
 

 

 جنگ هیبریدی و جهاد تبیین

*االسالموالمسلمیندکترمحمدالفهنجبرحجت

 مقدمه
اند. جنگ نظامی  های متنوع بوده ها، اب ارها و روش ها در طول تاری  همواره ترکیبی از شیوه جنگ

گونه که جنگ  تواند موفقیتی کس  کند؛ همان و تضعیف روحیه دشمن نمی بدون جنگ تبلیغاتی
تواند کاری از پیش ببرد؛  سازی روحی  رقی  نمی سازی و ضعیف اقتصادی و تحریم بدون روایت

ها اسهتفاده  بنابراین جنگ ترکیبی مسئل  جدیدی نیست، بلکه در طول تاری  همواره توسط قدرت
که چرا اصطالح جنگ هیبریدی یا ترکیبی در عصر کنونی مطهرح شده است. سؤال این است  می

های  ترین دالیل این قضیه، ظهور اب ارهای نهوینی همچهون شهبکه شده است؟ شاید یکی از مهم
های نوین در عصر حاضر است. این نوشتار به موضوع  اجتماعی و فضای اینترنت و توسع  رسانه

 پردازد.  به این جنگ است، می جنگ هیبریدی و جهاد تبیین که نوعی پاتک

 مفهوم و تاریخچۀ جنگ هیبریدی
ههای مختلهف بها اب ارهها و نیروههای متعهدد بهرای  به معنای ترکیبهی از جنگ« جنگ هیبریدی»

ههای  راندن استراتژی رقی  است؛ بنابراین جنهگ هیبریهدی دربرگیرنهدۀ همه  انهواع جنگ عق 
 شود. ای مختلف امنیتی و دیزلماتیک مینظامی، اقتصادی، تبلیغاتی، شهری، نفوذ نیروه

نقطه عطفی در پهذیرش جنهگ هیبریهدی در جایگهاه  2015کنفرانس امنیتی مونی  در سال 
گوینهد. در  می« داووس امنیتی»مدلی جنگی بود. این کنفرانس چنان اعتباری یافته است که به آن 

لهف جنگهی اسهت؛ جنهگ های مخت های ترکیبی دربردارندۀ مؤلفهه این کنفرانس گفته شد جنگ
ههای نهامنظم )چریکهی(، جنهگ  اقتصادی، حمله سهایبری، جنهگ بها نیروههای مهنظم، جنگ

شهده دربهارۀ  های داخلی و دیزلماسی، هشت مؤلف  ارائه  اطالعاتی و تبلیغاتی، حمایت از ناآرامی
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 جنگ ترکیبی بوده است.
شکیل یافتهه اسهت کهه توان گفت جنگ هیبریدی از دو خط موازی کنار هم ت به طور کلی می

کوشهند قطهار  کننهد و می مثاب  یک ریل، قطار اهداف دشهمن را ههدایت می این دو خط موازی به
 رقی  را که ایستگاه به ایستگاه در حال حرکت است، عق  برانند.

 اند از:  این دو خط موازی عبارت
 واقعیت میدانی؛ .1

 برساخت ذهنی و روایی. .2

کند  طاب  میل او پیش رود؛ اما اگر اینگونه نبود، سعی میکند میدان واقعی م دشمن تالش می
گیری از واقعیهت، امها  کلی وارونه و خالف واقعیت یا با اندکی بهره روایتی از واقعیات بسازد که به

 نمایی و پروپاگانداشده باشد. با ب رگ
 به این بیانات رهبری توجه کنید:

های معاند جمههوری اسهالمی و  امروز یک سیاست قطعی رسانه»ها:  تحریف واقعیت
اند. دائهم دارنهد کهار  هها را تحریهف کننهد و مشهغول معاند اسالم این است که واقعیت

های مربهوط بهه جمههوری  پردازی؛ خبر ها و دروغ دهند در تحریف واقعیت تحویل می
 اند و روی هایی که نشسته ای، دروغ های حرفه ها )دروغ اسالمی را با انواع و اقسام دروغ

  کنند و چههره کنند و آمیخته می اند( َمشوب )مخلوط( می اند و حساب کرده آن کار کرده
دهنهد و هه اران جنایهت و  کننهد و آرایهش می زشت و فاسد رژیم طهاغوت را به ک می
 «. دارند خیانتی را که آنها کردند، پوشیده نگه می

