سیاست صلح به جای سیاست جنگ در درگیری با ایران
تحزینُا ّ تِذیذُای ًظاهی را فْری خاتوَ دُیذ
تیاًیَی جٌثغ صلح طلثاى ّ پژُّؼگزاى صلح در آلواى
تزلیي  32فْریَ 3103
درگیزی تا ایزاى تَ طْر خطزًاکی در حال حاد ػذى اطت .غزب تا تحزین ًفتت ّ تحتزین تاًتر هزکتشی ایتزاى دطتت تتَ
الذام خطزًاکی سدٍ اطت .اًگلظتاى ّ ایاالت هتحذ آهزیکا یکثار در دَُی ً 0591فت ایزاى را تحزین کزدًذ کَ تَ طمْط
دّلت لاًًْی هصذق هٌجز ػذ .تحزینُای ًفتی ّ هالی کًٌْی در درجَی اّل تَ سیاى هزدم ایزاى توام هیػًْذ ّ اس ایي
گذػتَ تَ رژین کًٌْی ایي اهکاى را هیدٌُذ تا تا تکیَ تَ آى ّالؼَ ی تاریخی ،خْد را هاًٌذ دّلتت هصتذق لزتتاًی تجتاّس
غزب ّ اس آى هِوتز ،هذافغ هؼزّع اطتمالل ایزاى تٌوایاًٌذ کَ تزای ُز ایزاًتی هِنتتزیي ُتذس طیاطتی اطتت.ایتي تحتزین
ُا ّ تِذیذُا آتی ُظتتٌذ تتَ آطتیاب جزیاىُتای افزاطتی ّ ًظتاهیگزا در جوِتْری اطتالهی کتَ غتزب را تتَ تظتتي تٌگتَی
ُزهشتِذیذ هیٌوایٌذ .تِذیذُای هتماتل در راطتائی لزار دارًذ کَ هیتْاًٌذ تَ جٌت هٌتِتی ػتًْذ ،جٌگتی کتَ ًتَ تٌِتا تتزای
هزدم ایزاى فاجؼَتار خْاُذ تْد ،تلکَ توام هٌطمَ را تا دَُُا تیثثات خْاُذ طاخت.
ُوَی ػْاُذ اس ایي حکایت دارًذ ک َ هزدم ایزاى ًَ خْاطتار جٌ ّ ًَ خْاُاى توة ُظتَ ئی هیثاػٌذ .اها درػیي حتال
هصون اًذ در تزاتز ُزگًَْ تِذیذ ًظاهی اس خارج هماّت کٌٌذ .تالػِای تظتلیحاتی ایتزاى در حتالی اًجتام هیگیزًتذ کتَ اس
یکطزس اطزائیل جٌ افشارُای اتوی در اختیار دارد ّاس طزس دیگزایاالت هتحذ تَ هحاصزٍی ًظاهی ایزاى دطتت سدٍ
اطت ،آًگًَْ کَ در ایي تیي تمزیثا در ُوتَی کؼتْرُای ُوظتایَی ایتي کؼتْر پایگاٍُتای ًظتاهی تزپتا کتزدٍ اطتت.ایتاالت
هتحذ آهزیکا ّ اتحادیَی ارّپا کَ اس طزفی تا تظلیحات اتوی اطزائیل هذارا هیکٌٌذ ّلی ُوشهاى تٌِتا ّ یتر جاًثتَ ًظتثت
تتتتتَ تزًاهتتتتَی ُظتتتتتَ ئتتتتی ایتتتتزاى طیاطتتتتت خصتتتتواًَ ی را دًثتتتتال هیٌوایٌتتتتذ ،ػتتتتزایطی را تْجتتتتْد آّردٍ اًتتتتذ کتتتتَ ُتتتتی
طیاطتوذاراپْسیظیْى در ایزاى جزات هخالفت تا طیاطت ُظتَ ئی جوِْری اطالهی را پیذا ًکٌذ.
ها در آلواى ّ ارّپا خطز فشایٌذٍ ی جٌگی کَ پیاهتذُای جتذی تتزای ارّپتا ّ جِتاى درتتز خْاُتذ داػتت را کتاهال احظتاص
هیکٌتین  .کظتتاًی کتتَ ُتتذس اس هیتتاى تزداػتتتي جوِتتْری اطتالهی اس طزیتتك هذاخلتتَی ًظتتاهی را تؼمیتتة هیکٌٌتتذ،ػوال کلیتتَ
راٍحلُتای اهکتاى پتتذیز درگیتزی تتتز طتز تزًاهتتَی ُظتتَ ئتتی ایتزاى را ًادیتتذٍ هیگیزًتذ .هتتا ُؼتذار هیتتذُین کتَ تؼ تتی اس
هحافلی آهزیکائی ّ دًثالَ رّاى ایزاًی آًِا لصذ دارًذ کَ تا تثلیغات گوزاٍ کٌٌذٍ تشیا جٌ ػلیَ ایزاى یا ایتزاى ُظتتَ ئتی
،درگیزی ُظتَ ئی را دطتاّیش تؼْیض رژین در ایزاى ًوایٌذ .ها تا لاطؼیت ایي ًْع کْػغ ُا رد هیکٌین.
