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 (4) 18 راهبردي مربع / سیاسی تحلیل آموزش

کردند ي افرادي قرار داشت که تصور میدر مقابل این نگاه، نگاه منفعالنه

چیز تمام شده و نظام و کشور سقوط خواهد کرد. براي ي صدام، همهبا حمله

دهیم و زمان زمین می"راهبردهاي تخیلی چون همین، چاره را در اتخاذ 

دیدند و نتیجه آن شد که در سال اول جنگ، دشمن تا می "خریممی

ف و عفعالنه و تهدیدمحور، صرفا نقاط ضخرمشهر هم به پیش آمد. نگاه من

ها توجهی داشته ها و فرصتقوتبیند بدون آنکه به نقطهپذیر را میآسیب

ها توانستند رانی مقدم از دل همین محدودیتباشد. اما افرادي چون ته

 هاي خودکفایی موشکی ایران را رقم بزنند.پایه

 پایهطلبانه به بازیگر دوناصالح« شوخفه »یک 

زدگان، بافی علیه کمک نیروهای مردمی عراق به سیلحماقت و وقاحت یک بازیگر دون پایه سینما در منفی کیهان:

 نوشت:« فال-مهناز»طلب با انتقاد از اراجیف این روزنامه اصالح .صدای روزنامه اعتماد را هم درآورد

اند، ها پشت کردهها و شرقیهای خارجی و غربیافکنیان و خویشان بسیار نزدیک ما، به همه اختالفبرادران و خواهر 

اند. باید از این مهربانی اند به یاری ما آمدهشان آمده سوخته و با هرچه داشتهشان از مصیبتی که بر سر اقوام ایرانیدل

 سوی مرز وجود دارد باید خوشحال شد و در پوست نگنجید.اشک شوق ریخت، از این اتحاد و محبتی که بین مردم دو

شما در زمان حمله »گویند: اید؟ میشان به ایران را دیدههای کمکها مردم قدردانی هستند، شعار کاروانعراقی

 و وردنخنمک و هانامهربانی پیش بگذارید را این  «ها به کمک ما آمدید و ما االن باید به کمک شما بیاییم!تروریست

 در و شدند همراه ایران دشمنان با بعد و ایستادند پا برسر ایران کمک با گاه که ها،ملت از دیگر بعضی شکستن  نمکدان

 .های ضدایرانی شرکت و پیمان ضدایرانی امضاء کردندنسکنفرا

ه خانم مهناز افشار )که نام شدچندان خوشهای نه«سلبریتی»های مهربان به ایران، سوژه بعضی های عراقیرسیدن کمک

ها به ایران را از زبان هموطنی های عراقیدانند( در توییتی، رسیدن کمکاظهارنظر در تمامی امور را برخود فرض می

طور خودجوش های عراقی، از سوی مردم و بهاند. باید در پاسخ گفت اوال کمکآور توصیف کردهزبان خجالتعرب

از این حیث ارزشش هزار بار بیشتر از . انددر کاروان گذاشته و فرستادهاند اشته و نداشتهآوری شده و آنها هرچه دجمع

های اندک و آور است ولی پذیرفتن کمککیش و نزدیک خجالتهای دولتی است. ثانیا دریافت کمک از برادران همکمک

نفس باشد، باید از پذیرفتن این از عزتآور نیست؟ اگر صحبت ها خجالتها و آلمانیها وسوییسیسری فرانسویصدقه

های اروپایی نگاه کنید تا موضوع روشن شود. زدیم. به فهرست کمکهایی که به شوخی شبیه هستند سر باز میکمک

ها ها و اروپاییها در مقابل غربیخواهند تحقیرمان کنند؟ سلبریتیگیرند؟ یا عمدا میکم میایران بزرگ را تا چه حد دست

دهند فرزندشان به جای اینکه در ایران عزیز به دنیا بیایند، در نفس ندارند. برای همین است که ترجیح میای عزتذره

هزار دالر فرزندش در کانادا را تامین کند هر بالیی یا دیگری حاضر است برای آنکه هزینه ماهیانه دهمتولد شود! « اروپا»

ها را خیلی هم نباید جدی گرفت به هر روی بسیاری از های آنها در شبکهشتهها و نوسر ملت ایران بیاید. البته صحبت
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دهند غالبا فاقد اند و نظراتی که ارایه میاین افراد به علت مشغله زیاد کاری فرصت مطالعه و خودسازی وتحصیل نداشته

