
      
 

 1398ماه آبان  13شنبه دو /838شماره  /ششمسال  /در سپاه  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه
 

 (5) آمریکایی مغرضانه گزارش  /سیاسی تحلیل آموزش

 در یأس و یناامید یروحیه تزریق درصدد همواره که «بددل جریان» این

 به ورود یآماده و کاربهآماده انقالبی و جوان قشر مخصوصا جامعه یبدنه

 متعددی مقاطع در انقالب پیروزی اوان همان از بوده، دشوار هایمیدان

 ملّت سر که است بالهایی جزو هم این»: است داشته پیش در را رویه این

 بر بیگانگان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تسلّط متمادی هایسال آمد؛ ما

 خیانت چه ببینید ندارد؛ استعداد ایرانی که بود باورانده را این کشور، این

 ...است؛ باالتر دنیا استعداد متوسّط از ایرانی استعداد! است بزرگی

 باختیم را قافله مرزها بیرون به بستن امید با

 از يکي نعنوا به هم من و بود تاکيد مورد اقتصادي کارشناسان توسط گذشته هايسال در که مهمي نکته آرمان:

 نظام ما که است بمطل اين گرو در ما موفقيت که داشتم تاکيد اين بر حال تا گذشته سال چندين از اقتصادي کارشناسان

 لحاظ به و انيانس نيروي لحاظ به منابع، لحاظ به کشور در موجود هايواقعيت براساس را ريزيبرنامه و ذاريسياستگ

 اقتصادي و سياسي سيديپلما کشورها، ساير با ارتباط حوزه در و دهيم قرار اجرايي اقدام و تحليل بررسي، مورد امکانات

 سوار خودمان ريزيبرنامه نظام و هاداشته به آمد دستبه رديدستاو که هم مقطعي هر در و دهد انجام را خودش کار

 قرار تاکيد وردم کارشناسان توسط مرتبا که بوده رويکرد يک اين. دهد شکل ما ملي اقتصاد براي را مزيتي يک و شود

 يک هب برجام که گشتبرمي اين به موضوعاتش اهم بلکه نداشت وافي و کافي توجه حوزه اين به دولت اما داشت

 افزايش و دياقتصا رشد امکانات و شودمي سرازير کشور به خارجي سرمايه منابع که هست برجام با و برسد اينتيجه

 تثبيت نظام زا دولت که شد باعث عامل اين. شد خواهد خارج افتادگي عقب از کشور و گرفت خواهد شکل سرانه درآمد

 حاضر حال رد که شد هماني اش نتيجه و شود غافل کشور داخل در ياقتصاد سياستگذاري همچنين و داخلي ريزيبرنامه

 اما کرد؟ خواهند چه هااروپايي ببينيم و برنيامد کاري که هاآمريکايي از که گرددبرمي اين به دولت خود هاينگاه همه

 مرزها از ونبير به را خود موفقيت و اميد چشم که ايمرحله هر در که است اين در ما کشور سياسي اقتصاد واقعيت

 رخ کشور در که هاييحوادث اخير قرن همين در نرويم، دوري راه. ماست تاريخي تجربه اين و باخته را قافله دوخته،

 و داشت خودش الدنب به را موفقي پروسه يک شد، امکانات و انساني نيروي داخلي، توانمندي بر تکيه که هرجايي داد،

 اقتصادي رشد کي به نتوانست مسائل اين که شد مواجه مسائلي با بود مرزها بيرون به موفقيت و اميد چشم که هرجايي

 . بياورد ارمغان به کشور براي را مستمري و دار تداوم

 است دینی سیاستی آمریکا با مذاکره عدم

 آمريکا تسلط و سياسي نفوذ راه کردن سد: کرد تاکيد ماه،آبان ۱۳ گراميداشت با ايبيانيه در پاسداران سپاه وطن امروز:

 مقاومت گفتمان که است عقالني و ديني مستحکم مباني بر منطبق سياستي بزرگ، شيطان با مذاکره عدم طريق از ايران بر

 و پوالدين اراده و معرفي حداکثري فشار و تحريم راهبرد بر غلبه و ظالمان و مستکبران برابر ايستادگي گفتمان عنوان به را

