
      
 

 1398ماه  مهر 10 شنبهچهار /825شماره  /ششمسال  /در سپاه  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه
 

 (2) )ع( حسین ملت  /سیاسی تحلیل آموزش

 کار به آغاز النبیمدینه در پیامبر سازیانسان یکارخانه آنکه از بعد قرن 1۴ 

 فردی رهبری به و ایران، نام به کشوری در جهان، از دیگر ایگوشه در کرد،

 هاینظریه یهمه بطالن که رسید ثمر به «دین نام به انقالبی» پیامبرگونه،

 «دین» نام به ایمقوله بود این بر تصور که ایزمانه در. بود معاصر سیاسی

 تعبیر به ایران، اسالمی انقالب ندارد، جامعه در فرهنگی بازتولید توانایی

 ،«دین» عنصر کماکان، که داد نشان و شد «روحبی جهان یک روح» فوکو

 در عظیم، یکارخانه این چنانهم و است هاانسان محرک عامل ترینمهم

 .است سازیانسان حال

 یمن مقاومت اعجاب و اعجاز

 بود نشده خارج سعودی نفتی مهم بسیار تأسیسات دو به یمن مقاومت پهپادهای حمله سنگین شوک از دنیا هنوز کیهان:

 به «اهلل من رنص» رمز و عنوان تحت عملیات سلسله یک اول بخش یمن مقاومت دادند؛ خبر دیگری شگفتی از هایمنی که

 600 ادامه در و 503 آن طی که بود اهلل من نصر عملیات سلسله اول مرحله «حیدر ابوعبداهلل شهید» عملیات. گذاشت اجرا

 استان مرکز متریکیلو پنج به و درآورد یمن مقاومت تصرف به را نجران پهناور استان در سعودی خاک از مربع کیلومتر

 رداد» رلشکرس عالی فرماندهی به «فاروق لواء» و «وحده لواء» ،«توحید لواء» عناوین تحت سعودی تیپ سه. رساند

 از و است شده اقعو «کتا» فرمانداری که نجران جنوب از کمی یمن انصاراهلل. کردندمی محافظت منطقه این از «الهاشمی

 که منطقه نای از الهاشمی رداد فرمان تحت نیروهای. نشیندمی عقب داشته، قرار یمن مقاومت تصرف در پیش هامدت

 زمان این در شوندمی گسیل استان جنوب به و شمرده مغتنم را فرصت ندارد، رزم آمادگی انصاراهلل بودند، کرده گمان

 به را تیپ هس این عمالً و زده عملیات به دست منطقه این شرق شمال و غرب شمال در عملیاتی خط دو در انصاراهلل

 به یابدمی یطرهس نیروها این بر سرعت به زمینی عملیات و پهپادی موشکی، یگان سه با و آوردمی در خود کامل محاصره

 به نفر 3000 حدود استعداد به گردان چهار نتیجه در .شوندمی متالشی تیپ سه هر اولیه ساعات همان در که ایگونه

 مزدور نیروهای ،دیگر گردان دو و هستند سعودی ارتش داردرجه و افسر نیروهای آنان از گردان یک که آینددرمی اسارت

 و هاکشته تعداد. ندبود درآمده سعودی ارتش استخدام به کم بهای با که اندبوده هادی منصور به وابسته غیریمنی و یمنی

 تانک ندینچ و تویوتا خودروی 250 شامل بسیاری تجهیزات و بوده نفر 500 کمدست عملیات از مرحله این هایزخمی

 . آیدمی در نیروها این تصرف به آبرامز پیشرفته

 ابعاد در که است حالی در این و رسیده نسبی توازن به افزارجنگ در یمن مقاومت. است کرده تغییر یمن جنگ قواعد

 اهلل، من نصر عملیات سوم و دوم اول، مرحله جریان در رزم نوع سه ترکیب. دارد برتر دست ـ رزمنده ـ انسانی نیروی

 هایمنی وقتی. است کرده پیدا احاطه رزم بزرگ هایمیدان مدیریت و جنگ فنون به کامل طوربه یمن مقاومت داد نشان

 ماه چندین توانندمی و رسانندمی نتیجه به هوایی حمله 300 حدود زیر در و دشمن خاک در را بزرگ عملیات چنین یک

 به اهلل، من نصر عملیات هفته چند در که نمایند محافظت ایگونه به خود نیروهای از و نمایند پنهان را خود عملیاتی نیات

