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 نفوذ را فراموش نکنيم       روز        حرف▼

( جنگ سرد میان یالدیم 0391بعد از پایان جنگ جهانی دوم )

امریکا برنامه تمام عیاری را برای نفوذ  امریکا و شوروی آغاز شد.

گوناگون را نیز برای آن به کار  ابزارهایدر شوروی آغاز کرد و 

آن بود که  کندمیره برد اما رویکرد اصلی که نیکسون بدان اشا

 هایمیدانتسلیحاتی و سایر  هایرقابتشوروی را سرگرم 

 انحرافی کند تا فضای مناسب برای نفوذ ایجاد گردد.

ها تشکیالت به ظاهر مردمی ایجاد کرد تا سازمان سیا ده

با مردم و بخصوص اندیشمندان شوروی  یررسمیغ یهاارتباط

و  هنرمنداندل ورزشکاران و داشته باشند. ارتباط با سینما، تبا

است.  یررسمیغایجاد این ارتباط  یراهکارها ازجملهدانشگاهیان 

 یهاشهیاندلیبرال و تخریب و تضعیف  یهاشهیاندبزک کردن 

بود که در طول چند دهه  هابرنامهکمونیستی هدف اصلی این 

 .دیپاشفروحمله نظامی بلکه از درون باعث شد تا شوروی نه با 

شوروی در شرایطی از هم پاشید که به لحاظ  ،استراتژی با این

اقتصادی در شرایط وخیمی نبود، سطح زندگی مردم بدتر نشده 

اتحاد جماهیر شوروی شکل نگرفته  هیبرعلبود و جنگ جدیدی 

عامه مردم  -0اما امریکا توانسته بود بر سه الیه نفوذ کند: ؛ بود

 در -2 هاآنفتن امید از از آینده و گر هاآنبرای تهی کردن ذهن 

بر  تأثیر -9بخشی از روشنفکران و اندیشمندان شوروی 

 دولت شوروی. گیرندگانتصمیمو  مدارانسیاست

ف به عنوان آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی با توجه به وباچگور

همین دیدگاه بود که به امریکا اعتماد کرد و در همان موقع که او 

مریکا کاسته شده است و با هدف تلطیف از خصومت ا کردمیتصور 

میان  اجتماعیورزشی و روابط به دنبال برقراری ارتباطات فرهنگی،

این ؛ و یی امریکا قرار داشتنها هایحملهدو کشور است، آماج 

 وی را در اوج قدرت به همراه داشت.د فروپاشی شوررامو

 های زیادی برایآنچه که گفته شد حاوی درس نکته راهبردی:

مردم و مسئوالن کشورمان است. گرچه نه ایران شوروی است و نه 

اسالم کمونیسم، اما توجه به راهبرد آمریکا در غلبه بر رقبای خود و 

ایران که  ازجملهموفق برای سایرین،  یهاوهیشاز  یریگبهرهامکان 

های گوناگون آمریکا طی چهار دهه گذشته بوده هدف اصلی هجمه

وفائر یکی از اندیشمندان آمریکایی معتقد است، است، مهم است. س

های اقتصادی افروزی و مداخالت نظامی و تحریمبعد از آنکه جنگ

بعد از فروپاشی شوروی تبدیل به  نتوانست جمهوری اسالمی را که

داری شده بود، از پای در بیاورد، تجربه چالش اصلی نظام سرمایه

ها را شوروی، آمریکایی شیرین پیروزی بدون جنگ در قبال اتحاد

در مواجهه با ایران انداخت.  مشابه هایروش یریکارگبهبه فکر 

 )نویسنده: مصطفی برزکار(

 

 اردوغان ديعراق؛ آوردگاه جد                                روز گزارش▼

شده است،  کایآمر ویژهبهزا با غرب و چند وقت گذشته دچار روابط چالش یط هیترک کهدرحالی

منظور  نیهماست. به  دیجد گرانیدر مناطق مختلف و با باز یاکنون به دنبال نقش فعال

به خود گرفته  تریفعالو اکنون در منطقه نقش  باغقره ،یبیدر ل هیکه ترک شودمیمشاهده 

است که  هیهمسا یروابط خود در منطقه با کشورها قیمترصد تعم هیمنظور ترک نیماست. به ه

سفر کرد و  هیدر سفر چند روزه هفته گذشته به ترک یکشورها عراق است. الکاظم نیاز ا یکی

 اردوغان داشت.دولت با  یمذاکرات ،یو اقتصاد یتیسفر در مورد مسائل مهم امن نیدر ا

 کیبه  هیترک شدن لیتبدو  ییگراینوعثمان دگاهید بنا براردوغان  -0 :تحليلي یهاگزاره

است.  یتیو امن یمناسبات اقتصاد بر اساسمنطقه  یبه دنبال روابط با کشورها ،تأثیرگذارکشور 

