
      
 

 1397اه بهمن م سوم چهارشنبه/733پنجم/ شماره سال  در سپاه  /  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه
 

 (6)روشن آینده به امید منطق /سیاسی تحلیل آموزش

 بسیاری در انقالب حرکت همچنان تحریم، و فشار و تهدید سال ۴۰ از بعد

 چهل یتجربه به توجه الهی، یوعده به اعتماد کنار در. جلوست به رو هاحوزه

 کسی اگر». دهدمی جلوه ترواقعی را آینده روشن هاینقطه هم انقالب یساله

 باید هاتجربه نکند، آرام را او دل هم الهی یوعده بشود، هم تردید و وسوسه دچار

 این به اعتقاد وجود یهمه با و کنممی عرض را این مکرّر بنده. کند آرام را او دل

 که هاییتجربه این با بود، نشده داده ما به هم ایوعده هیچ اگرچنانچه. دارم معنا

 آینده که کردمی یقین باید دارد، طرف این به پیش سال چهل سی از ایران ملّت

 ۶/3/9۶ «است او به متعلّق پیروزی که کردمی یقین باید است؛ او به متعلّق

 !کوبدمی هاون در آب عراق در آمریکا

: گفت داشت، عراق در کاآمری نظامی پایگاه یک به که ایمخفیانه سفر در «ترامپ دونالد» ،گذشته ماه دی پنجم کیهان:  

 بود آن بیانگر هم بعدی خبرهای «.نمائیممی کنترل عراق طریق از را کشور این و کنیممی خارج سوریه از را ماننیروهای»

 که ایتوطئه از هاییخشب یادداشتی طی پیش هفته دو حدود قلم این اساس این بر و دارند ایبرنامه «عراق» برای آنان که

 دارد هم دیگری ابعاد لحا عین در موضوع این. نمود گوشزد را شودمی دنبال عراق ثبات و امنیت علیه آمریکا محوریت با

 افزایش نتیجه در و -نظامی نیروهای افزایش برای آمریکا طرح آیا نمائیم، دنبال پرسش دو طرح با را موضوع نیست بد و

 هدف آیند؟می کنار آن با هاعراقی اند،کرده گمان هاآمریکایی که گونههمان یعنی شودمی عملی عراق در -نظامی تحرک

 است سوریه به زدن ربهض برای گفت ترامپ که آنگونه عراق، در ثباتیبی و ناامنی به زدن دامن و نظامی تحرک از اصلی

  دارد؟ دیگری هدف یا و

 آمریکایی هایتحریم بندد،ب قراردادهایی انرژی حوزه در خود همسایه دو -یکی با فقط حتی ایران اگر هاآمریکایی منظر از

 تلقی استراتژیک تضرور یک واشنگتن برای ایران با عراق روابط قطع رو این از و نیست ایران انرژی راه بستن به قادر

 و امنیتی یاسی،س آثار که است دومینویی کشور دو بین انرژی رابطه قطع عراقی مقامات نظر از طرف آن از. شودمی

 .دهند تن آن به بتوانند هاعراقی که نیست چیزی این و یابدمی تسری عراق هایبخش همه به آن اجتماعی

 اب رابطه حفظ و ندارد قرار کنارشان در حادثه روزهای در که المللیبین قدرتی تمایالت میان توانندنمی قطعا هاعراقی

. نمایند انتخاب را اولی است، شاندوست و کارکمک ترینصمیمی حادثه، روز در و است کنارشان در که ایمنطقه قدرتی

 !کوبدمی هاون در آب عراق در آمریکا که گفت توانمی جرأت با روی این از

 های انفعالی صهیونیست هاواکنش 

 یک اخیر، روزهای در آن حومه و دمشق به صهیونیستی ارتش موشکی و هوائی وحشیانه تجاوز اسالمی:جمهوری 

 و متزلزل شدت به نتانیاهو سیاسی وضعیت آنکه نخست .کندمی دنبال را متعددی اهداف که است منظوره چند حرکت

 وی پیروزی احتمال و شود برپا اشغالی فلسطین در زودهنگام انتخابات ممکن فرصت اولین در است قرار. است ناپایدار

 را اطرافیان که دارد وجود او درباره عملکرد ضعف و مالی فساد از متعددی هایپرونده بعالوه .است ضعیف بسیار عمالً

 چنین در. بگیرند فاصله وی از تا فرصتند منتظر دیگر برخی و اندداده استعفا کابینه وزرای برخی. است ساخته پراکنده هم



    ۰3/11/97شنبه چهار /733شماره 

2 

 

