
      
 

 7934 آبان 62 شنبه  /407شماره /  پنجمسال  در سپاه  /  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه
 

 ایران با چالش سال ازچهل بعد آمریکا جایگاه/ سیاسی تحلیل آموزش

 ایران مردم علیه خود ییکجانبه هایتحریم آمریکا که روزی در انقالب رهبر

 به خطاب دانشجویان، و آموزاندانش دیدار در است، گرفته سر از مجددا را

 یآینده برای» ایشان، نظر از که کردند، مطرح را «مهم سفارش سه» ها،جوان

 (۷۹۳۱/۸۰/۷۱.«)است الزم کشور

 رژیم یعنی ایران، اصلی دشمن شناخت اول، سفارش: دشمن شناخت -۷

 و دشمنی از دست سال، چهل این طول در که دشمنی. بود متحده ایاالت

 فراموش را آمریکا با دشمنی. »است برنداشته ایران مردم علیه خود خصومت

 . نخورید را دشمن بارفضاحت و دروغین لبخند فریب نکنید؛

 امنکرده استفاده کامپیوتر از هرگز: ژاپن سایبری امنیت وزیر

 از زنهدگیش  در هرگه   گفتهه  داشته پی در را همگانی حیرت که اظهاراتی در ژاپن سایبری امنیت جدید وزیر هفت صبح:

 یوشهیتاکا  یورونیهوز  گه ارش  بهه .اسهت  نکهرده  تایه   کیبهورد  با هرگ  که گفته همچنین او. است نکرده استفاده کامپیوتر

 کهه  زمانی از و سالگی ۱۲ از: »گفت ژاپنی قانونگذاران به دارد سن سال ۸۰ که ژاپن سایبری امنیت جدید وزیر ساکورادا،

 گذشته ماه ساکورادا.«امنکرده استفاده کامپیوتر از هرگ  و امداده دستور هایممنشی و کارکنان به کارهایم برای شدم، مستقل

 مهدیریت  همچنهین  او. شهد  انتخاب سایبری امنیت وزیر بعنوان وزیر نخست آبه شین و سوی از کابییه ترمیم جریان در و

 سهوال  بهه  داشهت  تهالش  کهه  هنگامی وزیر این دستپاچگی.دارد برعهده نی  را توکیو ۱۸۱۸ وپارالمپیک المپیک های بازی

 ایمه ماساتو.شد نمایندگان شگفتی باعث نی  دهد پاسخ ایهسته نیروگاههای در USB از استفاده درباره پارلمان نمایندگان

 اسهت  نکهرده  لمه   را کهامپیوتر  کهه  کسی نیست باورکردنی: »گفت ارتباط این در ژاپن پارلمان اپوزیسیون جناح نماینده

 تهوییتر  کهاربر  یهک . اسهت  شده انتقاد و طن  موضوع اجتماعی هایشبکه در ماجرا این.«است سایبری هایسیاست مسئول

 نهوع  قدرتمنهدترین  ایهن  واقه   در. بدزدد او از اطالعاتی هیچ تواند نمی دهد قرار هدف را وزیر هکری اگر: »است نوشته

 .«است امنیت

  آمریکا و انگلیس ایران، مشاغل پردرآمدترین

 اشتغال فناوری سازیتجاری سازمان همکاری با ”جهان کشورهای برخی و ایران پردرآمد مشاغل با آشنایی سمینار“ :ایسنا

 سهازی تجهاری  سهازمان شهعبه  مهدیر .شد برگ ار شیراز در فارس جهاددانشگاهی کاربردی علمی مرک  و آموختگاندانش و

 ایهران،  در پردرآمهد  مشهاغل  با رابطه در توضیحاتی یارایه ضمن فارس جهاددانشگاهی آموختگاندانش اشتغال و فناوری

 طراحهان  تخصص، فوق دندانپ شکان قلب، و پالستیک جراحان ،۷۹۳۹ سال در شده انجام علمی مطالعات براساس: گفت

 انجهام  مطالعات طبق: اف ود نژاد  زاهدیان.داشتند قرار ایران پردرآمد مشاغل صدر در شناسیزیست کنکور مدرسان لباس،

 امها  کنندمی کسب را درآمد می ان بیشترین عمومی پ شکان و شناسانروان و جراحان و متخصص پ شکان آمریکا در شده