 نهیگز کیآنکارا  یبرا یحوزه نفوذ اقتصاد نیو همچن یجوارهمعراق با توجه به  انیم نیدر ا

نمونه  عنوانبهکند.  فایا ینقش مهم ایمنطقهبر معادالت  تأثیرگذاریدر  تواندمیمهم است که 

به  کینزد یماهه امسال اشاره کرد که عدد 8با عراق در  هیترک یبه آمار مبادالت تجار توانمی

در برابر خطرات  یتیدژ امن کی عنوانبه هیترک یبرا تواندمیعراق  -2 دالر بوده است. اردیلیم 1

 دو کشور است. انیمبادالت م شیبخش افزا ترینمهم مسئله نیبه ا هیک باشد و نگاه ترککپ

روابط گسترده با  جادیبر ا یمبن یو کردیدر عراق و رو یالکاظم کار آمدن یبعد از رو -9

عراق در مسائل مختلف خواهد داشت.  یبرا ینقش مهم زین هیترک ،ایمنطقهمختلف  یکشورها

 یآن تمرکز دارد، بحث مسائل آب یبر رو یعراق عالوه بر مسائل اقتصاد که یاز مسائل یکی

 را توسعه دهد که سویلیقصد دارد سد ا ،که در نظر گرفته یطرح بر اساس هیاست. دولت ترک

 یآب شرب برا تأمینعراق و دشوار شدن  یمنابع آب ینابود یبرا یدیامر در نوع خود تهد نیا

به  هیگرفت که ترک جهینت گونهاین توانمیمبحث  نی. از اودشمی یکشور تلق نیشهروندان ا

همچون آب گره  یرا به مسائل یآن مباحث اقتصاد یکه بر مبنا تاس دوگانهتوافق  کیدنبال 

 تیوضع جادیدر ا لیدر مقابل تسه ،در عراق هیترک یبرا دیجد طیشرا کی جادیا یعنی؛ ندزب

 (ی: محمدرضا فرهادسندهی)نو. این کشور یبرا یآب باثبات

 جان کری قول داده بود!                                   ویژه  خبر ▼

 یادداشتیدر  عضو شورای عالی انقالب فرهنگیاستاد دانشگاه و ، «یازغد پورمیرححسن »

 یبه افکار عموم زین یسال مذاکرات رسم 01پس از  «برجام» یانعقاد عقد شرع هنگام»: نوشت

 یهمه اعضا یو امضا انیبا حضور کدخدا یالمللنیبمعاهده محکم  کی نیشد که ا نیتلق

و  میکاسبان تحر یجهان است و منتقدان برجام، همگ یاصل هایقدرتو  تیامن یشورا

 تیثیخود باشند. ح یشستن رو یبون براآب و صا به دنبال دی، بایروزیپ نیو با ا اندطلبجنگ

 .ستین یقرارداد است و امکان تخلف نیپشتوانه مقدس ا اروپا هیها وعده اتحادو ده متحدهاالتیا

کدخدا به  تیاقتصاد را از کار انداخت و نگاه عاجزانه رع یهااکثر چرخه ،یبرجام یهااستیس

ا در تلفات کرون نیاست و باالتر یپاشخودشان در حال فرو ادبدبخت جهان که اقتص انیناخدا

بود  یدر حال هااینهمه  ؛ وو فقر افزود یو نابرابر و تورم یبه گران زین نجای، عمالً اجهان را دارند

 شیکشور گشا یپلماسیاقتصاد و د یبرجام چقدر در فضا یامضا قول داده بود. «یجان کر»که 

 گاهچیه ،رانیا یبرجام از سو طرفه کی یاجرا هایسالدر تمام  میمقدار که بدان نیآورد؟ هم

و هوشمندانه  مؤدبانه، دنیبا تحت فشار اوباما و یبزرگ جهان یهالغو نشد. بانک یمیتحر

 «.آوردند! حرکت دره عقب؟( ب یسوبه)را  یرافراطیمعتدل و غ رانیاقتصاد ا یهاچرخ



 

 
 

 اخبار ▼

 !سازنهاد اجماع نشد، رونمايي از گذاریسياست یشورا

که تفاوت  یشد؛ نهاد ییرونما 0977انتخابات  یبرا« طلبانساز اصالحعاجما نهاد» از ذشتهگ هفته

محدود طلبان اصالح نیهدف آن در ب رسدینظر مه ندارد و تنها ب گذاریسیاست یبا شورا یچندان

ماهه  نیچند رکودی از پس طلباناصالحهستند.  یخاتم یبه آقا کیاست که نزد یافراد ساختن