ههای ایهن  م را، فعالیتانقهالب را، چههره امها  توانند چهره در مورد انقالب، هرچه می»
کنند این را  آید سعی می شان بر می کنند تا آنجایی که از عهده چهل سال را مخدوش می

ای در ایهن  ها، از نقهاط مثبهت، نقهاط قهوت، مطلقها  نشهانه مخدوش کنند. از پیشرفت
 «.کنید؛ کتمان حقای  ای غرب شما مشاهده نمی مجموعه امزراتوری رسانه

 «. دهند کنند و نشان می را صدبرابر ب رگ می ضعف کوچک  یک نقطه»
انههد و آن  ههها )سیاسههی، اقتصههادی ....( اف وده امههروز یههک قلههم بههر ایههن دیکتاتوری»

ای است؛ یعنی مثال  فرض کنید که شما در مجموعه فضهای مجهازی  دیکتاتوری رسانه
 کننهد. در فضهای مجهازی کهه توانیهد بیاوریهد، حهذف می اسم شهید سهلیمانی را نمی
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کلیدش دست آنهاست و زیر کلید آنهاست، تحمهل اسهم شههید سهلیمانی را ندارنهد، 
 1«.ها بود جور است. البته قبال  هم این دیکتاتوری تحمل عکس او را ندارند؛ امروز این

بنابراین با وجود اینکه جنگ هیبریدی اصطالحی نو و جدید است، در طول تاری  بشهری وجهود 
ها به گون  ترکیبهی علیهه جبههه حه  اسهتفاده کنهد تها  د از این شیوهکوشی داشته است و دشمن می

شهده، منجهر بهه  واقعیت بیرونی را به گون  دیگری جلوه دههد تها ایهن برسهاخت روایهی تحریف
 برداشتن از اهداف استراتژیکی شود. نشینی و دست عق 

یم که یکهی از شو روبرو می برای نمونه با بررسی قرآن با چهار چالش ب رگ پیامبر اسالم
 اند از:  آنها چالش خارجی قریش است و سه چالش داخلی که عبارت

 ه اهل کتاب با محوریت یهودیان و مسیحیان مدینه؛1
 کرده در مدینه؛ های رخنه ه سران اشراف و مناف  و نفوذی2

شدت تحت تأ یر فضاسازی و تحریف اهل کتاب و منهافقین  االیمان که به ه طبقات ضعیف3
 بودند.

مند با هم حرکهت  ها به گون  ترکیبی و هدف دهد در بسیاری موارد این چالش قرآن گواهی می
و اصحاب و یاران دست از اهداف راهبردی خود بردارنهد. بهرای  کردند تا حضرت رسول می

برانگی  از سوی چالش خارجی یا قریش برای حملهه بهه  مثال قبل از جنگ احد که حرکتی چالش
شهان را تحهت تهأ یر  ، اهل کتاب داخل مدینه از طری  منافقین، جامعه  هدفحکومت نبوی بود

کردنهد و از  نمهایی می مندی نظامی قریش را بهیش از حهد ب رگ دادند و توان جنگ روانی قرار می
دادند تا اینگونه تهرس و وحشهت را  سوی دیگر توانایی جبه  خودی را بیش از حد پایین جلوه می

د و آنها را از ادام  مسیر بازدارند. خداوند با اشاره بهه یهک جریهان نفهوذی و در دل مؤمنین بیندازن
کوشید بین مسلمین نفهوذ کنهد و آنهها را از مسهیر تبعیهت از قهرآن و  جریانی از اهل کتاب که می

که ع م جنگ با مشرکین دارند، منحهرف کنهد و سهد  حاکم سیاسی جامعه، یعنی رسول الله
ََ »فرماید:  می برسبیل کند، خطاب به پیام َْ آَم ِ  َم وَن َعَ َسِبيِل لل ه ُقْل يا َأْهَل لْلِکَتاِب ِلَم َتُصُده

