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 چه کسی در لبه پرتگاه است
 ساله پنج در بار چندمین برای: نو صبح
 پرتگاهی لبه در را کشور دولت اخیر،
 را، مسأله فالن حلراه تنها که داده قرار

 یا معاهده فالن پذیرفتن یا پیوستن
 در کند؛می عنوان المللیبین نامهتفاهم

 شدمی داده وعده معموالً ابتدایی مواردی
 روش این با ب، و الف مشکالت که

 مواقع، اکثر در چون و شودمی فصلوحل
 دیگر اکنون نشد، حاصل اینتیجه چنین

 با بلکه دهند،نمی هم ایوعده تنهانه
 که کنندمی اعالم مکرراً و رسا صدای

 از بعد مشکالت حل برای ضمانتی هیچ
 شرایط. ندارد وجود هاتوافق گونه این
 گویدمی ولتد است؛ داریخنده شدتبه

 سنگین تعهدات از ایمجموعه باید کشور
 داخل، محیط در خودش که) بپذیرد را

 لیکن ،(نیست آن مراعات به حاضر حتی
 وجود قطعی ازایبهما هیچ برابرش در

 هر یا CFT پالرمو، مسأله، .ندارد
 نحوه در مشکل نیست؛ دیگر توافقنامه

 ایران مقتضیات تمام کردن وابسته و نگاه
 و پیچیده شدتبه مبهم، هایمکانیزم به
 است شوراهایی و هاکنوانسیون درتویتو
 سیاسی منویات تثبیت پی در حتماً که

 مرحله این از. هستند جهانی قدرت بلوک
 اگر: داریم قرار روشنی نقطه در بعد، به

 به نظام، مصلحت تشخیص مجمع امروز
 عوامل سیاسی شدید فشار زیر پالرمو،
 موظف دولت بدهد، مثبت یرأ دولت،

 چنانچه و است ایران منافع تأمین به
 عمومی افکار برابر در باید نشود، موفق

 مثبت رأی مجمع اگر و. باشد پاسخگو
 این با نتوانسته دولت که آنجا از ندهد،
 نخبگان افکار آرایی،صحنه از حجم
 از پس کند، همراه خود با را مصلح
 برخوردار وحدت ایجاد برای الزم کفایت
 دولت این حالت، دو هر در پس. نیست
 .کشور نه و دارد قرار پرتگاه در که است
 

 

 

 

 
 

 

 