 خود از بیش تواندمی این و رسدمی اثبات به آنان عملیاتی برتری و عملیاتی سطح ندهند، شهید دست هایانگشت تعداد
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 بعد از یمن تمقاوم این که بداند باید سعودی. باشد انگیزرعب هاآمریکایی و هاسعودی برای بقیق و نجران هایعملیات

 . کرد آغاز 94 فروردین ششم در را او علیه جنگ که است روزی از ترتوانمند بسیار تسلیحات و اراده انسانی، نیروی

 تاریخی سازیشبیه یک هایحکمت

 امروز هاینیدشم شرایط ویژه تعبیری در خبرگان مجلس اعضای با اخیر دیدار در اسالمی انقالب عالی رهبر فارس:

 فکری دستگاه رد واژگان کارگیری به همواره که دهدمی نشان تجربه .نمودند تشبیه احزاب جنگ به را استکبار دنیای

 با نآ نسبت و احزاب جنگ شرایط بررسی به مجال این در گیرد می صورت اندیشی ژرف و حکمت با توأم ایشان

 :پردازیممی مقاومت جبهه کنونی شرایط

 علیه مشرکین قبائل همه همپیمانی و اتحاد شد انجام یهود تحریک با که احزاب جنگ های ویژگی مهمترین از یکی -۱

 ها تحریم مه است مشهود الملل بین صهیونیسم نقش هم است، مشاهده قابل وضوح به نیز امروز که چیزی ،بود اسالم

 .اروپا و امریکا بودن هم پشت به پشت هم و حداکثری و فراگیر

 است، ثیرک دشمن با آراییصف در مقاومت خواندن بیهوده و مومنین ایمان تضعیف در مدینه درون منافقین نقش -2

 .خواند می دشمن شرایط پذیرش و مقاومت عدم به را ما داخل در غرب مرعوب جریانی نیز امروز

 داشت وا صالاستی به را مشرکین مغرور سپاه که بود مدینه شهر شمالی قسمت در خندق حفر اثربخش و مهم تدبیر -3

 و ایستاد دشمن سپاه کثرت برابر در توان می الهی رهبری بر تکیه و تدبیر با که داد نشان آنروز، برای دفاعی سالح این

 در دستی پیش از را دشمن که ساخته فراهم امکاناتی ذاتی ایمان بر تکیه با اسالمی انقالب نیز امروز ساخت، ناامید را آنها

 .است ساخته ناامید تهاجم

 که السالم علیه امیرالمومنین حضرت حق، جبهه رقیب بی سردار شأن در ص اکرم رسول حضرت معروف جمله -4

 حضرت ساز سرنوشت نبرد این در اگر. گردید صادر جنگ این در رفت، کفر همه جنگ به اسالم همه امروز: فرمودند

 که نیست وممعل بخورد شکست مقاومت جبهه نکرده خدای نیز امروز اگر چنانکه بود، تمام اسالم کار خوردمی شکست

 .نمود خواهد پیدا سربرافراشتن توان اسالم دوباره زمانی چه

 مدت این در دنمای محاصره را مدینه شهر ماه یک قریب توانست دشمن سپاه آنها خوانی رجز و دشمن سپاه انبوه  -5

 منطقه به خوانی جزر و غرور با ابتدا مشترکین که بود شرایط این در و کردند مقاومت داخلی توان بر تکیه با مسلمانان

 کشته و مغلوب رآنهاپرچمدا افتاد،بعد اختالف آنها بین بعد شدند، خسته ابتدا نشستند، عقب مرحله به مرحله ولی آمدند

 و داد جواب قاومتم فرمول دیگر بار جنگ این در کردند فرار و شدند کوبیده هم در  غیبی امدادهای با بعد مرحله و شد

 .داشت خواهد دنبال به را پیروزی قطعاً باشد استقامت با همراه ایمان اگر که داد نشان

 هرگز دیگر مشرکین آن از بعد و بود مدینه سمت به مشترکین تهاجمی لشکرکشی مرحله آخرین احزاب جنگ -6

 سال سه که طوری به افتاد پیامبر دست به عمل ابتکار و افتادند انفعال به و کنند بسیج اسالم علیه را خود اتحاد نتوانستند

 با آن سازی شبیه و احزاب جنگ بشارت مهمترین شاید این و آورد در خود تصرف به را مکه قدرت اوج در حضرت بعد

