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 اصغر جهاد بر اکبر جهاد بودن مقدم  / سیاسی تحلیل آموزش
 وقتی اند،نساخته پاک هوس و هوی هایآلودگی از را خود درون هنوز که اشخاصی

 یا و شد خواهد چیره شانعقالنیت بر دنیا منافع و تعلقات شودمی نواخته جنگ بانگ

 را میدان و کرده تراشیبهانه به شروع و گرددمی نمایان شانچهره بر مرگ از ترس

 را شما کاش ای: که میدهند سر ناله آنان وصف در( ع) علی حضرت. کنندمی خالی

 دشمن سوی به حرکت فرمان تابستان ایام در هرگاه باد، زشت شما روی! دیدمنمی

 این زمستان سرمای در اگر و نشیند فرو گرما سوز تا ده لتمه را ما اندکی گفتید دادم،

 آرام سرما سوز بگذار است سرد العادهفوق هوا اکنون گفتید دادم، شما به را دستور

 بیشتر( دشمن) شمشیر از سوگند خدا به کنید،می فرار گرما و سرما از که شما! گیرد

 !کرد خواهید فرار

 !نکنيد «شير» را دروغگو

 به پيکان، نوک. است غذايي امنيت براي زاييابهام شودمي پيگيري که خطي هستند؛ بهانه شير، و کيک و ذرت :رسالت

 اين که کساني قطعا اما ، نداشته منظوري و نبوده آگاه حرفش عواقب به او بساچه نيست، صداوسيما کارشناس آن سمت

 اعتماديبي است؛ يکي دو هر نتيجه البته که خائن يا اندغافل يا انداختند، جا عمومي افکار در و کردند پيگيري را خط

 .غذايي محصوالت به مردم

 آنکه از بهتر روشي چه. نرود پايين گلويمان از خوش آب خالصه و کنيم شک چيزهمه به که برسيم اينقطه به خواهندمي

 آن قبل روز يک شود،مي نمايان هاکيک وسط قرص روز يک. دهند نشان دهآلو را خوراکي کاالهاي از يکي روز هرچند

 سراغ شويممي متوجه ببينيم، شدهطراحي پيش از را امور اين قدري اگر شود؛مي قرباني شير، هم امروز و ذرت

 .بريزند هم هب هاآن والدين هم و شوند نگران خودشان هم تا کنندمي مصرف هابچه بيشتر که رفتند هم محصوالتي

 ضروري و واجب قضائي برخورد براي هاآن بازنشرکردن و Promote همچنين و مطالب اين توليد منشأ و مبدأ پيگيري

 همه با! شودمي «شير» دروغگو وگرنه شوند ماجرا جديت متوجه هم مغرض افراد بقيه تا شود اعالم بايد برخورد. است

 کذب، خبر هميشه. شودنمي جبران واردشده لطمه قطعا شود انجام هم … و تکذيب و برخورد چنانچه احوال اين

 مطالب گردپاي به گاههيچ هاجوابيه و هاتکذيبيه اما شودمي دستبهدست زحمت، ترينکم با و کندمي حرکت ترروان

 در. است حياتي ربسيا کندمي سلب را مردم رواني آرامش که وقايعي چنين وقوع از پيشگيري فلذا. رسدنمي دروغين

 نيستند تنها ناجوانمردانه هايتخريب و ايرسانه جنگ بحبوحه در که شوند دلگرم بايد غذايي صنايع صاحبان بعدي وهله

 تنهانه درنتيجه. شوندنمي هاعرصه اين وارد خاطر طيب با سرمايه صاحبان و چرخدمي نگراني با توليد، چرخ وگرنه

 .شودمي مواجه کسادي با لکهب کندنمي پيدا رونق توليد،

 امثال و آيدبرنمي ما از ضعيفيم، ما توانيم،نمي ما کنند القا که است اين مبناي بر توانشان تمام خارجي و داخلي دشمنان

 ما توانيم؛مي ما که کنيم اثبات عمل در بلکه شعار در فقطنه که بگذاريم را توانمان تمام بايد هم ما طرفاين از ها؛اين

 .آيدبرمي ما از کشور اين مشکالت حل حتما و شويممي هم ترقوي و هستيم قوي
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 سليمانی مکتب در قدرت مهندسی

 در او نقش کرد؟مي فکر چگونه بود، هانظرسنجي همه در ايراني شخصيت ترينمحبوب که سليماني سردار شهيد :کيهان

