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 (3) 98 راهبردي مربع  /سیاسی تحلیل آموزش

 بودند این، از پیش تا اگر و است اقتصادي جنگ اما ما امروز جنگ

 روزها، این نداشتند، باور را دشمن "اقتصادي جنگ" ماهیت که کسانی

 دارند قبول همه» دیگر که است کرده عمل مستقیم و شفاف قدرآن دشمن

 البتّه. دانندمی همه را این است؛ ما با اقتصادي جنگ حال در دشمن که

 کردیم،می تکرار ما همیشه است، ما با جنگ حال در دشمن که را این

 يهمه اند؛کرده باور همه امروز کردند؛نمی باور بعضی[ امّا] گفتیم،می

« .است ما با جنگ حال در دشمن که اندکرده قبول و اندفهمیده مسئولین

1/1/98  

 شعبیالهای دشمنی با حشدریشه 

 عناصر اکنون ،اسالمی انقالب پاسداران سپاه به زدن ضربه در آمریکا جمهوررئیس ناکامی از بعد اسالمی:جمهوری 

 در کارآمد نیروی این کنندمی تالش و اندرفته حشدالشعبی سراغ به آنها ایمنطقه هایمهره و آمریکا دولت کلیدی

 .کنند حذف کشور این صحنه از را عراق ارضی تمامیت از حفاظت

 انحالل رخواستا کشور این هایرسانه با گفتگو در ندارد، خوبی پرونده که عراق، اسبق وزیرنخست عالوی، ایاد

 به نیازی ردهخو شکست داعش که اکنون و بود داعش با مبارزه نیرو این ماموریت که استدالل این با شد حشدالشعبی

 او. شد شنیده نیز آمریکا خارجه وزارت سخنگوی پاالدینو رابرت از عالوی، ایاد از قبل سخن همین. نیست آن کار ادامه

 .شود منحل باید و ایستفرقه نیروی یک حشدالشعبی است گفته

 است قرار اگر کهآن اول .گیرند قرار توجه مورد باید مهم نکته چند عراق، حشدالشعبی انحالل آمریکائی طرح مورد در

 .کنند ترک را قعرا خاک باید که هستند آمریکائی نظامیان این گیرد، صورت عراق صحنه از نظامیان حذف برای اقدامی

 و لتم و دولت. دارند حضور کشور این خاک در غیرقانونی صورت به آمریکائی نظامیان معتقدند همه عراق در

 . هستند آنها خروج خواستار یکصدا سیاسی فعاالن و مجلس نمایندگان

 حدود تا راقع در شکست این که داندمی و بود عراق و سوریه در داعش شکست شاهد اینکه از آمریکا دولت آنکه دوم

  .است کارآمد و مردمی نیروی این از انتقام گرفتن درصدد بوده، حشدالشعبی وجود مرهون زیادی

 دشمنی علت و است ندشم نیز لبنان اهللحزب با اسالمی، انقالب پاسداران سپاه و حشدالشعبی بر عالوه آمریکا آنکه سوم

 بود قدرتمند نیروی هس این فعالیت. داندمی منطقه در مقاومت اصلی هایپایه را آنها که است این کارآمد نیروی سه این با

 .کرد ناکام لبنان و عراق و سوریه بلعیدن در را صهیونیستی رژیم و آمریکا که

 .بود خواهد نتیجهبی نیز حشدالشعبی علیه آمریکا دولت هایتوزیکینه آنکه چهارم و

 انگاری تهدید ترامپخطرساده

های ترامپ یک خط استراتژیک در قبال ایران ها و سیاستتوان مشاهده کرد که گامبا کمی تأمل به خوبی می :جوان

سازی های فعال برای امنیتها در غرب آسیا و در تمامی پرونده. اینگونه نیست که اگر امریکاییکنددنبال می

دهند. آنچه های خود را تغییر میهای غربی شکست بخورند، راهبردو حفظ دیکتاتوری ها یا منافع استعماریصهیونیست

http://www.javanonline.ir/fa/news/951441/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
http://www.javanonline.ir/fa/news/951441/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
http://www.javanonline.ir/fa/news/951441/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
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سازی سپاه با های داخلی و تحریک منزویشاهد هستیم، سیاستی هوشمندانه و خبیثانه است تا ضمن تولید فشار

های بعدی به اه از طریق گامای ایران و سپای نیز راهبرد محدود کردن و حذف منطقههای گوناگون، در محیط منطقهروش

 اجرا درآید. 

