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 اهللایام فراموشی اثر  / سیاسی تحلیل آموزش
 هادل استحکام و آرامش موجب الهی آیات یمثابه به توانندمی آنکه ضمن اهللایام

 بدترین از دل قساوت. بگیرند قرار هم هادل قساوت مایه توانندمی بگیرند، قرار

 روی به دل قساوت درب شدن باز. است انسانی جامعه یا انسان یک هایحالت

 به ورود خالصه و هاجهالت ها،ستمگری ها،ایمانیبی برای بابی فتح یعنی ها،انسان

 در را خود اثر هستند، الهی آیات مثابه به که ایامی گرفتن نادیده و اعتناییبی. ظلمات

 .دهدمی نشان دل قساوت

 می کند محدود را آمریکا عملیات و هاپایگاه آینده ی ایرانهاموشک

 که بروکینگزنوشت اندیشکده وبسایتدر  یک و بیست قرن اطالعات و امنیت آمریکایی اندیشکده ارشد ضوع :تسنیم

 در آمریکا ایگاهپ به آن متعاقب موشکی حمله و سلیمانی قاسم ژنرال علیه بغداد در پهپادی حمله از بعد آمریکا و ایران

 این و بود پیشتر که بازگردد روالی به است بعید آمریکا و ایران رابطه حال این با. کردند اجتناب بیشتر درگیری از عراق

 آینده تواندمی امر این و اندشده تردقیق ایران هایموشک .دارد ایمنطقه بلندمدت ثبات برای مهمی پیامدهای بحران

 هایموشک از شده منتشر هایارزیابی از بسیاری موشکی حمله این از پیش تا.سازد محدود را یکاآمر عملیات و پایگاه

 نشان ایران موشکباران از ایماهواره تصاویر اما .هستند دقیق حدودی تا هاموشک این که بود استوار فرض این بر ایران

 بیشتر کنند برخورد نظر مورد اهداف به هاموشک این که ینا احتمال. است بوده اشتباه احتماال هاارزیابی این که دهندمی

 آنجا در تجهیزات که داد قرار هدف را مناطقی ایران که باشد این نتیجه در امر این است ممکن.است آنها خطای احتمال از

 .است نبوده اولیه هشدار آژیر مسئله یا شانس بخاطر صرفاً امر این و بود پرسنل از بیشتر

 این و دارد را بالستیک بردکوتاه زننقطه هایموشک کارگیری به قابلیت اکنون ایران که است این دهنده نشان حمله این

 .است رفته باال دقت با هایموشک سمت به که است جهانی روند از بخشی

 هاییپایگاه بودینا برای زن نقطه متعارف هایموشک از تواندمی ایران آتی، درگیری در: کندمی تصریح اندیشکده این

 تدارکات یا و اعزام برای آنجا از آمریکا که را بنادری یا شوندمی استفاده آمریکایی هایجنگنده توسط که کند استفاده

 هاموشک این با مقابله در نظامی عملیات عادی روند حفظ حال، هر در. کند ویران گیرد،می بهره خود نظامی نیروهای

 به را عملیات دارد احتمال همچنین آمریکا.است غیرممکن که بگوییم نخواهیم اگر البته بود خواهد دشوار بسیار

 پذیر آسیب خودشان پیکرغول هایکشتی این حال هر به. کنندمی عملیات هواپیمابر ناوهای از که کند منتقل هواپیماهایی

 برد که کند استفاده هاییپایگاه از که ودب خواهد مجبور آمریکا نهایت در و نیست زیاد تعدادشان که این ضمن هستند

 و است مجدد سوختگیری و اهداف به رسیدن برای طوالنی پرواز مستلزم نیز امر این و رسدنمی آنها به ایران هایموشک

 .بیشتر هواپیماهای به نیاز و بیشتر هزینه یعنی اینها همه
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 التماسی دیپلماسی برای پردازیتئوری

 سردار ترور در هاامریکایی المللیبین عرف برخالف و غیرقانونی رفتار به ابتدا ییگفتگو یک در زادهنقیب احمد :جوان