 قدرت دایره از آمریکا اخراج 

 مواجه سخت ایپدیده با که دانستندمی ابتدا همان از هاآمریکایی آیدمی نظر هب :کیهان

 میالدی 02 تا 41 قرون فاصله در که مسلمان قدرت سه بزرگ تأثیر و اقتدار آنان. اندشده

 -عثمانی امپراتوری داشتند؛ خود حافظه در را داشتند سیطره جهان از وسیعی بخش بر

 مسلمان گورکانی امپراتوری و -ش 4424 تا 662 - صفوی یامپراتور -ش 4121 تا 876

 تا 48 هایقرن در بخصوص و قرن شش طول در بودند توانسته -ش 4081 تا 529 -هند

 -مسلمان حکومت سه این درونی ارتباط .باشند گرسلطه هایاروپایی چالش مهمترین 45

 وقتی که بود حالی در نای بود انداخته وحشت به را غرب یکدیگر، با -مواقع اکثر در

 سقوط زمان از و سال 92 حدود عثمانی سقوط زمان از رسید پیروزی به ایران انقالب

 حساب به زیادی زمان این و بود شده سپری سال 402 حدود گورکانی امپراتوری

 از اسالم جهان کل بازخیزی امکان شد؛می یادآور را نکته دو هاآمریکایی به این. آمدنمی

 ممکن اسالم جهان هایبخش میان درونی همکاری و دارد وجود آفریقا غرب تا رهقا شبه

 و دادندمی خبر اسالم بازخیزی دوره از آمریکایی هایآکادمی اساس براین. است

 .نوشت را «هاتمدن نبرد» کتاب اساس این بر هانتینگتون

 عثمانی، هایقدرت به نسبت ایاضافه عنصر دو ایران انقالب که است این واقعیت اما 

 اداره در نو طرح و نظر داشتن» عنصر و «معنویت» عنصر آن و داشت گورکانی و صفوی

 نظامی باالی تمکن دارای و مادی قدرت یک فقط ایران اسالمی جمهوری یعنی. بود «جهان

 .نبود دشواری چندان کار هاغربی برای آن بر غلبه بود این اگر که نبود

 به را غرب تمدن مادی فلسفه که بود این یکی. داشت مهم ارکردک دو معنویت موضوع 

 خواست انسان از ایران انقالب: گفتند هاغربی خود که تعبیری به. بردمی سؤال زیر شدت

 از و نشاند انسان، بر حاکمیت جایگاه در را خدا و بازگردد( خدا بندگی) خود جای به

 به را ایناشناخته( غرب برای) حال نعی در باال بسیار ظرفیت عنصر این دیگر سوی

 .دادمی قرار غرب مقابل در و آوردمی میدان
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 غرب و شرق مقدم خط ونزوئال

 19 جوان گوایدو. نبود شده شناخته چندان قبل روز چند شاید که است کسی بندیجبهه این در کلیدی چهره جوان:

 گوایدو که نیست شکی گرفت. امریکا واشنگتن جورج دانشگاه از را خود لیسانس فوق مدرک دو از یکی که است ایساله

 اعالم ترامپ که بود او سخنرانی از بعد دقایقی تنها. است کرده شروع را خود اخیر حرکت امریکا با قبلی هماهنگی یک در

 و برزیل آرژانتین، یگراراست رهبران هم بعد و شناسدمی رسمیت به ونزوئال قانونی جمهوررئیس عنوان به را او تنها کرد

 تشخیص از بعد و اندنبوده اوضاع متوجه چندان هاآن که دهدمی نشان هااروپایی روزه یک تأخیر. آمدند میدان به کلمبیا

 التین امریکای گرایچپ همفکران از مقابل جبهه. اندافتاده راه به ترامپ سر پشت که است امریکا هماهنگ برنامه و شرایط

 همراه به چین و روسیه هم المللبین سطح در و اندگرفته کودتا مقابل موضع مکزیک حتی و کوبا بولیوی، هایکشور در

 با بندیجبهه این واقع، در. اندکرده اعالم کودتا با را شانمخالفت و مادورو از را خود حمایت ترکیه و ایران مثل هاییکشور

 مورالس، اوو که چنان گرفته شکل مادورو دولت کردن سرنگون یبرا گوایدو با امریکا هماهنگ برنامه از آگاهی

 و دموکراسی کوشدمی دیگر بار امپریالیسم چنگال: »گفت و کرد مطرح خود پیام در را موضوع این بولیوی، جمهوررئیس

 تحریم تشدید از گذشته و کرده دخالت جریان این در تمام صراحت به امریکا.« کند زخمی را جنوبی امریکای ملت اراده

 این در هم آرژانتین و برزیل که رودمی انتظار و گذاردمی گوایدو اختیار در را مالی هایکانال که کرده اعالم مادورو، دولت

 .شوند وارد جریان

 کدام از که است ونزوئال نظامی نیروی به هانگاه همه حاال که رسدمی نظر به. است نظامی گزینه در مانده باقی که اینکته 

 دیگر همراه به شنبه پنج روز ونزوئال، ارتش فرمانده و دفاع وزیر لوپز، پادرینو والدیمیر. کرد خواهد حمایت طرف

 گوایدو، رهبری به مخالفان حرکت خواندن کودتا ضمن و شد حاضر تلویزیونی هایدوربین مقابل در ارتش فرماندهان

 ونزوئال قانونی دولت از را خود وفاداری کار اینجای تا ونزوئال ارتش این،بنابر. کرد اعالم مادورو دولت از را خود حمایت

 بحران افزایش با و بعد تا باشد شده برقرار ارتباط ارتش از هاییبخش با امریکا ریزیبرنامه در دارد احتمال اما کرده، اعالم

 دولت برابر در مختلف هایگزینه از مدام یامریکای دولتمردان دیگر و ترامپ این، از گذشته .بپیوندند مخالفان صف به