در  طلباصالححزب  92کار شدند و ه دست ب 0977تدارک حضور در انتخابات  یبرا بارنیا

کردند.  سیسأرا ت« نهاد اجماع ساز»تحت عنوان  یدیجد یانتخابات التیمشترک، تشک ینشست

جبهه اصالحات قرار است نقش احزاب در  یهماهنگ یشورا یادوره سیبه گفته رئ که یالتتشکی

 یاجمال یبررس وجودبااین باشد. ترپررنگ، طلباناصالح یعال یبر شورا حاکم هیآن برخالف رو

با  یاعضا تفاوت چندان بیاز نظر ترک ینهاد انتخابات نیا دهدینشان م طلباناصالح دیتشکل جد

 یآن به نسبت شورا یقیحق یتعداد اعضا نکهیا یندارد؛ به استثنا گذاریسیاست یعال یشورا

 هیرو کیبر اساس  میبدان هک شودمیمهم  ییمسئله آنجا .کرده است دایپ کاهش سومیکبه  ،یعال

و حلقه  شدندیانتخاب م یخاتم سید محمد یتوسط آقا ماًیمستق یقیحق یهامعمول چهره

 ،طلباناصالح دیجد ینهاد انتخابات اجرایی دستورالعمل در اما؛ دادندیم لیاو را تشک کانینزد

 باشد. یسازوکار مشخص یدارا دیبرخالف گذشته با یقیحق یهاهانتخاب چهر ؛شده است حیتصر

 کندميبا مذاکره صحيح جامعه نجات پيدا 

ما،  میتحر ترینمهم» :گفت مجلس 37اصل  ونیسیکم رئیسنایب ،«انیمحمود نبو دسی»

« اوباما» یجمهور استیو در زمان ر 39سال  ماهدی 20است که قرار بود در  یبانک میتحر

وارد کشور شده اما در گمرک تن از ارزاق مردم  ونیلمی 3. اما مطلقاً برداشته نشد ،برداشته شود

بود و چند صد  یدام یهاتن از آن نهاده ونیلیبه چهار م کینشده است که نزد صیمانده و ترخ

 صیترخ ایکه آ دیآیم شیما پ یبرا سؤال نیکاالها در گمرک فاسد شد و ا نیهزار تن از ا

 دبای دولت رتباط دارد؟از افراد ا یبرخ فیضع تیریبه مد ایربط دارد  هامیبه تحر زیکاالها ن

واحد  977فقط  ،طبق گفته دولتمردان کهدرحالی کردیم دیتول یواحد مسکون 377ساالنه 

 یهزار واحد مسکون 277و  ونیلیهفت سال، چهار م نیبا احتساب ا .شده است جادیا یمسکون

 ،ذاکره کنندکه م ستندیبلد ن وجههیچبه دولتمردان متأسفانه ها ساخته نشده است.سال نیا یط

 ]جمعیت کشورهای همسایه ایران[ و منطقه یعرب یدر کشورها یونیلیم ۰77بازار  چراکه

 ایدن یو تصورشان آن است که کشورها کنندیاما مسئوالن ما با آنان مذاکره نم ،وجود دارد

 ایدر دن یگریکشور د چیو فرانسه هستند و ه سیآلمان، انگل کا،یچهار کشور آمر نیفقط هم

، کشاورزان با است بهتر هستند، مذاکره دنبال به دولتمردان اگر مذاکره وجود ندارد. یبرا

 .کند دایو مردم خودمان مذاکره کنند تا بلکه جامعه نجات پ دکنندگانیکاران، تولگندم

 د!داده ش گانهيکه به ب يخدمت

 AFC ،873 ویکه تالش شد تا تعداد افراد حاضر در ال نیبا وجود ا س،یپرسپول روزیپر یباز در

و  ونیلیمکی یدر طول باز کتا،یکاربر  ونیلیم ۰اعالم کرد که با  ونیهزار نفر گزارش شود، تلوب

ثبت  ار ایتازه یرکوردشکن ،یباند مصرف یپهنا هیبر ثان تیگابیگ 927و  زمانهمهزار کاربر،  17

با  ییو همنوا یزن هیبا کنا ،یاز شروع باز شیپ یجهرم یاست که آذر یدر حال نیکرده است؛ ا

نامحدود وزارت ارتباطات به  یرسانوعده خدمات س،یپرسپول یبرا AFC یهاتیمحدود

خود با استناد به  یدر صفحه شخص یجهرم یبه بهانه خواست مردم را داده بود. آذر نستاگرامیا

وزارت  یروشیپ یساعت دشوار نستاگرام،یاستفاده از ا کیخاطر باال رفتن تراف بهکه  نیا

 نستاگرامیا ییکایبه شبکه آمر یرسانخدمتاعالم کرد که خود را مکلف به  عمالًارتباطات است، 

