
      
 

 1398ماه  فروردین 24شنبه  /757شماره  /ششمسال  در سپاه  /  قیهمعاونت سیاسی نمایندگی ولی ف
 

 (2) 98 راهبردي مربع  /سیاسی تحلیل آموزش

 توانست و شد ترتخصصی و گرفت شکل آرامآرام مهندسی که وقتی

 خود تشکیل اول روزهاي مانند دیگر کند، تأمین را خود نیاز مورد ابزارآالت

 نظر از ما. بود شده بدل کنندهتأمین و اثرگذار عنصري به بلکه نبود،

 حتی که طوريبه نداشتیم دشمن به شباهتی دفاعی امکانات و افزارجنگ

 ضعف این. فروختندنمی ما به دنیا در هم را قایق موتور و خاردار سیم

 تمام همین براي. شد می برطرف جوريیک باید مهمات و افزارجنگ

 جنگی عناصر تمام از که بود این بر هم سپاه فرماندهان تدابیر و ابتکارات

 . شود استفاده هاضعف این پوشاندن براي

 طلبیاصالح نئو هایمحدوديت

 بحران ترینممه. است طلباناصالح میان در عمیق بحرانی نشانگر خاتمی محمدسید به زیباکالم صادق نامه نو:صبح 

 ما نمایندگان گوید؛می اصالحات جریان رییس به زیباکالم. است هویت بحران آید،برمی نامه از که طورآن طلبان،اصالح

. بگوییم سخن یاناصولگرا با تمایز و طلبیاصالح فلسفه درباره توانیمنمی راحتیبه دیگر که کردند عمل قدرت در طوری

 گراعمل خشب به اصالحات گفتمانی بخش یا اصالحات مدنی جامعه اعتراض زیباکالم نامه که گفت باید خالصه طوربه

 با پنداریهمذات احساس جامعه سطح در توانندنمی طلباناصالح که دهدمی نشان نامه این .است اصالحات اجرایی و

 هاآن آینده هایتصمیم بر تأثیری چه طلباناصالح فعلی شرایط که اینجاست اساسی سؤال.کنند قدرت در خود نمایندگان

 شکافی و اقانشق منتظر باید اینکه یا شودمی بخش دو این گویوگفت و نزدیکی موجب بحران این آیا گذاشت؟ خواهد

 و شدن دیکالرا به دعوت خواهندمی خاتمی از زیدآبادی و زیباکالم امثال آنچه. باشیم طلباناصالح میان در بزرگ

 با خاتمی. اندازدمی خطر به حاکمیت در را طلباناصالح موقعیت رویکردی چنین. است جامعه به بازگشت

 را فشکا این تواندمی هم او جانب از مشی خط همین ادامه. است مواجه شدن رادیکال برای جدی هایمحدودیت

 و خواهانتحول گویوگفت درون از که باشد طلبینئواصالح تولد تواندمی رویکرد دو این واسط حد. کند ترعمیق

 با. شود تلقی گرایش در آشتی نوعی به تواندمی اصالحات از گونهاین. است مدیریت قابل خاتمی محوریت با گراهاعمل

 آنچه. کندمی همعامل به محکوم را طلباصالح روشنفکران که است بدنه احتمالی اعتراض ریان،ج این محدودیت حال این

 .است مهم بسیار هاآن سیاسی آینده در گذرد،می تابستان پایان تا طلباناصالح بین

 باز هم حکومت نظامیان سودان،

 حکومت راراستم هدف با که کودتاست شبه یک داده رخ سودان در آنچه فهمید توانمی راحتی به اسالمی:جمهوری 

 به عمرالبشیر لژنرا مصرف تاریخ که رسید نتیجه این به مردمی اعتراضات بررسی با سودان ارتش. گرفت صورت نظامیان

 با بسا چه و دش پیشقدم خود نباشد، همراه نظامیان دست از حاکمیت شدن خارج با او سقوط آنکه برای و رسیده پایان

 مجال نظامی مانحاک مخالفان و سیاسی فعاالن به آنکه بدون و زد کنار قدرت از را وی عمرالبشیر، ژنرال مساعد نظر

 چیزی و است ربرقرا هم باز نظامیان حکومت سودان در گفت توانمی ترتیب، بدین. گرفت اختیار در را حاکمیت بدهد،