 سردار که دانیممی. یابدمی جریان هاواقعیت و شرایط به نظر با دیپلماسی معتقدم: »گفته ادامه در اما کرده، اشاره سلیمانی

 با هاامریکایی ضدیت و بود خاورمیانه منطقه در کشور این سربازان و امریکا منافع راه سر بر مانعی منطقه در سلیمانی

 کاهش زمان گذشت با و هاییزمینه آمدن پدید با داشت انتظار توانمی نهایت در اما ندارد، تعجب جای ایچهره چنین

 و ملی منافع که جایی. باشد میدائ تواندنمی اما عمیق، هرچند الملل،بین روابط در کشور دو میان بحران. بیفتد اتفاق تنش

 کاهش هایراه همیشه برای نباید من عقیده به. دارد وجود هاسیاست برخی در تغییر امکان کند، ایجاب کشور یک کالن

 دهه چهار طی اسالمی انقالب و ملت با امریکا هایدشمنی به اشاره بدون البته زادهنقیب «کرد فرض مسدود را تنش

 بپوشاند «منطقه در امریکا منافع» مانند دیپلماتیک الفاظ از زرورقی در را «امریکا هایدشمنی» که است کرده تالش گذشته،

 .دهد جلوه منطقی مخاطب برای را منطقه در امریکا حضور صحنه از خود تحلیل تا

 به اشاره اینکه نبدو کرده تجویز هاتنش کاهش برای را «ایمنطقه هایبرجام» تلویحاً طلباصالح سیاسی فعال این

 تعهدات گامبهگام کاهش بر مبنی ایهسته پرونده در ایران سیاست: »بکند برجام در اروپایی هایطرف هایبدعهدی

 هایکشور شد، برجام فنی حوزه در تعهدات همه گذاشتن کنار و پنجم گام برداشتن به منجر نهایت در که برجامی

 جمهوری رفتار در را «هراس و نگرانی» این از رفت برون راه سپس او ...«است کرده هراس و نگرانی دچار را اروپایی

 واسطی حد به اروپایی، هایکشور تالش با که دارد وجود امکان این هنوز کنممی فکر: »کندمی وجوجست ایران اسالمی

 اقتصادی وضعیت گاهی حال هر به. شود گرفته نظر در دیگر شرایط هم و دهد ادامه خود سازیغنی به ایران هم که رسید

 هابار هاآن پیمانهم هایطرف و هاامریکایی که است سیاستی همان درست این.«دهدمی نشان هاگیریتصمیم در را خود

 دیگر هایامتیاز دادن به وادار را ایران اسالمی جمهوری اقتصادی هایفشار تشدید طریق از باید که اندکرده تأکید

 هایطرف با دولت فشرده وگویگفت سال دو حاصل برجام که است حالی در دیپلماسی به دعوت .کنیم( متسلی بخوانید)

 ایهزینه خود اقدام این برای آنکه بی شد، مغزی مرگ دچار آن از امریکا یکجانبه خروج با نهایت در که بود غربی

 از ناشی و منفعالنه اظهارنظری در سلیمانی، سردار شهادت از پس هم مجلس طلباصالح نماینده یک ترپیش.بپردازد

 !«است امریکا و ایران بین مذاکره و داریخویشتن من، پیشنهاد: »بود گفته زبونی

 خاورمیانه برای آمریکا جدید راهکار سرزمینی، تقسیم
 برای آمریکا در سیهرو خارجه وزیر الوروف سرگئی هایتالش آنکه از بعد کارشناسان، از برخی اعتقاد به اعتماد آنالین:

 از بیش مسکو کرد، پیدا بیشتری افزایش سوریه بر آمریکا اقتصادی فشارهای و خورد شکست «قیصر قانون» کردن متوقف

 محور حداکثری تصمیم مقابل در متحده ایاالت امروز.کندمی نگرانی ابراز سوریه در اوضاع آینده به نسبت گذشته