ا َتْعَمُ وَن  ُ  ِبَغاِفٍل َعَمه بگو ای اهل کتاب، به چه سب  آنهها  2«:َتْبُغوَنَها ِعَوًجا َوَأنُتْم ُشَهَدلء َوَما لل ه
خواهید که به راه کج روند؟ و شما خود به زشتی   دارید و می  اند از راه خدا باز می را که ایمان آورده

 کنید، غافل نیست.  کار خویش آگاهید و خدا نی  از آنچه می
                                                           

1. https://farsi.khamenei.ir/print-content?id=49572 
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کهه  برساخت ذهنیو  میدان واقعیدر واقع تالش جبهه دشمن این بود که با دو خط موازی 
ما را مثال هر کدام از لشکریانی که دشمن )قریش( از حبشه خریداری کرده اسهت، ده نفهر از شه

اند؛ مؤمنین را دچار چالش جدی کند و از این طری  به اهدافش برسد و آنها را به اطاعهت  حریف
 از خود وادار کند. 

های داخلهی،  کند از طری  نفوذی گونه است و آمریکا تالش می ای که امروزه نی  همین مسئله
 از مسیر درست کند.  نکردن عنصری و اطاعت مردم و مؤمنین درون نظام اسالمی را دچار سست

همچنین در جنگ اح اب وقتی منافقین صهحن  آرایهش جنگهی دشهمن و انباشهت و اتحهاد 
های نهاروایی بهه  اح اب را در برابر جبه  ح  دیدند، دچار ضعف تحلیهل شهدند؛ حتهی نسهبت

دادند و اینگونه جریان تحریف به کمک جریان تحریم و محاصهره  خداوند و حضرت رسول
 سوره اح اب به این ماجرا اشاره دارد. 13تا  11مدند. آیات جنگی دشمن آ

 اهداف راهبردی در جنگ هیبریدی آمریکا علیه ایران
طور که گذشت، جنگ هیبریدی بر روی دو سهاحت واقعیهت میهدانی و برسهاخت روایهی  همان

یهی نیه  استراتژی دارد ودر سهاحت روا متمرک  است. بنابراین آمریکا در واقعیت میدانی یک کالن
 کند. روایت کلی از ایران را دنبال می یک کالن

 راهبرد میدانی آمریکا در برابر ایران 

ترین نقط  دنیا غرب آسیاست؛ جایی که ههر قهدرتی آن را در اختیهار داشهته  ترین و کلیدی حیاتی
کشور  ترین تواند حاکمیت دنیا را در اختیار داشته باشد. جال  اینکه در غرب آسیا مهم باشد، می

های مختلف ایران است؛ بنابراین آمریکا برای ایران قبل از انقالب نقشی مبتنی بر راهبهرد  از حیث
آمریکها در « حهافظ منهافع»و استراتژی جهانی ایاالت متحهده تعریهف کهرده بهود؛ اینکهه ایهران 

ریکهایی های آمریکا برای تهداوم نظهم آم خاورمیانه یا غرب آسیا و ژاندارمی که نقطه  قل سیاست
باشد. با پیروزی انقالب اسالمی و استقالل راهبردی که نقطه کلیدی انقهالب اسهالمی اسهت و 

تهرین شهریک  طراحی نقشی جدید برای ایران مبتنی بهر اههداف راهبهردی انقهالب، آمریکها مهم
ره ها همهوا رو راهبرد میدانی آمریکا در طول این سال راهبردی و کشور منطقه را از دست داد؛ ازاین

خواههد کهه ذیهل  بازگرداندن ایران به نقش راهبردی پیش از انقهالب اسهت. آمریکها ایرانهی را می
گری مستقلی در مقابهل آنهها  استراتژی جهانی آنها حرکت کند، نه اینکه خودش استراتژی و کنش

 داشته باشد. در حقیقت یک گاو شیرده که نفت و گازش را بفروشد و تبدیل بهه دالر کنهد و بها آن
دالرها تجهی ات نظامی از آمریکا خریداری کند و آن وقهت بها آن تجهیه ات منهافع آمریکها را در 
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 ای که متأسفانه بسیاری از نخبگان به آن توجه ندارند. منطقه حفظ کند؛ نکته
القهول هسهتند و  کردن این هدف راهبردی، هر دو ح ب آمریکهایی متف  در طراحی و اجرایی

