
      
 

 1398ماه  دی 9شنبه دو /861شماره  /ششمسال  /در سپاه  یهمعاونت سیاسی نمایندگی ولی فق
 

 همه به خدا پناه ببریم  /سیاسی تحلیل آموزش
این بود که  88ترین رخدادهای سال نشدنیترین و فراموشیکی از تلخ 

بیگانگان ازجمله مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی شروع کردند به حمایت 

نتایج انتخابات را بپذیرند و موجبات درگیری و از کسانی که حاضر نبودند 

جمهور وقت ایاالت آشوب را فراهم کردند. برای نمونه باراک اوباما رئیس

موسوی به منشأ »گفت:  8ی اجالس گروه دی در حاشیه 1388تیر  ۵متّحده در 

سوی وطنان خود تبدیل شده است که خواهان گشایش بهالهام آن دسته از هم

ی بسیاری از افراد است که در خیابانها هستند و شجاعت او نماینده غرب هستند.

 «.ای از خود نشان میدهندالعادهفوق

 ای که فراموش نخواهد شدفتنه

 بود، اما واری همراهتوان از نقاط عطف تاریخ انقالب اسالمی دانست که هرچند با وقایع تلخ و ناگرا می ۸۸تنه ف جوان:

نگ محک و سالب، ترین چالش انقترین و عمیق. این پیچیدهنسنگ را در اختیار ملت ایران نهادآموز و گراای درستجربه

تر و توان دورنمایی دقیقگذرد میسال از وقوع فتنه می ۱۰که د.اکنونعیار مناسبی برای سنجش نخبگان و خواص ایران بو

ساز از وشتع سرنوبیش این حادثه مهم و مقطحال برخی اصرار دارند که کمدوراز احساس از این رویداد داشت. بااینبه

 .سپرده و کمتر درباره آن بحث شود عمر نظام اسالمی به فراموشی

موجب مالً عکند، بلکه ها چیزی از واقعیات تاریخی کم نمیتنتغافل در مورد حقیقت آن، نه به فراموشی سپردن فتنه و

ه بروشن است که اگر نخبگان سیاسی اغماض کنند یا خود را  شود.گمراهی و غفلت شخص نخبگان و خواص می

رای به صرار برا خواهد کرد. اآمده حداکثر استفاده خوابد بلکه از فرصت پیشها نمیتنخواب بزنند، دشمن غدار نه

حاال »قالب اسالمی ، مصداقی بارز از خود را به خواب زدن است. به تعبیر زیبای رهبر معظم ان۸۸فراموشی سپردن فتنه 

هم  خوب، تکرارکنید دشمن. گویید دشمن؛ چرا هی تکرار میها حساسند روی کلمه دشمن، که چرا شما میبعضی

همه هم این کند؛ها چکار میفهمند که دشمن دارد با آنشوند، نمیوری دچار غفلت میجکنیم و باز بعضی اینمی

ن و سم شیطامتعال چقدر ا ببینید از اول تا آخر قرآن، خدایشد! شما گفتیم، چه میشود! اگر نمیگوییم و نمیمی

ها چقدر این ومده آغمبر در زمان بعثت ها و ابلیس را آورده؛ چقدر اسم فرعون و نمرود و قارون و دشمنان پیصفتشیطان

 «.در قرآن تکرار شده

 غرب آخرالزمانی کابوس

 یک گیرند،می جشن را میالدی نو سال تعطیالت روزها، این که آمریکایی و اروپایی کشورهای مردم عکسبه رسالت:

 عمق و ولط تاریخ، در ادثحو برخی. است ربوده کشورها این مسئوالن چشم از را خواب المللی،بین بزرگ رویداد

 مقامقائم ،«ارلندف مک تی کی». رویدادهاست این از یکی چین، و روسیه ایران، اخیر رزمایش که معتقدم جد به و دارند

 عمیق رانینگ افشای ضمن نیوز، فاکس خبرگزاری با وگوییگفت در رابطه این در آمریکا، ملی امنیت مشاور پیشین

 سو،این به پیش لسا ۷۵ از. است خوانده آمریکا برای بزرگ تهدیدی را آن مشترک، رزمایش ینا از آمریکایی دولتمردان

 برگزار دریایی مشترک رزمایش تنهانه حاال، و اندنبوده امنیتی و سیاسی روابط از سطح این در گاههیچ چین و روسیه

