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 کندنمی تحمل را ما استکبار  / سیاسی تحلیل آموزش
 بقادر استکبار چون است؟ رو چه از استکبار با میاسال نظام امروز یقابلهم

 چون. کند تحمّل را ایران اسالمی جمهوری نظام مثل ایاسالمی نظام نیست

 انقالب است؛ آمده پدید استکبار به اعتراض در اساساً اسالمی جمهوری نظام

 اساس این بر و آمد وجودبه ایران در استکبار عوامل و استکبار به اعتراض در

. کشید چالش به را استکبار منطق شد، قوی کرد، پیدا رشد شد، کیلتش

938۱/9/۱8. 

 باشیم فتنه بازگشت مراقب

 به ایسابقه ایران، اسالمی جمهوری نظام مقابل در( نرم اصطالحبه و) نوین هایرهیافت و هاالگو کارگیریبه :جوان

 سیاسی، براندازی فرهنگی، شبیخون از اعم براندازی متنوع هایالگو سازیپیاده تجربه.دارد دهه سه از بیش درازای

 را معتنابهی تجربه و آزموده را خود منازعه، مختلف هایحوزه در دشمن دهدمی نشان اقتصادی جنگ و ملی سازیشکاف

 شتاب فراملی و ملی سطح در ایران اقتدارافزایی روند که ۰۸ دهه دوم نیمه در. است اندوخته اسالمی ایران با نرم نبرد از

 برای مناسب دکترین بود، کرده مشغول خود به را غربی کرف هایاتاق ذهن که معمایی ترینمهم بود، یافته ایالعادهفوق

 تلقی آفرینفرصت دشمن برای که اجتماعی هایگسل از کلی شمای ،۰۰ فتنه وقوع از پس.بود روند این با مقابله و مهار

 وجود. ددادن دشمن به را آتی هایانگیزیفتنه برای مناسب محل از دقیقی نشانی گران، فتنه و داد نشان رخ شد،می

 و هدایت و تصنعی هایتقابل ایجاد برای را فضایی جامعه در سیاسی و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، گوناگون هایگسل

 که) گسترده هایتحریم از جدیدی نسل با «تحریم-فشار» مدل اساس همین بر. آوردمی فراهم ملی شکاف پروژه اجرای

 «قهرمانانه نرمش» تاکتیک در رهبری هوشمندی. گرفت قرار کار دستور رد( شد خوانده کنندهفلج هایتحریم اصطالحاً

 امروزه. کرد مهار «برجام» آموزعبرت تجربه قالب در و خنثی گردد، منتهی تسلیم و سازش به توانستمی که را مدلی عمالً

 اشغربی پیمانانهم و سفیدکاخ اما شده،روشن تقریباً همگان بر آن هایمیوه بودن خیالی و برجام بودن نتیجهبی هرچند

 در. بگیرند بهره ایران اسالمی جمهوری دفاعی بازدارندگی و ایمنطقه قدرت مهار برای الگو این از امیدوارند همچنان

 کاری حداکثر دشمن اکنون.دارد قرار دشمن کار دستور در همچنان «مذاکره و تحریم فشارحداکثری،» الگوی راستا همین

. ندارد فشار تشدید برای جدیدی ایده تقریباً و آورده میدان به توانستهمی حداکثری فشار قالب در هاتحریم نهزمی در که را

 روی هاتحریم این اثرگذاری اساس است، آن سناریوی روانی بُعد کند،می کمک دشمن هدف پیشبرد به بیشتر آنچه

 وجود دلیل به اکنون سویی از. شود منجر ایران اقتصادی فضای سازیثباتبی به کوشدمی و شده بنا «هراسی تحریم»

 در که هستیم مردم از متنوعی هایطیف اعتراضات بروز شاهد هابخش و هاحوزه برخی در حاد سوءتدبیر و سوءمدیریت

 فراهم دشمن انگیزیفتنه و ورود برای مناسب محیطی نارضایتی، هایبستر چنین وجود. است تأملقابل خود جای

 .بود خواهد اعتراضات همین از سوءاستفاده برای دشمن تالش از بخشی احتماالً و آوردمی

. 
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 دهند،می انجام ایران اسالمی جمهوری علیه جدید سناریوی در که اقداماتی مجموعه با امیدوارند غرب، راهبرد طراحان

 غرب منطقه در نظام آفرینینقش برای مجالی که نمایند آشوبناکی و ثباتیبی از ایدرجه دچار را کشور داخلی محیط اوالً

