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 نظریه مقاومت/ سیاسی تحلیل آموزش

 در که ایمکرده تجربه بارها خود چشم به را این انقالب عمر از سال چهل طول در

 آن ینتیجه است، شده   ترس و ضعف احساس دشمن برابر در که مقطعی هر

. است نبوده بیشتر فشار و هزینه تحمیل و دشمن، بیشتر شدن جری جز چیزی

 ما در آنها که شد تحمیل ما به موضوع همین به دقیقا سالههشت نظامی جنگ

 به یحمله به دشمن تشویق موجب شما، ضعف احساس. کردند ضعف احساس

 نیز، ایهسته مذاکرات در( 61/61/59.« )است کلّی یقاعده یک این است؛ شما

 تحمیل  را خود هایخواسته و کرده سوءاستفاده ضعف احساس همین از دشمن

 احساس وقتی کند،می مذاکره جوریک کند،می قدرت احساس وقتی آدم: »کرد

 (5/1/59). کندمی مذاکره جوریک کند،می احتیاج و ضعف
 

 رقیب عهدشکنی دام در طلباناصالح

 در. باشدند  پاسدگوو  بایدد  که هستند طلباناصالح این است داشته ضعیف و ناموفق عملکردی روحانی دولت اگر /ابتکار

فعال سیاسی اصالح طلب در این   مقدم گرامی اسماعیل.است شده شکسته طلبان الحاص سر بر ها وکوزه کاسه همه واقع

 اول مرحله در ما پیروزی اینکه دلیل به ولی تیمداش جهانویری آقای نام به نامزدی ما 6951 سال در :کرد نشان خاطرمورد 

 روحدانی  آقای مجددا دلیل همین به و روحانی آقای سمت به رفتیم و کردیم عبور جهانویری آقای نامزدی از بگورد رقم

 متاسدفانه . کدرد  سوءاسدتفاده  آنها از و زده دور را طلباناصالح و نکرد عمل خود هایوعده به روحانی آقای اما. آورد رای

 مدا  معتقددم  و دارم مدن  که است انتقادی این: افزود وی.گذاشت بنا روحانی را ائتالفات در عهدشکنی و بداخالقی بدعت

 و کردیممی حفظ را ملی منافع هم صورت این در که کردیممی پافشاری خودمان نامزدهای روی بر و کردیممی دقت باید

 یعندی . است کرده عبور داد که هم هاییوعده از بلکه کرد عبور طلباناصالح از تنها نه روحانی آقای. را جریانی منافع هم

 رای از بعد روحانی آقای واقع در یعنی .است متفاوت بسیار 59 از بعد روحانی با 51 و 51 انتگابات دوران روحانی آقای

 نشان طلباناصالح اینکه بر تاکید با وی.کرد عبور خودش از تعبیری به و کرد عبور مردمی مطالبات از کلی طور به آوردن

 تا نیستند قدرت در طلباناصالح که باشیم داشته نظر در را این باید: گفت هستند، پایبند بستند مردم با که عهدی در دادند

 و کدرد  تصاحب را مجلس که ظرفیتی اندازه به طلباصالح جریان. باشند پاسگوو شهر شورای در باید آنها.باشند پاسگو

 پاسدگوو  دولدت  عملکدرد  در طلبدان اصالح. باشند پاسگوو باید که کردند پشت که افرادی از است پر هم آن امید، لیست

 دولدت  راسدت  جریدان  به را دولت اختیارات تمام جمهوریرئیس آقای.باشند پاسگوو که ندارند مسئولیتی که چرا نیستند

. باشند پاسگوو باید آنها بنابراین داد، الریجانی آقای جریان و اعتدال اصولورای جریان به وزرای درصد 59 از بیش و داد

 دولدت  قددرت  سدند  بدر  تنددرو  ندامزد  تا کردند ایثار و کرده عبور خودشان حق از که هستند این پاسگووی طلباناصالح

 .نشود خسارت و آسیب متحمل این از بیش کشور و ننشیند
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 است اروپا و امریکا در جهان پولشویی درصد 08

 مبارزه نشست در( امریکا بانکی هایتراکنش در تقلب کشف برای کاویداده کارشناس) تبارکاظمی سیدجواد دکتر جوان/

