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 صنعتی -مجتمع های نظامی  (8)روش تحلیل مسائل سیاسی

 که هستند المللی بین سیاست های پدیده از یکی صنعتی-نظامی های مجتمع

 صنعتی – نظامی های مجتمع. کنند می ایفادر نزاع و جنگ  ای پیچیده نقش

 برخی که چرا.باشندمی کشورها خارجی سیاست و رفتار دادن شکل به قادر

 که اندبوده مسئله این دنبال به خود خارجی سیاست در همواره کشورها

ی ایجاد کنند،سپس آن را سیاسی و در نهایت آن را به سمت نظامی چالشهای

 های مجتمع شدن بکشانند تا سالح های نظامی خود را به فروش برسانند.

.فروش  هستند اقتصادی و سیاسی مختلف خشهایب پیوند حاصل صنعتی -نظامی

  و... سالح به ژاپن و کره شمالی در نزاع کره و به عربستان در جنگ یمن

 

 چیست؟ ضرغامی و ایاژه چالش ماجرای

 معاونتت  مدیران و هنرمندان با ۵5 سال: نوشت اش تلگرامی کانال در سیما و صدا سازمان اسبق رئیس ضرغامی اهلل عزت الف:

 شناسایی کارت رشیدی داود آقای مرحوم آنکه دلیل به کنترل مامور فرودگاه، در مراجعت هنگام. رفتیم خوزستان به سینمایی

 ولتی  دارم دوستت  خیلتی  را شما من! ببخشید رشیدی داود آقای گفتمی هم دائماً.شد گیت از ایشان عبور مانع نداشت، همراه

 الزم کارت شناسند،می همه که را ایشان بابا گفتند، خدا بنده این به آدم و عالم! معذورم نیست همراهتان شناسایی کارت چون

 آخترین  .شتد  حتل  مشتکل  و کردنتد  عمتل  «قتانون  روح» بته  و آمدند باالتر مسئوالن باالخره تا نرفت نمی بار زیر او ولی نیست

 هنتوز  کته  حتالی  در مثتال،  بعنتوان . بتود  قضتائیه  قوه اقدامات در افکارعمومی به توجهیبی مورد در ،من و آقای اژه ای چالش

 برآورده المال بیت غارتگران مجازات در مردم حق به انتظار و نرسیده سرانجام به اقتصادی بزرگ مفاسد هایپرونده از بسیاری

 وظیفه بودند معتقد متقابال هم ایشان.نیست پذیرفتنی افکارعمومی نزد مشهد در گوسفند سارق دست قطع خبر اعالم است نشده

 بایتد  و گیترد  قرار الفارق مع های قیاس و روانی عملیات احیاناً و جو تاثیر تحت نباید قاضی و است عادالنه حکم صدور قاضی

 .کند صادر را خود حکم شجاعت با بتواند

 جاسوسی اتمی برای پرستآفتاب و مارمولک مار،سوس از استفاده

 جاستوس  کته  بفرستتند  ایرانگرد است، ممکن هیبریدی جنگ در: فتگ هیبریدی جنگ جزئیات تشریح در فیروزآبادی سردار

 که بفرستند کشاورزی تحقیقات در فعال دانشمند است ممکن باشد، جاسوس که بفرستند زیستی محیط فعال است ممکن. باشد

 مسلح نیروهای کل ستاد رئیس .شدمی پیدا مدرک و دلیل با موارد این همه کردممی خدمت من که دورانی در. باشد جاسوس

 از بعد کنند،می استخدام جاسوس عنوان به آلمان از را آقایی و خانم یک مثال طور به: داد ادامه عراق و ایران جنگ دوران در

 امتا  کننتد،  شناستایی  را متا  دفاعی هایسیستم تا فرستندمی فارس خلیج به و کرده ماهیگیری کشتی سوار را آنها کویت و دوبی

 از دیگتری  نمونته  به فیروزآبادی سردار.اندبوده جهانگرد و آمدند ماهیگیری برای آنها گویندمی کنیممی دستگیر را آنها وقتی

 فلستطین  بته  کمک آوریجمع برای فعالیت عنوان به پیش سال چندین افرادی مثال برای: کرد تصریح و اشاره جاسوسی موارد

 انتختا   کته  مستیری  بته  متا . افتادند راه یزد و نایین سمت به آنجا از و رفته ورامین به بعد کردند شروع تهران از آمدند ایران به