خواهان شیوه دفعی و فشار حهداکثری  وه اجرایی این راهبرد است. جمهوریتنها تفاوت آنها در شی
ها با شیوه تدریجی به دنبال استحال  درونهی نظهام  کنند؛ اما دموکرات برای تغییر رژیم را دنبال می

 43های زیادی در طهول  ایران هستند. برای دستیابی به این هدف راهبردی در عرصه میدان تالش
زی انقالب اسالمی انجام شده است کهه همه  آنهها در میهدان شکسهت خهورده سال بعد از پیرو

 اند از: ها عبارت است. برخی از این تالش
صهدر بهرای اسهتحاله   گیر دولت موقت و دولت بنی ساز و تصمیم ه نفوذ در نهادهای تصمیم1

صهدر و بهه  درونی که با تسخیر النه جاسوسی در زمان دولت موقت و هوشیاری امام در ع ل بنی
 دنبال آن طرح عدم کفایت او در مجلس با شکست روبرو شد.

دادن به جمهوری اسالمی که اسیر طوفهان شهن  ه حمل  نظامی به صحرای طبس برای پایان2
 شدند و شکست خوردند.

جانبه به صدام بهرای حملهه نظهامی بهه ایهران کهه بعهد از  ه تحریک، حمایت و کمک همه3
 ر به پذیرش شکست شدند.سال جنگ تحمیلی مجبو هشت
ه تجهی  کامل منافقین و هدایت آنها برای حمله به خاک ایران که اسیر عملیات غرورآفهرین 4

 مرصاد شدند و شکست خوردند.
های چندوجهی بعد از جنگ تحمیلهی بها عنهوان پهروژه  ترین پروژه ه شروع یکی از پیچیده5

 گان درون نظام. نرمالی اسیون ایران برای آمریکا از طری  برخی نخب
 سازی جامع  ایرانی. های امنیتی برای ناامن ه شکست در جنگ6
 روایت آمریکا از ایران در جنگ هیبریدی کالن

های میدانی را از ایران متحمل شد و نتوانست بهه اههداف راهبهردی  وقتی آمریکا سلسله شکست
شود، مجبهور شهد شکسهت خودش دست یابد، برای اینکه مقاومت ایرانی برای دنیا الگوسازی ن

میدانی خودش را در عرص  رسانه به گون  دیگری روایت کند. آنها برای حفظ آبهرو و البتهه حفهظ 
آینهد، از  امیدهای واههی ههواداران خهود کهه عمه  اسهتراتژیکی آمریکها در ایهران بهه شهمار می

حاکم بر ایران کامال برند؛ اینکه نظام  روایت بهره می های روزانه برای تثبیت یک کالن روایت خرده
 آوردی نداشته است.  ناکارآمد و رو به سقوط و نابودی است و هیچ دست

 شود: ها در چند مرحله اصلی انجام می جنگ روایت
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 روایت؛ یا کالن« َاَبرروایت»ه طراحی یک 1
 ساز؛ ه تعیین محورهای اصلی روایت2
 ها؛ روایت ه طراحی و پردازش خرده3
 ازی در تولید و تأمین محتوا؛س یابی و سوژه ه سوژه4
 ای. انتشار محتوا تحت قال  رسانه  ه5

مثال این گ اره: آمریکا ابرقدرت اول دنیا است و ما نه توان رویارویی بها او را داریهم، نهه تهوان 
 ؛«توانیم ما نمی»جانبه و خوداتکایی؛ به عبارت دیگر  استقالل همه

 شرفت کنیمسال پی نتوانستیم بعد از چهل به همین دلیل
 .ای برای ما دردسرساز است و باید رهایش کنیم یا انرژی هسته

نمایی اوضهاع کشهور،  هها همچهون سهیاه روایت ههای کهالن و خرده بر اساس همهین روایت
سهازی  ای و انگاره های رسهانه پردازی های کهاذب، شهایعه سازی ها، دوقطبی نمایی ضعف درشت

ر مردم و سهزس قلهوب آنهها بهه صهورت گروگهان اخبهار و شود، اذهان و افکا ذهنی که انجام می
 .آید واقعی درمی های ساختگی و غیر تحلیل

 