 جتماع وزنی ندارند.ه واقعی اهای مجازی بلند است هرچند که در عرصاعتبار است اما متاسفانه صدای آنها در شبکه

 ییکایآمر نگیلتریف

از دسترس خارج  نستاگرامیا یمقامات و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در شبکه اجتماع یصفحات برخ وطن امروز:

خصمانه نام سپاه پاسداران انقالب  یدر اقدام رایاخ کایپس از آن صورت گرفت که دولت آمر نستاگرامیاقدام ا نیشد. ا

سپاه،  یاز فرماندهان رسم ریغ نیهمچنمورد نظر خود قرار داد.  یستیاصطالح تروربه یهانرا در فهرست سازما یالماس

ز یرا ن مایاسبق سازمان صداوس سیرئ ،یضرغام اهللدعزتیشهردار اسبق تهران و س باف،یصفحات محمدباقر قال نستاگرامیا

و  هااستیمحض آنان از س تیبر تبع نستاگرامیمقامات ا حیتصر انیم نیاز دسترس خارج کرد. نکته قابل توجه در ا

فرماندهان  یبسته شدن حساب برخ نستاگرام،یا یشبکه اجتماع یراستا سخنگو نیدر ا .کاستیدولت آمر یهاتیاولو

باره  نیدر ا گرامنستایا یسپاه دانست. سخنگو هیعل کایآمر خصمانهرا مربوط به اقدام  رانیا یسپاه پاسداران انقالب اسالم

مرتبط  ی. با مقامات دولتمیکنیمتحده عمل م االتیا یهامیتحر نیقوان یهاتیگفت: ما تحت محدود یسیبیبه ب

 یستیسپاه ]به عنوان سازمان ترور نییاز جمله مربوط به تع مانیکه تعهدات قانون میحاصل کن نانیتا اطم میکنیم یهمکار

 .میکنیم تی[ را رعایخارج

افشا شده  تیکشور اما تنها واقع نیخصمانه دولت ا یهااستیاز س ییکایآمر یاجتماع یهامحض شبکه تیو تبع هدتع

 یهاصفحات فرماندهان سپاه پاسداران و چهره یبا مسدودساز ییکایشبکه آمر نینبود. ا نستاگرامیا ریاقدام اخ یدر پ

 ریروز اخ 2-3 نیسوال برد. در هم ریز زیرا ن انیگراو غرب هایغرب انیب یعمال شعار آزاد کا،یآمر یهااستیمخالف س

هزار صفحه  5ها از انسداد گزارش یمحدود به فرماندهان شاخص سپاه نبوده و برخ نستاگرامیا یمسدودساز استیس زین

 زین کایخالفان آمراز قلع و قمع م زانیم نیبه ا ییکایشبکه آمر نیدارد. ا تیمنتسب به فرماندهان و مسؤوالن کشورمان حکا

  منتشر شده بودند هم حذف کرد! نستاگرامیآن در ا ریاخ استیرا که با مضمون انتقاد از س ییهاپست یبرخ یاکتفا نکرده و حت

باند  یپهنا یآن خواستار محدودساز یکشورمان که او ط یاسیو س یکارشناس اقتصاد ،یلیجبرائ اسریدیس یپست انتقاد

اگر »پست نوشته بود:  نیاز ا یدر بخش یلیجمله است. جبرائ نیشده بود از هم رانیدر ا اگرامنستیبه ا افتهیاختصاص 

 یکنند. برا یدر کشور را خنث یدوقطب جادیا یراهبرد دشمن برا دیسپاه هستند، با تیدولت و مجلس واقعا به دنبال تقو

شبکه  نیا دیصورت نبا نی. در ارانینه ا کاستیمرآ نیقوان بندیپا یعنی بندد،یصفحات سپاه را م نستاگرامینمونه اگر ا

جماعت  نیا»نوشت:  یگریپست در مطلب د نیشدن اپس از حذف یلیجبرائ«. در کشور را داشته باشد تیاجازه فعال

تک کند. تک یاسیس تیفعال رانیاجازه دهد ضدانقالب آزادانه در ا دیبا یاسالم یجمهور ندیگویها هستند که مهمان

مجلس و  ینامزدها تینگهبان صالح یشورا ندیگویاما م کنندیو حذف م یدقت بررس نیرا با ا نستاگرامیا یهاپست