 متردم  کته  جتایی  بیایتد  اصتفهان  و تهتران  به باید کند جمع کمک فلسطین برای خواهدمی کسی اگر کردیم شک بودند کرده
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 رسیدند، تهران به که زمانی رفتند، کرمان جیرفت تا و دادند ادامه را مسیر این آنها. بیفتند راه کویر وسط نه دارند  پول و هستند

 جتانوران  انتواع  اموالشتان  در: داد ادامته  او.داشتتیم  نگته  را همراهانشان اموال اما شوند، خارج کشور از دادیم اجازه را خودشان

 خورد،می دردشان چه به موارد این که کردیم بررسی سپس. پرستآفتا  و مارمولک سوسمار، مثل بودند خریده را صحرایی

 داخل در بهانه این با خواستندمی که بودند اتمی جاسوس اینها و کندمی جذ  را اتمی امواج آنها پوست که شدیم متوجه بعد

 و داریتم  اورانیتوم  معتدن  هتایی مکتان  چه در ما که برسند نتیجه این به صحرایی جانوران این پوست طریق از اسالمی جمهوری

 .هستیم کردن اتمی کار حال در کجا

 !شودمی سکنه از خالی زودی به خوزستان

 منتاطق  بته  خوزستان از آ  انتقال و زیستی محیط اقدامات باگفت:  زیست محیط و اجتماعی مطالعات اندیشکده مدیر یزان:م

 قترار  مهتری  بتی  متورد  زیستتی  محتیط  لحتا   از مرزی هایاستان هاست سال. شودمی کشیده نابودی ورطه به استان این دیگر،

 خالی مرزی منطقه یک نگهداری مطمئناافزود:  توتونچی .شودمی سکنه از خالی زودی به خوزستان دهیممی هشدار. اند گرفته

 تعتداد  چته  مگتر . شتود متی  نتزاع  محتل  و تبدیل شرور افراد تجمع به محل این. بود خواهد دشوار بسیار حاکمیت برای سکنه از

 کارشتناس  .استت  کشتورها  تجزیته  برای دشمنان دار ادامه نقشه همان این متاسفانه. باشد مستقر شهر در تواندمی انتظامی نیروی

 چه است دیر بسیار خوزستان وضعیت به رسیدگی برای نیز امروز همین: کرد نشان خاطر اکولوژیک و اجتماعی علوم مطالعات

 را نگاهمتان  بایتد . داریتم  متدیریت  ستو  و ضتعف  متاستفانه . شویممی روبرو فاجعه با فردا نکنیم اقدامی امروز اگر. فردا به برسد

 .کنند اعتماد قدیمی هایروش و مردم به باید مسئوالن. کنیم عوض

 فداکار هایگرگ و چوپان داستان

 اهتمتام  جامعته  کردن دوقطبی بر و زنندمی وحدت از دم.است شده تبدیل مدیران برخی استراتژی به زدن، وارونه نعل کیهان:

 بودجته  قانون احکام درصد 06 از دولت، اما زنندمی قانون از دم. است پنهانکاری شان مشی اما گویندمی شفافیت از. ورزندمی

 کردن گران نسخه اما گویندمی مردم صدای از. شودنمی واریز خزانه به نفت درآمد تومان میلیارد هزار 60 و کندمی تخلف 35

 ستخن  نظتر  صتاح   منتقتدان  بتا  فحاشتی  بته  جتز  کته  حتالی  در کننتد متی  زدایتی  کینته  بته  دعتوت . پیچندمی را بنزین انفجاری

 طبتق . گفتت  ستخن  اساسی قانون 53 اصل طبق جناحها اختالفی مسائل برسر رفراندوم از بهمن، 22 روز روحانی آقای.اندنگفته

 تحریتف  واقتع،  در اظهتارات  ایتن . نتدارد  ها جناح اختالف به هم ربطی و نیست دولت صالحیت در اصال پرسیهمه اصل، این

 براعتمتاد  مستحکم، منطق این خالف روحانی آقای. آمریکاست به مطلق اعتمادیبی انقال ، و نظام منطق. است مسئله صورت

 دربتاره  نظتام  صتدر  ستعه  برکتت  از هتا، نظرسنجی آخرین طبق. گرفت نسیه وعده و داد نقد امتیاز کرد، اصرار بزرگ شیطان به