 به آمريکا ديکتاتوري و استعماري خوي برابر را ايران شريف ملت و اسالمي جمهوري مقدس نظام ديعزتمن و اقتدار
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 و رسمي حضور هايمحل و است معاصر تاريخ در پلشتي و پليدي نماد و شيطان مظهر آمريکا. گذاردمي نمايش

 عليه آفرينيفتنه و هاتوطئه طراحي نکانو عالم، اين جاي جاي در متحده اياالت هايسفارتخانه بويژه آنها رسميغير

 و هادولت حامي و ضدبشري رژيم اين الملليبين و جهاني ديکتاتوري و صفتي گرگ استکباري، خوي تحميل و هاملت

 .است سفيد کاخ مزدور و وابسته حال عين در و کشکودک ديکتاتور هايرژيم

 !واقع خالف ادعای 12 و مصاحبه یک

 و بوده ندوچندا ضرورت اين کشور مسئوالن براي اما است ضروري فردي هر براي گفتار در صداقت و دقت کیهان:

 دنبال به ار خود خاص نتايج و عوارض آنان سخن و حرف هر که چرا گذشت، آنان مواضع کنار از سادگي به تواننمي

 امور وزارت اقتصادي ديپلماسي معاون انصاري غالمرضا مفصل مصاحبه از تأمل قابل نکته ۱2 خوانيدمي آنچه. دارد

 با يا اشتهد تعجب جاي خارجه وزير معاون سوي از آنها بيان که نکاتي .است اعتماد روزنامه با کشورمان خارجه

 .رسدمي مشام به آن از تحريف بوي مواردي در و نيست همخوان هاواقعيت

 يک که بود اين برجام هايويژگي از يکي» گويد؛مي تأمل قابل و عجيب ايجمله سؤال دومين به پاسخ در انصاري. ۱

 االن آيا! بود؟ ما اب کشورها ديگر «همدردي عدم» ما کشور اصلي مشکل يعني! «زد رقم ايران نفع به را الملليبين همدردي

 گشود ممرزوبو ناي فروبسته کار از ايگره گرفته، شکل هم الملليبين همدردي آقايان، قول به و است گذشته سال 6 که

 !آوريم؟ بدست همدردي که داديم ايهسته توافق در نقد امتياز همه آن اساساً است؟ شده

 برجام اندرکاراندست مواضع ترينتاريخي از يکي اظهارنظر اين« !بود اقتصادي برجام، هدف که نيستم اين موافق. »2

 .اندکرده فرض ماهي حد در را ملت حافظه گويا. بود شده بيان ظريف سوي از هم باريک که است

 بدانيد است جالب «.دارد ايران اما ندارد سازيغني براي را امنيت شوراي و ملل سازمان مجوز دنيا در کشوري هيچ. »۳

 ۳/5 از بيش سازينيغ حق و شديم استثنا دنيا در برجام اساس بر اما داديممي انجام را درصد 20 سازيغني برجام، از قبل

 !منداري را درصد

 در لکهب نرفتند کنار ملل سازمان هايقطعنامه اتفاقاً «!رفتند کنار شبيک در ملل سازمان هايقطعنامه تمام برجام براثر. »4

 ! شدند تجميع فقط 22۳۱ قطعنامه قالب

 برجام با خالفتم به شروع و رفته آمريکا سر بزرگي کاله که کرد احساس سفيد، کاخ در حضور از پس ترامپ دونالد. »5

 اساسي شروط از ييک و رفته آمريکا سر که است کالهي چه اين دهندنمي پاسخ ساده سؤال اين به ديپلمات آقايان «.کرد

 !؟است کاله اين کردن دائمي و توافق غروب بند برداشتن ايران براي ترامپ

 ترصحيح است؛ رعکسب کامالً اتفاقاً «.است داشته هم نواقصي اما بود بزرگي پيروزي يک ايران براي برجام شک بدون. »6

 .است داشته هم خوبي نکات اما بود بزرگي شکست يک ايران براي برجام» بگوييم که است آن

! احسنت و بله« !مشوي خارج برجام از خواهيممي که ايمنکرده اعالم هم وقتهيچ. هستيم و بوده برجام به متعهد ما. »7

