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 یبسز ػشیشی*

ایي رٍسّب ثِ ضْبدت تَرم لیوت ّب، تَرم ثیىبری، افت رٍسافشٍى ارسش پَل هلی، گستزش فمز، ًبثَدی 

ٍیزاًگز یبفتِ تَلیذ، تَرم فسبد التصبدی ٍ ... وِ دیگز حتب ًیبسهٌذ تحمیك آهبری ًجَدُ ٍ ضىلی هلوَس ٍ 

در را ًبدیذُ گزفت.  اختوبػی -التصبدی  ثز ایي ًبثسبهبًی "ی التصبدیتحزین ّب"است، ًوی تَاى تبثیز 

اهىبًی ثزای گستزش  در ضزایط وًٌَیٍ ضبیذ )خذای اس ایي وِ تحزین ثخطی اس خٌگ است  ػیي حبل،

ٍ ضىبفِ است، ًجبیذ اس تفبٍت  ٍ تٌْب ثِ ّویي یه دلیل هستؼذ هحىَهیت (سهیٌِ ّبی تحمك ػیٌی خٌگ

هیبى تبثیزات ٍ ًتبیح تحزین ّبی التصبدی غبفل ضذ. اگز غزة در اداهِ ی غزثبل ٍ تَسیي اپَسیسیَى 

ثِ هزدم ایزاى آًچٌبى وِ در هَرد ػزاق یب  ٍرضىستِ ی ایزاًی خْت تلمیي ٍ تحویل آلتزًبتیَی خَدخَاستِ

تبوٌَى ویفیتي، ًِ اس حیث سزسپزدگی ثل وِ اس حیث  وِ ثِ ًتیدِ ای ًزسذ)چٌبى افغبًستبى ضبّذ ثَدین،

پبیگبُ هزدهی در ایزاى، ثِ چٌیي ثذیلی دست ًیبفتِ است( ثی تزدیذ حولِ ای هٌدز ثِ تغییز رصین در ایزاى را 

وجزی  اًتظبرِ ًَهیذٍار در گَضِ ی ،آهبدُ ثِ اغتٌبم ِ تذارن ًخَاّذ دیذ. اس ایي خْت صزفي وبسِ لیسبى

 خَاٌّذ هبًذ.

اٍظبع ٍخین التصبدی ٍ ثبلتجغ ًمط اهىبى سیست اًسبًی ثز اثز ایي تحزین ّب تطذیذ اهب تبثیز تحزین ّب اس 

وِ هثلي تحزین دارٍیی ثخص وَچه اهب ٍلیح هبخزاست تب تطذیذ سزوَة ٍ اختٌبق سیبسی اختوبػی را در 

حزین ّب در خَد دارًذ، تب حذٍد ػبهل تطذیذ ضزایط پیص هی ایي ّب در حمیمت ثبری را وِ تثز هی گیزد. 

ًیبت "ثٌب ثز ایي اثزثخطی تحزین ّب در تطذیذ فطبر التصبدی ثِ هزدم، تطذیذ سزوَة ثِ ثْبًِ ی  ثزد.

خْبى غزة، پبدگبًی ضذى ثیص اس پیص سیبست ٍ التصبد، گستزش اًحصبر حَسُ ّب،  "استىجبری"ٍ  "ضَم

التصبدی ٍ سیبسی در چٌگ ًیزٍّبی اهٌیتی ٍ ًظبیز ایي ّب خَد را ًطبى  –بػی سطَح ٍ الیِ ّبی اختو

ي ّوِ در ضزایطی است وِ طی سبل ّبی اخیز توبهی فؼبلیت ّبی هذًی ٍ گزٍّی وِ لبدر ثِ یاهی دّذ. 

ثسیح تَدُ ّب ثبضٌذ ًیش ثِ تؼطیلی وطیذُ ضذُ اًذ. در چٌیي ٍظؼی ٍ ثب ایي تبثیزات چِ ًتبیدی ثز ایي 

 تحزین ّب هتزتت است؟
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 منطقی تحریم هانتایج 

ثحزاى ًْبدُ ضذُ در گزٍ افشایص تحزین ّبی التصبدی تب تحمك خیشش هزدم در ًتیدِ ی  ایي وِ دل ّبیی

خبم ًبآگبّی تبریخی ایي  ، ًبضی اس التصبدی – اًذ، ضبیذ ثیص اس ظؼف در تحلیل سیبسی ٍ اختوبػی

 وِ هبّیتي ثب ّوِ ی هَارد دیگزِ "افزیمبی خٌَثی"هَرد یگبًِ ی خیبالى چطن ٍ گَش ثستِ است. خش در 

رصین آپبرتبیذ در تحزین ٍ  همبهبتدٍلت ٍ توبهی تحزین یه دٍلت هتفبٍت ثَد ٍ الجتِ در چٌبى هَردی 

 ،)ًِ چَى هَارد سیبسی وَثب، وزُ ضوبلی، لیجی، ایزاى، ػزاق ٍ ... وِ در ّیچ یههوٌَػیت هطلك لزار داضتٌذ

