
 آيادگی دفاغی

 ّى ةِ دارٍد يظترکی يصاهر کِ کظٓر چَد ٕا ده ةٌٖ كٓا تٓازن کِ افتد يی اتفاق زياٍی دَگ کوی ةػٓر

 غرق از هةخٓاّد داطتِ ٍٖاز آن ةِ دٕگری کظٓر کِ ةاطد ّإی شريإِ ه يَاةع دارای کظٓری ٕػَی.  ةخٓرد

 خٓد شوػِ تست را يذکٓر کظٓر ٍسٓی ةِ کَد يی شػی زاهت إٌ در کِ کَد پٖدا تصوع آن ةر ٍايظرهع

 يی کار إٌ ةِ دشت دٕگر راّْای ه دَگ غرٕق از  ٍظد کار إٌ ةِ يٓفق اگر ه کَد اشتػًار ه ةگٖرد

 داطتِ ركاةت كاةن غٖر ه زٕاد كٓای ه تٓان ةِ ٍٖاز" اةركدرت#زهرگٓ ه گر شوػِ ّای کظٓر ٍٖز دَگ ةرای.زٍد

 تٓشػِ ه تصوٖر در اشت يًکٌ کِ آٍذا تا اهل ٕاةَد دشت ّدف إٌ ةِ کََد يی شػی غرٕق ده از هذا ه

 را آٍْا خٓاَّد يی کِ کظٓرّإی در يًکٌ غرٕق ّر ةِ دهم ه  کََد پٖظرفت خٓد دَگی صَإع ه شالح

 ةتٓاٍَد تر رازت تا آهرٍد هدٓد ةِ كٓا تٓازن هغدم يختوف ّای زيَِٖ در ياٍدگی غلب از ٍٓغی کََد اشتػًار

 . کََد اشتػًار را ّا کظٓر آن

 .اشت دٕگر کظٓرّای غوِٖ تذصس ه اكتصادی ه شٖاشی ه فرَّگی  ٍفٓذ راّْا إٌ ترٌٕ شادُ  

 صرف را خٓد هكت شاهْا کِ اشت يْى" اةركدرت# زهرگٓ کظٓرّای ٍزد ای اٍدازُ ةِ كٓا تٓازن يٓطٓع        

 زال در کظٓرّا إٌ کِ چَد ّر.کََد يی صرف راُ إٌ در را َّگفتی ّای ّزَِٕ ه کردُ داشٓس ترةٖت

 ه تصوٖساتی آزيإظات ه ٍظايی فػاهٖتْای يراكب ًّٓارُ ه ٍظدُ غافن ٕکدٕگر از ّٖچگاُ ههی ةاطَد صور

 آٍْا از ٕکی تا هذا ه ةاطَد يی خٓد داشٓشان تٓشع ه ٍْان ه آطکار در اشوسِ فرهش ه خرٕد كراردادّای

 پٖظرفتِ ه ةاالتر ٕا آن يظاد شالح ه طدُ کار ةِ دشت اهشت ركٖب کِ دٕگر کظٓر کَد يی تٓهٖد را شالزی

 .کََد يی تٓهٖد را آن از تر

 شالزْا إٌ از خٖوی کِ داٍَد يی ّرچَد کظٓرّا إٌ ه گٖرد يی صٓرت صور زيان در ركاةتْا إٌ ًِّ

. کََد يی زفؼ را آن ةازدارٍدُ شالح غَٓان ةِ ه كٓا تٓازن ةرای زال إٌ ةا ههی طد، ٍخٓاّد اشتفادُ ّرگز

 ٍاةٓد ةار 022 را زيٌٖ کرُ ةتٓان تا اشت کافی ّا کظٓر إٌ ٍزد در يٓدٓد شالزْای طٓد يی گفتِ ةػٓرٕکِ

 !!   کرد

 دٕگر ه كران دًوِ از ه يا اشاليی ّرگزيتٓن هطإد ٍتٓدُ يصوًان ّٖچکدام کظٓرّا إٌ کِ إَذاشت داهب

 .ةاطَد ٍخٓاٍدُ را ازادٕث ه رهإات

 يی تر طػٖف کظٓرّای شإر ٕا ه يصوًان کظٓرّای کِ ةََٖد زهرگٓ کظٓرّای ًٌّٖ اگر دٕگر شٕٓی از