 چيست؟ سليماني با ما نسبت اين، از پس و کردند؟ يکشل همراهانش و او به کجا از بود؟ چه دشمن نقشه مقابل

 حادّي مسئله گفت آرامش با پرسيدم؟ جنگ ميدان اوضاع درباره حرم مدافع رزمندگان از يکي از ،49 سال اواخر -1

 پشت از تير نگران هست؛ چيز يک اما» گفت و کرد درنگ لحظه چند. شويممي پيروز بزودي شاءاهللان و ندارد وجود

. بودند فروخته را خودي نيروهاي و کرده همکاري النصره و داعش با که شدند پيدا سوريه ارتش در هايينفوذي. يمهست

 که اين. افتادم جمالت همان ياد شد، ترور که قاسم حاج. «زنندمي خنجر پشت از که هستند هم خودمان کشور در

 هواپيماي سقوط تلخ ماجراي بهانه به که ديديم اما. تنيس معلوم هنوز شد، فراهم چگونه شليک و شناسايي مقدمات

 مرز کيلومتري 94 به داعش که آمد خبر 1141 ماه خرداد -2 کردند؛ حمله قاسم حاج همرزمان به کساني چه اوکرايني،

 اوباما دولت. است 49 تير در برجام توافق و 42 پاييز در ژنو موقت توافق فاصل حد دقيقا تاريخ، اين. است رسيده ايران

 انداخته منطقه جان به و ساخته را داعش ايران، داخل در بزرگ شيطان کنندهبزک طيف برانگيختن و تحريم سالح از غير

. بود گرفته هدف را سوريه و عراق پايتخت آن، ديگر سر و رسيده ايران مرز به افعي، سر يک. رسيد اوج به فشارها. بود

 ساز، تاريخ مقاومت آن. گرفت درخشيدن مرزش بدون همرزمان و سليماني سردار امن برجام، به منتهي فشار اين اوج در

 توليد» روند همين برجام، که چند هر کشيد؛ را مذاکرات در آمريکا طلبکاري ترمز و کرد قدرت توليد برگرداند، را ورق

 نطق در 49 دي 21 بامااو باراک -1.بود گرفته هدف را سپاه و قاسم حاج جمله از و «ايران شدن قوي و قدرت

 يک شليک بدون را ايران ايهسته برنامه توانيممي بودم گفته شما به پيش سال 8 اگر» گفت شيکاگو در خود خداحافظي

 يک در فريب عمليات از او. «توانستيم توافق با ما اما. است بلندپروازانه حد از بيش گفتيدمي احتماال کنيم، تعطيل گلوله

 توافق اعالم از قبل روز ده) 49 ماه تير 12 فريدمن توماس را مضمون همين مشابه. گفتمي خنس محاسباتي جنگ

 بهترين اين بگويد اسرائيل و کنگره به تا دهدمي را امکان اين اوباما به رو ِپيش توافق» نوشت؛ تايمز نيويورک در( برجام

 غالف با» و «گلوله يک شليک بدون» کنيد، عنايت. «وردآ دست به توانمي اسلحه از خالي غالف يک با که است توافقي

 .شود منتهي سه و دو برجام به بايد که بود روندي حريف، نگاه از بلکه نبود؛ «رويداد» يک اما برجام. «اسلحه از خالي

 .کرد نابود را منطقه براي آمريکا دولت سه نقشه قدرت، مهندسي و توليد با که بود شکني خط فرمانده سليماني، قاسم -9

 هاينقشه از ايهسته توافق اگر» نوشت اشدرباره اسالمي جمهوري مخالفان از يکي قلم به 49 مرداد الجزيره وبسايت

 هوشمند قدرت تجلي عنوان به اوباما دستاوردهاي سرسبد گل به تبديل ببرد، در سالم جان ايران در مخالفان يا کنگره

 برنامه و ايران از فراتر اهدافي اوباما، دکترين. است سخت و نرم قدرت ترکيب اين ناي، جوزف تعبير به. شد خواهد

 دکترين براي. دارد وجود اختالف ديگران توسط آن ساختار شکستن و دکترين مؤلف نيات ميان هميشه اما دارد؛ ايهسته

. چيست هوشمند قدرت بفهمند تا بروند قم به و دببندن را خود بار کوله بايد ناي جوزف و او کنيد، انتخاب نامي هر اوباما