نیستند و  لیه ایرانظامی عنشوند، قادر به باز کردن یک پرونده امریکا و ترامپ که تا چند ماه دیگر وارد فاز انتخاباتی می 

خی از روی انگاری و برای در داخل کشور از روی سادهدانند. اگر عدهترین روش را در گام خود علیه سپاه میهزینهکم

خبگان و ، نکنندای توصیف میکنند و راهبرد ضدسپاه را عملیات روانی و رسانهمی ورزی در سناریوی دشمن بازیکینه

یره چند ک زنجیکنند. تروریست دانستن سپاه در جامعه را نسبت به عمق دشمنی و تهدیدات ترامپ و امریکا، غافل می

 ATFFمفادی از  ای کردنموازات قطعنامههای عراقی و انصاراهلل یمن، به اهلل لبنان یا گروهماهه از تروریست دانستن حزب

ارند، یت جنگی نده ماههای اتهامی و محدودکننده کو... به معنای ورود امریکا به اقدامات جنگی است، ولی امریکا با گام

 ای نپردازد.های خود هزینهقصد دارد از میزان حساسیت ایران و دیگر دوستان ایران در منطقه بکاهد تا برای سیاست

های ویشیا پ های امریکا نباید در سقف پوشیدن لباس سپاه یا محکومیت آنئله مهم این است که واکنش به سیاستمس

های پاسخ های حکومتی و نظام با جدی تلقی کردن این تهدید بزرگ گامفضای مجازی، محدود شود و تمامی دستگاه

رای به ه امریکا بکنند کخوبی رصد مین مذاکره کننده برجام بهدار برای امریکا را طراحی و آماده اجرا کنند. آقایاهزینه

اری هستند و از هست نیز در حال قانونگذ ۵+۱های صفر رساندن محتوای باقیمانده در برجام که در تعهدات دیگر کشور

سازی نخواهد گونه غنیاند که ایران حق هیچهم تأکید و توافق کرده G۷جسد برجام، رمقی باقی نمانده و در نشست 

 داشت و لذا در رویا و توهم باقی گذاردن منافع و امنیت ملی کشور، امری بخشودنی نیست. 

 سعودی دالرهای با مصر بازی

 از پس و است عودیس عربستان از مالی منابع تامین راه بهترین کنند، می پیدا مالی مشکل ها مصری که بار هر خراسان:

 به ستانعرب های سیاست که است سامانی نابه اوضاع از کشیدن کنار و عربستان های سیاست کردن رها مشکل، حل

 البته. کند نقد را آن تواند می روز هر که است سفیدی چک ریاض فهمیده قاهره که است این حقیقت. آورد می وجود

 فضای تواند یم ایران با تعارض و ائتالف این گسترش از مصر ترس معتقدند گروهی. دارند متفاوت تحلیلی نیز بعضی

 قرار ایران برابر رد شود مجبور قاهره حتی و کند تقویت ایران برای را آن پیرامونی محیط و تضعیف  را مصر ملی امنیت

 .نیست ائتالف این از قاهره خروج دلیل تنها این اما است نگران آن از مطمئنا قاهره که ترسی. گیرد

 فارس خلیج هحاشی های عرب دیگر حتی از بهتر را عربستان بازیگری محیط و است هوشمندی بازیگر داد نشان السیسی

 در ظاهر به که آن با و برده پی ریاض بودن شیرده گاو به ترامپ از پیش مصر جمهور رئیس رسد می نظر به .شناسد می

 با دیدیش دشمنی ریاض دیگر سوی از .بدوشد را ریاض چگونه داند می اما کند می همراهی سلمان بن های سیاست

 از بسیاری که وریط به.  است االزهر از اخوان جریان زدودن دنبال به دهد می نشان اخبار حتی و دارد المسلمین اخوان

 طرف در. ندا کرده اعتراض السیسی به ریاض های دخالت و تصمیمات به سنت اهل علمی نهاد این بازنشسته استادان

 قاهره به ۰۱۱۲ سال مردمی های انقالب بازگشت احتمال و گرفته قدرت دوباره تونس حتی و الجزایر در اخوان دیگر،