 اقتدار تضعیف و شده غرب اراده تسلیم ایران ملت چندوجهی فزاینده فشار اثر در ثانیاً و نماند باقی آفریقا شمال و آسیا

 .بپذیرند مذاکراتی روندی در را خود دفاعی و ایمنطقه

 اصل یک شده، بنانهاده کشور حاکمیت و جامعه در درونی تقابل و افکنیاختالف بر آن اساس که سناریویی با مقابله برای

 اگر. است «منظور این برای هاظرفیت همه راستاییهم و افزاییهم و مقابله برای ملی وفاق» لزوم آن و دارد وجود اساسی

 .ماندمی مناکا دشمن سناریوی از بخشی خودخودبه آید، وجود به جامعه آحاد و نخبگان سطح در حالتی چنین

 درک ضمن و کنند توجه آن هایبستر و دشمن توطئه به کشور نخبگان است، الزم افزاییهم و وفاق این گیریشکل برای

 الزم اجتماعی، هایالیه همه در فراگیر شناخت یک ایجاد از پس. سازند آگاه مسئله این از را مردم آن، از عمیق شناخت و

 اقشار اجتماعی هایمندیگله به توجه اقتصاد، بیشتر هرچه سازیمقاوم همچون هاالیتفع و اقدامات از ایمجموعه است

 بهتر هرچه انجام به اجرایی مدیران ازپیشبیش توجه و صنفی و معیشتی مشکالت حل برای ریزیبرنامه و گوناگون

 گردد دنبال اجتماعی رضایتمندی حداکثری کسب منظوربه خویش ذاتی وظایف

 نفر هزار 051 جان قیمت به حتی ابلو برنامه

 هایتوانمندی درباره ایصفحه 13۸ گزارشی اخیرا پنتاگون، به وابسته( DIA) «آمریکا دفاعی اطالعات آژانس» -1:کیهان

 انتشار از پس ،DIA که است بار اولین این. است آن سرّی هایگزارش از غیر طبعا که کرد منتشر ایران ایمنطقه -نظامی

 قدر این ایران چرا اما. کندمی منتشر ایران هایتوانمندی بر تمرکز با را ایویژه گزارش چین، و روسیه درباره ییهاگزارش

 مارک رئول با پالیسی فارین تخصصی نشریه شد،می تهیه DIA گزارش که حالی در قبل ماه سه است؟ کرده پیدا اهمیت

 در گرکت. کرد وگو گفت ،«داد؟ شکست را ترامپ چگونه ایران هبرر» که پرسش این ابعاد درباره سیا سابق افسر گرشت

 و ترامپ از برتر قطعا ایران رهبر که بگویم آماری مستندات مبنای بر توانممی من» گویدمی گشاییعقده وجود با پاسخ،

 او شک، بدون» گویدمی و کندمی یاد ایخامنه اهللآیت «هوشمندانه رهبری» سال 3۸ از او. «دارد قرار او مخالف نقطه در

 از و است باهوش العادهفوق او. است طرف این به دوم جهانی جنگ از خاورمیانه رهبر ترینموفق و جدی قهرمانی

 .«است برخوردار عالی هایاستعداد و ممتاز هایمهارت

 جدی کامالً را ایران اخیر قرن چند تاریخ طول در اسالمی جمهوری سابقهبی و فزاینده اقتدار تمدنی، نبردی در دشمن -2

 از متأثر یا فهمند،نمی را اقتدار این یا ما هایرسانه و مدیران برخی متأسفانه اما. ورزدنمی دریغ ضربتی هیچ از و گرفته

 آیا اما. مدعاست این بر سندی دشمن، اخیر شبیخون. کنندمی عمل اقتدار لوازم خالف فرهنگی، و اطالعاتی ناتوی نفوذ

 ساورز جان  -3 است؟ آن از جزئی بنزینی، تدبیریبی که است میان در تریمهم چالش یا بود بنزین اصلی، مسئله واقعاً

 حال در MI6 و موساد ،CIA مثلث توسط همچنان که گفت ایپروژه از قبل، سال چند انگلیس جاسوسی سرویس رئیس

 یک حتی ایران نداد اجازه تعهدش، خالف بر و برجام از پس دوساله در انگلیس ظریف، آقای تصریح به. است پیگیری

 با روحانی آقای مذاکرات در انگلیس مذاکرات تیم عضو که - ساورز جان حال، این با. کند باز لندن در بانکی حساب