 دسترس از همیشه برای کند مقاومت را دیگری کوتاه مدت بتواند مقاومت جبهه و اسالمی انقالب اگر. باشد امروز شرایط

 علیه که ندارد چیزی دیگر دشمن چراکه .کرد خواهند نابود را دشمن اقتدار و هیبت همیشه برای و شود می دور دشمن

. گرفتند تمسخر به آنرا هم ها غربی خود که اسالمی انقالب علیه آمریکا اعالمی های تحریم آخرین مثالً. بندد کار به آن
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 نشان را خود کارآیی عدم تا دارد هم این که بود اقتصادی تحریم ابزار اسالمی انقالب با هاآمریکایی مقابله ابزار تنها

 و را روشن آینده بارها آقا حضرت که اینجاست .نداشتند اسالمی انقالب بر غلبه برای راهی هیچ این جز به و دهدمی

 .است نزدیک سحر صبر اندکی که داد مژده یاران به توان می. بینند می را استکبار دنیای بر غلبه

 فریدون عصر پایان

 بانک برای و شوندمی جمع بانک بزرگ بدهکاران اوقات، برخی ما، کشور در که شودمی گفته طعنهبه گاهی :رسالت 

 .دارد هاییزمینه و نیست هم دلیلبی کنایه، این البته. کنندمی تعیین مدیرعامل

 کردندمی فتدریا تومانی میلیون هاده هایحقوق که مدیرانی گذرد،می نجومی هایحقوق شدن علنی از سال سه از بیش

 بودند هابانک ملمدیرعا افراد، این از برخی. داشت وجود فرزندان فراغت اوقات و مطالعه حق حقوقشان، فیش در حتی و

 به قضائی دستگاه و هارسانه هایپیگیری. شد مطرح انتصابشان نحوه و افراد این صالحیت بحث که بود جاهمین از و

 .شد باز پرونده به فریدون حسین پای پرونده، رفتن جلو با و رسید بانکی نظام بزرگ بدهکاران برخی

 شوراهای برخی در دولت، هیئت جلسات در مقطع، آن در فریدون، حسین کهاین ضمن اید،شنیده حتما را بعد به ازاینجا

 که تاس طبیعی و داشت حضور ایهسته موضوع در کشور 6 و ایران مذاکره جلسات ترینحساس در ویژهبه و عالی

 اقدامات، این در نفوذشاعمال درازای او. باشد ایساده کار برایش هاشرکت سهام و هابانک مدیرعامل کردن جاجابه

 حکم. است گرفته یههد ،همسرش نام به تهران سعدآباد منطقه در متری 640 ویالیی ازجمله، و کرده دریافت تومان یاردهامیل

 :هست هاییگفتنی اما بارهدراین. تومان میلیارد 3۱ مبلغ به مال رد و حبس سال 5 شد، اعالم گذشته روز سرانجام فریدون،

. است کنندهخوشحال باشد، جمهوررئیس برادر اگر حتی متخلف، با کاریمسامحه عدم و قضائی دستگاه قاطع برخورد

 از پس به ار نزدیکانشان و قدرت اصحاب تخلفات به رسیدگی قضا، دستگاه متأسفانه که شدمی تصور گاهی ازاین،پیش

 .است تصور این کننده باطل فریدون، حکم که کندمی موکول شانمسئولیت یافتن پایان

 علنی دفاع هزینه ،برادرش حتی کسهیچ که رسانده جاییبه را کار او، به جامعه نگاه و فریدون مالی فساد رسدمی نظر به

 فریدون، تخلفات که بود گفته کاندیداها از یکی جمهوری، ریاست انتخابات مناظرات در ازاینپیش. پذیردنمی را او از

 ارتشا، هازجمل فریدون هایفعالیت. است نرفته رسیدگی بار زیر او اما شدهاعالم جمهوررئیس شخص به ازاینپیش

 حوزه در ویژههب انتصابات در نفوذ و دخالت و دکترا مقطع در غیرقانونی تحصیل دولت، در حضور هنگام صرافی تأسیس

 جایی تا برد، او تمجازا مطالبه سمت به را جامعه و کرد ایجاد جمهوررئیس برادر از دفاعغیرقابل شدتبه ایچهره ،مالی

 اجتماعی هایشبکه فعاالن و هارسانه عمومی، افکار نقش تردید، بدون. کند دفاع او از نباشد حاضر یا نتواند کسهیچ که