 .شود جخار برجام از آمريکا شد باعث که بود ديپلماسي دستگاه و ايشان دندا نشان سبز چراغ و گزاره همين

 کند، برقرار را ارتباطي نوع هر آن بزرگ يا کوچک از اعم جهان بانکي سيستم با خواهدمي ايران بانکي سيستم اگر. »8

 FATF که است ناي شودمي مطرح هم سؤال يک! است واقع خالف شرطي، چنين وجود ادعاي «.است FATF آن شرط
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 چند اين طي و نبوده شرطي چنين گذشته، سال سي در که شودمي چطور( ۱۹8۹ سال در تأسيس) دارد ساله ۳0 قدمتي

 است؟ شده مطرح اخير سال

 حتي شما يعني. دش خواهد فلج کامل طوربه کشور بانکي سيستم کنيم، عبور وضعيت اين از سالمت به نتوانيم ما اگر. »۹

 است هاييحرف همان شبيه ادعا اين «.داشت نخواهيد بانکي حوزه در را همسايه و دوست کشورهاي در حضور امکان

 .ندارد غربي طرف اهداف تسهيل و ارعاب جز کارکردي .شد خواهد جنگ نشود، توافق اگر گفتندمي که

 يک با کشور بانکي تمسيس که باشيد مطمئن بگذرانيم را FATF نتوانيم شده داده فرصت ما به که ماه چند اين در اگر. »۱0

 !قبلي ادعاي جنس از«  !شد خواهد روبهرو جدي بحران

 اطالعات يشترينب کشور، اطالعاتي واحدهاي همه ادعاي به که بفرماييد گويندمي را حرف اين که کساني همين به. »۱۱

 تصوير، س،عک کليات، جزييات، از اعم است چيزهمه شامل اين. شودمي منتقل کشور از خارج به هاموبايل طريق از

 پيشرفته هايلموباي اين از الخصوصعلي که اندداده دستور ما اطالعاتي هايسازمان هميشه خوشبختانه. است اطالعات

 که کسانينآ. است ارسال و رصد قابل هاموبايل اين در شما رفتار حتي و تصوير صدا، عکس، زيرا. نکنيد استفاده

 به «بدهند؟ يلتحو را خود هايموبايل که هستند حاضر آيا برود، بيرون کشور اطالعات که شودمي باعث TFFA گويندمي

 پمپ در گفتند رديف هب. گفت تبريک بايد تحليل و استدالل از سطح اين با معاوني چنين داشتن براي خارجه امور وزارت

 !کشممي هم پدرم جلوي من داد جواب نکش، سيگار بنزين

 اين حالت ترينخوشبينانه در «.هستند عضو جهان همه هستند؟ عضو کشور چند FATF در اکنون که کنيد مشاهده» .۱2

 و سعودآل رژيم و FATF عضو کشور ۳5 تنها که چرا. گذاشت گوينده لفظي اشتباه حساب به توانمي را حرف

 صورت اين در هک باشد نهاد اين عضو هايحاديهات ظريف معاون منظور شايد البته .هستند آن ناظر عضو هم صهيونيستي

 .هاستاتحاديه اين از يکي عنوانبه اوراسيا اتحاديه ناظر عضو 20۱6 سال از ايران هم

 !کنیم؟ چه واردات با

 رخيب و گندم توليد در و گرفت شکل داخل توليد تقويت براي موثري هاي تالش کشاورزي بخش در خراسان: 

 که اتفاقي هجمل از. نرود بين از دستاوردها همين که بود مراقب بايد خورد، رقم ودکفاييخ ديگر غذايي محصوالت

 دولت، به گندم فروش از کشاورزان از بخشي امتناع و پايين تضميني خريد نرخ خاطر به و داد رخ گندم زمينه در متاسفانه

 طيور و دام وليدت زنجيره ويژه به کشاورزي خشب در. هستيم خارج از نياز مورد گندم از بخشي واردات به مجبور امسال

 برنامه بايد نيز ستا وارداتي کاالهاي ترين اصلي از يکي همواره که روغني هاي دانه و طيور و دام نياز مورد خوراک و

 افزايش يبرا اي برنامه گذشته هاي سال در کشاورزي وزارت. شود گرفته نظر در داخل توليد تقويت براي مشخصي