 و بروند ايران به( اسرائيل جاسوسان آنها ميان در و) ملل سازمان بازرسان است قرار که پرمنفذي مرزهاي همان از

 را ناي جوزف و اوباما و کرده نفوذ زودتر خيلي سليماني قاسم مرزها همان از کنند، رصد و بازرسي را ايهسته تأسيسات

  .«است زده دور
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 ترور برای امریکا دستاویز «الوقوعقریب حمله»

. است دشمن جانب از مسلحانه حمله وقوع مشروع، دفاع الزمه المللي،بين حقوق قوانين و قواعد اساس بر - 1 :جوان

 گرفت،مي قرار داستنا مورد و شده شمرده محترم بزرگ هايقدرت طرف از سرد جنگ و دوقطبي عصر پايان تا قاعده اين

 نظام پي در و دانسته جهان مالک را خود که غربي استکبار و سلطه نظام شوروي، فروپاشي و سرد جنگ يافتن پايان با اما

 را مشروع دفاع از جديد تعريفي و گذاشته فراتر را پا بود جهان همه بر خود کدخدايي به بخشي رسميت و جهاني نوين

 دولت فقط هادولت از منظور) هادولت شد مدعي و کرده حقوقي ادبيات وارد الوقوع قريب حمله عنوان تحت

 با کند اقدام دشمن کهآن از قبل دستانه پيش و کرده بينيپيش و شناسايي را الوقوع قريب حمله دارند حق( امريکاست

 ترور، و هدف کشور به ورود ربايش، مسلح، نيروي از غيرمستقيم و مستقيم استفاده از اعم هاابزار همه از گيري بهره

 .شوند الوقوع قريب حمله تحقق از مانع اصطالح به... و پهپادي حمله

 بر حرکت از است پر بلکه شودنمي خالصه مختلف هايکشور به تجاوز و کودتا اشغالگري، به فقط امريکا تاريخ - 2

 هايدولت ميالدي، ۰4 دهه از پيش تا. جهان هايکشور ساير رهبران ترور و کشتار و الملليبين موازين و قوانين خالف

 ميالدي، ۰4 دهه اوايل در. دانستندمي مجاز را هاکشور مؤثر افراد و رهبران ترور استکباري، قوانين اساس بر امريکا

 تغيير با امريکا مستکبر هايدولت اما کرد، اعالم ممنوع را هاکشور ساير اثرگذار افراد و رهبران ترور امريکا سناي مجلس

 هوايي بمباران» جاي به و «هدفمند هايقتل» واژه از «ترور» کلمه جاي به مثالً دادند، ادامه هاترور به کماکان کلمات

 نامتعارف، هايشيوه از استفاده با و کرده استفاده «تروريست رهبران عليه پهپادي حمالت» جمله از «کشورها رهبران

 اسقاط» ،«شيميايي هايترور» ،«راديواکتيويته هايترور» ،«بيولوژيک هايترور: »نظير شريضدب و غيرانساني ممنوع،

 .کردند اقدام هاکشور رهبران حذف به نسبت... و «هواپيما

 هايکشور رهبران ترور به اقدام نوشته خود و داخلي قانون همين به توسل با امريکا هايدولت گذشته سال 94 طي - 1

 ،«کنگو -لومومبا پاتريس» ،«اندونزي _سوکارنو» ،«ويتنام -ديم نگودينه» ،«شيلي -آلنده سالوادور» ترور که نموده متعدد

 و وقاحت هاامريکايي .است هاآن از هايينمونه «ليبي -قذافي» ،«صربستان -کاراجيچ رادان» ،«دومنيکن -تروجيلو رافائل»

( داخلي شده دستکاري قانون) کاريکلماتور همان برخالف حتي نمونه آخرين در و گذرانده حد از را شرميبي

( بود کشور آن عازم عراق دولت رسمي دعوت به که سليماني قاسم حاج سپهبد) ايران نظامي ارشد فرمانده ناجوانمردانه

 استناد «وعالوق قريب حمله» قانون به خود وحشيانه اقدام توجيه در بالفاصله ترامپ و کردند ترور بغداد فرودگاه در را

 ترور را او ما کردمي آماده امريکا منافع عليه الوقوع قريب حمله براي را خود سليماني سردار که آنجا از شد مدعي و کرده

 موج برابر در امريکا حاکمه هيئت که بود سنگين آنقدر امريکا کيشوتدون آشکار حماقت از حاصل افتضاح. کرديم

