح 

  ی ها بار به سازمان   نید ملت لبنان اوشمی  یمقاومت قهرمانانه در برابر تجاوز معن  یبه معنا  تیعقالن  نیا

آنها  به نفع  وابسته شوند که    یبه کشور  ا یحل کنند و  را  مشکل آنها    د یکه شا  ندمتوسل نشد  یالمللبین

از قدرت مسلحانه    یبیبه ضر   رانیا  یارکند بلکه خود با کمك مستش  شاندر جنگ وارد شود و کمك 

 کرده و مجبور به فرار کند   ریگن یروز زم  33ارتش تا دندان مسلح را ظرف مدت    نیترکه بزرگ   نداهدیرس

 غزه و مقاومت مسلحانه بازدارنده

  ی هاو مسلحانه مقاومت کردند در جنگ   دهیکه آموزش د  یگونه بود در غزه افراد فراوان  نیهم  زین  غزه

که در هر دو جنگ    ی دادند به حد  لی به دولت متجاوز اسرائ  ینیسنگ  یهاروزه درس   11روزه و    22

مجبور به    نفراوا  یهاو با به جا گذاشتن کشته   انددهیشکست خورده و به اهداف خود نرس  هایلئیاسرا

کنند که آن هم بالفاصله با مقاومت  میزات محدود بسنده  فرار شدند و از آن پس تا امروز تنها به تجاو

بس را  آتش   دیاست که با  لیاسرائ  نیشود و امیپاسخ داده    ،یاشغال  یهانیباران سرزممسلحانه موشك 

  ردیبپذ

و زندگی در »صلح« و یا    تیامن  ازمندین  یزندگ  یکه انسان بتواند بفهمد ابتدا برا  نیهم  یعنی  تیعقالن

 باشد   کشور  اریبه صورت مستقل در اخت  دیسالح است و سالح با  هیدر سا  صلح ،و    دیهست»عدم جنگ«  

 نتیجه :  

نیازمند   پیشرفت خود  برای  و »یك کشور  مقوله و    .است  «امنیتزندگی در »صلح«  دارای  ی  ها امنیت 

در   ، هر کشوری برای ایجاد زمینه صلح ،شودمیجنگ سخت« را شامل  مختلفی است که »جنگ نرم« و »

صلح پایدار« در کشورهاست تا دیگران طمع  ابزار »  ،سالح  .راهی جز مسلح شدن ندارد  ،  ستمر  جهان پُ

 حمله نکنند 



 

  د دارند اگرچه کشورهای دیگر را به را در قسمت تسلیحاتی خو  هاباالترین هزینه   ،کشورهای پیشرفته

و حمله همه جانبه    ها« آن لع سالحخ»جنگ نرم« برای »  ،کنندمیمایه گذاری تسلیحاتی دعوت  عدم سر

هر کشوری مقتدر باشد ، می تواند »جنگ« و »سایه جنگ« را از سر مردمش کوتاه نموده و »صلح«  است  

به »فعالیت« های   بتواند  »علمی« ، »صنعتی« ،  با همسایگان و یا »آرامش« در روابط را داشته باشد تا 

نفی   به معنای  این سخن هرگز   ، یابد  انسانی« دست  »اجتماعی« و دیگر مقوله های »رشد« و »توسعه 

ارد دیگر از جمله ، »برنامه ریزی« ،  و »امنیت« و »رشد« نیست ؛ همه مو دیگرزمینه های ضروری »صلح«

 »مبارزه سیستماتیك با فساد« و ... ضروری است 

به معنای    «عدم جنگ»تعمدا واژه »صلح« به »عدم جنگ« تسری داده شد ، طبیعی است که  در این مقاله ،  

و ما از همین دید ، بررسی  نیست ، اما در عرف عامه ، آن را صلح می دانند    «به معنای اخص  صلح»

 کردیم
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