 تعلق … و مالی کارگ اران مالی، هایشرکت ارشد مقامات و مدیران بازاریابی، مدیران به انگلستان در درآمد می ان باالترین
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 شدن، دارپول کلیداهش: گفت فارس جهاددانشگاهی آموختگاندانش اشتغال و فناوری سازیتجاری سازمانشعبه مدیر.دارد

 سهمینار  ایهن  در کننده شرکت دانشجویان به خطاب وی.است خود بفرد منحصر هایتوانایی کردن پیدا و هاواقعیت درک

 .نداریم زاییاشتغال و کارآفرینی ج  راهی کند،می تالش بدنه سازیکوچک برای دولت که کنونی شرایط در: گفت

 طلباناصالح هایهزینه و روحانی از سلبی حمایت

 گفتمهان  یهک  و تفکهر  یهک  مفههوم  بهه  اصهالحات  معنهی  ابتهدا  اسهت؛  مفههوم  دو بهه  ایهران  در اصالحات امروز:آرمان 

 مطهرح  جریهان  ایهن  بهر  حهاکم  گفتمهان  و اصهولگرایی  مقابهل  در گفتمهان  ایهن . اسهت  شهده  پذیرفتهه  و مطرح جامعه در

 و هها چههره  تاییهد  مهورد  بخهش  ایهن  کهه . اسهت  کهرده  انهدام  عهر   برانهدازی  گفتمهان  برابر در سویی از و است شده

 زنهده  تفکهر  ایهن  یعنهی  «اسهت  زنهده  اصهالحات » شهود مهی  گفتهه  اگهر  بنهابراین . اسهت  طلهب اصهالح  برجسته اشخاص

 ههم  اصهولگرایی  اینکهه  گهو . اسهت  گرفتهه  قهرار  جامعهه  پهذیرش  مهورد  و کهرده  علهم  قهد  اصهولگرایی  برابر در و است

 بحهث . «اصهولگرایی » نهه  و اسهت  «برانهدازی » نهه  کشهور  در غالهب  گفتمهان  امها . دارد جامعهه  در ههوادارانی  خود برای

 ههر  یها  کودتها  انقهالب،  برانهدازی،  امیهد  بهه  تهوان نمهی  یعنهی . کنهد  اداره توانهد نمهی  برانداز تفکر را کشور که است این

 انهداز چشهم  کشهور  و برسهند  پیشهرفت  و آسهایش  و رفهاه  بهه  مهردم  کهه  داشهت  امیهد  شود، نظام تغییر به منجر که امری

 تهه  بهه  وجهود  بها  .شهد  خواههد  و شهده  رد طلبهان اصهالح  نگهاه  از تفکهری  چنهین  اساسها . باشهد  داشهته  روشن و مثبت

 عملکهرد  کهه  کهرد  فرامهوش  نبایهد . یافهت  راه دولهت  بهه  و شهد  معرفهی  روحهانی  طلبهان، اصهالح  کفگیهر  خهوردن  دیگ

 و کردنهد  تهر انباشهته  را نهژاد احمهدی  دولهت  انباشهته  مشهکالت  کابینهه،  اصهلی  گیهران متصهمی  او مردان و روحانی دولت

 جهایی  تها  و هسهتند  و بهوده  طلبهی اصهالح  تفکهر  و گفتمهان  پهی  در طلبهان اصهالح  بنهابراین . شهدند  کنونی شرایط باعث

 در و شهد  واههد خ وارد سیاسهی  میهدان  بهه  خهود  اصهلی  ههای چههره  و نیروهها  بها  اصالحات جریان شود، داده اجازه که

 .داشت خواهند ایران سیاسی سپهر در تریملموس اثرگذاری که بود خواهد مقط  آن

 «رسیده؟ دستت به سیگار راحت قدراین چطور

 آن در کهه  وگوییگفت داشت؛ وگوییگفت آنها با «می ان» شود، اجرا سالم و مظلومین اعدام حکم کهآن از پیش شهروند:

 همهان  دوبهاره  ندارم، که باشم داشته را بازار به بازگشت شان  دوباره اگر: »گویدمی دیپلمه و۷۹۳۷ متولد مظلومین وحید

 مخصوصها . داشهته  دوسهت  را شغلش داشته، دوست را کارش گویدمی داشته، درآمد میلیارد۹۸ ماهی که او.«کنممی را کار

 خاصی چی  هیچ بپرسید، من از را بازار معنی گویدمی. است ایران جمعیت میلیونهشتاد بازار، از تعریفش و را سکه شغل