 نستاگرامیاقتدار و اعمال مقررات را از ا ر،یارتباطات دولت تدب ریوز نکهینکند. نکته دوم ا یرا بررس یجمهوراستیر

را  یکه اگر دهان دهدیما منفعالنه شعار م ریاما وز دگذریاز حدود و مقررات خود نم یشبکه اجتماع کی. اموزدیب

 !«دیترسیاز سخن م یعنی د،یبندیم
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 وتو کی یامدهایاهداف و پ

 منیدر جنگ  کایبر توقف مشارکت آمر یکشور مبن نیقطعنامه کنگره ا  کا،یآمر یجمهورسیرئدونالد ترامپ،  خراسان:

را از ائتالف عربستان  شیها تیحما خواهدیم کایامه که از دولت آمرقطعن نیا را وتو کرد. یعربستان سعود یبه رهبر

 یبلکه برابود؛  منیبه جنگ در  دنیبخش انیدر جهت پا یقطعنامه نه فقط اقدام نیا .متوقف کند منیدر جنگ با 

حال،  دونالد ترامپ  نیبا ا دهد. انیپا کایارتش آمر ینظام اتیعمل کیبر آن داشته بود که به  ار کایبار کنگره آمر نینخست

دونالد   من،یقطعنامه کنگره درباره جنگ  یوتو باقطعنامه کنگره را وتو کرد.  نیخود، ا یقانون اراتیبا استفاده از اخت

 :افتیبه دو هدف جداگانه دست  کایآمر یجمهور استیترامپ در مقام ر

بر  یمسلح مبن یروهایو فرمانده کل ن یجمهورسیدر کار رئ دیکنگره نبا یاعضا ترامپ، دیاز د :کنگره درباره – 1

کنگره،   یکه اعضا یدر حال  شوند. ینظام اتیمانع ادامه مشارکت در عمل ،یمشارکت در جنگ دخالت کنند و با اقدامات

اعالن جنگ  فهیوظ کا،یآمر یدارند که قانون اساس دیو سنا تاک ندگانیترامپ در مجالس نما یهایاز هم حزب یبرخ یحت

 یدر فراسو ینظام اتیجنگ را برعهده کنگره گذاشته است و قانون گذاران مجاز هستند درباره توقف عمل انیاعالم پا ای

 .    رندیبگ میمرزها تصم

به کار گرفت و  منیکنگره درباره جنگ  یانصراف اعضا یتالش خود را برا تینها دیسف خکا :عربستان درباره – 2

 یبرا  من،یو جنگ  یقتل خاشقچ یکنگره از عربستان بر سر ماجرا یبر خشم اعضا غلبه یعاقبت دونالد ترامپ برا

و شخص  دیکاخ سف  م،یتصم نیبا ا اکنون .حق وتو استفاده کرد اریاز اخت یجمهور استیبار در طول دوره ر نیدوم

قطعنامه کنگره درباره  یوتو حال، نیدر ع اند.خاطر حاصل کرده نانیبا عربستان اطم هایدونالد ترامپ از ادامه همکار

 به همراه خواهد داشت: زیجداگانه ن امدیدو پ منیدر جنگ  کایتوقف مشارکت آمر

نقش  یفایکسب کند،  از ا یجمهورسیغلبه بر مخالفت رئ یالزم را برا یکه بتواند را یکنگره تا زمان: یداخل امدپی – 1 

 یبعد یهاو دولت یدولت کنونمحروم خواهد شد.  ینظام اتیملدر ع کایآمر یهاو مشارکت یبازدارنده در امور نظام

 .خواهند شدورود به جنگ و ادامه آن برخوردار  اریهمچنان از اخت کایآمر

با وجود  یحت د،یشائبه کاخ سف یب یهاتیعربستان را از حما من،یقطعنامه کنگره درباره جنگ  یوتو: یخارج امدپی – 2

 منیدر  یانسان عیواشنگتن پست و فجا ،ییکایروزنامه نگار روزنامه معتبر آمر یخاشقچهمچون قتل جمال  ییهاپرونده

 عهدیول شخص محمد بن سلمان، ژهیپس دولت عربستان،  به و نیبود،  از ا درو قابل انتظار خواه نیاز ا .سازدیمطمئن م