 .است بوده کنندهتعیین زمینه، این در

 کالن بدهکاران با او ارتباط اسناد، برخی گواه به و جمهوری ریاست جایگاه به برادرش رسیدن اوایل از فریدون، تخلفات

 به و است هفتم سال در دولت شده، قطعی فریدون حکم کهاکنون. است بوده 92 انتخابات از پیشبه مربوط حتی بانکی،

 است درست. است بوده روشن نظارتی هایدستگاه برای پیش هاسال از او، هایدخالت و پرونده ابعاد برخی رسدمی نظر

 کار به عمل سرعت حداکثر اهمیت، از درجه این با مواردی در که است الزم اما دارد مشخصی روال قضائی، رسیدگی که

 تیرماه در او، بازداشت اولین اما شد، مطرح 95 سال در فریدون، پرونده شودمی گفته گاهی کهآن دیگر نکته. شود گرفته

! نگذارد اثر جمهوری ریاست انتخابات دوم دور نتیجه بر دادگاه، روند که بود دلیل این به تأخیر، این و گرفت صورت 96
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 اطالع به ترسریع هرچه باید است، متخلف مؤثری فرد اگر اتفاقا است، عجیب واقعا باشد بوده درست اگر استدالل، این

 .ندارد هم چپ و راست و استثناست بدون قاعده، این و کنند لحاظ هایشانگیریتصمیم در را آن مردم، تا برسد عموم

 بود الزم اگرچه قداما این بگذراند، زندان در را سال 5 باید مال، برگرداندن از غیر او و شد قطعی هرحالبه فریدون حکم

 که کندیم نصب مدیرانی و گیردمی رشوه شود،می گسترده تخلفات مرتکب وقتی سطح، این در کسی. نیست کافی اما

 دولت اعیاجتم سرمایه از بلکه برد،نمی را خود آبروی تنها شوند،می خبرساز نجومی هایحقوق ماجرای در بعدها

 و تنش و کندمی اعتمادبی هم به نسبت حتی و دولت به نسبت را مردم اندازد،می خراش حاکمیت چهره به کاهد،می

 تالش هرچه که یجوان است، پایه درآمد با شغل یک دنبال به که بیکاری کردهتحصیل. کندمی ایجاد اجتماعی اعتمادیبی

 و کار اجرایم شنیدن از پس هستند، ازدواج وام دریافت صف در که جوانی زوج و شود دکترا دانشجوی نتوانسته کرده

  کنند؟می پیدا حالی چه فریدون تحصیل و فعالیت

 منطقه معادالت تغییر

 وری،کش هر از بیشتر .نیست خریدنی امنیت که شد آزموده روشنیبه اخیر سال چند در واقعیت این نو:صبح 

 از پس. است نظیربی تاکنون سرد جنگ آغاز زمان از تحول این. باشد کرده درک را واقعیتی چنین باید سعودیعربستان

 ابرقدرتی دو شد؛می سنجیده ابرقدرت دو با شاننسبت اساس بر دنیا مختلف کشورهای قدرت دوم، جهانی جنگ پایان

 و تعریف ورویش و آمریکا با روابطش به بنا کشوری هر امنیت. دادند سامان دنیا سطح در را غرب و شرق بلوک دو که

. کند وارد تردید المللبین روابط در اصل این به که کرد فراهم را ایزمینه ایران برای مقدس دفاع اما شد؛می تضمین

 خودباوری زمین در هک بود بذری واقع در بعثی رژیم با مستقل مقابله و بلوک دو از یکی به اسالمی انقالب نبودنوابسته

 هاواقعیت ی،تحمیل جنگ از سال30 گذشت با و اکنون. کشیدمی چالش به را صحنه واقعیات که ایتجربه و شدمی کاشته

 که گونههمان. ستنی خریدنی امنیت که باشد کرده درک باید سعودی دولت مطمئناً است؛ کرده پیدا تغییر خاورمیانه در

 نه است، همم سعودی پول ترامپ برای که دریابد باید نیز سلمانبن است، کرده درک را واقعیت این وبیشکم امارات

 حس همان حس این. باشد دریافته را آرامکو به هایمنی حمله از پس تنهایی حس باید اکنون عربستان سعودی؛ امنیت

 سعودی ربازس هزاران اسارت خبر مثل سعودی؛ برای تلخ و ایران برای شیرین حسی. است خاورمیانه معادالت تغییر

 .است سحر ابتدای تازه این. «انصاراهلل» توسط

  


