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 با ترامپ به آسیایی پاسخ
 تهران نشست

 

 پاسخ تهران امنیتی نشست جوان:
 عمجم و نیویورک به روشنی و قاطع

 که فرستد می ملل سازمان عمومی
 در ایران انزوای برای ترامپ ادعای

 و ندارد ای زمینه امروز جهان واقعیت
 و ای منطقه بافت از را ایران توان نمی
 تصور تا کرد جدا ای فرامنطقه حتی

 مجالی ایران کامل انزوای از ترامپ
 باید را پاسخ این. کند پیدا تحقق برای

 در رامپت استراتژی شکست با
 گذشته سال اوت که سنجید افغانستان

 سفید کاخ به ورود از بعد ماهی چند و
 آن بودن ناکارآمد اما بود، کرده اعالم
 جایی تا نیست پوشیده کسی بر دیگر

 گزارش در امریکا امنیتی بازرسان که
 ارزیابی و تحلیل از بعد و خود می ماه

 وزارت امریکایی نهاد سه اطالعات
 توسعه آژانس و هخارج دفاع،

 استراتژی که کردند اعتراف المللی بین
 پیشرفت سال یک حدود از بعد ترامپ

 دلیل به واقع، در. است نداشته چندانی
 افغانستان در ترامپ استراتژی شکست

 دفاع وزیر ماتیس، جیمز حاال که است
 همراهی جای به شده مجبور امریکا،
 ملل سازمان عمومی مجمع در ترامپ

 بماند امریکا دفاع وزارت تمانساخ در
 در اساسی بازنگری از خبرنگاران به و

 در امریکایی های نیرو مأموریت
 تازه شیوه مدعی و بگوید افغانستان

. شود افغانستان در کشورش جنگی
 مسئله حل که است کشوری کمتر حاال

 نظامی طریق از را افغانستان در امنیت
 شیوه در عمومی اجماع یک و بداند

 به المللی بین همکاری مبنای بر اسیسی
 تهران امنیتی نشست. است آمده وجود

 عطف نقطه یک جهت این از
 ایران مثبت نقش آنو  نکته یک.است

 ای مبارزه برای آسیایی تالش در
 نقش این و است تروریسم با مشترک

 و شده تثبیت تهران امنیتی نشست با
 از را نقش این تواند نمی هم ترامپ

 .کند پنهان جهانی عهجام دید
 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 نگرفتند عبرت خود کردند شمالی کره عبرت را کشور

 کره عبرت شد عزیز ایران متاسفانه و کرد یانگ پیونگ به بزرگی کمک برجام کیهان:

 برای که کره برای فقط نه مان، ای هسته توان سر بر ها آمریکایی با ما مذاکره نحوه! شمالی

 دشمن و دوست آمریکا ..نشد عبرت جماعت این برای اما شد، عبرت درس ها خیلی

 اقتصادی وضعیت .است خودش منافع و صهیونیستی رژیم منافع مالک، و شناسد نمی

 مسئولین برخی اراده نگرفته، را کشور ای هسته توان فقط برجام. است برجام حاصل امروز،

 به هنوز برخی امید خسارت، همه این وجود با که است عجیب حقیقتا. است گرفته هم را

. باشد داشته نباید آنیم در که چیزی از بهتر ای نتیجه مرده، که چیزی به امید. است برجام

 دید باید. نیست خوب هم همیشه امید. باشد واهی امید همین دلیل به شاید دولت «انفعال»

 داشته یاد به است کافی شویم متوجه را افتضاح عمق که این برای ایم؟ بسته امید چه به

 دولت که بود این سر بر اصولگرا و طلب اصالح بین دعوا پیش ماه چند همین تا باشیم،

 تومان 033 سر بر اختالف)تومان 0033 یا داد تحویل روحانی به تومان 0333 را دالر دهم

 . است دالر قیمت لحظه به لحظه افزایش سر بر بحث امروز اما( بود

 ماکرون ناپلئونی سودای

. است 0303 سال تا آسیا شرق در استقرار و آسیا غرب از خروج آمریکا راهبرد :خراسان

 دهند کاهش را آسیا غرب در نظامی حضور های هزینه تر سریع هرچه مایلند ها آمریکایی

 آلترناتیو به نیاز خروج این داند می پاریس. بروند آسیا شرق سمت به چین مهار برای و

 قرار امنیتی فروپاشی معرض در آمریکا نظامی حضور بدون ای منطقه کشورهای و دارد

 از استفاده و نطقهم این در نظامی حضور افزایش با اساس همین بر. گرفت خواهند

 از است برآن آسیا غرب کشورهای در نفوذ و دوم جهانی جنگ از پس سیاسی تاریخچه

 بد وضعیت در فرانسه دانند می همه. باشد داشته را استفاده بهترین آمده پیش فرصت این

 جدی چالش یک به( اروپا اتحادیه از فرانسه جدایی) فرگزیت طرح و دارد قرار اقتصادی

 جذب برای دریافته نیز ماکرون. است شده تبدیل کشور این سیاسی زاباح برای

 .دندار فارس خلیج حاشیه کشورهای دوشیدن جز ای چاره سرگردان های سرمایه
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 آمریکا جنگ اتاق با FATF ارتباط
 FATF دارند اعتقاد ،TF و پالرمو به ایران الحاق لوایح تصویب خصوص به و FATF با رانای گسترده همکاری مخالفان فرهنگیان:

 اثرگذاری عمده خشپ .است کشورمان علیه ها تحریم موثرتر اجرای برای( آمریکا جنگ اتاق) آمریکا داری خزانه وزارت قدرتمند ابزار
 و بانکی های تحریم ساختار وزارتخانه، این. است کشور این داری خزانه وزارت های تالش از ناشی ایران علیه، آمریکا های تحریم

 ها، تحریم ساختمان ایجاد برای جنگ اتاق این. کند می اعمال را اقتصادی های تحریم ساختار، این واسطه به و کرده ایجاد را غیربانکی
 جریمه را متخلفان و دهد می قرار( SDN) آمریکا تحریمی لیست در را آنها تحریمی، اهداف شناسایی با و است کرده زیادی بسیار تالش

 FATF در( داری خزانه وزارت) کشور این جنگ اتاق نقش دهنده نشان که دارد وجود آمریکاییها اظهارات در زیادی شواهد. کند می
 برای آمریکا و است شفافیت ییعن بانکی اطالعات انتشار و تولید المللی، بین بانکی فضای در FATF ویژه نقش کلی، صورت به .است

 با مبارزه و مالی اطالعات معاون و ایران های تحریم معمار کوهن، دیوید مثال عنوان به. کند می استفاده شفافیت این از خود اهداف تحریم
 آمریکا های تحریم قیتموف: »گوید می ها تحریم موفقیت در شفافیت نقش با دررابطه اوباما، دولت در آمریکا داری خزانه وزارت تروریسم

 برند، می بهره بانکی های تراکنش از درنهایت که افرادی کلیدی، اطالعات آوری جمع طریق از. دارد بانکی شفافیت به عمیق بستگی
 مدیریت معاون زاراته، خوان همچنین.« است داری خزانه وزارت ماموریت اصلی هسته بانکی شفافیت دلیل، این به. شوند می شناسایی

 برای: »گوید می ایران بر فشار در FATF جایگاه درباره بوش دولت در آمریکا داری خزانه وزارت در مالی جرایم و تروریسم با بارزهم
 حامی جریان و دولت که حالی در.« است نیاز FATF کامل حضور به کشور، این برای شرایط کردن تر سخت و تنگنا در ایران دادن قرار
 اینکه برای: »گوید می زاراته کنیم، اجرا را FATF های درخواست باید جهان، در اقتصادی انزوای از ایران خروج ایبر دارند اعتقاد آن

 مداخله تروریسم با مبارزه و ضدپولشویی مالی نظام پیرامون هایی قضاوت تایید برای FATF است الزم شود، منزوی مالی نظام از ایران
 همچنین و FATF در آمریکا نقش درباره آمریکا داری خزانه وزارت در مالی جرایم و تروریسم با زهمبار مدیریت معاون همچنین.« کند

 مالی فضای در برجسته دیپلمات دو پونسی، چیپ و گالسر دنی: »گوید می ایران به الدولی بین نهاد این فشارهای در کشور این نقش
 کشورهای تا شدند قدیمی FATF فرآیند دوباره اندازی راه مسئول متحده تایاال سوی از پولشویی با مبارزه بحث در متخصص و جهانی
 تحت را ایران رژیم که گنجاندند FATF نظام درون را مطمئن فرآیند یک پونسی و گالسر. دهند جای سیاه لیست در را دار مشکل
 کشتار های سالح گسترش با مقابله استانداردهای با هبلک ضدپولشویی، استانداردهای از استفاده با فقط نه داد، می قرار دقیق های نظارت
 در آنها دادن قرار بر اصرار سپتامبر یازدهم حمله از پس داری خزانه وزارت که تروریسم مالی تامین با مبارزه استانداردهای و جمعی

FATF نیاز آنها موثرتر اجرای و ها تحریم شدن تر دقیق برای آمریکا که دهد می نشان خوبی به آمریکایی مقامات این سخنان.« داشت 
 یک عنوان به FATF از کشور این داری خزانه وزارت راستا، همین در و دارد ایران در FATF استانداردهای اجرای به زیادی بسیار

 .کند می استفاده قدرتمند بازوی
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 ساختگی قحطی

 در که گوید می پراکنده مشاهدات صبح نو:

 های شبکه هیاهوهای بزرگ، شهرهای برخی
 موجب ساختگی_قحطی# ای، ماهواره

 از شهروندان هیجانی خریدهای
-احتکار# گیری شکل و بزرگ های فروشگاه

 متغیر سه با اینجا در. است شده خانگی
 که دولتمردان ستنخ: ییم رو روبه مختلف

 افکار به بخشی آرامش برای تالش در
 تأمین در که اند کرده تاکید مکرراً عمومی
 مشکلی هیچ کشور دارو، و اساسی کاالهای

 تمامی در و است قطعی واقعیتی این ندارد؛
 زیرساختی های توانمندیگذشته  سال 03

 های موج با بتواند تا آورده فراهم را فراوانی
 این تکوینی اثر اما کند، بلهمقا نامنتظره

 دیگر محصوالت در گویا که است آن اخبار،
 چنین خودرو و مسکن سفر، پوشاک، نظیر

 از ای پاره دوم متغیر. ندارد وجود تدبیری
 روز 03 حدود از که اند داخلی های رسانه
 یا کاال بودن کم بر تناسب و تناوب به قبل،
 و هکرد تاکید ها فروشگاه در آن بودن زیاد
 های هجوم به خود نخست صفحه در حتی

 های رسانه سوم متغیر و. کردند اشاره خرید
 تبلیغات دهه یک از بعد که اند بیگانه

 برای جذاب محتواهای نمایش و خانوادگی
 عملیات رینگ وارد حاال زنان، و جوانان
 چاره حاال. اند شده براندازی مستقیم روانی

 های مهسرچش همین به باید طبعاً چیست؟
 با مسووالن همه نخست. بازگشت اشکال
 ها رسانه دوم  .بزنند حرف بهتر و بیشتر مردم

 خطیر شرایط و باشند پذیر مسوولیت اندکی
 کنند نمی درک اگر و کنند درک را

 .نباشند ساکت آن، بر نظارتی های سامانه
 

 ویژگی نیروهای انقالبی /سیاسی تحلیل آموزش
) چهار ویژگی که در چهار شماره قبلی به آن اشاره  ویژگی چهاراین  با

 و نشد "ها بست بن" دچار توان می که است شخصیتیگردید( نیروی انقالبی 

 جوان های استراتژیست اگر. نشد ناامید و لمنفع هم "خطیر شرایط" در حتی

 این با توانستند... و باکری مهدی و باقری حسن همچون سخت جنگ

 کنند، حفظ دشمن مجدد تهاجم از را کشور جغرافیایی مرزهای خصوصیات،

 از ها، ویژگی این با توانند می نیز نرم جنگ انقالبی و مؤمن های جوان

 و علم تولید کنند، محافظت کشور سیسیا و اعتقادی و فرهنگی مرزهای

 های حل راه امروز مشکالت برای و بدهند، بیشتری شتاب را کشور پیشرفت

 .کنند ارائه بُر میان و خالقانه

 

 نتانیاهو بزرگ دروغ تورقوزآباد
 

 عربستان و صهیونیستی رژیم فقط متحده ایاالت که است شاهد جهان امروز آرمان:

 مواضع همراه سیا،آ غرب و خاورمیانه کشورهای بقیه اما دارد خود همراه را
 رژیم ناخلفش فرزند هم و گرفت قرار انزوا در ترامپ هم. هستند اسالمی جمهوری

 راه با و بیفتند پا و دست به آنها شرایطی چنین در که پیداست ناگفته. صهیونیستی
 اعالم یعنی. بگیرند پیش در را هیتلر های سیاست ایران، علیه روانی جنگ انداختن

 دروغ» یک حتما باید کنید، جلب خود به را جهان توجه خواهید می اگر که کردند
 قرن که نیستند متوجه نتانیاهو و ترامپ لذا .کنید القا عمومی افکار به را «بزرگ

 جهان. است آگاهی و بصیرت و علم و سواد قرن است، اطالعات انفجار قرن حاضر،
 دوم و اول جهانی گجن دوران به امر این نیست؛ بزرگ های دروغ گفتن محل دیگر

 را دیگری بزرگ دروغ یک دوباره نتانیاهو آقای شرایطی چنین در. گردد می باز
مستمری  و دائمی های نظارت به توجه با. کرد مطرح ایران ای هسته تاسیسات درباره

 ادعای و دروغ یک هماهنگ برنامه یک در موساد و سیا امنیتی های سرویس آژانس،
 شکست تا کردند طراحی را!( تورقوزآباد در ایران ای ههست تاسیسات) را واهی

 این برای و دهند قرار الشعاع تحت را آمریکا دیپلماسی دستگاه و ترامپ دیپلماتیک
 .نیافتند نتانیاهو از بهتر را کسی کار

 