ادامه  ایو تنش زا در منطقه غرب آس زیانگبه اقدامات مخاطره  د،یکاخ سف یهایبانیبه پشت هیکشور با تک نیا یماجراجو

  ت،یبکوشد و در نها لیبا اسرائ یو دوست رانیدر خصومت با ا شیاز پ شیها،  ب ییکایآمر "لطف  " نیا یدهد و در ازا

 نیا اریدر اخت کایدر آمر یگذار هیو سرما یحاتیکالن تسل یدهایخر یخود را برا یهنگفت نفت یدالرها  ش،یاز پ شیب

 قرار دهد.کشور 
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 طلبان به انتخاباتورود اصالح یهانهیزم شیپ

زده  یاسیس یهاانیجر یماه آخر استارت انتخابات 4 ای 3است که در  نگونهیدر کشورمان بد یکار انتخابات روال آرمان:

ط با که در ارتبا یمشکالت لیکشور به دل ی. هرچند فضاشودیم یریگموجود موضع طیشده و سپس به تناسب شرا

 یکنون طیوجود آورده، اما در شرامردم به یراکه ب یاست و مشکالت لیس یمترقبه بود همچنان در فضا ریحوادث غ

حال تجربه مجلس و  نیو در ع 29و 22،24طلبان قطعا با توجه به تجربه دارند. اصالح یترحساس تیطلبان موقعاصالح

خود را آغاز  یانتخابات یهاوگوماه رمضان گفت یهاینینششبو  هایچون افطار ییشهر احتماال در فضاها یشورا

کشور،  یکنون طینسبت به شرا یترقیدق یابیارز دیطلبان بامغفول بماند که اصالح زینکته ن نیا دیخواهند کرد. البته نبا

از عملکرد  یمشخص یابیارز ها ودر ارتباط با اقبال مردم، مسائل مربوط به نظارت ندهیاز آ ینیبشیها، پجناح شینوع آرا

 تیبه فعال ییهامشخص کنند که با چه شاخصه توانندیطلبان ماصالح طیدر آن شرا عتایداشته باشند. طب ریچند سال اخ

چگونه باشد.  دیشان با مردم بادر جامعه نوع ورود و مواجه انیجر نیا یو با توجه به کاهش اقبال اجتماع پردازندیم

ها در که در نوع شعارها، انتخاب افراد و نحوه ائتالف رندیحال بپذ نیو در ع رفتهیمردم را پذ یدهاخود و نق یهاضعف

است،  الیکامال س رانیدر ا استیس جبران کنند. خواهندیکه اکنون چگونه م ندیاز مسائل خوب عمل نکردند و بگو یبخش

در کشور  تیریمد طیکه شرا خواهندیتمام مشکالتشان نم مردم هم به رغم عتایدارد و عالم ممکنات است. طب بیفراز و نش

 رد،یقرار گ یها منصفانه مورد بررسها و ضعففعال با مردم صورت گرفته، قوت ی. لذا حتما اگر برخوردردیقرار بگ قیدر تعل

  گردد. زیپره خارج از اعتدال یحال از برخوردها نیدر عنشان داده شود و  ندهیاز آ یترروشن و افق واضح یهاامیپ

در اقبال مردم داشته باشد.  یبتواند به طور مستقل نقش حداکثر انیجر کیکه  ستین یاجامعه به گونه تیوضع عتایطب

اما  شودیمطرح م رندیقرار بگ گریکدیدر کنار  توانندیکه م ییهاانیجر یهادگاهیبودن به د کیها و نزدائتالف بحث نجایا

 یدر نوع ائتالف و چگونگ ییهانیو تضم ردیو دقت نظر صورت گ ینیبازب دیها بانوع ائتالف نیکه در ا رسدینظر مبه

 ریچهل سال اخ یط زیداد چرا که مردم ن ندهیاز آ یروشن یابیارز توانینم اکنونشود. البته  داده نیبه تعهدات طرف یبندیپا

نشان داده و در  یاقبال جد هاانیجر یبه برخ ییاهدر دورهاند. متفاوت عمل کرده یاسیس اناتیدر ارتباط با جر

حتما  دیحضور داشته باشند، با استیطلبان اگر بخواهند همچنان در عرصه ساصالح نیاند. بنابرانکرده نیچن ییهادوره

 کنند. یریگیقرار دهند و مطالبات مردم را پ یخود را مورد نقد جد یهاروش

 