 کنهد؛ مهی  تماشها  زیاد تلوی یون هاروز این که گویدمی مظلومین.جامعه در همیشگی تقاضای و عرضه یک نیست داخلش

 قبهول  را هها رسهانه  اصال من گویدمی شود،می که خبر و رسانه از صحبت اما بیند،نمی فیلم و دارد دوست خیلی را اخبار

 بانهک  معتمد سال آن در من: »دهدمی توضیح گونهاین افتاده، اتفاق ۳۷ سال در که هایشدستگیری از یکی درباره و ندارم

 و زدنهد  زنهگ  من به نبودم، مغازه داخل بگیرند، را من آمدند روز یک. شد نابسامان بازار که بودم ارز توزی  برای مرک ی
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 نظهام  در اخهالل  اتهامم زمان آن شدم؛ دستگیر مرز لب اما کردم، فرار اند،آمده اتدستگیری برای ماموران که دادند اطالع

 بهودم  بهازار  در مهن  که زمانی: »گفت هم بازار در خود کنندهتعیین نقش مورد در هایشصحبت از بخشی در او.«بود ارزی

 و تقاضها  و عرضهه  بهازار،  گذاشتم؛نمی من کهاین نه. نبود سادگی این به اصال ب ند؛ نوسان تومان ه ار۲ خواستمی سکه

 داشته تومانی میلیاردهفتصد حساب که مهراف ا اقدس شریکش و خاله مورد در همچنین مظلومین.«داشت را خودش تقابل

 میلیهارد هفتصد. نیست عنوان هیچ به است؟ باالیی پول حجم میلیاردهفتصد مگر: »گویدمی کردهمی کار آنها با مظلومین و

 دنبال او. کردم معرفی قاسمی آقای اسم به دوستانم از یکی به صرفا را امخاله من. کنیدمی ب رگش شما. نیست پولی تومان

 بهود،  آمهده  وجهود  به حسابش در مشکلی که سالم محمد همان یا قاسمی آقای به را امخاله هم من و بود معتمد شخصی

 وقتهی . بیاورد را سیگارش پاکت مظلومین برای خواهدمی مراقب مامور از کنندهمصاحبه وگو،گفت پایان در .«کردم معرفی

 قهدر ایهن  چطهور : »پرسهیدم .« بفرمها  کشهی می اگر است؛ ایران سیگار ترینگران این: »گفت رسید، دستش به سیگار پاکت

 مهن  آره: گفهتم  کشهی؟ مهی  سهیگار : گفهت  پیشهم،  اومهد  زنهدان  مهامور  روز یک: »گفت «رسیده؟ دستت به سیگار راحت

  .«شده قطعی حکمم فهمیدم اونجا از بکشی، سیگار راحت تونیمی امروز از: گفت. امسیگاری

 تحریم سایه در ایران اقتصاد شاخص ۳۱ از IMF گزارش

 رشد دالری، میلیارد ۳۹۸ داخلی ناخالص تولید از ایران اقتصاد کالن هایشاخص بررسی با پول المللیبین صندوق :جوان

 کهردن  صهفر  در امریکها  ناکهامی  و جهاری  سهال  در دالری میلیهارد  ۷۸۸ حدود ارزی ذخایر غیرنفتی، بخش درصدی ۸/۱

. خواند اثربی را هاتحریم از دوره این نی  اقتصادی کمیسیون ریی  و داد خبر آینده سال و امسال طی ایران نفت صادرات

 شهرایط  کهه  اسهت شده اثبات هم هاامریکایی خود برای حقیقت این بنابراین: کرد اضافه مجل  اقتصادی کمیسیون ریی 

 ماننهد  دیگهر  ههای کشهور  و اروپها  اتحادیهه : گفت پورابراهیمی. کنند عمل یکجانبه بتوانند هاآن که نیست شرایطی جدید،

 مسهیر  این آینده در و روندمی را دیگری راه و هستند مخالف کامالً امریکا نظر با هاتحریم موضوع در هند و چین روسیه،

 .شد خواهد ترپررنگ هم

 ستانیها گفتم نترسیدعرببه 

 در چهرا  پرسهیدم  داشتیم، مصری نخبگان و سردبیران برای شامی ضیافت مصر در سفیرمان اقامتگاه در همچنین :نوصبح 

 عنهوان  هها آن کهه  بهود  این نشست این جالب نکته و. خواهندمی ما از مردم چون: گفتند هستند، حساس فلسطین به مصر