 متزلزل وضعیت بر گذاشتن سرپوش و عمومی افکار انحراف برای اقدامی جنگی، فضای ایجاد و سوریه به حمله شرایطی

 نیروهای خروج مورد در ترامپ غیرمنتظره اقدام و تصمیم به ترمهم موضوع. شودمی ارزیابی نتانیاهو شخص و دولت

 . است کرده غافلگیر شدت به را آمریکا متحدین که گرددمی بر سوریه از آمریکا

 است عربی فاسد هایرژیم و اسرائیل آمریکا، قطعی شکست منزله به دیدگاه این از هاتروریست سایر و داعش شکست

 و کردند خراجا عرب اتحادیه از را سوریه که کشورهائی همان. ساخت دگرگون کلی به را منطقه در قدرت معادالت که

 استراتژیک اشتباه دچار که کنندمی اعتراف امروز دادند، سوریه آزاد ارتش به موسوم هایتروریست به را سوریه کرسی

 سایر و عرابا بگویند که است آن هاصهیونیست دیگر هدف. هستند دمشق به بازگشت درحال تدریج به و اندشده

 و بیفتد مثل به مقابله کرف به روزی سوریه دولت اگر اما. است امن نا دمشق چون گردند باز دمشق به توانندنمی کشورها

 هر از مهاجرین و دارانسرمایه قطعاً کند، تالفی را هاصهیونیست موشکی و هوائی تجاوزات و وحشیانه حمالت بخواهد

 .گریخت خواهند دیگری یاشغال سرزمین هر یا المقدسبیت یا آویو تل از هاسفارتخانه از زودتر بسیار جهان، گوشه

 !شد فیلترینگ مردم مشکالت

 هستید، جمهوررئیس شما کنید فرض بپرسیم ایران عادی شهروندان از یک هر از ممکن، فرض یک در اگر شاید جوان:

 مرکزی بانک به گویندب همه بالفاصله شدید،می احواالت جویای و زدیدمی سر دولت از بخش کدام به امروز همین

 رختید سیب امسال که شد چه پرسیدیممی و رفتیممی کشاورزی وزارت به یا پرسیدیممی هادالر سرنوشت درباره و رفتیممی

  .کردیممی ؤالس تومانی هزار ۹۰ گوشت از و رفتیممی بازرگانی وزارت به یا است؟ گران و نایاب بازار در مرغوب

 وزیر و کوبیدمی مردم سر بر منت با ار مرگ ارابه همین چرا که کرد جووجست و تحقیق پراید نام به ایمسئله درباره توانمی

 یک بودیم جمهوررئیس یجا ما اگر بله. نشود است بهتر و شودمی عرضه و تولید ضرر میلیون ۱۰ با پراید گویدمی صنعت

 !آید؟می حساب به ضررده هم میلیون چهل سی، با که است مخفی پراید، ساخت در چیزی چه پرسیدیممی شده که هم بار

 و امریکا با چه برای ما»: کند سؤال و برود خارجه وزارت به تواندمی باشد جمهوررئیس اگر عادی شهروند یک حتی

 نیست، عادی شهروند یک حانیرو اما ،«ایم؟ایستاده کجا دقیقاً برجام در حاال و بود چه برجام هدف و کردیم مذاکره اروپا

 فیلترینگ. بگوید سخن گفیلترین از و برود ارتباطات وزارت به دهدمی ترجیح او. نیست هم عادی جمهوررئیس یک پس

 اصلی، فیلترینگ عریف،ت این با. شود گفته سخنی آن از کاربران میان در نیست مایل فیلترکننده که هست هاییچیز یعنی

 آزاد رسانه داشتنن ادعای و شاه رضا و رادیو قصه و موسیقی و شعر و تلگرام از گفتن سخن و ارتباطات وزارت به رفتن

 هایآورده از کسی تا گوییدمی رسانه در رفته برباد «آزادی» از. کردید بازی را فیلتر نقش خود شما جمهور رئیس آقای. است

 بازار و مناسب درآمد داشتن واقعی هایشادی از کسی تا گوییدمی مجازی فضای در مردم فانتزی هایشادی از! نپرسد برجام

  .گوییدمی غزل و ترانه و شعر از و کنیدمی فیلتر را استقالل و اشتغال و معیشت و مسکن خود، به خود. نزند حرفی تورم بدون

 در که هاییآن و ما اطرافیان در مردم همه. شویم غافل نباید چیز دو از ندهیم، قرار فیلتری مردم، و خودمان بین آنکه برای

 بشنوید را هاآن درد و باشید اکثریت طرف شما. اندایرانی میلیون ۸۰ اقلیت هااین. شوندنمی خالصه فعالند، مجازی فضای