 .است نکرده تغییر
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 به ناچار و داده ستد از سودان مردم میان در را خود نفوذ چرا عمرالبشیر ژنرال که است سوال این به پاسخ ترمهم نکته

 است؟ شده سقوط به دادن تن

 رژیم با ضدیت ن،سودا در خارجی هایقدرت نفوذ برابر در مقاومت بر مبنی انقالبی شعارهای با قبل سال 30 عمرالبشیر

 حکومت اول هایسال در وی .رسید قدرت به نظامی کودتای یک با کشور این ارضی تمامیت از حفاظت و صهیونیستی

 کرد، احساس شدندانهای زیر را قدرت شیرین و چرب آنکه از بعد اما ماند وفادار شعارهایش به حدودی تا سودان بر

 بود، آمریکا و هاصهیونیست هایخواسته از آن تجزیه که جنوب، جدائی پذیرش به تن ابتدا و کرد فراموش را هایشوعده

 .شود تبدیل کشور دو به سودان که کرد قبول و داد

 همراه خود با و کند جدا تفکر این از بود، اخوانی تفکر دارای که را، عمرالبشیر توانست سعودی عربستان بعد، مرحله در

 را سودان در یرانا اسالمی جمهوری فرهنگی دفاتر تعطیلی دستور غیرموجه هایجوئی بهانه با مرحله، این در وی. نماید

 یمن به نیرو اعزام اب و رفت فراتر هم این از سپس او. نمود سعود آل امیال قربانی را ایران با کشورش روابط و صادرکرد

 .کرد همراهی امارات و عربستان با کشور این مظلوم مردم کشتار در

. شدند او رنگونیس خواستار و کردند عمرالبشیر علیه تظاهرات و قیام به اقدام انحرافات، این مشاهده با سودان مردم

 رژیم به نگونیسر از قبل روز دو داشت، امید خارجی هایحمایت به و بود داده دست از را کار سررشته که عمرالبشیر

 .پیچید رهمد را خود حکومت عمر طومار جدید، اشتباه این با و داد، را خارطوم در سفارت تاسیس وعده صهیونیستی

 

 نظام حفظ برای سودان سفید کودتای

 از بعد خصوص به عربستان، در سلمانملک آمدن کار روی زمان به سودان در مردمی اعتراضات جریان ریشه آرمان:

 در ایدرجه180 چرخش سودان دولت که بود زمانی مقطع این .برمی گردد عربستان در سلمانبن محمد آفرینینقش

. داد دست از را خود پیشین ماهیت سودان که چرا ست،ا سودان در اعتراضات شروع نقطه آن و داشت خود هایسیاست

 منطقه در مقاومت جریان به نزدیک همچنین و صهیونیستیضد غربی، ضد اسالمی، اخوانی، ماهیتی گذشته در سودان

 با آنها مواضع نزدیکی نشانگر که دارد فلسطین پرچم به بسیاری شباهت آنها پرچم و هستند مسلمان سودان مردم .داشت

 و صهیونیستی ضد غربی ضد دولت یک قالب در سودان دیگر کشور، این مواضع تغییر از پس اما. است بوده هافلسطینی

 هایدولت با همسو ایمنطقه هایسیاست در متاسفانه و شد منطقه ارتجاع با همسو دولتی بلکه نبود اخوانی و استعماری

 منش و اشرافیت یعنی گرفت پیش در را عربی پادشاهی شیوه هم داخلی سیاست در اینکه ترمهم. کرد حرکت غربی

 تا مردم اگر .آورد فراهم را مردم نارضایتی سبب مسائل مجموع و کرد پیدا بسیاری نقش سودان در قدرت از سوءاستفاده

 را غرب و عربستان با همسو و ارتجاعی دولتی توانستندنمی دیگر کردند،می تحمل را اقتصادی مشکالت آن، از پیش

 دادن دست از و اعتباریبی به اعتراضات، گیری اوج دیگر دلیل. هست نیز اقتصادی مشکالت دارای که بپذیرند

 2005 سال در البشیر عمر که گرددبرمی زمانی به نهایت در و داد رخ مسائل این از پیش که گرددمی بر دولت مشروعیت

. کرد جدی ایخدشه دچار را سودان ارضی استقالل و نفتی منابع و ذخایر و داد رضایت سودان جنوب جدایی به