 اهداف راهبردی ایران در جهاد تبیین
متناس  با این شیوه نبرد، رهبر انقالب نی  دکترین جهاد تبیین را بیان کردند تا با تالش مجاهدانهه 

 ای شود.  یی حتی در عرصه رسانهنیروهای اصیل انقالبی، آمریکا متحمل شکست نها
توان کارهایی که در گذشهته در عرصه  تبلیه  و  گفتنی است هر نوع تبیینی جهاد نیست و نمی

کردیم، همه را با یک عنوان پیشینی جهاد بیهامی یم و جههاد تبیهین بنهامیم، بلکهه تبیینهی  تبیین می
روایهت دشهمن باشهد تها اینکهه بها   استراتژی و کالن جهاد تبیین است که در جهت مبارزه با کالن
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 1استراتژی خودی دفاع، استراتژی دشمن به چالش کشیده شود.
 «روایهت»و « واقعیهت»آنچه باید مدنظر داشت، این است که جهاد تبیین نی  روی دو خط 

استوار است و اگر در عرص  واقعیت نتوانیم به اهداف راهبردی خود دست یابیم، در عمهل جههاد 
 ایم و باید این نکته را به مردم گوش د کنیم. تهتبیین را باخ

 راهبرد جمهوری اسالمی در برابر ایران

راهبردی که جمهوری اسالمی برای ایران پساانقالب طراحی کرده اسهت، در طهول تهاری  ایهران 
ها و موقعیت ژئوپلتیکی ایران است  نظیر است؛ راهبردی که متناس  با ظرفیت نظیر و بلکه بی کم

ها کفر نعمهت اسهت. از آنجها کهه نظهام جمههوری  انداختن این ظرفیت کار گیری و به بهرهو عدم 
ناچار  شمول و فراگیهر دارد، بهه اسالمی برآمده از انقالب اسالمی است و اسالم ذاتا  ماهیتی جهان

در پی تشکیل تمدنی نوین برآمده از اسالم ناب در سطح جهانی است؛ این تمهدن نهوین بهدون 
ملت پیشران شکل نخواهد گرفت؛ بنابراین راهبهردی کهه جمههوری اسهالمی بهرای  یک کشور و

تمهدن نهوین اسهالمی اسهت؛ کشهوری « کشور پیشران»ایران طراحی کرده است، تبدیل ایران به 
بخش بهرای سهایر  مقتدر و پیشرفته با بازدارندگی راهبردی در سطح جهانی با ملتی ب رگ و الههام

 ملل دنیا.
ای  است. مراد از دولت اسالمی یعنی دسهتگاه حاکمهه« دولت اسالمی» مرۀ « ایران پیشران»

که هوشمندانه و با دو شیوه نرم و سهخت، مبتنهی بهر اههدف اسهالمی جامعهه را جههت دههد و 
 توان به جامعه و کشور پیشران دست یافت.  سازی کند. بدیهی است بدون دولت نمی جامعه

ب در طراحی مراحهل اسهتراتژیک انقهالب اسهالمی بر اساس درک این ضرورت، رهبر انقال
داننهد و ایجهاد دولهت  برای دستیابی به اهداف، دولت اسالمی را مقهدم بهر جامعهه اسهالمی می

پهروژه ای کهه از ایهن  اند. کالن ای بیان کرده مرحله اسالمی را مرحل  سوم از طراحی راهبردی پنج
سهازی یها کشورسهازی و در  سازی، جامعه تسازی، دول پنج مرحله شکل یافته است: قیام، نظام

 سازی. نهایت تمدن
اسهالمی  مشروع قهرار گیهرد، جامعهه نیه  غیر اسالمی و غیر ای، دولتی غیر اگر در رأس جامعه

توان جامعه را در یک فرآینهد  شود؛ اما اگر در رأس جامعه، دولتی اسالمی و مشروع باشد، می می
داد  شدن هدایت کرد و برون  نرم و سخت به سمت اسالمی کارگیری قدرت هوشمندانه مبتنی بر به

                                                           
 ر.ک به: بیشتر   . برای مطالع1

 https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=26000 
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این فرآیند، جامع  اسالمی یا کشور پیشران شود. در واقع دستیابی به بازدارندگی راهبردی در نبهرد 
دهی  جنگ سرد ایران و آمریکا و ایجاد ایران پیشران برای دستیابی به تمدن نوین اسهالمی، شهکل