 متمرکز منطقه نژادی و قومی اختالفات نقاط بر را خود حداکثری فشار منطقه، از کاآمری ارتش کردن خارج برای مقاومت

 از چه ،(گفته سخن آن از صراحت به بارها ترامپ که گونهآن) نفتی منابع کنار در مستمر حضور هدف تحقق و کرده

 .کرد خواهدن تفاوتی برایش مذکور، کشورهای تقسیم طریق از چه باشد حاکم هایدولت بر سلطه طریق

 در بیگانگان با مقابله برای را خود خاص ابزارهای و نشینندنمی ساکت رفتار این مقابل در نیز منطقه هایملت گرچه

 دارند. اختیار
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 !تقلبی هایفرمول

 تمام شده، میدان وارد توان و ظرفیت «تمام» با اینکه وجود با دشمن چرا گیرند؟نمی نتیجه وطنی هایلیبرال چرا :کیهان

 اتفاقی چه خورد؟می بسته در به رسد،می که ایران به گذاشته، پا زیر را است آن واضع بعضا، که قوانینی و انسانی اصول

 حماسه همچنان مردم عمومی، افکار بمباران بدعملی، و عملیبی تحریم، اقتصادی، فشار همه این وجود با که افتدمی

 شود؟نمی ملت این و کشور این حریف دشمن چرا...کالم یک در و آفرینند؟می

 تاریخ نظریه» طبق دو، این که چرا نبود مارکس نظر مورد کمونیستی رژیم استالین، و لنین شورویِ گویندمی -1:بخوانید

 . «پریدند» کمونیسم مرحله به بورژوازی مرحله روی از و نکردند اقدام «مارکس

( سیاسی یا اقتصادی) توسعه یعنی خود «آلایده» هدف به رسیدن برای نیز داریسرمایه نظام هواداران و هالیبرال

 سیاستمدار و اقتصاددان ،«روستو ویتمن والت» به است مربوط هافرمول این ترینمهم از یکی. اندکرده تهیه را هاییفرمول

 نظر از رشد مراحل! اندگرفته لهاما هم او از ایران در هالیبرال از بخشی شود،می گفته که( 3002-1111) آمریکایی مشهور

 ماقبل شرایط -3 سنتی جامعه -1: شود طی ترتیب به «باید» مراحل این شده تاکید و عنوان شکل این به هم «رستو»

 مرحله -5 کمال سوی به خیز و میل -4اقتصادی جهش -2. اندشده محقق ضروری شروط آن در که اقتصادی جهش

 جهش ماقبل مراحل وارد خواهیممی و هستیم «سنتی جامعه» یعنی اول مرحله در بگیریم فرض.انبوه مصرف باالی سطح

 درست را شروط این آیا کدامند؟ «باشند شده محقق باید» آمده 3 مرحله در که «ضروری شروط. »شویم اقتصادی

 اولیم، مرحله در هنوز و گیرد،نمی صورت اقتصادی جهش اگر نظریه، این چارچوب در اند؟کرده مهیا و داده تشخیص

 صرفا نکته، این. )نیست خبری اقتصادی جهش از نشده مهیا شروط این تا و باشد مرحله همین در ایراد بایستمی طبیعتا

 فضای در مسئله، بهتر توضیح برای خواهیممی. نیست فوق هاینظریه تایید معنای به لزوما و است تئوریک بحث یک

 در غرب در هالیبرال اگر.( باشیم کرده سیاسی جریان این گذشته سال 7 عملکرد بر نقدی و سیر، وطنی هایلیبرال فکری

 وطنی هایلیبرال فرمول و کتاب و حساب. دارند که است فرمولی و کتاب و حساب طبق اند،گرفته هایینتیجه اقتصاد

 موضع از مذاکره اند؟کرده طی را مراحل آن از یککدام! کنید نگاه «روستو» ایمرحله 5 فرمول به دوباره است؟ کدام

 نیستند هم «لیبرال» قماش، این بگوییم، خواهیممی فرمول؟ شد قدرت هایمولفه به زدن حراج چوب برای هم آن ضعف