ها اس تاراک اّتاها ،رئیضجوِْر آهزیکا هیخْاُین:
تحزین ُای صذّر ًفت ّ تاًر هزکشی ایزاى را هتْلف کٌیذ .هاًغ اس آى ػتْیذ کتَ هثتارسات اًتخاتتاتی ریاطتتجوِْری
در ایاالت هتحذ ،دّلتُای آهزیکا ّ اطزائیل را تَ ّرطَی جٌ تا ایزاى تکؼاًذ .ها پیؼٌِاد هیکٌتین تتَ دّلتت ایتزاى در
تزاتتز پتذیزع کٌتزلُتتای پیغتیٌیػتذٍ در پیوتتاى هٌتغ گظتتزع طتتال ُای ُظتتَ ئتی (ى پتی تتی) یتتر پیوتاى ختتْدداری اس
حولَی هتماتل  -حتیالومذّر ُوزاٍ تا اطزائیل  -ػزضَ کٌیذ.
ها اس خاًن آًگال هزکل صذراػظن آلواى هیخْاُین:
ُزگًْتتَ ػتتزکت آلوتتاى در جٌگتتی ػلیتتَ ایتتزاى را ػلٌتتا رد کٌیتتذ ّ تحزینُتتای پتتز خطتتزدر دطتتت اًجتتام ػلیتتَ ایتتي کؼتتْر را
هتْلف کٌیذ .اس طز هصْب طاسهاى هلل تتزای ایجتاد هٌطمتَی ختالی اس جٌ افشارُتای کؼتتار جوؼتی در خاّرهیاًتَ ّ
ًشدیر را حتیالومذّر ُوزاٍ تا دیگز دّلتُای ارّپایی -پؼتیثاًی کٌیذ .اجزای ایي هصْتَ تٌا تتْد در طتال  3103آغتاس
ػْد .اس ایٌکَ تا کٌْى در تارٍ ایي هصْتَ طاسهاى هلل اس ُوَ طزس در کؼْرُای غزتی طکْت هحتع اػوتال هیگتزدد
تظیار هتؼجة ُظتین ّ ایي در حالی اطت کَ ایي طز چٌاًچَ تا تؼکیالتی ػثیَ تَ «کٌفتزاًض اهٌیتت ّ ُوکتاری ارّپتا»
تکویل گزدد ،چؼناًذاس کاهال ًْیٌی را تزای صلح ّ ُوکاری توام هٌطمَ فزاُن هیکٌذ .فمط طیاطتی هیتْاًذ تیاػتوادی
هتماتل ّ دػوي طاسی هیاى آئیيُا ،الْام  ،هلتُا ّ دّلتُا را اس هیاى تزدارد ،اس هظتاتمَی تظتلیحاتی جلتْ گیتزد ّ سیتز
پای دیکتاتْرُا را خالی کٌذ کَ ُوَ ی کؼْرُای هٌطمَ ،اس جولَ اطزائیل را هْظتف تتَ خلغطتال اتوتی ّ ختْدداری اس
تْلیذ ایي طال ُا ًوایذ.
ها اس طاسهاى هلل هتحذ درخْاطت هیکٌین کَ کٌفزاًض طز ػذٍ را ُزچَ سّدتز تؼکیل دُذ ،حتتا اگتز در آغتاس کتار اس
طْی اطزائیل یا ایزاى تحزین ػْد .در دراسهذت ُی لذرتی ًویتْاًذ ،تتذّى اس دطتت دادى اػتثتار ّهؼتزّئیت ختْد ،تتَ
چٌتتیي چؼتتناًذاسی تتتی اػتٌتتاػی کٌتتذ .کٌفتتزاًض اهٌیتتت ّ ُوکتتاری خاّرهیاًتتَ ّ ًشدیتتر ( )KSZMNOػتتالٍّ تزحتتل
هظالوت آهیش درگیزی ُظتتَ ئتی درحتال حاضتز ،اهیتذ تتَ راٍ حتل صتلحآهیش درگیزیُتای دیگزهٌطمتَ ،تتَ ّیتژٍ هظت لَی
فلظطیي را ًیش افشایغ هیدُذ.
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