ثبت شده است. رکورد  نویو صفحات روب کایروب یهاکانالمراجعه به  ونیلیکه رکورد دو م داندیم

هزار مشاهده  277ساعت و ثبت رکورد  کیدر کمتر از  دیهزار عضو جد 177 از شیب جذب

 شیبود. پ کایروز شنبه در روب یپخش باز توجهقابلکانال از نکات  کیصرفاً در  ویپست ال زمانهم

)آپارات، لنز،  یداخل ویدیپخش و یهابا اشاره به بار سبک پلتفرم نیارتباطات همچن ریوز نیاز ا

 هیرا توج اشوزارتخانهتوسط  یداخل کیمصرف تراف یباند برا یا و ...( اختصاص ندادن پهنانماو

از ارائه خدمات  ،یرانیا یهاشبکهبه نفع  تواندیاست که وزارت ارتباطات م یدر حال نیکرده بود. ا

 .کند یخوددار یستیونیو صه یخارج یمضاعف به اپها

 کوتاه اخبار ▼

 ،«انیمابراهی اهلل نجات» /اصالح قانون انتخابات خان آخر ◄

رح در خصوص ط نگهبان یشورا نیشیحقوقدان و عضو پ

جدید مجلس برای اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری، 

که در طرح اصالح قانون  ییهاتیاز محدو یاربسی»گفت: 

 یشورا یقبل هیرو بر اساسآمده،  یجمهور استیانتخابات ر

 و شد مطرح هم 80 سال دراست.  یقانون اساس رینگهبان مغا

 هیرو یتلقکنار گذاشته شد. با  یبا قانون اساس رتمغای علت به

شناخته خواهد  یقانون اساس ریمغا طرح نیا ،شورا در گذشته

مصوب شد، شرایط  یتازگبهدر طرح جدید مجلس که  .شد

تحصیلی و مدیریتی خاصی برای کاندیداها در نظر گرفته شده 

ناب  هایسوژهن توسط شورای نگهبان، است که با تصویب آ

امکان  ،ریاست جمهوری برای خبرنگاران نامثبتروزهای 

 را نخواهند داشت. نامزدی

 موشکي ايران/ توانوحشت رژيم صهيونيستي از  ◄

گفت:  برجسته جهان عرب لگریتحل« عطوان یعبدالبار»

به  رانیا یالعاده موشکخارق یهاشرفتیکه از پ لاسرائی»

تا وارد  کندیرا م هاییو اروپا دنیوحشت افتاده، التماس با

آن را از داشتن  تیدرنهاشوند و  رانیبا ا دیمذاکرات جد

 «.و دوربرد محروم کنند! قیدق یهاموشک

سپاهي!/  جمهوررئيسحل مشکالت کشور به دست  ◄

هم  کاآمری» گفت: ، فرمانده اسبق سپاه«دوسترفیق محسن»

دارد فقط  دهیعق ادنی .ندارد ،میسد را زداألنیکه ع ییهاموشک

از  یکی اگر. گویندمیحسن نصراهلل راست  دیو س یرهبر

تابع باشد  یشود و به حرف رهبر جمهوررئیس یبرادران سپاه

 .«شودمیمشکالت کشور حل  سالهیک ،موانع را بردارد نیو ا

 /برای دوقطبي سازی کاذب« عادل»استفاده ابزاری از  ◄

با  «یجنجال هایسوژه دیتول» ،یروان اتیعمل یاز ترفندها یکی

 یاز مسائل اصل هاآنو انحراف  یافکار عموم یسازهدف مشغول

شده و  یطراح مدتکوتاهدر فواصل  دیبا هاسوژه نیا است.

 ونیکنفدراس در جامعه را داشته باشد. «یساز یدوقطب» تیقابل

 ،است یکاریاسیسعدم  یو مدع یورزش یکه نهاد ایفوتبال آس

راستا با و البته هم یاسیو کامالً س یرورزشیغ یدر اقدام

آن در  گراناز حضور گزارش ،مایصداوس هیعل کایآمر یهامیتحر

و در عوض اجازه گزارش این بازی  قطر ممانعت به عمل آورد

 رینظکمبا استقبال  ،توسط فردوسی پور را داد. این اتفاق عجیب

طریق موضوع قرار گرفت تا از این  هایدولتو  طلباصالحجریان 

 .شودجامعه فراهم  جدیدی برای مشغول کردن

 که کاذب وعیدهای و وعده: (108 سؤالاحکام سياسي ) ◄

 چراکهجایز نیست. : پاسخ دارد؟ حکمی دهند، چهمی کاندیداها

ای فراتر از اختیار، مصداق یک نوع تقلب است که دادن وعده

برخی کاندیداها برای به دست آوردن آرای مردم به آن متوسل 

 کنند.شوند و تدلیس میمی شوند، دست به دامن دروغمی