 !اول سؤال پاسخ این. دانیمنمی هم ما هستند، چه اینکه .آورندمی در را هالیبرال ادای صرفا و

 سالی چند دشمن. گردیم بر عقب به کمی سؤال این پاسخ یافتن برای گیرد؟نمی نتیجه چرا خارجی «دشمن» اینکه، اما -3

. کندمی عنوان «براندازی» و «حاکمیت علیه مردم شوراندن» را ایران علیه شدید هایتحریم اعمال از هدف صراحتا است

 است مدتیمی جمعی رفتار نظریه» حوزه در که آمریکایی مشهور شناسجامعه ،«اسملسر ژوسف نیل» .گیرندنمی نتیجه اما

 اول! کند تحمیل مردم بر زور به و «مصنوعی» شکل به را «اسملسر» فرمولآمریکا می خواهد  کند،می زیادی تالش دشمن

 گرسنگی مردم به» پمپئو قول به و کند ایجاد( ساختاری زمینه)اقتصادی مشکل تا دزددمی را ملتی اموال و کندمی تحریم

 فشارهای غاییِ هدفِ کند،می تصریح نیز رسمی هایتریبون در است، جالب! زورکی و مصنوعی بحران ایجاد یعنی. «دهد

! است جهان منطقه ترینامن نا وسط در کشور یک قدرت هایمولفه گرفتن جهت آنها به دادن گرسنگی و مردم اقتصادی،

 !بشورند؟ خود تحاکمی علیه باید چرا مردم است، دشمن فشارها عامل اگر
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 دریابیم را ترمهم پدافندهای

. رساندمی حداقل به را آن تأثیر حداقل یا و کرده خنثی را دشمن آفند که گویندمی اقداماتی مجموعه به پدافند، :رسالت

 هایهحوز در دشمن سنگین هجوم برابر در پدافند متولی افراد یا هادستگاه کدام حاضر، حال در که است این سؤال حال

 مجموعه اوقات، از بسیاری در کهآن بدتر. کندنمی عمل موارد از بسیاری در پدافند این چرا و هستند اجتماعی و فرهنگی

 به پدافند شلیک اینجا بود، سهوی که اوکراینی هواپیمای به پدافند شلیک عکسبه و کندمی شلیک خودی به پدافندی،

 .گیردمی صورت عمدا خودی، نیروهای

 پدیده با قدراین چرا و باشند متصور قبولی قابل آینده خود برای ایران در نباید ما، جوانان برخی چرا. متعددند هاونهنم

 حرفشان کشور، رسمی هایتریبون از یکهیچ زبان از که کنند حس نباید جوانان چرا هستیم؟ رو روبه نخبگان مهاجرت

 دنیا معتبر هایدانشگاه از بسیاری سرآمد آموزشی، و علمی هایحوزه در نکهباوجودآ ما، دانشگاهیان چرا شود،نمی گفته

 در را تحصیلش دوران تمام که جوانی چرا دارند، ملموس تفاوت ایران جامعه با اجتماعی و فرهنگی هایحوزه در هستند،

 مردم از غیر جوامعی به را نفعش رسد،می دهی ثمر مرحله به وقتی گذرانده، رایگان صورتبه برتر هایدانشگاه و مدارس

 شیفته جوانان، این اغلب آنکهحال ؟اندشدهتربیت سیستم ضد کامال سیستم، این هایخروجی گاهی حتی و رساندمی خود

 و بزنند حرف بتوانند باید دارند، کشورشان بر حاکم فضای با مخالفتی یا مشکل که هاییآن حتی و هستند کشورشان

 قرار که حال رسدمی نظر به. کنند پر را کشورشان اعتالی پازل از ایگوشه سازنده، وگوییگفت و ملتعا در و بشنوند

 و اولویت همان با باید باشند، داشته را هاآن اصالح و نظامی پدافند هایسامانه در بازنگری متولی، هایمجموعه است

 .قرارگیرد دبازنگریمور کشور فرهنگی و اجتماعی پدافند هایسامانه بیشتر، بلکه
 

 

 


