
      
 

 1398ماه آبان  11شنبه  /837شماره  /ششمسال  /در سپاه  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه
 

 (4) آمریکایی مغرضانه گزارش  /سیاسی تحلیل آموزش

 نویسمقاله آن .است استنفورد دانشگاه ۲۰4۰ یبرنامه این اشنمونه یک

 متّهم ایرانی، خائن افراد کمک به -اروپایی یا آمریکایی- هم خارجی

 عظیم یمجموعه این را، دانشگاه یکردهتحصیل عظیم قشر این کندمی

 عمقند،کم اینها اگر! سوادیکم و عمقیکم به را دانشگاه امروز اساتید

 درست کشور این در کسی چه را اورانیوم درصدِ بیست سازیغنی پس

 کند؟می دنبال کشور رد دارد کسی چه را نانو دانش در پیشرفت کرد؟

 منطقه و ایران در آمریکا امید آخرین گرایانغرب

 هر تا است ندیشها در اکنون آمریکا. است نشده در به میدان از اما خورده شکست حداکثری فشار راهبرد  :وزوطن امر

 فشار راهبرد یافتهسازمان دوباره و شده تجدیدنظر نسخه .بگذارد اجرا به را راهبرد این از جدیدی نسخه زودتر چه

 و مجلس تخاباتان آستانه در ایران در اجتماعی و داخلی سیاست شکاف دوباره آغاز: است استوار پایه 2 بر حداکثری

 اما خوردیم شکست آمریکا. منطقه کشورهای در آن هدایت و کنترل سپس و طبیعی ظاهرا اجتماعی ریختگیهمبه ایجاد

 اکنون. شد واهیمخ غافلگیر ناگهان نکنیم، جدید هایپیروزی به بدل را قبلی هایپیروزی اگر نیز ما و نشیندنمی بیکار

 ساختارشکنی و سازیثباتبی آفرینی،تنش توان روی چیز هر از بیشتر و برگشته قبل سال 5 الگوی به دوباره آمریکا

 آقای جیبع سخنان کنار در اگر را عراق و لبنان تحوالت. است کرده حساب منطقه و ایران در گرا غرب نیروهای

 هوشیاری اینجا در. دید را اندکرده پز و پخت آینده برای آنچه از هایینشانه توانمی بگذارید، گذشته هفته 3 در روحانی

 .است مهم هاحکومت هوشیاری اندازه همان به حداقل بیشتر، نگوییم اگر مردم

 عراق تحوالت درباره مالحظه چند

 راه ،«انحراف» هدهمشا از پس بودند، معترض کشور این در بیکاری و فساد و قتصادا به که معترضانی از بسیاری کیهان:

 و رتخانهسفا چند هدایت با کشور این هایاعتراض گفت، توانمی قاطع ضرس به دیگر امروز. اندکرده جدا را خود

 !نیستند صادیاقت اصالحات الدنب به هاخیابان در ماندگانباقی از بخشی و شودمی کنترل عربستان و امارات هایپول

 و «امنیت» به زچی هر از پیش و بیش ای،زمینه هر در رشد برای ایجامعه هر .است عراق کشور امروز شده گم «امنیت» 

 است، بنیادینش التمشک بنیادین حل و اقتصادی شرایط بهبود دنبال به اگر دیگری کشور هر یا عراق. دارد نیاز «آرامش»

 کمر شکستن با که امنیتی اندک آن ریختن همبه عراق مشکالت حلراه. برسد هدفش به نیست ممکن یتامن داشتن بدون

 رفع و اامنین عامالن شناسایی در شروع، برای حلراه .نیست شده حاصل کشور این جوانان بهترین خون ریختن و داعش

 کشور ینا در شدت به امارات و عربستان صهیونیستی، رژیم آمریکا، که ندارد وجود تردیدی هیچ امروز. است آن

 . نیست عراق اقتصادی شرایط بهبود دنبال به قطعا عربستان. مشغولند

 از بیش نیز کشور آن باسواد افراد نرخ طرف آن از و است درصد 40 حدود چیزی مثال هدف، کشور بیکاری نرخ وقتی