ی آن برآمده از مبانی اسالمی و در خهدمت اههداف اسهالمی ها به دولت اسالمی که هم  بخش
باشد، امری ضروری و مقدماتی است؛ بنابراین ایران پیشران محصهول دولهت اسهالمی اسهت و 

 رود.  پروژۀ انقالب اسالمی به شمار می مرحل  چهارم از کالن
سهطح جههانی  ای برآمده از دولت اسالمی که قدرتی بازدارنهده در در حقیقت ایران با جامعه

دههد ههر  دارد، نقش پیشرانی تمدن نوین اسالمی را ایفا خواهد کرد؛ چه اینکهه تهاری  نشهان می
واحد تمدنی از کنار هم قرارگرفتن چند جامعه، ملت و کشور کهه ذیهل یهک ایهدئولوژی واحهد و 

ها یا کشهورها یهک  اهداف راهبردی مشخصی باشند، شکل گرفته است؛ اما بین آن جوامع، ملت
تری را دارد و نقش پیشرانی و هدایت کلی آن واحد تمدنی را بر عههده  ملت و کشور نقش اساسی

درون آن واحد تمدنی، توانایی بقای مسهتقل را « غیروایبلتر»تر و  گیرد؛ زیرا کشورهای کوچک می
تبیهین شهده اسهت،  جنگ سرد ابران و آمربکناناچار به یک کشور پیشران که در کتاب  ندارند و به

کنند. این نقش در گذر تاری  و با رشد تکنولوژی امکان ظهور و بهروز بیشهتری بهه خهود  اتکا می
 تر از گذشته است. آسان گرفته است؛ چراکه اعمال قدرت 

 روایت ایران از آمریکا در جهاد تبیین  کالن
شهیطان  نوعی معرفی واقعیت آمریکاست، این است کهه آمریکها روایت ایران از آمریکا که به کالن

بهه رگ و اهریمنههی جهههانی اسههت کههه بههرای کههل بشههریت مضههر اسههت؛ بایههد ایههن نکتههه را بهها 
روایهت خهودش علیهه مها را  های روزانه تثبیت کنیم و از طرفی نگذاریم آمریکا کالن روایت خرده

خوبی بهدانیم و آن را  تثبیت کند. بنابراین در جهاد تبیین باید متوجه این نکات و مسائل باشیم و به
تردید هر  مبتالست؛ چه اینکه بی« لیبرالیسم»تبیین کنیم که جهان معاصر ما با دروغ ب رگی به نام 

توان گفهت  شک می تمدنی مبتنی بر یک خاستگاه دینی و ایدئولوژیک بنیان نهاده شده است و بی
کننهد و  رود، مثهل یهک نه  تسهبیح عمهل می هم دین و هم ایدئولوژی که بدیل دین به شمار می

های تسبیح هرچند کوچک یا ب رگ، نیازمند نخی هستند که آنها را نگه دارد و از فروریختن و  انهد
 افول آنها جلوگیری کند.

ها ایجاد شدند که جای ادیان را بگیرند و بهر خهالف ادیهان  در طول تاری  بشریت ایدئولوژی
غوا و آگاهی کهاذب از که در پی رشد و آگاهی صادقانه از جان  خال  هستی بودند، هدفی ج  ا

ها بهر خهالف ادیهان همهواره بهه دلیهل  ها نداشهتند. بهه همهین دلیهل ایهدئولوژی جان  طاغوت



  283 جنگ هیبریدی و جهاد تبیین

 

بودن مثل تارهای عنکبوت چندصباحی به طور کهاذب نقهش نه  تسهبیح را  بودن و کاذب سست
اری  پهر پاشهیدند. ته ای فهرو می تدریج رو به افول گذاشته و با اندک تکانهه کردند؛ اما به بازی می

ظاهر به رگ  هایی کهه بهه های طاغوتی، تمدن ها و تمدن های فروپاشی ایدئولوژی است از تراژدی
پاشهیدند. فروپاشهی  آمدند؛ اما به دلیل اتکا به ایدئولوژی کاذب فرو  بودند و قدرتمند به شمار می

ی در ایهن تبع آن فروپاشهی اتحهاد جمهاهیر شهورو بودن و به ایدئولوژی مارکسیسم به دلیل سست
 راستاست.