 به را ایران آینده، سال 11 ظرف ایهسته توافق» گفت CNN شبکه به 49 مهر  -بود ۰2 سال در اروپایی تروئیکای

 قرار ترنُرمال کشوری به انقالبی مبانی از انتقال مرحله در که هستیم کشوری شاهد ما. کرد خواهد تبدیل نُرمال کشوری
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 دهیم فرصت آن به تا باشیم داشته استراتژیک صبر داریم نیاز ما. دارد وجود چالش مسیر، این در ایران داخل در اما دارد

 زداییانقالب ایران، از باید برجام منظر، این از. «کند تبدیل نُرمال کشوری به را ایران و یابد توسعه آینده سال 11 -1۸ در

 . بود انگلیس تیول در که قجری و پهلوی عصر به ایران بازگشت رویای و دانهپنبه خواب کند؛ اقتدارزدایی واقع در و

 ناتوی با نظامی، و فرهنگی ناتوی با همزمان امروز» گفت کرمانشاه اداری جلسه در 46 تیر 29 اطالعات محترم وزیر -9

 در آسیا غرب و هستند منطقه در اسالمی ایران توفیقات علیه توطئه مشغول دشمنان که شرایطی در. مواجهیم اطالعاتی

 و اطالعاتی تأخر دچار نباید و است گذشته از بیشتر بسیار کشور امنیت ارتقای و حفظ اهمیت است، بازمهندسی حال

 درباره دیگری زمان چه بار،یک همان جز. بکنید اینترنت در وجوجست یک اما. است متینی بسیار سخن. «شویم منیتیا

 با کنید مقایسه را این بگیرند؟ قرار جاری خطر جریان در ما مدیران و نخبگان تا شد رسانیاطالع «اطالعاتی ناتوی»

 ناتوی از ما مدیران برخی آیا. کنندمی منتشر ایران درباره اسرائیل و لیسانگ و آمریکا اطالعاتی هایآژانس که هاییگزارش

 ماه چند همین در ما نزدند؟ شبیخون ما ملی امنیت به دشمن، شده سازیشبکه عوامل و نشدند غافل فرهنگی و اطالعاتی

 و بودیم شاهد لبنان و قعرا در «بنیانمجازی» آشوب ایجاد برای تالش قالب در را اطالعاتی ناتوی تحرکات اخیر،

 از و شده فعال ایران علیه هاستسال مشترک، عملیاتی و اطالعاتی میز. کردیم تجربه 4۰ آبان و 46 زمستان را مشابهش

 .کشدمی بیگاری طلباصالحشبه فراری نمایندگان و مدیران برخی

 این. کردمی تغذیه داخلی آلوده ارتباطات از که بود آمدنیوز کانال اطالعاتی، ناتوی به وابسته هایترمینال از یکی  -1

 تدارک به وقتی اما کردمی دولتمردان برخی از حمایت به تظاهر انتخاباتی، نامزدهای تخریب ضمن ،46 انتخابات در کانال

 عناصر زا یکی با گووگفت در 46 انتخابات از پس کانال، مدیر زم نیما. کرد آشکار را خود هویت رسید، 46 دی اغتشاش

 افزایش برای انتخابات، در حمایت آن. داشتیم تحلیل ما» کرد؛ بازگو گونهاین را خود هایمافوق تحلیل ضدانقالب،

 اروپا، و آمریکا هایوعده با کشور کردن معطل سال شش: مهم سؤال یک. «بود جوش نقطه به کشور رساندن و ناکارآمدی

 موجب روند، این اگر و باشد؟ داشته توانستمی!( جوش نقطه تدارک) راشیتناراضی و ملی اقتصاد تضعیف جز پیامدی

 آیا شده، کار و کسب فضای شدن ترسخت و ملی پول ارزش کاهش و طبقاتی، شکاف و بیکاری و تورم و رکود

 !کنند؟می جنجال FATF قالب در دشمن جدید باتالق در حرکت برای زدگان،برجام برخی که نیست برانگیزشک

 از جمعه صبح کردمی ادعا طرف این ما دولتمرد اما بود، اقدام آماده( بنزین بهانه به) اخیر شبیخون در دشمن چرا  -6

 عبداهلل بود؟ مترصد دشمن که حالی در شدند، غافلگیر مسئول نهادهای برخی چرا شده؟ خبردار بنزین شدن بندیسهمیه

 کرد ادعا که است نفری دومین اصغرزاده، کنار در( طلباناصالح گذاریسیاست شورای عضو و خاتمی مشاور) ناصری