 شرایطی چنین قطعا !بود نخواهد سختی کار کشور آن اجتماعی و روحی فکری، امنیت ریختن هم به نیست، درصد 30
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. کندمی مهیا «آلایده» شرایطی برند،می پیش به پول با را خود خارجی هایسیاست همه تقریبا که هاییسعودی برای

 !نیست؟ است، انگیزوسوسه حقیقتاً سواد،بی و بیکار جوان یک برای تظاهرات، روز هر ازای به دالر 150 پیشنهاد

 ترامپ هالووینی متحری

 است، رساندنت برای هولناک شمایل و شکل با توخالی کدویی آن نماد که امریکا در هالووین جشن با همزمان جوان:

 همزمان .کند لقاا ایرانیان به جدید ترسی قبلی، هایتحریم برای جدید دهان و چشم نقاشی با است امیدوار ترامپ دولت

 دهندهنشان اتنه اقتصادی تروریسم توسط عمرانی کارگران دادن قرار هدف: نوشت یتوئیت در نیز ایران خارجه وزیر

 .است حداکثری فشار حداکثریِ شکست

 وزارت بیانیه در. ردک اعالم را ایران علیه جدید هایتحریم اعمال ای،بیانیه صدور با شنبه پنج روز امریکا خارجه وزارت

 این. است شده تدوین ایران ایهسته برنامه بر نظارت حفظ راستای در دجدی هایتحریم»: است آمده امریکا خارجه

 از مانع و کندمی محدود را ایهسته سالح ساخت برای الزم گریز زمان از کاستن برای ایران توان همچنین هاتحریم

 «.شودمی حساس هایفعالیت منظور به ایران ایهسته هایسایت بازطراحی

 دولت عمرانی، و زداییمحرومیت هایفعالیت در آن حضور که است پاسداران سپاه قبل، مانند نیز جدید هایتحریم بهانه

 و مستقیم طور به هک ایران در ساز و ساخت بخش»: است آمده امریکا خارجه وزارت بیانیه در. است کرده نگران را امریکا

 هایتحریم یستل به است، نهاد این منافع راستای در و ایران اسالمی انقالب پاسداران سپاه کنترل تحت غیرمستقیم

 «.شد افزوده امریکا داریخزانه وزارت

 قوانین یاجرا به مصمم کشور آن خارجه وزیر که بود گفته نیز امریکا خارجه وزارت سخنگوی اورتاگوس، مورگان

 استراتژیک دموا به نهاد این دسترسی عدم همچنین و پاسداران سپاه کنترل تحت هایساز و ساخت شناسایی در موجود

 .است بالستیکی موشکی یا نظامی، ای،هسته هایبرنامه نیاز مورد

 خواهدمی «خدمت مجلس» کار دولت

 به کشور نیاز خواند،ب وداع غزل باید اندکاندک و دارد قرار خود عمر پایانی ربع در که اعتدال به موسوم دولت رسالت:

 را کشور مورا هرگز اما نیست خارجهسیاست از غافل البته کار دولت !است کرده فمضاع را »کار دولت» یک استقرار

 نتخاباتا از زودتر صباحی چند مجلس انتخابات همه، این با! کندنمی بیگانگان فرضی ترحم عالف بلکه و معطل

 فضا غییرت! کار یلر روی ببرد است قادر هم را دولت باشد، «خدمت مجلس» اگر مجلس قضا از و است جمهوریریاست

 نهاد به را مجلس همه !باشد خدمت بلکه سیاست نه دولت، از شانمطالبه که داریم نمایندگانی به احتیاج ما! است الزم

 با باشیم ییوکال دنبال باید الجرم که باالست کشور در چنان کار عطش لیکن شناسندمی گذاریقانون ذیل ورزیسیاست

! آرزوست مبهارستان در چنین مجلسی! کارگری پیام بدهد؛ کار خط دولت، به که مجلسی! باالزده کامال هایآستین

 دولت با معامله لاه مردم، حقیقی آمال و واقعی آالم سر که مجلسی! معیشت و اقتصاد نفع به سودآور هاینطق با مجلسی

 هک است این ظاهرش! باشد نداشته شوخی جمهوررئیس ولو احدی با خدمت، و کار بحث در که مجلسی! نباشد