 جمههوری ریهی   بهرای  کهه  کهرد  سهقوط  مرسی زمانی دهیممی پاسخ کرد؟ سقوط مرسی چرا بپرسید ما از اگر که کردند

 که بود اخوانی مسلمان یک مرسی. دهد انجام را اقدام این مرسی محمد آقای که نداشتند انتظار مردم. نوشت نامه اسراییل

 اظههار  این. شد زده زمان آن وی مرگ کلید صهیونیستی رژیم جمهوریریی  به نامه نوشتن با و بود شده جمهوریریی 

 شهما  بینهی پهیش  پرسهیدم  «هیکل حسنین» از شام، ضیافت این در.بود سرکار هنوز مرسی آقای که شد عنوان زمانی نظرها

 ماه سه مرسی که گویممی نگاریروزنامه و سیاسی تجربه و مصری عقل با» که داد پاسخ او جدیدچیست؟ مصر به نسبت
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 بهه  مرسهی  آقهای : »گفهت  پرسهیدم،  هیکهل  حسهنین  آقهای  از کهه  را موضهوع  این چرایی.« آورد نخواهد دوام بیشتر دیگر

 با که چرا نبود مصر در هاسال وی که دانم می دلیل این به را وی خطای این من. نوشت نامه صهیونیستی جمهوریریی 

 رژیهم  بها  مقابلهه  و فلسهطین  موضهوع  بهه  نسبت مردم ارتباطی ح  که دانستنمی و نداشت آشنایی مردم عمومی افکار

 از بعد: »گفت و کرد اشاره (ره)خمینی امام با دیدارهایش به همچنین هیکل حسنین آقای.« است شده تقویت صهیونیستی

 در جدیدی فاز تا شد باعث اسالمی انقالب و شده ورترشعله فلسطین مردم از حمایت تازه ایران اسالمی انقالب پیروزی

 اول حلقهه  را ایهن  کنهد،  سهقوط  زودتر که کرد کمک هم مرسی محمد مدیریت سبک البته،.« شود ایجاد مصر در باره این

 .کنهیم  صهحبت  مصهر  دولهت  حاکمان اول حلقه با بود قرار که شنیدیممی زمانی را این. کردند عنوان مصر دولت حاکمان

 مقام یک با دیداری شد پرتاب فضا به موفقیت با امید ماهواره که زمانی آن کنم؛ اشاره ایخاطره به مقاومت قدرت درباره

 بها  بهود  شهده  هم مان بود برگشته ریا  از وی که وقتی. بود فتادها تأخیر به ریا  به سفرش دلیلبه که داشتم رتبهعالی

 خبهر  شهنیدن  از بعهد  کهه  کهرد  اشاره موضوع این به من با دیدارش در مقام این. فضا به امید ماهواره آمی  موفقیت پرتاب

 وحشهت  داشهتند  حضهور  نظهامی  ارشد مقامات که ریا  جلسه در ما گرفت قرار زمین مدار در که ایران ماهواره پرتاب

 در باشند داشته ایران به نگاهی ترینکوچک یا و تهدید را ایران آمریکایی هایژنرال اگر گفته ایران که شد عنوان و کردیم

 و وحشهت : »داد ادامهه  رتبه،عالی مقام این.گیردمی قرار ایران موشک هدف مورد آمریکایی هایپایگاه همه ثانیه از کسری

 اگهر  نترسید که گفتم یابد کاهش نشست آن استرس که این برای و بود حاکم ریا  در روز آن درنشست خاصی التهاب

 قهرار  اصهابت  مهورد  نظهامی  ههای پایگهاه  همهان  و کنهد نمهی  اصهابت  هها کها   به پ  است دقیق ایران موشکی زنینقطه

. است ایران اسالمی جمهوری برای قدرت یک این نظامی نظر از ولی باشد لطیفه یک شما و ما نظر از این شاید.«گیردمی

 بعضهاً  سهفارت  مسهیر  در کهرد، می پرتاب عراق به کروز هایموشک هند اقیانوس از و حمله عراق به آمریکا که سالی در

 ایهن  کهه  کنم اشاره نکته این به است بهتر. بود نکرده اصابت هدف به و داشته انحراف تا هفت موشک ده از که دیدیممی

 .است منطقه در دفاعی برتر قدرت نقطه یک ما موشکی و نظامی توان

  