 8 تدا  میلیدارد  9۵۵ حددود  موجدود،  آمار اساس بر: بود گفته جمهوریریاست استراتژیک هایبررسی مرکز در پولشویی با

 هدای لپدو  درصدد  99 که است دنیا در کثیف هایپول کل حجم( دنیا ملی ناخالص درآمد درصد 9 تا 1 بین) دالر تریلیون

 از عبدور  بده  موفدق  کثیدف  پدول  درصد 55 و دارد جریان جهان نقاط سایر در بقیه و اروپا در درصد 9۵ امریکا، در کثیف

 جنایدات  ساماندهی و گذاریسرمایه برای مجدداً هاپول این از درصد 8۵ حدود و شده اروپا و امریکا نظارتی هایسیستم

 کده  اسدت  ادعدا  همدین  مؤید نیز اعتباری مؤسسات و هابانک بر نظارت مدیرکل اظهارات بازخوانی.«روندمی کار به دیور

 .است ناچیز دنیا پولشویی از ایران سهم و داندمی دنیا پولشویی درصد9۵ را اروپا و امریکا سهم البته

 بده  را آن حدل  و موضوع همین و داده خبر کشورمان در گسترده پولشویی درباره خارجه امور وزیر که است حالی در این

 سگنووی اظهارات به تلویحی پاسگی در بودجه و برنامه سازمان رئیس همچنین. داندمی FATF به پیوستن تلویحی طور

 پولشدویی  مصادیق عنوان به آن مالی گردش و قاچاق به خارجه امور وزیر ادعای مورد مستندات ارائه بر مبنی قضائیه قوه

 FATF عضو هایکشور در گسترده پولشویی که است آن از حاکی آماری مستندات و شواهد حال این با. است کرده اشاره

 پدیدده  کده  دهدد مدی  نشدان  FATF عضدو  هایکشور تجربه به نواهی.است ناچیز جهان در ایران سهم و گیردمی صورت

 مانده باقی تنیدهدرهم هاآن بانکی و مالی نظام تاروپود با همچنان کشورها، این الحاق از سال چند گذشت رغمبه پولشویی

 عبدالمهددی » خصدو،،  همدین  در.کندد  جلدوگیری  پدیدده  این بروز از نتوانسته المللیبین کنوانسیون این ضوابط و است

 حکم با اخیراً و بوده مرکزی بانک پولشویی با مبارزه و بانکی هایمجوز مقررات، مدیرکل پیش ماه یک تا که «ارجمندنژاد

 سدال  اواخدر  شدد،  منصوب اعتباری مؤسسات و هابانک بر نظارت مدیرکل عنوانبه مرکزی، بانک جدید کل رئیس همتی

 99 برآوردهدا،  اسداس  بر بود، کرده اعالم شده، منتشر( ایرنا) اسالمی جمهوری رسمی خبرگزاری در که خبری در گذشته

 .شودمی انجام اروپا در درصد 19 و امریکا در دنیا هایپولشویی درصد

 همچون مهمی مالی مراکز اگر که گیردمی صورت دیور هایکشور در هاپولشویی بقیه درصد 9۵ که است آن معنی به این

 بسدیار  هدا کشدور  بقیه و ایران سهم بویریم، نظر در هم را جهان اقتصاد در چین سهم و توکیو کنگ،هنگ سنواپور، دوبی،

 .است ناچیز

 !آنجلسلس سودای گلوبندک سنگر

 کشدور  در کالندی  پولشویی شد مدعی نسنجیده اظهاراتی در کشورمان خارجه امور وزیر ظریف آقای گذشته هفته کیهان/

 هسدتند  افراد همین نیز FATF با مگالفت و انتقادها پردهپشت و است تومان میلیارد زاره 9۵ آن قلم یک که شودمی انجام

 تامین با مقابله معاهده) CFT به پیوستن خصو،به مالی، اقدام گروه گانه 96 دستورات اجرای علیه کالن هایهزینه با که

 اخذ و پولشویی تهمت آنها به که منتقدان و برانویگت را بسیاری هایواکنش ادعا، این. کنندمی فضاسازی( تروریسم مالی
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 نشده ارائه سندی کنون تا که کند ارائه زمینه این در را خود مستندات ظریف آقای که هستند آن خواستار شده، زده رشوه