 افکار اقناع و توجيه از CNN با مصاحبه در پمپئو مايک. نداشتند نشيني عقب جز ايارهچ الملليبين هايانتقاد سهمگين

 و در به باشد افتاده گير دربسته اتاق در که موشي مانند و شده مستأصل و درمانده الوقوع قريب حمله باره در عمومي

 جمله از امريکا رقباي ديگر و ايران ازدارندگيب براي «تربزرگ راهبردي» از بخشي را سليماني سردار ترور و زندمي ديوار

 .دارد توجهي قابل فاصله ترور اين انگيزه درباره واشنگتن اوليه روايت با که کندمي اعالم چين و روسيه

 دهه هشت در بار اولين براي که بود راهبردي بلندمدت آثار با تاکتيکي محدود عمليات يک ايران موشکي عمليات -9

 متالشي آسيا غرب منطقه مردم و هاکشور و جهانيان نزد را امريکا بادکنکي شير و شده انجام بزرگ يطانش عليه گذشته
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 دفاع الوقوع، قريب حمله نظير عناويني جعل با) جهان در امريکا تروريستي هايعمليات بر پاياني مهر و ساخته

 به نان ها، غربزده تمامي رخ به را ايران مسلط وانمنديت و اقتدار نيز ايران داخل در و شودمي محسوب...( و دستانهپيش

 شرايطي چنين در .است دميده ايران مردم کالبد به را بالندگي و اميد روح و کشيده هاترسو و هابريده خورها، روز نرخ

 بازي از دست االخرهب بينندمي رفته باد بر را خود آبروي و هيمنه و هيبت و رفته دست از را خود چيز همه که هاامريکايي

 کرده عريان را خود تروريستي و سبعانه ماهيت اروپا برجامي هايجنتلمن سرانجام و برداشته اروپا ميدان در ايران فريب

 رواني و روحي اوضاع اينک. دادند پيشنهاد ايران عليه تهديد عنوانبه را ماشه مکانيزم و شتافته ترامپ مدد به و

 خروج کابوس و است آشفته بسيار مقاومت محور بالمنازع قدرت و ايران موشکي اقتدار از غربي هايکيشوتدون

 تمامي از را راحت خواب صهيونيستي، جعلي رژيم نابودي محو و صهيونيزم عصر پايان و آسيا غرب منطقه از اجباري

 پيشوايان را آنان و نهيم منّت نزمي مستضعفان بر خواهيممي ما» که است الهي اليتغير سنت اين و است ربوده غربي دول

 (.9 آيه/قصص سوره) «دهيم قرار زمين روي وارثان و

 ایران اقتصاد گذشته رفتار از آکادميک تحليل

 عنوان به «توزيع» گرفتن قرار کرد، ياد پهلوي حکومت اقتصادي رفتار از بنديجمع عنوان به آن از توانمي آنچه فارس:

 گرفت؛ کار به توزيع بخش در را نفت قيمت افزايش از حاصل درآمد سلطنتي، رژيم عنيي. است «ايران در توسعه قطب»

 را آنان خريد قدرت دولت، کارکنان درآمد الگوي در تغيير و اداري و دولتي سيستم در نفتي دالرهاي تزريق با سويک از

 کاالهاي نمايندگي اخذ براي را بازار و کرد کشور وارد را اروپايي و امريکايي صنعتي کاالهاي ديگر، سوي از و داد ارتقاء

 در بار اولين براي مردم، از قشرهايي براي انبوه مصرف که بود صورت اين به. نمود تشويق آنها اقساطي فروش و خارجي

 گذاريسرمايه به نفت صادرات از حاصل درآمد دوره، دراين. گرديد جامعه وارد فرهنگ، يک عنوان به و شد تجربه ايران

 برخي کردن وارد به شد،مي ديده عرصه اين در هم فعاليتي اگر و نيافت اختصاص توسعه هايزيرساخت و توليد امر در

 به «توليد» عمالً که بود هاسياست اين نتيجه در. بود شده محدود مونتاژ حد در کشور به( خودور صنعت مانند) صنايع

 بود؛ «توزيع» شد نهادينه ايران در «توسعه قطب» عنوان به آنچه بلکه نگرفت قرار کشور اقتصاد در «توسعه قطب» عنوان

 .شد وارد ايران به مندغيرقاعده و بيمارگونه صورت به اقتصاد يعني

 