 ةا يلاةوِ ةِ شرغت ةِ کََد پٖظرفت اكتصادی ه غوًی ّای زيَِٖ در ه ةزٍَد ّى ةِ را كٓا تٓازن إٌ خٓاَّد

 اهًووی ةٌٖ شازياٍْای ه كٓاٌٍٖ از اشتفادُ ةا ه کََد يی شد را آٍْا راُ يًکٌ غرٕق ّر ةِ ه ةرخاشتِ آٍْا



 از ه غٖرُ!! ده اطافِ ةِ 6طض ٕا ٕک اطافِ ةِ پَخ ه ةظر هزلٓق يون شازيان ٍظٖر خٓد خديت در هًّی

 ًٍی را آن يػَی ٍٖز خٓد زتی کِ تٓخاهی ه ةرق ه زرق پر ّإی هاژُ ه شٖاشی ه اكتصادی فظارّای غرٕق

 ةٓكْای از اشتفادُ ةا ه دادُ كرار تاجٖر تست را غًٓيی افکار...  ه ةظر زلٓق ه اغتدال ه ديٓکراشی ٍظٖر داٍَد

 فالن داطتٌ ةپذٕرٍد کِ کََد يی هادار را خٓد يصتػًرُ کظٓرّای زتی ه کظٓرّا شإر يردم خٓد تتوٖغاتی

 از ٕا ه اشت پإٌٖ کظٓرّا آن در ديٓکراشی شػر يحال کِ چرا ٍٖصت خٓب آٍْا ةرای  تکَٓهٓژی ٕا شالح

 کِ هغٖرُ اكتصادی يظکالت رهی ةر ةزرگًَإی ٍظٖر دٕگر هاّی دهٖن ّزاران ٕا ه ٍتٓدُ ةرخٓردار ةظر زلٓق

 ةِ کِ... غٖرُ ه ارّاب ه ترهرٕصت يحن اتْايْإی ٕا ه ةرٍد يی رٍخ آن از ةٖظتر زهرگٓ کظٓرّای آن خٓد

 غًن دايِ را خٓد اّداف ه ًٍإَد ًّصٓ خٓد ةا ه كراردادُ تاجٖر تست را دْان غًٓيی افکار ةتٓاٍَد رازتی

 ... ةپٓطاٍَد

 کًٖتِ کِ إى کردُ تلاطا ةارّا: "گفت خٓد صستتْای از ٕکی در هتَان اهوِ ززب دةٖر اهوِ ٍصر زصٌ شٖد

 كتٓل از يون شازيان ًّٖظِ ايا کََد تػرف را ارّاب ه ترهرٕصت هاژُ ه ةَظََٖد کظٓرّا ازًِّ يتظکن ای

 ّر از كتن ه غرٕلی ّر ةِ ، ةظر زلٓق ٍلض ه ترهرٕصى ه ارّاب از تػرٕفی ّر زٕرا زدُ ةاز شر پٖظَْاد إٌ

 ..." .طد خٓاّد يَػتق اشرائٖن ه آيرٕکا ةر ، دههتی

 آيرٕکا كٓای تٓازن يػادهِ در کِ آٍْا. ةَٖدازٕى يصوًان کظٓرّای ه يَػلِ هطع ةِ ٍگاّی دٕگر شٕٓی از

 کِ آٍْا ه... ه شٓرِٕ ه هتَان ه إران ه غراق ه افغاٍصتان ٍظٖر گٖرٍد يی كرار ّذٓم ه زًوِ يٓرد ٍدارٍد دإی

 ةإد ادتار ه زهر ةِ ّصتَد، زٕاد جرهت ه گاز ه ٍفت يَاةع دارای ه ّصتَد آيرٕکا ره دٍتاهِ ه ةٓدُ تر طػٖف

 إٌ ةِ" زهرکی# ادتاری اشوسِ فرهش شرطار شٓد کَار از تا ةخرٍد را اٍگوٖصی ه آيرٕکإی شالزْای

 شالح دادن ةا را اشرائٖن ٍايظرهع رژٕى ه کردُ کصب را خٓد هاكتصادی يادی يَافع ةتٓاٍد آيرٕکا کظٓرّا،

 خٓد دشت در چًاق غَٓان ةِ ًّٓارُ را غاصب رژٕى إٌ تا کَد تلٕٓت ٍذٓيی اركام ةا كراردادّإی ه يذاٍی