 در آنچه. شوند معترض وی به نسبت شد سبب شده ذکر عوامل. بود سودان در اعتراضات آغاز عطف نقطه که ایخدشه

 و ارضی تمامیت حفظ در کوتاهی و سودان جنوب جدایی از جلوگیری برای دولت کوشش عدم حاصل داده رخ سودان
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 از سرعت به را خود مقبولیت و مشروعیت اقدامات این با سودان دولت. است بوده هاسیاست ایدرجه 180 چرخش

 باشد، عمرالبشیر آقای اولیه شعارهای با متناسب درکشورشان موجود روند که هستند این خواستار مردم حال. داد دست

 شود، اتخاذ متفاوت ایشیوه نیز اقتصادی عرصه در و وهابیت با همسویی عدم غربی ضد هایسیاسست اتخاذ یعنی

 کودتایی بلکه نبود براندازانه سودان در کودتا. گیرندمی کاربه منطقه مرتجع پادشاهان که داریسرمایه به شباهتبی ایشیوه

 .است داده رخ کشور این ارضی تمامیت و ساختار حفظ برای که بوده سفید

 کنیم صفر را سعودی نفت صادرات

 برای ایران علیه آمریکا هایتحریم اصلی اهداف از یکی «ایران داخل در دودستگی ایجاد» که ایمشنیده بارها کیهان:

 .است «اسالمی جمهوری نظام تغییر» یعنی آمریکا مبنایی استراتژی تامین

 هم اخیر وزهایر همین در اینکه کما کندمی تطبیق هم آمریکا مقامات رسمی اظهارنظر هاده با و است درست دقیقا این

 عنوان ذیل در سالمیا انقالب پاسداران سپاه گرفتن قرار از کشور این هایرسانه و نهادها ها،شخصیت از زیادی تعداد که

 امنظ با ایران جامعه بیشتر همبستگی سبب اقدام این که داشتند تصریح موضوع این به کردند، انتقاد ،«تروریستی هایگروه»

 در تعارضات وجود بیانگر سویک از موضوع این واقع در. شودمی منجر سپاه با مردمی همبستگی به نیز و شده آن سیاسی

 پاسداران سپاه بر شارف اعمال در واشنگتن اقدام نرسیدن نتیجه به بیانگر دیگر سوی از و آمریکاست ایرانی ضد برنامه متن

 :نماید کمک موضوع تبیین به تواندمی آنها به اشاره که دارد وجود نکاتی میان این در اما. باشدمی

 ایران بزرگ ملت که است جدیدی راه سویک از آمریکا مشکل نیست، اسالمی انقالب پاسداران سپاه آمریکا، مشکل -1

 نفعی ترینکم برایش آنکه بدون او مصالح و منافع که طوالنی دوره یک از پس خود شکوهمند هویت بازتعریف برای

  است آمده میدان به شد،می انگلیس و آمریکا ویژه به و غرب استعماری هایسیاست قربانی باشد، داشته

 ایران و آمریکا بین ینظام تنش مقدمه را آن و افتاده راه خارج و داخل در ایعده که نیست نظامی -امنیتی اصال ماجرا -2

 . دارد اقتصادی ماهیت دقیقا صهیونیستی طرح این در سپاه دادن قرار هدف .اندکرده معرفی

 علیه مالی و اقتصادی اتاقدام زنجیره از حلقه یک واقع در سپاه، علیه آمریکا دولت دوشنبه روز اقدام که پذیرفتیم اگر -3

: فرمود که السالمعلیه طالبابی بنعلی حضرت امیرمومنان توصیه به تاسی با و متقابال هم ما است، ایران حاکمیت و ملت

 منافع علیه را ایگسترده تهدیدات یعنی. برویم اقدامات نوع این سمت به گذاریهدف در باید «جاء حیث من الحجررد»

 . درآوریم اجرا موقع به آن شرکای و آمریکا اقتصادی

 جمهوریسرئ روز آن سخنان از حمایت به سلیمانی سردار که زمانی عربستان، نفت صادرات کردن صفر در ما توان

 سواحل و رخس دریای با خطاب این و ندارد هرمز تنگه در ماموریتی قدس نیروی دانندمی همه. شد فهمیده برخاست،