 خاطر به ار تصمیم این السیسی که این احتمال و است ممکن غیر ریاض به اخم بدون اخوان کردن راضی .دارد وجود

 . رددا ای ویژه اهمیت نیز ریاض میان این در اما. دارد وجود باشد، کرده اتخاذ ها اخوانی مندی رضایت
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 دیکتاتور وابسته

جیره جمهوری سودان از سمت خود در کودتایی نظامی، زنبا برکنارشدن عمر حسن احمد البشیر، رییس :صبح نو

 رؤسای جمهوری کودتایی در شمال آفریقا و غرب آسیا تقریباً کامل شد؛ تونس، مصر، لیبی، یمن، عراق و حاال سودان.

ها، روی کار آمدن با ژستی ضدامپریالیستی، وفاداری به آرمان قدس شریف و ایجاد نظام سیاسی ویژگی تمامی این چهره

شان، چرخیدن به ها روی کره خاکی نیست و لحظه شروع اضمحاللشانی از آنالعمر بود؛ حاال دیگر هیچ نفردمحور مادام

ها از زمین و کشورشان گذشتند )مانند سودان جنوبی برای عمرالبشیر( یا توانمندی آنسمت غرب و مشخصاً آمریکاست. 

صدام( یا به سمت تسهیل  شان را بارِ کشتی کردند و به ایاالت متحده فرستادند )نظیر معمر قذافی وای و موشکیهسته

ای چندساله به با این همه در فاصله علی(،العابدین بنروابط با رژیم اسرائیل رفتند )مثل حسنی مبارک، عمر البشیر و زین

شان در مقابل چشمان رخ داده و ترین شکل ممکن از کار برکنار یا کشته شدند. این موارد نزدیک تاریخی که همگیننگین

کند که هزینه وضوح این نظریه را ثابت میها مورد مشابه دیگر در تاریخ جدید و کشورهای استعمارگر، بهعالوه دهبه

 سیار بسیار بیشتر از مقاومت است.سازش ب

 !کندپمپئو: ایران در امور داخلی ونزوئال دخالت می

در آمریکای التین  آیا ایران»و در پاسخ به این سؤال که  VOA با بخش انگلیسی وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه کیهان:

 مایت ازبله. شکی وجود ندارد که پول ایران در آمریکای جنوبی برای اهداف مخرب، ح مدعی شد:« حضور دارد؟

 . شودهای تبهکار فراملی و حمایت از تروریسم در سراسر منطقه صرف میاهلل، حمایت از سازمانحزب

آن »ئال گفت: ونزو یران وهای منتشرشده در مورد برقراری پرواز مستقیم میان پایتخت ااشاره به گزارشوی در ادامه با 

 راین مسئله د روز دیدید که پرواز مستقیمی از تهران به کاراکاس انجام شد. این، دخالت در آمریکای جنوبی است.

آمریکای  ر اموردادعای دخالت ایران « راستای منافع بهینه مردم آمریکای جنوبی نیست و ایاالت متحده، آماده است.

رای ایجاد مریکا بجمهور برزیل اخیراً و صراحتا از طرح همکاری با آرئیس« ئیر بولسوناروژا»جنوبی در حالی است که 

ود. و ببرداری کرده جمهور منتخب ونزوئال پردهرئیس« نیکالس مادورو»شکاف در ارتش ونزوئال با هدف برکنار کردن 

 .جان بولتون هم صراحتا گفته بود آمریکای جنوبی حیاط خلوت آمریکاست

 مک روی زخم برجامن

نکه انقضای برجام به معنای عدم ژرارد آرود، سفیر فرانسه در واشنگتن در صفحه توئیتر خود با بیان ای :زامرووطن 

ای آن نیست، مدعی شد در صورت عدم رعایت این مسأله های هستهپایبندی ایران به یک برنامه غیرنظامی برای فعالیت

اینکه »هایی علیه این کشور اعمال شود! این مقام فرانسوی نوشت: از سوی ایران پس از برجام ممکن است باز هم تحریم

ادعای عجیب سفیر فرانسه در  .سازی کند، اشتباه استاجازه دارد اورانیوم غنی« برجام»از انقضای  بگویم ایران پس

ای است و پس از پایان تی و توافق هستهپیسازی یکی از حقوق مصرح ایران در انواشنگتن در حالی است که حق غنی