 که نیست بار اولین این» است گفته فرافکنی ضمن اخیرا او اما. «است طلباناصالح ایاجاره رحم روحانی، دولت»

 از قبل حتی - ماهآبان همان در ما. دولت درون کارشناسی به نه کند،می توجه دولت از بیرون کارشناسی به نه روحانی

 اقدام این مخالف اطالعات وزارت اما اند،گرفته تصمیم روحانی آقای و دولت که داشتیم خبرهایی  -بنزین گرانی اعالم

 اولین برای نه کارشناسی، حوزه به توجهیبی و ناهماهنگی این... اندبوده مخالف نظر این با حتما امنیتی هایدستگاه. بوده

 توجهی خیلی کارشناسی هایحوزه به اساساً که بوده این روحانی اصلی مشکل. بود خواهد بار نآخری نه و است بار

 روحانی آقای و است دولت و نفت وزارت با آغازش نقطه بنزین قیمت افزایش تصمیم کنیم نگاه که طور هر. نداشت

 «است مسئول
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 اروپا بر مكرون رهبري هايچالش

 او اما کند، رهبری یکم و بیست قرن در را اروپا اتحادیه دارد درنظر فرانسه مهوریجرییس مکرون، امانوئل :اعتماد

 رهبران دیگر با چالش معرض در را خود صورت، این در چراکه نکند، افراط موضوع این در که شد خواهد موفق زمانی

 یابد، سامان و سر آلمان داخلی سیاسی وضعیت که است محتمل زمانی چالشی چنین .داد خواهد قرار نوظهور سیاسی

 اتحادیه درون اصلی بازیگران عمده مکرون یا بگیرند فرانسه علیه ائتالفی تشکیل به تصمیم اروپا عضو کشورهای دیگر

 را 2۸12 سال در «کارگران انتقال» مورد در محدودکننده قوانین حامیان مکرون که کرد خاطرنشان کندباید منزوی را اروپا

 کارخانه او که شودنمی آن از مانع امر این اما باشد، اروپا یکپارچگی خواهان صادقانه مکرون دشای. کردمی رهبری

 دیپلماسی تاریخی، طوربه.نکند اعالم ملی ایتالیایی، شرکت توسط آن خرید از جلوگیری برای را فرانسه سازیکشتی

 وضع و کرده خودداری مکرون با موافقت از مرکل یرهبر تحت آلمان، اما است، بوده همراه بزرگ هایزنیچانه با فرانسه

 پساامپراتوری حقارت عقده یک از مکرون فعاالنه حد از بیش دیپلماسی. دهدمی ترجیح را افزایشی تغییرات یا موجود

 روپاا اتحادیه بسیج از و شودمی اروپا سازیعادی از مانع( گراییپوتین خواه برگزیت خواه)آن عالئم که کندمی حکایت

 این با مبارزه خواهان او که دهدمی نشان مکرون لحن. است کرده جلوگیری چین و امریکا برابر در توازن ایجاد برای

  .آنهاست بیانگربازتولید او اخیر اقدامات اما است، عالئم

 جمهوري آمریكا نیستترامپ شایسته ریاست

ای تصمیم سازی عادی، باعث ایجاد هرج و مرج در سیاست هناتوانی یا عدم تمایل ترامپ در پیگیری پروتوکل فارس:

نماینده سابق کنگره هشدار داد که از نظر روانشناختی ، اخالقی   .خارجی آمریکا شده و کشور را در خطر قرار داده است

ضاح ترامپ، ما تنها این امیدواری را داریم که کنگره با استی. ترامپ برای ریاست جمهوری شایسته نیستفکری و روحی،،

ها نتیجه استیضاح هر چه باشد، دموکرات.داشته باشیم 2۸2۸وی را برکنار کرده و انتخاب میان دو نفر دیگر را در سال 

در سال « اندرو جانسون»جمهور استیضاح شده قرار دهند. اند نام ترامپ را در تاریخ در فهرست معدود روسایتوانسته

جمهور در کنار آنها قرار خواهد استیضاح شدند و نام ترامپ به عنوان سومین رئیس ۰144در سال « بیل کلینتون»و  1۰6۰

جمهوری در آمریکا تا به حال از طریق استیضاح برکنار نشده است و به احتمال قریب به با این وجود هیچ رئیس . گرفت

 .شودجمهور منتهی نمییقین، استیضاح کنونی هم به برکناری رئیس

 

 