 آن، اجرایی نامهآیین 98 ماده اساس بر و رسیده مجلس تصویب به 6981 سال در ایران، در پولشویی با مبارزه قانون.است

 و مشکوک معامالت اطالعات اخذ و آوریجمع است؛ شرح این به مالی اطالعات واحد هایدسترسی و وظایف از برخی

 پولشویی سابقه دارای اشگا، مشگصات اعالم مکانیزه، هایسیستم در اطالعات بندیطبقه و درج آنها، ارزیابی و تحلیل

 اقددامات  از الزم آمارهدای  تهیده  همکداری،  قطدع  یا و بیشتر مراقبت جهت مشمول اشگا، به تروریسم مالی تأمین یا و

 اطالعدات  امنیدت  تدأمین  نیداز،  مدورد  اطالعداتی  هایسیستم و افزارهانرم تهیه پولشویی، با مبارزه جریان در گرفتهصورت

 وقدت  وزیدر  حکدم  بدا  6985 از وی. است احمدآبادی نصیری میثم برعهده ایران در مرکز این ریاست...و شده آوریجمع

 بدا  مبدارزه  دبیرخانده  اجرایی واحد رئیس واحد این رئیس. شد انتگاب واحد این ریاست به( حسینی الدینشمس) اقتصاد

 تهران گلوبندک چهارراه در ساختمانی مالی اطالعات واحد اولیه استقرار محل. هست نیز تروریسم مالی تامین و پولشویی

 و ایدران  رابدط  و ارشدد  کنندده مدذاکره  احمددآبادی  نصیری آنکه تامل قابل نکته. کرد تغییر آن محل 6959 سال در که بود

FATF مورد در ظریف آقای مشاور احمدآبادی نصیری.است نهاد این هایدستورالعمل پیویری و اجرا مامور و FATF نیز 

 تدوجیهی  جلسده  در. اسدت  کشدور  در نهاد این دستورات اجرای مدافع هایچهره و اشگا، تریناصلی از یکی و هست

 مسئول که کسی. است بوده جلسه اصلی سگنران و مسئول وی FATF انداختن جا برای هارسانه برای دولت پیش چندی

 امورخارجده  وزیدر  مشداور  و هست نیز پولشویی با مبارزه واحد مسئول همزمان است، کشور در FATF پیشبرد و پیویری

 جالبی معادله. دهدمی ربط FATF نقد به را آن و شودمی انجام کشور در کالنی پولشویی شودمی مدعی ظریف آقای. هم

 !نیست؟

 طالبان برای آمریکا خواهی سهم

 نظدامی  قددرت  بدا  تواننمی را طالبان کرد ادعا افغانستان امور در آمریکا ویژه نماینده زاد خلیل زُلمای اسالمی/جمهوری 

 دو سدفر  انجدام  از پدس  زاد خلیدل  سگن این.برسیم توافقاتی به سیاسی طریق از تا کنیم مذاکره آنان با باید و داد شکست

 ایدن  قبدال  در واشدنوتن  دیددگاه  جدیددترین  واقدع  در و شدده  مطرح طالبان نمایندگان با فشرده مذاکرات و قطر به روزه

 از کده  شدده  مطدرح  شدرایطی  در طالبدان،  از آشدکار  جانبداری و مواضع این اعالم. شودمی محسوب تروریستی گروهک

 بدا  و کنندد مدی  حملده  افغانستان کلیدی شهرهای از یکی به یکبار چند هر انبوه، مقیاس در طالبان هایتروریست یکطرف

 دولتدی  نیروهدای  سدنوین  تدارک با زاد، خلیل سگنان این بر عالوه. گیرندمی اختیار در آنرا کنترل دولتی، نیروهای کشتار

 مدانع  و دهدد  تغییر خود نفع به را اوضاع بتواند است امیدوار مرکزی دولت که شده همزمان فراه شهر گرفتن بازپس برای

 آموز دست هایمهره همین با دارد قصد واشنوتن اکنون .شود دیور شهرهای تصرف سوی و سمت به طالبان هایپیشروی