 نفت ادراتص رساندن صفر به برنامه اجرای به و ندهیم دست از را زمان خوب، بسیار. دارد تناسب عربستان غربی

 دریابند، جدی و اقعیو طور به عربی و اروپایی هایطرف و بیفتد اتفاقی عمل در که برسانیم جایی به و بپردازیم عربستان

 .دارد جدی ضرر آنان برای ضدایرانی هایسیاست از رویدنباله

 متوقف ودیسع نفت صادرات اول بخش آنکه محض به زیاد خیلی احتمال به که باشیم داشته نظر در هم را نکته این

 را ضدایرانی قداماتا کردن متوقف برای آمریکا کنگره نظیر آمریکایی مؤثر محافل با رایزنی ها،سعودی و هااروپایی شود،

 . افتندمی راه به نیز آمریکا داخل در هاالبی و کنندمی شروع
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 ترامپ به اروپايی اتحاديه پاس

 قرار بابت خود مقانهاح البته و وقیحانه خصمانه، تصمیم اتخاذ بابت ترامپ دونالد دولت روزها این اگرچه: امروزوطن 

 نقش از تواننمی اما است گرفته قرار عتاب مورد تروریستی هایگروه لیست در اسالمی انقالب پاسداران سپاه نام دادن

 که 7 گروه نشست! است مشخص کامال مساله صورت .کرد نظرصرف تصمیم این اتخاذ در اروپایی اتحادیه موثر و منفی

 تروئیکای بیانیه، این در. بود همراه کشورمان علیه رسمی ایبیانیه انتشار با شد، برگزار امسال ماهفروردین 17 و 16

 نقش آنچه هب نسبت بیانیه این متن در. پرداخت کشورمان علیه متحده ایاالت مضحک ادعاهای از حمایت به اروپایی

 نگرانی ابراز ده،ش خوانده مسلح نظامیانشبه و تروریستی هایسازمان از حمایت جمله از منطقه، در ایران کنندهثباتبی

 سیاسی و صادیاقت نظامی، هایحمایت آنچه کردن متوقف یمن، در هاتنش کاهش زمینه در شده خواسته ایران از و  شده

 در مربوطه هایمهقطعنا به پایبندی شده، خوانده سوریه و لبنان مانند کشورهایی در بویژه غیردولتی عامالن برخی از

 توان و هپادهاپ بالستیک، هایفعالیت زمینه در  غیرمستقیم و مستقیم اشاعه از جلوگیری و ملل سازمان امنیت شورای

 !کند همکاری تریفعال صورت به خود موشکی

 سفید کاخ مقابل در ایرندهبازدا اقدام تنهانه دارند عضویت 7 گروه در که ایتالیا و فرانسه انگلیس، آلمان، اروپایی کشور 4

 سیاست فضای در تصمیم این هضم برای ،7 گروه پایانی بیانیه تصویب با بلکه ندادند، انجام آن غیرعاقالنه تصمیم و

 برخی حتی معادله، این در را ترامپ به اروپایی اتحادیه خدمت اینکه توجه جالب نکته. کردند سازیزمینه آمریکا داخلی

 !ندادند انجام آمریکایی نظامی مقامات و سنتی خواهانجمهوری

 پس اروپایی مقامات دهد؛می نشان بخوبی را موضوع این نیز ترامپ دولت اخیر اقدام از پس اروپایی اتحادیه رفتارشناسی

 محکوم و ترامپ اب مواجهه در اقدامی سفید، کاخ تروریستی هایگروه لیست در پاسداران سپاه نام دادن قرار اعالم از

 هایگروه یستل در کشوری نظامی نیروی نام دادن قرار که است حالی در این. اندنداده انجام تصمیم این رسمی کردن

 روابط زهحو در جمعی اسناد دیگر و متحد ملل سازمان منشور با مغایر است، مستقل حاکمیت دارای که تروریستی

 ضد پازل سفید، خکا در ترامپ حضور ابتدای از اروپایی اتحادیه است، شده اشاره بارها که گونه همان. است المللبین

 مواضع» شکل به هگا و «پنهان هایسیاست»قالب در گاه پروسه، این .کندمی تکمیل واشنگتن همراه به را مشترکی ایرانی

 . یابدمی بروز و ظهور «آشکار و رسمی

  