 ختوش  درصتد  یتک  تنهتا  و کننتد متی  مطلتق  اعتمادیبی و انزجار ابراز آمریکا به نسبت مردم درصد 36 تا 06 توافق، و مذاکره

 فشتار  تحتت  رادیکتال  رفتتار  برای را روحانی آقای و خوانندمی ایاجاره رحم را دولت که اصالحات مدعی راطیوناف .گمانند

 از پتس ه( رامتام   حضترت  .نشوند دیده ملت کنار در و نباشند همراه انقال  جشن در ملت اقیانوس با دادند ترجیح گذارند،می

 جمتع  تتو  دور کته  هتایی گرگ این کنندمی تباه را تو اینها آقا که گفتم این به مکرر من که داندمی خدا: »فرمود صدربنی عزل

 .«هستند فداکار اینها که خورد قسم هی نکرد، گوش برند،می بین از را تو ندارند، عقیده چیز هیچ به و اندشده
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 توالت در خودکشی

 دیروز همکارانش از دیگر رنف 5 و سیدامامی کاووس کانادایی-ایرانتی جاسوس پرونده از جدیدتری جزئیات :امروزطن و

 به رسیده گزارشات برخی.یافت انتشار سیدامامی کاووس خودکشی نحوه درباره نیز تریتازه مطال  دیگر سوی از. شد منتشر

. است داشته جاسوسی اتهام به شده دستگیر نفره ۵ تیم در ایویژه نقش سیدامامی که است این از حاکی «امروز وطن» خبرنگار

. است داشته خارجی و داخلی گسترده ارتباطات کرده خودکشی فرد دهدمی نشان جاسوسی به متهمان از دیگر نفر 0 اعترافات

 اطالعات بود توانسته بوده،( ع صادق امام دانشگاه سیاسی علوم دانشکده علمی هیات عضو شناسی، جامعه دکترای با که او

 به وابسته پوششی نهادهای با شده دستگیر تیم هایهمکاری دیگر سوی از. آورد دست به مختلف هایحوزه در قیمتیذی

 نگاه از جاسوسی به متهم خودکشی. اندکرده مهمی اعترافات همکاری این درباره متهمان و است شده محرز کامال موساد

 رفتار معتقدند کارشناسان .است بوده امنیتی هایسرویس با خارجی ارتباطات در او ویژه جایگاه دهندهنشان امنیتی کارشناسان

 بوده ایحرفه جاسوس یک او دهدمی نشان شد، گذاشته اختیارش در که سوئیتی امکانات از او استفاده و سیدامامی کاووس

 «توالت» یعنی سوئیت کور نقطه از است، رختخوا  در استراحت حال در انگار که ایگونه به اتاق فضای ترسیم با او. است

 برادر سیدامامی، کامران راستا همین در .کرد آویزحلق سوئیت توالت پنجره از را خود خود، پیراهن از استفاده با و کرد استفاده

: داد ادامه وی. نزنند دامن شایعات به داریم خواهش هارسانه از و داغداریم حاضر حال در ما: داشت اظهار سیدامامی کاووس

 ادامه سیدامامی. شویم واقع خالف بیان به مجبور که اندگذاشته فشار تحت را ما دائما و هستند مریض هارسانه از تعدادی واقعا

 این کنید بررسی را موارد همه و کنید نگاه را جنازه که دادستان معاون اصرار با و ایمدیده را جنازه مرحوم همسر و بنده: داد

 است، مشخص کامال هم زندان فیلم در موضوع این و است معلوم جنازه روی که شدن آویزحلق آثار جز و ایمکرده را کار

 .ندارد وجود دیگری مساله هیچ

 بگذاريد؛لطفا کنار را تحمیلی وزيران

 اجتماعی پایگاه و جامعه از قوی پشتوانه این با تواندمی و توانستمی روحانی آقایعلیخانی گفت:  قدرت اهلل امروز :آرمان 

 برخی بلکه نیفتاده، اتفاق این تنها نه متاسفانه اما .بگیرد کمک است، مواجه آن با دولت و کشور که مشکالتی حل برای خود

 دلیلبه وزرا برخی. هستند امور جدی پیگیری برای الزم انگیزه فاقد هم برخی و اندنبوده راست رو مردم با دولت ارشد مدیران

 و باشند دولت در خواستندنمی اساسا -قضایی و نظارتی نهادهای یا مجلس با مواجهه از پرهیز مثال - نبودند دردسر دنبال اینکه