 پاناما به امریکا نظامی حمله مثل باشد ونزوئال در نظامی مستقیم دخالت و نظامی گزینه حتی تواندمی که گویندمی مادورو

 ورجمهرئیس نوریگا، مانوئل دستگیری و امریکا ارتش توسط پاناما اشغال به منجر که پدر بوش جمهوری ریاست زمان در

 نفتی منابع ترینبزرگ حاال بود، اقدامی چنان برای امریکا اصلی انگیزه جریان آن در پاناما کانال که همچنان. شد پاناما،

 حمایت نحوه به باید مقابل، در. داشت نظر در را احتمالی هر باید دلیل، این به و است جریان این تمام اصلی انگیزه جهان

 در کوبا موشکی بحران مثل آیا و داد خواهند ادامه را حمایت این حد چه تا که داشت توجه مادورو از چین و روسیه

 تریناستراتژیک و آمده کوتاه نهایت در اینکه یا شد خواهند امریکا با قد تمام رویارویی یک به حاضر هم اینجا ،4580

 کرد؟ خواهند واگذار امریکا به را جهان نفتی منطقه
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 ؟!موشکی سر بر پنهان مذاکرات

 کرد اعالم ایبیانیه در فرانسه خارجه وزارت :امروز وطن
 برنامه درباره ایران اسالمی جمهوری با مذاکرات در اگر

 اعمال آماده، نشود حاصل پیشرفتی بالستیک موشکی
 جریان در مکرون. هستند تهران علیه سخت هایتحریم
 با یکسانی مواضع 7102 سال در واشنگتن از خود دیدار

 این اوج. کرد اتخاذ ایران موشکی برنامه علیه ترامپ
 سران عمومی مجمع جریان در فرانسه ایرانی ضد مواضع

. شد نمودار 7102 سال در ملل سازمان در کشورها
 قبال در آنها همنظری که کشورها این اقدام نخستین
 مردادماه، دادمی نشان را ایران دفاعی برنامه کردن محدود

 با آلمان و انگلیس، فرانسه، آمریکا؛ شد آشکار 0931 سال
 را سیمرغ برماهواره پرتاب، مشترک بیانیه یک انتشار

 شدن متوقف بر بیانیه این در کشور 4 این. کردند محکوم
 بیانیه این اینکه ترجالب. کردند تاکید ایران موشکی برنامه

 داریخزانه جدید هایتحریم وضع از پس ساعتی تنها
 که ایبیانیه در! شد منتشر ایرانی شرکت 1 علیه آمریکا
 شده ادعا، کرده منتشر جمعه دیروز فرانسه خارجه وزارت

 تهران موشکی برنامه سر بر ایران با را مذاکراتی کشور این
 گویا که است ایگونه به بیانیه این لحن. است کرده آغاز

 را آن فرانسه حاال و شده انجام تازگی به موشکی مذاکرات
 با موشکی مذاکره برای برخی تمایل !است کرده علنی

 آن طرح از ابایی افراد این که است موضوعی اروپا و آمریکا
 شکست با که است ایگونه به ایران در وضعیت اما ندارند

 دولت دیپلماسی شدن اعتباربی و ایهسته مذاکرات
 دیگری موضوع هر درباره هاغربی با مذاکره اساسا، مستقر
 مواضع اینکه ضمن، ندارد موضوعیت و است بالوجه
 رهبر، نمونه عنوان به. است مذاکره عدم نیز نظام رسمی
 و قوا سران دیدار در امسال خردادماه 7 انقالب حکیم
 از آمریکا خروج، نظام کارگزاران و مسؤوالن از جمعی
 و خواندند ملل سازمان 7790 قطعنامه نقض را برجام

 شورای به آمریکا علیه ایقطعنامه باید هااروپایی: افزودند
 رهبر. کنند اعتراض آمریکا حرکت این به و ببرند امنیت
 با برجام ادامه برای الزم شرایط تبیین در اسالمی انقالب
 شوند متعهد باید کشور 9 سران: »کردند تأکید هااروپایی