 .تاس رسيده کجا به ها برنامه اين شود، مشخص بايد اکنون که است داشته ها زمينه اين در داخل توليد

 کالن ذاريگ سياست عرصه در هم که دهد مي نتيجه زماني غيرضروري و زايد واردات از پرهيز برنامه صورت هر در

 جرايي،ا عرصه در ويژه به هم و شود گذاشته کنار واردات مشوق هاي سياست و شود حاصل تغيير ارزي، و تجاري

 و بنيان نشدا هاي شرکت عظيم مجموعه از خود اصلي نيازهاي تامين مختلف، هاي بخش در متولي دولتي هاي دستگاه

 داخلي حصولم خريد به را واردات که هايي زيرمجموعه بر نظارت ويژه به. دهند قرار اولويت در را علمي نخبگان

 . گيرد قرار توجه مورد بايد دهند مي ترجيح
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 آمریکا نقاببی چهره

 چون لکهب دارد که غلطي مواضع خاطربه نه آمريکاست، جمهوررئيس بهترين ترامپ اسد، بشار جمهوری اسالمی:

 استکباري و ارياستعم مطامع از را جهان عمومي افکار و اعالم صراحت با پوشيپرده بدون را آمريکا واقعي هايسياست

 .بشناسند را آمريکا واقعي چهره که دهدمي را امکان اين همه به و کندمي لعمط آمريکا دولت

 ابوبکر هالکت زا بعد که است مربوط آمريکا جمهوررئيس ترامپ دونالد جمله اين به هرچيز از بيش اسد بشار سخن اين

 از تا ايمگهداشتهن سوريه در را آمريکائي نظاميان از ايعده و دارم دوست را نفت من بود گفته داعش سرکرده البغدادي

 .کنند استخراج آمريکا براي را آن و بروند آمريکا هايشرکت و کنند حفاظت آنجا نفت

 وابسته رژيم هايسياست به معترض آموزاندانش کشتار آمريکا، دستور به ترکيه به ۱۳4۳ آبان ۱۳ در خميني امام تبعيد

 در آمريکا سوسيجا النه تسخير و گرفت صورت آمريکا دستور به آنهم که ۳57۱ آبان ۱۳ در تهران هايخيابان در پهلوي

 همگي شد، نجاما ۱۳58 آبان ۱۳ در آمريکا ضدانقالبي هايسياست به اعتراض در و امام خط دانشجويان توسط که تهران

 ايران سراسر در عه،واق سه اين دسالگر مناسبتبه که امروز. شوندمي مربوط ايران در آمريکا هايطلبيسلطه و هادخالت به

 هايستسيا و است برقرار همچنان آمريکائي دولتمردان استکباري خوي شود،مي برگزار ضدآمريکائي پيمائيراه

 .دارد ادامه جهان مختلف نقاط در گذشته از ترغليظ و ترسنگين واشنگتن جويانهمداخله

 که ضدآمريکائي مبارزات که اينست هاملت عليه شانطلبانهسلطه استسي از سفيد کاخ سردمداران کردن پشيمان راه تنها

 عراق، سوريه، رد آمريکا دولت هايدخالت. يابد ادامه بيشتري شدت با شده، شروع جهان نقاط از بسياري در خوشبختانه

 سياسي و حاتيتسلي هايحمايت و اروپائي کشورهاي حتي و جنوبي آمريکاي کشورهاي ساير و ونزوئال افغانستان،

 در بزرگ شيطان هايطلبيسلطه روشن هاينمونه يمن، مظلوم مردم کشتار براي عربستان دولت از واشنگتن سردمداران

 که هنگامي. رسيد اهدخو نتيجه به هاملت اراده با قطعاً مقابله اين. شود مقابله آن با بايد که است جهان کنار و گوشه

 و شد خواهد دارها ملت اراده با که داشت خواهيم زورگوئي و قلدري از خالي جهاني وند،ش پيروز طلبانسلطه بر هاملت

 صحنه به نقاب ونبد خود واقعي چهره با آمريکا دولت که اکنون. بود نخواهد خبري آن در ديکتاتوري و خواهيزياده از

 .است ترآسان آن با مبارزه آمده،

 

  