 نوع حتی و عملکردش ماند،می کابینه در اینگونه که وزیری است مشخص. داشت نگه دولت در زور به را آنها جمهور رئیس

 سوال. ماندگار و اساسی اقدام یک تا است دوره پایان منتظر بیشتر و شودمی متفاوت دولت حامیان حتی و مردم با برخوردش

 در اما هستند نزدیک دولت حامی جریان به وزرا این از برخی که است درست که است این دارد وجود زمینه این در که مهمی

 که است ایتوصیه دیگر نکته. کرد دعوت کار به را ترجوان و جسور انگیزه، پر افراد توان می نیست، که «الرجال قحط» کشور

 نظر این از .نمایند بررسی تریدقیق شکلبه را وزرا گزارشات و اقدامات برخی که است این آن و دارم جمهور رئیس آقای به

 رئیس به را خبرش سپس و اجرا ابتدا است، عملی کنند،می ارائه رسانیخدمت جهت در آقایان که هایی طرح برخی اگر که

 .کنند هزینه ندارد، کامل اجرای قابلیت که هاطرح برخی اعالم برای جمهور رئیس از اینکه نه بدهند، اعالم برای جمهور
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 شد رها طال فنر

 فشتار  بازار، این در ارز عرضه عدم دلیل به و بود همراه افزایشی به رو نوسانات با ارز بازار اخیر، هایهفته در ابتکار :وزنامه ر

 افتزایش  تلته  در نیز طال بازار اتفاقات این ادامه در. دهد افزایش را دالر قیمت هم تومان هزار 5 مرز تا بازار که شد باعث تقاضا

 همچنین. رسید تومان هزار 556 و میلیون یک به تومانی، هزار 25 افزایش با تمام سکه گذشته، روز در که طوری به. افتاد قیمت

 بته  تقاضتا،  و عرضته  تتراز  بازارهتا،  همته  در.شکستت  را امسال قیمتی رکورد که رسید تومان هزار 656 گرمی به عیار 60 طالی

 از بخشتی  کته  است تقاضایی افزایش دلیل به نیز طال و ارز بازار اخیر های نرخ افزایش. شود می منجر قیمت افزایش یا کاهش

 حتال  در ستوداگرانه  بازارهتای  در همتواره  کته  است سرگردانی های سرمایه آن از بخشی و است عید ش  فصلی تقاضای آن،

 افتزایش  باعتث  بتازار،  ایتن  بته  خود هجوم با کنند، می دریافت بازار یک در نوسان سیگنال که این محض به و هستند چرخش

 استت  ایتن  بگیترد،  قرار توجه مورد جدی طور به باید حوزه این در که موضوعی اما .شوند می نوسانات افزایش تبع به و تقاضا

 شتود،  ها قیمت افزایش باعث تقاضا فشار تنها و باشد شده ایجاد اقتصادی نایزیرب بدون کاالیی هر برای قیمت افزایش اگر که

 .دارد وجود نیز ها قیمت سقوط ریسک

 حافظ ايرانند وخدادست 

 در «فتارس  خلتیج » نتام  درج دلیتل  بته  را انگلیسی زبان درسی کتا  نسخه هزار 6۵ بحرین پرورش و آموزش وزارت تابناک:

 عمومی روابط اداره مدیر الشروقی، فواز ،(بنا  بحرین رسمی خبرگزاری دوشنبه روز گزارش به.کرد آوری جمع آن های نقشه

 طرف خارجی شرکت یک اختیار در مناسبی های نقشه وزارتخانه این: گفت کشور این پرورش و آموزش وزارت ای رسانه و

 خلیج آن روی که دیگری نقشه از شرکت این چاپ، زمان در ولی بود، گذاشته انگلیسی زبان درسی کتا  چاپ برای قرارداد

 نیز کننده چاپ مؤسسه و شود می آوری جمع کتا  این نسخه هزار 6۵ تمام گزارش، این بر بنا.کرد استفاده شده، نوشته فارس

 تحریتف  تنهتا  نته  فتارس،  خلیج جای به دیگر نام از استفاده برای عربی کشورهای تالش.هاست کتا  این دوباره چاپ مسئول

 .کنندمی دنبال نیز مهمتری ژئوپولیتیک اهداف متحدانشان و کشورها این بلکه است تاریخ

 

  