 اینکده  بدا . کندد  معرفدی ! «ناپذیر شکست قدرتی» را آنها و اندازد راه به را جدیدی بازی هم افغانستان در طالبان، و داعش

 گیدری  شدکل  عامدل  را آنهدا  و گرفدت مدی  خدرده  مرتباً خود پیشینیان هایسیاست به انتگاباتی تبلیغات جریان در ترامپ
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 رسوا راهکارهای همان کندمی تالش نظیر کم وقاحتی با اکنون ولی کردمی معرفی عراق و سوریه افغانستان، در تروریسم

 کندمی پیدا را خود واقعی مفهوم و معنی دیدگاه این از زاد خلیل سگنان. گیرد پیش در عیناً را شده نما نخ هایسیاست و

 کدرد  سدرکوب  آنرا تواننمی و نباید بپردازد، نمائی قدرت به جنایت و شرارت با توانست تروریستی گروهک یک اگر که

 داعش مهار برای متحدانش و آمریکا که چرا نیست، هم جدیدی سیاست این البته .نمود شریک حکومت در آنرا باید بلکه

 سرکوب کلی به تواننمی را داعش که بودند ساخته خاطرنشان و بودند کرده ارائه ساله 9۵ و ساله 6۵ برنامه دو عراق، در

 !کرد «مهار» آنرا باید بلکه برد میان از و کرد

 !باش آدم! هانت مستر

 بده  اکندون  کده  کسدی  بدا  پیر روباه خارجه وزیر اخیر دیدار از انولیسی روزنامه این گزارش محتوای و لحن امروز/وطن 

 یقدین  به .است تحقیرآمیز و گزنده آنچنان دارد، دست در را عزیزمان ایران خارجه امور وزارت مسؤولیت ما، از نمایندگی

 خواهندد  اشدک  ایدران  برای بشنوند، گور در را خبری چنین باقرخان و ستارخان دلواری، رئیسعلی مدرس، سیدحسن اگر

 هاندت  جرمدی : »بپدردازیم  تهدران  در ظریدف  محمدجواد و هانت جرمی دیدار از گاردین گزارش متن به بوذارید .ریگت

 دارد؛ منطقده  در بسدیاری  نفدو   و نیست خاورمیانه در کوچکی قدرت انولیس کرد تاکید صریحا ظریف با دیدار در امروز

 مواجده  گرفدت،  قدرار  خدارجی  نیروهای هجوم مورد که جهانی اول جنگ آواره کشور همان به شدن تبدیل خطر با ایران

 تواندد مدی  هدا دوتدابعیتی  کدردن  زندانی نکند فکر ایران! ایران نه است عربستان منطقه، در ما متحد[ تلویحی اشاره! ]است

 مدوارد  از یکی برجام داشت؛ خواهد هزینه ایران برای رویکرد این قطعاً چون باشد سیاسی مذاکرات در فشار برای اهرمی

 ما با شانس تفاصیل، این با. «است خوبی توافق برجام کنیممی فکر و داریم آمریکا با متفاوت رویکردی ما که است نادری

 وزارت ایرسانه بگش اینکه !الاقل نزده سیلی باز ایرانی، هیات اعضای به تهران، خاک در انولیسی مردک این که بوده یار

 بشدنوند،  را مدا  علیده  انولیس عریان تهدیدهای دنیا تمام تا دهدمی قرار گاردین اختیار در را خبری چنین انولیس خارجه

 مقابدل  در کثیدف  گسدتاخی  ایدن  برابر در مقاومت برای ایاراده ثانیا هستند، مصمم بسیار ما از گیریباج در آنها اوال یعنی

 احمق حتما ولی بسیار، نووییم اگر زنند،می جا برجام حفظ را وقیح انولیسی این ماموریت که کسانی ثالثا بینند،نمی خود

 بدوده  اخیدر  هدای سدال  طی دولت ثابت رویه دلسوز، ایرانیان به زنیاتهام و فحاشی و بیوانه برابر در عجز اظهار. خائنند یا

 .است بیشتر هایتوهین و تحقیر شد، خواهد ما عاید که چیزی تنها اما فرمان دست این با. است

 