 .ماجراست سوم پای اسالمی، ایران بلکه اند،کرده

https://www.javanonline.ir/fa/news/983788/%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87%C2%AD%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%E2%80%8C
https://www.javanonline.ir/fa/news/983788/%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87%C2%AD%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%E2%80%8C
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 چین، معیتیج و اقتصادی موقعیت ترکیب شود،می شنیده بلندتر هرروز ناتو، پیمان فروپاشی هزمزم که روزهایی در

 ایرانی. است شدهبدیلت غرب برای کابوسی به ایران، ژئوپلتیک برتری و ایمنطقه اقتدار و روسیه امنیتی و نظامی توانمندی

 سرنگون را کاآمری متجاوز پهپاد کند، خم سر و بیاید کوتاه خود حقوق از حداکثری، فشار سیاست تحت بود قرار که

 هایدولت ردمی،م پشتوانه با منطقه، در متحدانش انگارد،می هیچ به را انگلیس دریایی نیروی استیالی هاقرن کند،می

 و کندیم برگزار نظامی مشترک رزمایش امنیت، شورای دائم عضو دو با حاال و کشندمی زبونی به را عرب مرتجع

 اندیشه و فکر نفوذ و راهبردی عمق ها،این همه از ترمهم .است دادهرخ ماه ۶ از کمتر در اتفاقات این همه کهاین تربجال

 عمق از ما، همچون مرورزمانبه که مردمی کشورهاست، سایر و ما منطقه کشورهای مردم در انقالبی اسالم و مقاومت

 در لمامس باشد، داشته همراه به هم هاییسختی اگر مقاومت، کهآن اول شوند،می معتقد حقیقت دو به وجودشان

 جهانی التتعام از جدیدی مدل کارآمدی اثبات دوم، و نیست بیشتر تسلیم از اشهزینه و است بخشنجات مدتطوالنی

 .است بناشده ساالریمردم و انقالبی اسالم پایه بر که است المللیبین رویکرد و

 شکست و پیروزی نور هایبارقه اولین رسد،می اوج به دشمن فشار که ایلحظه در که شدهاثبات بارها هم ازاینپیش

  .شودمی پدیدار دشمن

 آیدبرمیشکن و کار کارستان که از او جبهه مردمی خط

تا  دان آورده بودندسال قبل در حالی که تمام توان خود را به مدت هشت ماه به می ۱۰دشمنان تاریخی ایران،  کیهان:

لیس و ریکا و انگوز آماهلل نهم دی سیلی خوردند. آن رافکار عمومی را مقابل نظام و انقالب قرار دهند، از مردم در یوم

اند ولو دهشجبور مر عمومی را به ملت ایران باختند. پس از آن حماسه شگفت، دشمنان اسرائیل و جبهه نفاق، جنگ افکا

م ها باید محترملت ها در منطقه دم بزنند. این حقیقت را کهرا محترم بشمارند و از حقوق ملت« مردم»در ظاهر، عنوان 

ع، دم از ی مرتجهای غربی و عربرسانه همین کهشمرده شوند، انقالب و جمهوری اسالمی به دشمنان منطقه تحمیل کرد. 

از  ، هیچ حرفیمیان زنند، محصول نفوذ انقالب اسالمی است. و البته که در اینمطالبات مردم عراق و لبنان و ایران می

 .زنندحقوق مردم تحت ستم فلسطین و عربستان و بحرین و یمن نمی

 آمد.ات غرب نمیمقام ایران و عراق و سوریه و لبنان بر زبان یقینا اگر انقالب اسالمی نبود، امروز نامی از حقوق ملت

ا دارد. رتر ربافکنی دشمن در منطقه توجه داشت که جبهه جمهوری اسالمی، دست بنابراین باید در همین شرایط آشوب

یت برای واول روز است. تکلیفِ بسیج مردم، یکتداوم و تعمیق این دستاورد تمدنی انقالب، نیازمند مجاهدت شبانه

 سازی است. پیشرفت و تمدن

هاست که به دولت و مجلس و شوراهای شهر جهت در جمهوری اسالمی، رای و اراده مردم حاکم است و همین انتخاب

اند، کامال بارز است. جمهوری که ظرف چهار دهه گذشته سر کار آمدهدهد. به عنوان مثال، تنوع و تفاوت هفت رئیسمی

نژاد و ای تا هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، محمود احمدیاهلل خامنهصدر، شهید رجایی و آیتاز ابوالحسن بنی 