 فوتبالی رقیب پنالتی گرفتن از مردم بله. باشید راست مردم با اینکه دیگر. نگیرید قرار اطرافیان فضای چنبره در و ببینید و

 و بخواهید چه شما. خشکاندمی شانلبان بر را لبخند مخارج، و خرج و نان و آب فکر بعد دقایقی اما شوند،می خوشحال

 روانی و روحی آرامش و پایدار هایشادی مسئول شما اما دهند،می ادامه خود فانتزی هایشادی به مردم نخواهید چه
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 که برخیزید میان از لطفاً است، بد فیلترینگ اگر. شودنمی محقق مجازی، وزارت در آبدار هایسخنرانی با که هستید مردم

 .است قلدر رضا و رادیو از گوییقصه و نماییفانتزی و مردم واقعی مشکالت کردن پنهان اصلی، فیلترینگ

 طالبان با مذاکره و آمریکا بازی فرومانده دولت

 در خارجی و داخلی ملعوا از طیفی شدن فعال اثر بر که کندمی اشاره دولتی به شکننده یا ضعیف دولت پدیده خراسان:

 نیازهای ینتأم برای وضعیت این اثر بر و مواجه خاص مشکالت و موانع با خویش مالکیت انحصاری حق اعمال جریان

 ادامه برای تگیوابس نوعی بروز شرایط این منطقی نتیجه. است شده دچار مفرط ضعف و ناتوانی به نوعی به خود اولیه

 یژهو به خارجی نیروهای توسط کشور این اشغال و طالبان حکومت سقوط از پس نیز افغانستان دولت. بقاست

 .ستا شده وابسته واشنگتن به شدت به بقا ادامه برای و رو روبه جدی مشکالت از طیفی با هاآمریکایی

 در انتخابات برگزاری هایچالش اقتدار، چندوجهی الگوهای شخصی، روابط و قبیله قوم، وضعیت داخلی، منازعات

 از پس افغانستان شده باعث که است مسائلی جمله از دیگر متعدد موارد و متعدد ساالرانجنگ حضور چندقومی، کشوری

 در آمریکا اگرچه. اشدب رو روبه فرومانده دولتی با آمریکا سازی ملت - دولت کالن استراتژی در شکست با بُن اجالس

 اما است آمریکایی هایارزش با همگرا و سو هم مدرن ملت –دولت یک به دهیشکل دنبال به افغانستان داخلی صحنه

 خود منافع و اهداف به یدنرس برای و کندمی دنبال را خود نظر مد اهداف المللیبین و ایمنطقه صحنه در همزمان

 .داندمی مناسب را افغانستان ژئواستراتژیک سرزمین

 در را خود اهداف ارههمو موقعیت این از استفاده با ترامپ دونالد و اوباما تا پسر بوش از آمریکا مختلف هایدولت 

 ایژهوی نگاه راهبرد این در او که دهدمی نشان ترامپ دونالد ملی امنیت راهبرد و عملکرد بررسی. اندکرده دنبال ما منطقه

 زیبا زمین بهترین تواندمی افغانستان بنابراین دارد، مرکزی آسیای کشورهای و پاکستان چین، روسیه، ایران، کشورهای به

 .باشد اهدافش به نیل منظور به آمریکا برای

 نتیجه این به دیگر سوی از سوریه و عراق در داعش شکست و سو یک از طالبان با همکاری از ناامیدی از پس واشنگتن

 بالقوه ظرفیت این از تواندمی افغانستان به عربی کشورهای از تروریستی گروه این فرماندهان و اعضا انتقال با که رسید

 افغانستان داعش که است این توجه قابل نکته.کند برداریبهره روسیه و چین ایران، کشورهای مرزهای سازیناامن برای

 .ستا داده قرار چین و روسیه ایران، جمله از منطقه کشورهای برخی و طالبان گروه را خود مبارزات هدف

 دقیق مطالعه با ها آمریکایی رسد می نظر به دهد؟ می ادامه طالبان با مذاکره به همچنان آمریکا چرا وضعیت این با

 به بتوانند را جهادی هایگروه اگر که اندرسیده بندیجمع این به افغانستان در مذاهب و اقوام تبارشناسی و شناسیجامعه

 هایگروه دیگر سوی به هستند نبرد میدان سربازان همان که هاگروه این ناراضی بدنه کنند راضی خود با صلح و مذاکره

 این نهایت در و کرد خواهند بازی واشنگتن سوی از شده تعیین پازل در افراد این ناخواسته و کرد خواهند کوچ جهادی