 را ایران ایمنطقه حضور و موشک بحث دهند قول و
 درباره صریح موضع این. «کرد نخواهند مطرح مطلقاً
 موضع این با بنابراین، اروپاست با مذاکره مختصات تعیین
 دفاع برنامه درباره هااروپایی با مذاکره اساسا، آشکار

 حاال. است نظام مصالح و منافع از خارج و بالوجه موشکی
 قرمز خط این گویا اما فرانسه خارجه وزیر اظهارات با

 رسدمی نظر به که موضوعی؛ است شده نقض برجسته
 کرده نظر اعالم آن قبال در سریعا باید خارجه امور وزارت

 برخی اخیر مواضع هرچند. کند شفاف را آن و
 امنیت و منافع علیه رسما که خارجه وزارت هایدیپلمات

 اساسا وزارتخانه این از بخشی دهدمی نشان، بوده ملی
 .  است اعتباربی و اعتماد غیرقابل

 «نتیجه» و «تکلیف» گانهدو/ سیاسی تحلیل آموزش
 اخالص عین این، ؛«نتیجه به نه تکلیفیم، به مأمور ما: »فرمود اول روز از امام

 جلب و طلبیقدرت ایذره که خداست برای فقط است؛ اخالص محض است؛

 او مأموریت که خود تکلیف به امام. ندارد وجود دلی چنین این در مادی حطام

 به امام. شد پُر امام صدای از دنیا: داد او به را نتیجه هم خدا کرد، عمل بود

 خدا برای قدم کنیم،می مجاهدت خدا برای ما. داشت اطمینان الهی یوعده

 -متعال خدای را نتیجه آوریم؛می میدان به را خودمان تالش یهمه داریم،برمی

 کار تکلیف برای ما. داد خواهد تحقق - است فرموده وعده که آنچنان

 کنیم.می

 

 !اقتصادی جنگ جدید مرحله

 هایسامانه بر نظارت کل:  موسوی فخرالدین سید / بصیرت پایگاه

 دام قاچاق، کرد اعالم ارز و کاال قاچاق با مبارزه ستاد هوشمند و الکترونیکی

 جاری سال ماه مهر نیز کشاورزی جهاد وزیر. است یافته افزایش برابر 4/5 زنده

 که شودمی قاچاق کشور از دام میلیون دو حاضر حال در: »داشت اظهار

 کشور جنوب بخش از و غرب شمال، غرب از سرمایه این و است ملی سرمایه

 در موضوعی چنین شاید.« شودمی برده فارسخلیج حاشیه کشورهای به

 پول ارزش سقوط دیگر عبارت به یا دالر نرخ افزایش به توجه با اول مرحله

 رسدمی گوش به میان این در مسائلی و اخبار اما؛ برسد نظر به طبیعی ما ملی

. دارد ایران غذایی بازار زدن برهم برای خاص نقشه و توطئه وجود از نشان که

 هایقیمت با که خریداران این بیشتر که است رسیده خبر، اساس این بر

 هایدام خرید بر که هستند غریبه دالالن، زنندمی خرید به دست العادهفوق

 و کرده وسوسه فروش برای را دامداران که هاییقیمت، دارند اصرار مولد

، سمنان، رضویخراسان، کرمان هایاستان در بسیاری است شده موجب

 طور به دیگر هایاستان برخی و اصفهان، زنجان، اهکرمانش، اراک، قزوین

 خبر انتشار، هانشانه این از فراتر البته و بفروشند را خود هایدام گسترده

 با دارد قصد وی اینکه بر مبنی سعودی عهدولی، سلمانمحمدبن برنامه

 صرف با و ایران جوارهم کشورهای در فعال دالالن و تجار شبکه از استفاده

، کند ایران بازار ریختن هم به و آشفتگی ایجاد به اقدام دالر میلیارد 7 مبلغ

 وضعیت تهدیدآمیز و مشکوک مقایسه، همچنین و خارجی رسانه یک توسط

 بریتانیا خارجه وزیر «هانت جرمی» سوی از اول جهانی جنگ دوران با ایران

 .  دارد جدید مرحله به اقتصادی جنگ ورود از نشان ایران به خود اخیر سفر در
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