به همین ترتیب است نمایندگان  اند و حال آنکه تفاوت آنها کامال روشن است.حسن روحانی، با رای مردم انتخاب شده

اران کارآمد و پاکدست یا ناکارآمد و خائن به مجلس و اعضای شورای شهر، که به عنوان منتخب مردم، وزیران و شهرد

ترین راه غلبه بر این ترین و موثرهزینهگمارند. بله حتما گالیه و نارضایتی از برخی عملکردها هست اما کمامانت را می

بعدی است. های ها و تهدیداندوزی از گذشته است و نه انفعال که مقدمه گرفتاریسوءعملکردها، تغییر منتخبان با تجربه

http://kayhan.ir/fa/news/178593/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%E2%80%8C%D8%B4%DA%A9%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2
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اند که به امانت اعتماد آنها خیانت باید معلوم شود بیش از همه، کسانی سرمایه اعتماد و امید عمومی را هدف گرفته

 .کردند، دست دشمن را برای آسیب زدن گشودند و سپس، چاره رفع مشکالت را در باج دادن به دشمن دانستند

اید. کنند، دیدهگو میوبا هم گفت ۸۸احتماال ویدئویی را که در آن سه عضو حزب منحله مشارکت درباره انتخابات 

دونم که در برای بنده که تجربه انتخابات رو دارم، می»گوید زاده میتاجزاده در این ویدئو به صفایی فراهانی و رمضان

 ۱3میلیون و  2۵عقب جلو بشه ولی ما انتخابات رو باختیم. حاال به جای انتخابات تقلب نشده، ممکنه یکی دو میلیون 

مشابه همین اعتراف به دروغ بودن ادعای تقلب را خاتمی چندین بار در  «.میلیون مثال 24میلیون و  ۱4میلیون، شده باشد 

محض است اما با این تر بود که ادعای تقلب، دروغ محافل خصوصی بازگو کرده است. برای این طیف از روز روشن

طلبی و گروهی به ای از سر جاهوجود، در فریب افکار عمومی کم نگذاشتند و کشور را تا لبه پرتگاه پیش بردند؛ عده

 .نیابت از آمریکا و انگلیس و اسرائیل

 دریایی امنیت کمربند

 با که ستا چین و روسیه ایران، اسالمی جمهوری دریایی مشترک رزمایش نام دریایی امنیت کمربند سیاست روز:

 دیروز از روز چهار مدت به عمان دریای و هند اقیانوس شمال هایآب در کشور سه دریایی نیروی هایناوگان حضور

 قرار انیجه توجه کانون حد این تا چرا و چیست رزمایش این اهمیت که است مطرح سوال این حال .است شده آغاز

 از مناسبات هتوسع در کشورها. برد نام دفاعی دیپلماسی عنوان با توان می را رزمایش این آنکه نخست است؟ گرفته

 و امنیتی هایحوزه آنکه حال است شده معروف اقتصادی و سیاسی قالب در بعضا که گیرندمی بهره متعددی ابزارهای

 این. باشد هداشت شورهاک سیاسی و اقتصادی مناسبات توسعه بر بسیاری تاثیر تواندمی که است مهم ایمولفه دفاعی

 نیز اخیر هایماه رد چنانکه هستند مناسبات جانبه همه توسعه دنبال به کشور سه سو یک از که دارد را پیام این رزمایش

 کل ستاد ئیسر باقری سرلشگر سفر که شده برگزار آنها نظامی ارشد مقامات میان متعددی نظامی مشترک هایکمیسیون

  .است همگرایی این از نمودی روسیه و چین به مسلح نیروهای

 از گیریبهره با توانمی که دارد دیگر کشورهای برای را پیام این دفاعی همگرایی و هارزمایش این دیگر سوی از

 آنکه فاعید دیپلماسی در مهم نکته. برداشت گام منطقه چالشهای حل برای تقابلی رویکرد بدون تعاملی ابزارهای

 دیپلماسی دارند، سیدپیلما به سیاسی و اقتصادی نگاه صرفا و نامندمی آور هزینه را روابط این که اادعاه برخی برخالف

 ایمنطقه امنیت رد کشور یک جایگاه و اقتدار که چرا است خارجی فشارهای و هاتحریم با مقابله در مهم ایمولفه دفاعی

 . هاستریمتح ناکارآمدسازی و آن با جهانی همگرایی در مهم ایمولفه

 ثبات و امنیت به توانمی ایمنطقه همگرایی با که است منطقه کشورهای برای دوستی پیام رزمایش این نوعی به آنکه دوم