 اشتغال، اصلی؛ هایدغدغه از سرشار محتاجیم ایرئیسههیئت به عجالتا ولی باشد ایحرفه حرافی باید مجلسرئیس

  !کند خوب را کشور حال که اموری آن همه و تولید مسکن، ازدواج،
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 پست به ریمبخو دوباره بعد چندی ابس ای شود؛ سیاسی هم باز بگیرد، شکل اقتصادی آنکه عوض مجلس، اگر سال آخر

 کرده تعطیل را کشور کی که بازیسیاسی دور روی بیفتد کارنامه ارائه جای به خود، کار پایانی ربع در رئیسش که دولتی

 با مهربانی و کار اب آشتی و داخل با توافق به اینک نشد؛ هاتحریم لغو به منجر بیرون با توافق نادرست، یا درست !است

 بازوی رد باید کلید! کلید نمایش به نه است، این تدبیر! هاتحریم زهر از کاستن برای اقال نیازمندیم تخدم

 موجود اینیازه از منبعث دمی خود،بی هایدوقطبی به دادنبال و پر عوض کاش! کند عیان را خودش اندرکاراندست

 حرف با یدام! نیست شعار به امید! بدهد خدمت وشخ عطر باید هالیست! کنیم انتخاب را مجلس نمایندگان جامعه،

 دولت این! باشند پذیرمسئولیت و !باشند داشته کار حوزه در درخشان سابقه که است وکالیی محتاج امید! آیدنمی حاصل

 خالی هایشکم دغهدغ واقعا اگر! است شکم خود اتفاقا شکمی، رأی قربانی اولین که کردند ثابت مجلس این عبارتی به و

 ببرند شاید آبرو هستند، آبیچشم اروپایی فالن با عکس دله که نمایندگانی! درشت نه بدهیم، رأی درست باید داریم، را

 .است کاری وزیر مقدمه کاری وکیل! آری! بیاورند عمرا خدمت و کار اما

 ! است انتظارتان در وحشتناکی آینده ندهید رای ما به اگر

 تاکتیکی به یانتخابات های رقابت فضای در بد و خوب و سفید و سیاه شر، و خیر مبنای بر سیاست نهصح ترسیم :الف

 94 و جمهوری ریاست 96 و 92 سال انتخابات فرایند. است شده تبدیل انتخابات در پیروزی و آوری رای برای کارآمد

 .رفت پیش اصل همین مبنای بر نیز اسالمی شورای مجلس
 که کند می ترسیم جامعه برای هیوالگونه و غیرواقعی تصوری خود رقیب از سیاسی جریان یا جناح یک حالت این در

 و خود میان تقابل رد دیگر عبارتی به. شد خواهد وخیم هولناکی طرز به شرایط و اوضاع شود پیروز گروه فالن مثالً اگر

 علیرغم گیساخت و موهوم واقعیت یک از فرار برای مردم که شود می تصویرسازی چنان شر مثابه به دیگری دیگری،

 رد. دهند می رای شده دروغین پروپاگاندای ماشین بر سوار که جناح آن به نیاورد رای رقیب اینکه برای ناچاراً نارضایتی

 مسائل به تاس جامعه اکثریت دغدغه که مردم واقعی و اصلی مسائل برود پیش گونه این انتخابات مبنای که صورتی

 هستند مردم از متریک تعداد خواسته و دغدغه که  چندم درجه بهتر عبارت به یا غیرواقعی مسائل و یابند می تقلیل فرعی

 .شوند می تبدیل جامعه اکثریت مهم و حیاتی مشکالت به

 گفتمان بدون رآمد،ناکا فشل، جریانی و گروه حتی که باشد کارآمد و قوی تواند می چنان آن حربه این کرده ثابت تجربه

 سیاسی عرصه یگرد های طرف یا طرف که نیست این معنای به هرگز سخن این البته. کند پیروز انتخابات در را برنامه و

 به را ودخ ناکارآمدی قبالً نکهای یا باشند نداشته ای برنامه نیز آنها است ممکن اتفاقاً هستند، کارآمد یا گفتمان و برنامه با

 منجر انتخابات رد پیروزی به شاید که است مردم های خواسته و مطالبات عامدانه تحریف بحث بلکه باشند رسانده اثبات