 شالح خرٕد شراٍِ کِ ٍسٓی ةِ ةگٖرد، خٓد  تصوع تست ه کردُ شرکٓب آن ةا را يَػلِ کظٓرّای ه گرفتِ

 کِ اشت زاهٖکِ در إٌ ه رشد يی دالر يٖوٖٓن دُ ةِ فرد ّر يلاةن در شػٓدی غرةصتان ٍظٖر کظٓری در

 .اشت اركام إٌ از کًتر ةصٖار ةصٖار کظٓرّا إٌ در اطتغال ه هآيٓزطی ةْداطتی ه غتی خديات ةٓددِ ركى

 يحال ةػٓر ه  ّصتٖى رهةره آن ةا کِ اشت دٕگری يظکن ٍٖز کظٓرّا ةا اهًووی ةٌٖ شازياٍْای دهگاٍِ ةرخٓرد

 ةرای كٓاٌٍٖ ًّان ههی طٓد يی اشتفادُ شٓم دْان ٕا طػٖف کظٓرّای ةرای کِ دارد هدٓد كٓاٍَٖی

 ...ٍٖصت يَػتق ه ٍدارد کارةرد... ه اٍگوٖس ه هآيرٕکا اشرائٖن ٍظٖر غاصب ه زهرگٓ کظٓرّای

 ةِ يا اصٓال، إٓا ه چٖصت دفاغی آيادگی ه تصوٖساتی ّای شٖاشت خصٓص در اشالم ٍظر کِ ةتَٖٖى زال

 خٖر؟ ٕا دارٕى ٍٖاز  يتػارف غٖر ه پٖظرفتِ شالزْای



 دودی 53 يذًٓغِ هصازب هتَاٍی ةردصتِ يسلق ه غاهى اهػايوی يرتظی دػفر شٖد غاليِ اشتاد            

 ه إران اشاليی دًْٓری شال کتاب دإزُ يرتتِ ده کَٓن تا کِ"" ص# اهَتی شٖرُ فی اهصسٖر"  يػرهف

"  کتاب در دادُ، اختصاص خٓد ةِ ٍٖز را 66 شال در را" ص# پٖايتر شٖرُ زيَِٖ در يسلق ةرترٌٕ دإزُ

" يرزداران ةارُ در اهصالم غوِٖ شذاد ايام دغای" يختوف اةػاد تظرٕر ةا" اهحغٓر أّن دغاء فٔ اهسرب شٖاشة

 ه پرداختَد اشاليی شرزيَْٖای از دفاع ةرای يظرهع هشإن ه راّْا ًِّ ةکارگٖری هزهم در يًْی ٍکات ةِ

 دفاع ه دْاد يفْٓم تتٌٖٖ در تظٖع دْان ةرای گراٍلدر ه يْى ةصٖار ای يذًٓغِ دغا إٌ کِ طدٍد آهر ٕاد

 .اشت

 :اٍد آهردُ إَگٍِٓ خٓد ارزطًَد کتاب از ةخظْإی در إظان            

ٌْ" دًوِ ةا يسًد آل ه يسًد ةر صوٓات از پس را خٓد دغای اهصالم غوِٖ ايام" ٌَ ُجُغَٓر َهَزصِّ ًِٖ ًُْصِو " ِةِػزَِّتَم اْه

 در شپس إظان". گردان يسکى خٓد كدرت ةِ ه غزت ةِ را يصوًاٍان يرزّاى ه" يػَای ةِ. کَد يی آغاز

 زٕرا کَد يی آغاز يصوًاٍان يرزّای تسکٖى ةا را خٓد دغای اهصالم غوِٖ ايام: " گَٕٓد يی دًوِ إٌ تفصٖر

 از را دطًٌ إَکِ تا کردُ هادب را يرزّا تلٕٓت ه تسکٖى اشالم ه اشت تذاهز غدم ه صور اشالم در اشاس

 چارُ َّگام إٌ در پس کرد، تسًٖن يصوًاٍان ةر زهر ه شتى ةا را دَگ دطًٌ اگر ههی...ةازدارد تذاهز فکر

 ةر اير إٌ ه ةاطد ًٍی ًٍإد، شاكع دطًٌ در را دَگ ارادُ کِ ّذٓم زاهت ةِ اشتراتژی تغٖٖر دز ای