 دومین زبانمی ایران اسالمی جمهوری اخیرا که شود می برگزار حالی در رزمایش این آنکه سوم. یافت دست پایدار

 دو این. ستا بوده افغانستان بحران حل محوریت با همسایه کشورهای امنیتی مقامات حضور با ایمنطقه امنیت نشست

 و هاظرفیت به سراسری اعتماد و هاحوزه این در ایران جایگاه و اهمیت بیانگر دفاعی و امنیتی حوزه در مهم رخداد

 ایران، وایانز دعایا بودن واهی سازی آشکارتر ضمن که است نظامی و امنیتی حوزه در اسالمی جمهوری عملکردهای

 . است هراسی ایران پروژه برای دیگر شکستی
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 کشورهایی و اآمریک توسط نیز روسیه و چین ایران، کنونی رزمایش مشابه رزمایش که است مطرح مهم سوال این چهارم

 منطقه نیتام در تاثیری رزمایش این لذا شودمی برگزار فارس خلیج حوزه عربی کشورهای با فرانسه و انگلیس همچون

 کشورهای با آمریکا هایرزمایش که است ضروری امر این به توجه مسئله این به پاسخ در. است عادی امری و ندارد

 تحریکی اصل در و شودنمی برگزار رزمایشی عمال و است آمریکایی تبلیغاتی مانور و عربی کرد هزینه قالب در عربی

 اساس بر روسیه و چین ایران، رزمایش .است هراسی ایران محوریت با البته و عربی کشورهای کردن سرکیسه برای

 تالشی آور یامپ که است المللی بین روز استاندارهای با مطابق و شودبرگزارمی کشورها این دریایی توان و هاظرفیت

 . است منطقه امنیت برای واحد

 تدبیر انتظار در عراق

 مادرش و سنی پدرش ولی باشد شیعه که است وزیرنخست یک تعیین عراق، برای حلراه بهترین» جمهوری اسالمی:

 باشد کرده تحصیل نعربستا در باشد، ایران متولد باشد، کرده ازدواج کرد دختر یک با باید وزیرنخست این. باشد مسیحی

 و نوشته را متن ینا کسی چه اینکه «.بخواند نماز روزها و بخورد مشروب هاشب ضمناً و باشد آمریکائی تابعیت دارای و

 مجازی فضای هب چگونه و بودند گرفته دست به بغداد هایخیابان در شعاری هاینوشته پارچه قالب در را آن کسانی چه

 جدی را آن سیک و شد تلقی طنز یک مثابه به نوشته این روزها آن در که اینست است مهم آنچه. نیست مهم یافت، راه

 فردی الح،ص برهم جمهور،رئیس شد قرار و داد استعفا عراق وزیرنخست عبدالمهدی عادل و گذشت کمی زمان. نگرفت

 خود بلکه نرسیده نتیجه به هنوز تنهانه و کشیده طول امروز تا ماجرا این. کند معرفی مجلس به وزیرنخست عنوانبه را

 در که ابیاحز. است کرده پیدا یبیشتر پیچیدگی و شده شدیدتر عراق در اختالفات و داده استعفا هم جمهوررئیس

 حاضر و دانندمی خود حق را وزیرنخست تعیین و اکثریت دارای را خود هرکدام هستند کرسی صاحب عراق مجلس

 متن که تاس وضعیتی چنین در درست .شود حل دولت بالتکلیفی مشکل تا بیایند کوتاه خود هایخواسته از نیستند

 .هاستواقعیت بعضی دادن نشان درحال و شده خارج طنز حالت از عراق وزیرنخست تعیین به مربوط

. است احزاب هایخواهیزیاده و مذهبی هایدیدگاه تفاوت گرائی،طایفه اختالفات اول درجه در عراق، مشکل حل مانع

 این مشکالت رارتماس در تاثیرگذار عوامل از باید نیز را عراق داخلی امور در دیگر کشورهای هایدخالت ،بعد درجه در

 دالرهای و تردهگس سیاسی و نظامی حضور با ترتیب به عربستان و آمریکا و نیست اندازه یک به هادخالت. دانست کشور

  .کنند پا و دست ودخ اهداف پیشبرد برای عراق اجتماعی هایالیه و حکومتی ارکان در زیادی نفوذ اندتوانسته کالن نفتی

 