 .شود می ویران و خراب همه سر بر ها واقعیت آوار و اند خورده فریب که شوند می متوجه مدتی از بعد اکثریت اما شود

 ای عده بشویم تر نزدیک اسالمی شورای لسمج اسفندماه انتخابات زمان به چقدر هر فراوان احتمال به اساس این بر

 به .کنند آماده پیش از عمومی افکار برای را انتخابات صحنه شر و خیر فضاسازی اساس بر کرد خواهند تالش دوباره

 اساس بر نمایی سیاه گزینه تنها بنابراین ندارند مردم به ارائه برای ای کارنامه فعلی مجلس و دولت که این خصوص

 در حضور به مردم ترغیب و مخالفان پیروزی صورت در وحشتناک ای آینده ترسیم رقیب، خیالی ایه کارشکنی

 به مسئوالن و مقامات برخی است این دهنده نشان نیز اخیر های ماه و ها هفته سیاسی فضای به نگاهی .است انتخابات
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 بسیاری البته. بدهند سوق بد و خوب و شر و خیر سمت به را فضا ساختگی های دوگانه مبنای بر کنند می تالش شدت

 را سیاسی صحنه سازی قطبی دو برپایه تا دهند می قرار سیاست اهل اختیار در را قابلیت این بالقوه نیز موضوعات از

 فیلم توقیف فساد، با قضائیه قوه رفتار نحوه اف، تی ای اف لوایح ورزشگاه، به زنان رفتن مانند موضوعاتی. کنند ایجاد

 ... و آمریکا و ترامپ دونالد با برخورد نوع پدری، خانه

 اعتبار بی اخبار خطر و اجتماعی های شبکه

 اطالعات و ابعاد تشناخ برای اقتصادی و اجتماعی سیاسی، رخداد هر در جامعه  افراد از زیادی تعداد امروزه خراسان:

 هم میدانی والتتح برخی ساز زمینه هایی برهه رد ها شبکه این حتی .هستند متکی اجتماعی های شبکه به آن به مربوط

 در استریت الو جنبش ایران، در 96 دی اغتشاشات و اعتراضات گیریاوج گران تحلیل برخی که این جمله از اند؛ شده

 در شده منتشر اخبار و اطالعات به کاربران اتکای. دهند می نسبت ها شبکه این به را...  و عراق اخیر اعتراضات آمریکا،

. است داده یجترو را «منبع اعتباری بی» خطرناک بعضا حتی و کننده نگران پدیده خود همراه به اجتماعی های شبکه

 برای ستعدیم محل به را ها شبکه این که جایی تا گیرد می هم را ها رسانه برخی گریبان گاهی حتی که ای مسئله

 .کند می یلتبد...  و امنیتی اجتماعی، اقتصادی، از اعم مجرمان،

 هایکانال موردی العهمط اجتماعی؛ هایرسانه در منبع اعتبار» عنوان با دکترا رساله عنوان به که دانشگاهی پژوهش یک در

 منبع فاقد اخبار، درصد 36.2» که شده مشخص است، شده انجام تلگرامی خبری پُست 3160 مطالعه با «تلگرام خبری

 سال طی وئیترت در شده منتشر جعلی خبر هزار صدها  که «تی.آی.ام» دانشگاه در پژوهش یک براساس  همچنین «.هستند

 درست خبارا  از تر سریع درصد 70 جعلی و نادرست اخبار» که شده مشخص است، کرده بررسی را 2017 تا 2006 های

 می تشکیل ار توجهی قابل حجم هم اجتماعی های شبکه در جعلی اخبار یعنی .شود می بازنشر کاربران بین «واقعی و

 .شوند می بازنشر زودتر هم و دهند

 در ای رسانه دسوا نبود مخرب تاثیرات واسطه به رسد می نظر به که موضوعی، ای رسانه سواد افزایش به توجه اهمیت

 تجربه هک چرا کنند اقدام باره این در  هدفمند طور به مسئول های دستگاه و شده خارج شعار و توصیه حد از باید جامعه

 هزینه و  ردهک برداری بهره خأل این از حد چه تا  کشور دشمنان حتی و سواران موج دهد می نشان اخیر سال دو یکی

 .اند آورده وجود به  کشورمان  برای را گزافی های

  