 صفسِ." # اشت" ةذَگَد طًا ةا آٍکِ از كتن ةذَگٖد آٍان ةا« #  ٕغزهکى أن كتن يٌ اغزهّى»  كاغدُ اشاس

 "کتاب 50

 از دطًٌ يَع ٕػَی ةازدارٍدگی يػَای تسلق:" اٍد کردُ گٖری ٍتٖذِ إَگٍِٓ ادايِ در شپس غاليِ اشتاد

#  طػف  ٍلاط ه کردُ تلٕٓت را دفاغی تٓان ه يرزّا ةإصتی کِ إٓد يی ةر چٌَٖ ٍٖز ه تذاهز ه غدهان ةِ آغاز

 ه يادی هساظ ةِ الزم ٍٖرهّای تلٕٓت ةر تاکٖد شذاد ايام دغای ٍٖز ه ةرداطت يٖان از را"  يصوًٌٖ دتِْ

 يػوٓب دَگی كدرت تايٌٖ در يًْی غَصر فػال، ه کافی شالح کردن فراّى راشتا إٌ در ه. دارد يػَٓی

 ةِ دارد اطارُ کِ ةاطد هسظات ًِّ در اشتفادُ كاةن ه آيادُ ه يٓجر ه فػال ةإد شالح ًّچٌَٖ ، اشت

 صفسِ. # هادب إٌ از غفوت غدم ه هسظات  تًام در دطًَان يلاةن در يصوًاٍان ّذٓيی ه دفاغی آيادگی

 "کتاب 55

 شذاد ايام دغای#  دغا إٌ: "طٍٓد يی يتذکر را يػوب إٌ خٓد کتاب ادايِ در شپس اهػايوی غاليِ اشتاد

 اطارُ دغا إٌ يحال ةػٓر ه ةاطد يی دَگ يٓرد در زٕادی ايٓر درةرگٖرٍدُ" يرزداران ةارُ در اهصالم غوِٖ

 ه ٍٖصت ّدف خٓد ذات در دَگ زٕرا دَگ، ٍِ ه اشت ةازدارٍدگی كدرت اشت يػوٓب آٍچِ إَکِ ةِ دارد

 آرايض ه صور إذاد ه ايَٖت تسلق ه تذاهز از دوٓگٖری ةرای ای هشٖوِ آن از يَظٓر کِ اشت اشتحَاء دَگ



 طٓد يی ٍٖرهّا رفتٌ ّدر يٓدب ه طدُ فإدُ ةی ه ةْٖٓدُ ه غتث ايری ةِ تتدٕن ٍْإت در دَگ زٕرا. اشت

 ه فردی صور إذاد يٓدب ه ةٓدُ تٓشػِ ةرای غايوی ه شازٍدُ ای هشٖوِ ةازدارٍدگی" ٍٖرهی تلٕٓت# ايا ،

 ".طٓد يی ادتًاغی

 از اير إٌ زٕرا کردُ راّتری إًان اّن ٍفع ةِ را دَگْا ةتٓاٍد تا کَٖى إذاد ٍٖرهٕی ةإصت يی هذا ه" 

 ايری درإَٓدُ، چِ ه زال در چِ ةٓد خٓاّد تذاهز يٓرد در تفکر ةرای زتی دطًٌ ةازدارٍدُ هشإن يًْترٌٕ

 کصب ه طکٓفإی ه رطد يٓدب شپس ه کردُ زٍدگی صور زاهت در تا دّد يی فرصت إًان اّن ةِ کِ

 خداهٍد کِ اشت اشاس ًٌّٖ ةر ه. طد خٓاّد اه غتٓدٕت ه ةَدگی ه خداهٍد غتادت ةِ تٓدِ ه تٓان ةٖظتر

 :فريإد يی کرٕى كرآن در

ُْْى َهَأِغدُّها﴿ ٌْ اْشَتَػْػُتْى َيا َه ٍَّة ِي ٌْ ُك ِْٖن ِرَةاِط َهِي ُِّتَٓن اْهَخ ِِ ُتْر ِِ َغُدهَّ ِة ٌَ َهَغُدهَُّکْى اهوَّ ٌْ َهَآَخِرٕ ِْْى ِي  - اٍفال  ﴾ ُدهٍِ
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