ثبج  صَرت ًجستِ، وِ در اسبس هتَخِ ثطزدٍستبًِثز ثٌیبى تحزین ًبضی اس ّوذردی ثب هزدم ٍ هثلي  اسبسي

ٍ اس اغزاض سیبسی ٍ استبًذاردّبی دٍگبًِ ی دٍل هزوش ًطئت گزفتِ  ثیطتز ثَدُ استگیزی ٍ سلطِ خَیی 

هتَخِ چٌبى هجبرساتی ٍخَد داضت،  سیبسی ثِ طَر گستزدُ ٍ همذم ثز تحزین ّبیِ –ٍ هجبرسات هذًی  (اًذ

 حتب یه ًوًَِ ی تبریخی ثزای ایي دل ثستگبى ثِ تحزین ّب ًوی تَاى سزاؽ گزفت وِ اس دل تحزین

، لیبم هزدهی ِ ثِ اًدبم رسیذُ ای دیذُ ضَد. وزُ ی –استجذادی ٍلَ سزوَة گز ٍ  – یدٍلت التصبدیِ

یجی پس اس وٌبر سدى تحزین ّب وِ فزصت ٍ اهىبى اس اتفبق لضوبلی، ػزاق ٍ لیجی اس آى دست ّستٌذ. 

 "صذام حسیي"ایدبد ًوَدُ ثَد، ضبّذ تحَالت اخیز ضذ.  "لذافی"را ثزای دٍلت  "ضزایط حسبس وًٌَی"

ًَر اهیذی در دل ّیچ اخبسُ ًذادًذ در ػزاق ًیش در هیبى سٌگیي تزیي تحزین ّب،  "حشة ثؼث"ٍ دیىتبتَری 

 اٍظبع در وزُ ضوبلی ًیش اظْز هي الطوس است. ضَد.ثزاًگیختِ خزیبى هخبلفی 

ثب دّبًی وف وزدُ،  ی ایزاًی اپَسیسیَى ٍرضىستِ ثخص لبثل تَخْی اسطی چٌذ هبُ اخیز، ثب ایي ّوِ  

وِ  حبووبى ایزاى ًیش ،ٍخبهت اٍظبع التصبدی ایزاى را ًبضی اس تبثیزات ایي تحزین ّب هی داًٌذ. در ایي هیبى

ثَدُ است، سزافزاس ثِ دضوٌی  بىوت التصبدی هحصَل سیبست ّبی ًَلیجزالی چْبرًؼلطثیطیٌِ ی ایي فال

  سخي هی گَیٌذ. "دضوي"هلت در ثزاثز غزة اس همبٍهت التصبدی 

سبسهبى "ٍ ثِ اهیذ پیَستي ثِ  "صٌذٍق ثیي الوللی پَل"خوَْری اسالهی طی سبل ّب ثٌب ثز فزهَدُ ی 

 ار "تؼذیل سبختبری"ٍ  "ثبسار"سیبست ّبی هؼطَف ثِ  "سٌدبًیّبضوی رف"، اس دٍرُ ی "تدبرت خْبًی

آساد "فبس اٍل آغبس ٍ ثب  98گبُ آرام، اس سبل  – گبّی تٌذ ثِ طَر گستزدُ در دستَر وبر لزار داد. ایي حزوتِ

پیذا وزد. ثخص ػوذُ  اخَد ر بةتضتؼجیز ضذ، ثیطتزیي  "ّذفوٌذسبسی یبراًِ ّب"وِ ثِ  "سبسی لیوت ّب
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تمَیت  ثحزاى رٍ ثِ فبخؼِ ی وًٌَی هحصَل ایي سیبست ّبی ًَلیجزالی ثَدُ است وِ هطخصي ثِای اس 

گستزش  افشایص ٍاثستگی ثِ ٍاردات، سیبست ّبی پَل گزایی ًَلیجزالی)تشریك گستزدُ پَل ثِ ثبسار(،

َلیذ تصٌبیغ ٍ اس ثیي رفتي  خصَصی سبسی)ثِ رضَُ خَار سبسی ٍ اختصبصی سبسی ثزگزداى ضذُ است(،

ٍ افشایص ثیىبری ًبضی اس ثحزاى در صٌبیغ هٌدز ضذ.  اًیي راخغ ثِ اهٌیت ضغلی وبرگزاىتغییز در لَ داخلی،

چٌیي ضزایطی را ثب ضذتی ثیص ٍ ون حبصل خوغ ایي پی آهذّب، گستزش فمز ٍ ضىبف طجمبتی ثَدُ است. 