مثاب  دینی کاذب که ایاالت متحده آمریکا تجلی این  ایدئولوژی لیبرالیسم و نئولیبرالیسم نی  به
لعهابی  و دین و این تمدن است، از این قاعده مسهتثنی نیسهت. نئولیبرالیسهم بها شهعارهای پررنگ

بهه … شهدن و  انیآمی ، اقتصهاد جههانی، جه همچون آزادی، برابری، همکاری، زندگی مسالمت
ترین شهکل  بهه تراژیهک« اتوپیاگونهه»صحنه آمد تا بشر را نجات دهد؛ اما همه  ایهن شهعارهای 

 ممکن تبدیل به ضدخود شدند.
داری، تجهارت آزاد، دسهت  جال  است بدانیم زمانی که اندیشمندان اقتصهادی بهر سهرمایه

الیسهم تاکیهد داشهتند، هرگه  فکهر ههای اقتصهادی لیبرالیسهم و نئولیبر نامرئی بهازار و سهایر آموزه
 ها جهان را به جایی برساند که چنین هرمی در توزیع  روت ایجاد شد: کردند این ایده نمی

درصهد  دهد کمتهر از یک نشان می 2018هرمی که بر اساس آخرین آمارهای رسمی در سال 
بعهدی توجهه درصد  روت جهانی را در اختیار دارند. اگر بهه سهطح  45جمعیت دنیا، در حدود 

درصد  هروت را دارنهد؛ یعنهی  40درصد از جمعیت جهانی،  9شود، متوجه خواهیم شد حدود 
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درصهد از مهردم  63درصد از جمعیت جهان است و  درصد  روت جهانی، در اختیار تنها ده 85
درصد از  روت جهانی را دارا هستند؛ یعنی  مهرۀ تجهوی ات نئولیبرالیسهم  2جهان تنها ن دیک به 

ترین شکل ممکن رخ نمهود و محصهول آن تشهکیل هرمهی نهابرابر و ظالمانهه اسهت.  راژیکبه ت
شهود کهه بهدانیم ایهن ههرم مخصهوص دنیها نیسهت، بلکهه در مههد  تر می داستان زمانی جاله 

نئولیبرالیسم یعنی آمریکا نی  دقیقا  با همهین چیهنش مواجهه هسهتیم و طبقهات متوسهط بهه پهایین 
 اند. یرتر شدهآمریکا، هرچه فقیرتر و فق

ها بها  درصد الیگارشی آمریکا چون عالقه به سود بیشتر دارد، در این سهال اف ون بر اینکه یک
های زیادی را از آمریکا به کشهورهایی همچهون مک یهک،  شدن، کارخانه استفاده از شعار جهانی

تهر و بهازار  ارزان های مالیاتی بیشتر، نیهروی کهار اند تا از معافیت چین و سایر کشورها منتقل کرده
های  مند شود. همچنین در داخل آمریکا سهرمایه داران و صهاحبان شهرکت تری بهره مصرف ب رگ

تر  ها عالقه به استخدام مهاجرین با ضری  هوشی بهاالتر و البتهه قهانع تی و سایر شرکت ب رگ آی
تعطیهل شهد و ههم های زیهادی در آمریکها  دارند؛ بنابراین با توجه به این دو علت، ههم کارخانهه

 تر کار خود را از دست دادند.  های اصیل آمریکایی
طور سستی تئوری نئولیبرالیسم که عامل نابرابری شهدید  توقف رشد اقتصادی آمریکا و همین

در عرصه جهانی و داخلی آمریکا شد، منجر به افول قدرت جهانی آمریکا شده است و متاسهفانه 
ب روایت کنیم؛ بنابراین در جهاد تبیین و جنهگ هیبریهدی وظیفهه ایم این مسئله را خو ما نتوانسته

روایهت را بهرای  های مختلهف ایهن کالن روایت ها و خرده گیری از سوژه خوبی با بهره ماست که به
 مردم ایران و جهان تثبیت کنیم.
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