های کارگیری سانتریفیوژهای نسلحق خود را از طریق به تواند با شتاب بیشتری اینهای برجام، ایران میزمان محدودیت

ها که کشورشان در کنار انگلیس و آلمان مدتی است تعهدات برجامی خود را معلق فرانسویاما  .جدیدتر دنبال کند

تنها ها نهند. به عبارتی اروپاییکنای ایران که در برجام نیز مورد اشاره قرار گرفته را انکار میاند؛ این حقوق هستهکرده

http://sobhe-no.ir/
http://kayhan.ir/fa/news/158057/%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A6%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
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تر، تواند در یک معنای دقیقدهند بلکه مفاد آن درباره ایران را نیز قبول ندارند. این میتعهدات برجامی خود را انجام نمی

 .ای باشدهای خروج علنی اروپا از توافق هستهبه مثابه خروج رسمی یا زمزمه

عجیب و غیرمسؤوالنه بود که با واکنش عباس عراقچی مواجه شد. عراقچی در توئیت این مقام فرانسوی البته آنقدر 

های ژرارد آرود موضع فرانسه است، ما با نقض عمده هدف و مقصود برنامه جامع اگر توئیتباره در توئیتی نوشت: این

ی کند، در غیر این صورت ما سازشورای امنیت مواجهیم. پاریس باید فوراً شفاف ۲۲۳۱اقدام مشترک )برجام( و قطعنامه 

 .آوریماقدام الزم را به عمل می

ف یمحمدجواد ظر شود که در ایران،های خروج علنی اروپا از برجام در حالی شنیده میزمزمه :ظریف، بازیگر طنز تلخ 

و به ایران در ازای ار، یعنی فروش غذا و د INSTEXآمیز اروپا دردیروز رسما اعالم کرد او و دوستانش به پیشنهاد توهین

ها که تعهدات برجامی خود را ماه پس از خروج آمریکا از برجام، اروپایی 9اند. توانایی ایران به فروش نفت، عمل کرده

گه دارد اش را تعطیل نایاند ایران تعهدات برجامی خود را اجرا کرده و برنامه هستهاند، پیشنهاد دادهدر عمل تعطیل کرده

البته  هااروپایی اشند.های غذایی و دارویی اروپایی با ایران مراوده داشته بین کشورهای اروپایی اجازه بدهند شرکتتا ا

ز ایران شان، نفتی اها برخالف تعهدات برجامیاعالم کردند آنها حاضر به خرید نفت ایران نیستند. یعنی اروپایی

سر  ا ایران ازرا ب های بانکی و مالی خودکنند؛ همکاریگذاری نمین سرمایهکنند؛ در ایراخرند؛ با ایران تجارت نمینمی

خواهند  یران تجارتاا با رکنند اما موارد غیرتحریمی مانند غذا و دارو های آمریکا علیه ایران را اجرا میگیرند؛ تحریمنمی

 .یر کردندها که رهبر انقالب آن را به یک شوخی تلخ تعبکرد. این رفتار اروپایی

 آمریکا با دوئل در ایران سیاست

 و ذهنی هایهساز نتیجه که سیاسی هایچالش پیدایش و سفارت اشغال با انقالب ابتدای از آمریکا :اقتصاددنیای 

 ترتهاجمی هاسیاست همان فعلی وضعیت در. برآمد ممکن شکل هر از ایران منافع به زدن ضربه سمت به بود تاریخی

 هایالیتفع هزینه. بود خواهد نظامیشبه هایگروه یافتن قدرت و نیابتی هایجنگ افزایش آن نتیجه که است شده

 رد فعلی شرایط در. ستا گرفته برعهده عربستان را ایران علیه ایمنطقه هایخرابکاری و اسرائیل را ایران علیه المللیبین

 در کشورهای حتی و پاارو اتحادیه روسیه، چین، کردن فعال. کرد حفظ آمریکا برابر در را قوا موازنه باید المللبین سطح

 رویکردی با باید منطقه سطح در طورهمین .سازد خنثی را امنیتی تهدیدات تواندمی التین آمریکای و آسیایی توسعه حال

 .کرد حرکت هاچالش سازیحداقل و همسایگان با آمیزمسالمت رابطه ایجاد سمت به عملگرا

 