ًگبرًذُ ثِ یبد بالت هتحذُ ًیش ضبّذ ثَدُ این. ًسجت ثِ ایزاى، در یًَبى، ایتبلیب، فزاًسِ، اسپبًیب، اًگلستبى ٍ ای

ًذارد ّیچ یه اس آى رصین ّبی سیبسی اس تحزیوی التصبدی هتبثز ثَدُ ثبضٌذ. چٌبى ضزایطی را ٍلَ ثب ایي 

تفبٍت وِ در آى خب روَد ٍ ایٌدب روَد تَرهی حبون ضَد، اس ّوبى آغبس آسادسبسی لیوت ّب هی ضذ پیص 

هی تَاى پی خَیی  "دوتز فزیجزس رئیس داًب"ایي هذػب را صزفي در سًذاًی ثَدى لذرتوٌذ ثیٌی وزد. ضبّذ 

 یشاسیَى ػزیبى ٍ ثی پزدُ ی التصبد تَسطزالجوزد. ثبیذ ثزگطت ٍ دیذ وِ رئیس داًب چِ تجؼبتی را ثزای ًئَلی

دٍلت وًٌَی پیص ثیٌی هی وزد وِ هستحك یه سبل حجس ثب ضزایط خسوبًی خبظ ایي التصبدداى 

 دردآگبُ در اٍظبع وًٌَی ضذ؟

پزسص هْن اهب ایي است؛ چِ ػبهلی ثحزاى در التصبد ًَلیجزالی وطَرّبی پیص گفتِ را ثِ اػتزاض ػوَهی 

اهب در ایزاى ثب ٍخَد ّوِ ی آى ضزایط ٍ ثل وِ تطذیذ ثز اثز تحزین ّب، اػتزاض خبصی را ضبّذ  ،وطبًذ

 ًجَدُ این؟

ایي تحزین ّب، هطىالت را اس ػلت اصلی وِ سیبست ّبی  ٍ هذدثْبًِ ثِ حبووبى وًٌَی  تزدیذی ًیست وِ

ثَدُ است ثِ ػبهلی ثیزًٍی چَى تحزین ّب  دٍلتیدر وٌبر ثی وفبیتی آسادسبسی لیوت ّب ٍ ّوت ًَلیجزالی 

در تحلیل فزٍ ثزدُ است، چٌبى ثِ اضتجبُ  ا ًیشاس ظبّزثیي ّب ر ثسیبریهٌتمل هی وٌٌذ. ایي هْن ثی تزدیذ 

تزسین هی تحلیل ٍ افك آیٌذُ را ثز ایي تحلیل صزفي ًبضی اس ٍخَد تحزین ّب ا اٍظبع هَخَد ر ایطبىوِ 

خش افشایص فطبر ثز هزدهی وِ دخلی ثِ ثلٌذپزٍاسی ّبی حبوویت ًذارًذ، صزفي  خَدَی هتحزین ّب وٌٌذ.

فزٍ ثزدُ است ٍ  "حدبة اخجبری"صبدی رصین را در ٍرضىستگی ٍ ثی سبهبًی ًبضی اس سیبست ّبی الت

را در  "ًِ ثِ حدبة اخجبری"اس ایي ثبالتز؟ حبضب اگز خوَْری اسالهی  دٍلت هَخَدجختی ثزای خَضوذام 

 لزار دّذ.وبر دستَر 
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اهىبى ثبج دّی ٍ ثبج گیزی، افشایص لبچبق ٍ خبصِ خزخی ّب ٍ راًت ّبی  "حدبة اخجبری"ایي 

ثِ ثخص خصَصی ٍاگذار ضذ( را خْت چپبٍلی دیگز ثیطتز)چٌبًچِ در اٍلیي ٍاوٌص دٍلتی، فزٍش ًفت 

 . فزاّن هی وٌذ ٍ لس ػلْذُ

ی دٍلت ثز ّوِ ی ضئًَبت سیستی ثٌب ثز آًچِ گفتِ ضذ، در ًتیدِ ی ایي تحزین ّب خش گستزش ّیوٌِ 

 ثبریشُ ضذى هعبػف خبهؼِ اس ّز حیاهٌیتی ضذى رٍسافشٍى فعب، گستزش فسبد ٍ تؼویك آى، هیلیتهزدم ٍ 

اختوبػی، اهىبى ٍ پَضص السم ثزای تىویل پزٍصُ ی  –بسی یٍ دیگز هَارد ًبظز ثز تٌگ تز ضذى فعبی س

ًیش سیز سبیِ ی چىوِ ٍ ثبتَم هْیبتز هی ضَد ٍ خَاًِ ّبی  )آساد سبسی تبم التصبدی(التصبدی دٍلت

سیبسی لِ هی  –ثیص اس پیص در سیز چزخ ّبی فطبر التصبدی  ،ًْبدّبی هذًی ضىل گزفتِ طی سبل ّب

ػمین. تحزین ّب ثِ اػتجبر پزدُ ای وِ ثز ًبوبرآهذی التصبدی سیستن هی وطذ ٍ ثب تَخِ ثِ اهىبًبت ضًَذ ٍ 

 فك ّبی آیٌذُ را ثیص اس آى وِ رٍضي تز وٌذ، تیزُ تز ٍ پزیطبى تز هی وٌذ.تجلیغبتی رصین، ا

 همزماوی عقة وىشسته هسته ای جمهًری اسالمی ي غرب، همدستی ای می تًان دید؟آیا میان 
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