. آوردند کابل به را او و رفتند حکمتیار سراغ ابتدا هاآمریکایی بندی،جمع این با. شد خواهند رو روبه فروپاشی با هاگروه

 و نشد صلح سیاسی پروسه وارد حکمتیار اسالمی حزب جهادی و مبارزاتی بدنه از برخی بودیم شاهد موضوع این از پس

 و سیاسی مذاکرات بحث کشیدن پیش با دارند تالش هاآمریکایی نیز طالبان خصوص در. شد مبارزه ادامه خواهان

 القا طالبان میانی بدنه به کنند می دنبال مذاکرات این از خود چه آن رپرتاژ در سنگین ایرسانه هجمه از استفاده همزمان

. اندشده سیاسی صرف روند وارد و کرده ترک را آمریکا با مبارزه جمله از جهاد اساسی اهداف ها آن رهبران که کنند
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 را راه هاگروه این از گسترده مالی حمایت و داعش مانند افراطی جهادی هایگروه آوردن کار روی با هاآمریکایی همزمان

 .کنند می هموار داعش تروریستی گروه به طالب جنگجویان انتقال برای

 با مذاکرات در را خود بازی اندتوانسته گذشته ماه چند طول در نیز طالبان رهبران رسدمی نظر به حال این با اما

 قرار واشنگتن اختیار در را ایبرنده برگ تاکنون خود سیاسی و نظامی توان دادن نشان ضمن و دهند انجام هاآمریکایی

 عریفت زمین در ها آن که دارد نآ از نشان این و کردند سفر روسیه و ایران به طالبان با مذاکره با همزمان طالبان. اندنداده

 .کنند نمی بازی واشنگتن سوی از شده

 !نابود برجامِ از هافرانسوی روکشیگ

 هایگویییاوه ترینتازه در الیزه کاخ مقامات! ندارد تمامی ترامپ دولت زمین در هافرانسوی مستقیم بازی  امروز:وطن 

 ایران اسالمی یجمهور سوی از بالستیک هایموشک آزمایش)!( کامل توقف خواستار ایران، موشکی برنامه علیه خود

 کشورمان خارجی سیاست هدستگا مجموعه داخل از ناخواسته یا خواسته صورت به که هاییسیگنال متاسفانه اند؛شده

 گیریشکل در است، شده همخابر اروپایی اتحادیه عضو بازیگران دیگر و تروئیکا به «اروپایی برجام به ایران نیاز» بر مبنی

 هافرانسوی حقیقت در. است کرده ترمصمم خطرناک بازی این ادامه در را هافرانسوی و بوده موثر بسیار روند این

 متعاقبا و کشورمان وشکیم توان سر بر تهران با مذاکره به منوط را ایران قبال در اروپا مالی ویژه سازوکار کردن عملیاتی

 فاز از کشورمان خارجه امور زارتو مقامات تا است نرسیده آن زمان آیا. اندکرده مانایمنطقه و دفاعی توان تحدید

 کشورمان عمومی کاراف برای را هافرانسوی خطرناک بازی این جزئیات و شده خارج اروپا برابر در «مصالحه» و «سکوت»

 کشورمان دیپلماسی دستگاه «تاکتیکی قرمز خطوط» از جزئی نیز «الیزه ضدایرانی چهره از برداریپرده» آیا کنند؟ تشریح

 امور وزارت که است آن زمان! گریست کشورمان خارجه امور وزارت حال به باید است، اینگونه اگر شود؟می محسوب

 سازیشفاف ایران رهدربا( برجام از آمریکا خروج از پس) پمپئو مایک و لودریان پنهان مذاکرات قبال در کشورمان خارجه

 .کند مخابره پاریس به را محکمی و قاطعانه پاسخ همیشه، برای بار یک و کرده

 استمرار در الیزه کاخ وقاحت یابد، ادامه هافرانسوی قبال در ما دیپلماسی دستگاه فعلی رویکرد که صورتی در شک، بدون

 مدیریت آن، از ترفرا و مهار سازی،خنثی برای فرصتی صورت این در. شد خواهد بیشتر خطرناک ضدایرانی بازی این

 مستمر ضدایرانی بازی سال 2 خپاس مکرون، لامانوئ دولت مقامات است رسیده آن زمان. ماندنمی باقی هافرانسوی رفتار

 در ایشان نهمراها و ظریف دکتر آقای. کنند دریافت کشورمان خارجه امور وزارت از را ترامپ دولت زمین در خود

 !شد؟ خواهند موضوع این فوریت متوجه خارجه امور وزارت

 


