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خالصه مدیریتی

اندیشکده  شد  موجب  آسیا  غرب  منطقه  تحوالت  باالی  سرعت  و  اخبار  کثرت 

راهبردی تبیین تالش کند در گزارشی ضمن طرح مهم ترین اخبار و تحوالت منطقه، دالیل، 

اهداف و پیامدهای تحوالت را به صورت هفتگی بررسی نماید. مبنای کار گزارش بر ارائه 

راهبردی ترین و مهم ترین اخبار و تحوالت هفتگی قوام یافته است. عالوه بر بررسی اخبار 

و تحوالت میدانی منطقه، پرداختن به اخبار و تحوالت مرتبط با حوزه دیپلماسی و سیاست 

خارجی و ارائه تصویری مختصر از اهداف بازیگران این حوزه و پیامدهای این اخبار و 

تحوالت، مقصود دیگر گزارش هفتگی اندیشکده راهبردی تبیین است.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

1- چهار دهه شکست آمریکا از انقالب اسالمی

مقام معظم رهبری صبح امروز در دیدار مردم قم، با اشاره به عصبانت آمریکا از 

ملت ایران، علت این عصبانیت را، شکست این کشور از حرکت عظیم مردم ایران دانستند.

سابقه ی چهار دهه دشمنی ایاالت متحده با ایران اسالمی، نشان دهنده ی شکست های 

متوالی این کشور در خباثت های خود علیه آن است و اصوالً می توان سیاست های استکباری 

آمریکا علیه ایران را، عکس العمل هایی از موضع ضعف تحلیل کرد.

تحلیل و ارزیابی:

ایاالت متحده در  اولین شکست بزرگ  انقالب اسالمی را می توان  1. نفس وقوع 

منطقه ارزیابی کرد. با وقوع انقالب اسالمی، آمریکا مهم ترین کارگزار خویش در منطقه ی 

غرب آسیا را از دست داد.

2. بنابراین، دشمنی های این کشور علیه انقالب و نظام اسالمی، از بدو جمهوری 

اسالمی آغاز شد و در حوزه های گوناگون ادامه یافته و حتی تشدید شده است.

3. مهم ترین نشانه ی شکست آمریکا را در قبال ایران، می توان ثبات نظام اسالمی در 

عین پیشرفت آن دانست. ایاالت متحده در مقاطع زمانی گوناگون و به صور مختلف، سعی 

در براندازی جمهوری اسالمی داشته که این توطئه ها تاکنون ناکام بوده و همین عامل را 

می توان علت اصلی عصبانیت این کشور تحلیل کرد. 
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4. کودتای نوژه، غائله ی تیر 1378، فتنه ی 1388 و اغتشاشات اخیر نمونه هایی از 

تالش جهت براندازی نظام اسالمی است که به دلیل ریشه های مردمی امنیت در جمهوری 

اسالمی، تاکنون ناموفق بوده است.
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2- خدمات مدعیان ایران دوستی به دشمنان ایران و انقالب

رهبر انقالب اسالمی صبح امروز در دیدار مردم قم: »ازیک طرف گفتند جانم فدای 

ایران، ازیک طرف پرچم ایران را آتش زدند!... شما ِکی قربان ایران رفتید که می گویید 

جانم فدای ایران؟«

یکی از دشمنان قسم خورده ی مردم ایران از بدو انقالب اسالمی، منافقین بوده اند که 

در برهه های گوناگون به طرق مختلف، دستشان به خون مردم این سرزمین آلوده شده است.

ایران داشته است،  به مردم  این سازمان  ادامه، برخی از مهم ترین خدماتی! که  در 

موردبررسی قرار می گیرد:

1. ترورهای کور و بی هدف: این گروه تروریستی که در سهم خواهی از انقالب 

اسالمی ناموفق بود، اندکی پس از انقالب اسالمی به ترورهای کور روی آورد و نزدیک 

به 17000 تن از مردم بی گناه را به خاک و خون کشیدند.

2. خیانت به ایران در طول جنگ تحمیلی: خیانت این گروه تروریستی به کشور، 

در سه حوزه ی عمده اتفاق افتاد:

2-1. فروش اطالعات سری کشور به رژیم بعث  

2-2.کمک های عملیاتی به ارتش بعثی در حمله به ایران  

2-3. بازجویی و شکنجه ی اسرای ایرانی  
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3. پادویی ایاالت متحده و رژیم صهیونیستی در پرونده ی هسته ای: در سال 1381، 

این گروه با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی، ادعای افشای تأسیسات هسته ای ایران را 

اعالم کرد که باعث ایجاد غائله ای شد که به مدت بیش از یک دهه، هزینه های باالیی را 

در حوزه های سیاسی و اقتصادی به مردم ایران تحمیل کرد.

این کشور  از  نمایندگان کنگره ی آمریکا و درخواست  با  4. نشست های مکرر 

جهت تحریم ایران

جمع بندی:

دهه ی  چهار  طی  منافقین  که  است  خیانت هایی  از  بخشی  تنها  ذکرشده،  موارد 

گذشته در قبال ایران انجام داده اند. مسئله ای که باید موردتوجه قرار گیرد این است که در 

حال حاضر این جماعت به چه دلیل شعار »جانم فدای ایران« سر می دهند؟
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3- نبردهای سه گانه ی ملت، ایران و اسالم علیه دشمنان 

رهبرانقالب اسالمی در دیدار مردم قم با اشاره به اغتشاشات روزهای اخیر، از یک 

مبارزه سه گانه ای اما به هم پیوسته نام بردند: »نبرد ملت با ضدملت است، نبرد ایران با 

ضدایران است، نبرد اسالم با ضداسالم است.« 

اما این نبردها چگونه ریشه های انقالب اسالمی را هدف قرار داده و انقالب اسالمی 

چگونه با این نبرد سه گانه  مواجهه شده است؟

از آن محافظت  از قلب ملت برخاسته و ملت  انقالب  1. تحلیل گران متفقند که 

می کند لذا دشمن نوک پیکانش را به سمت ملت نشانه  رفته  است. منافقین با مزدوری 

دشمن، ملت را می کشد و ترامپ هم ملت ایران را تروریست می نامد.

2. از طرف دیگر، ایران خاستگاه انقالبی بود که این کشور را به تنها قدرت مستقل 

تأثیرگذار منطقه ای بدل کرد و هر که در برابر این قدرتمندی عناد بورزد، ضد ایران است 

حتی اگر به ظاهر شعار ایران سر دهد مانند سلطنت طلب ها و منافقین.

3. اما محتوای اصلی این انقالب،احیای اسالم ناب بود؛ اسالمی که توانست در برابر 

نسخه های اسالم آمریکایی، اسالم سرسپرده و اسالم وهابی بدرخشد.

4. با توجه به این جمله معظم له، می توان اینگونه نتیجه گرفت که دشمنان اسالم با 

ملت ایران به عنوان محافظان و حامیان انقالب، با ایران به عنوان خاستگاه انقالب و با اسالم 

به عنوان محتوای انقالب، دشمنی خواهند کرد زیرا این سه در کنار هم انقالب را حفظ 
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کرده و در مقابل جبهه دشمنان،از ضعیف و تهی شدن آن جلوگیری کرده است. لذا ملت، 

ایران و اسالم علیه کسانی هستند که شعار ملت، ایران و اسالم می دهند اما ضد اینها عمل 

می کنند.
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4- نظیر انقالب ایران در هیچ جا وجود ندارد

»این حرکت عظیم منسجم مردمی در مقابل توطئه ی دشمن با این نظم با این بصیرت 

با این شور و انگیزه در هیچ جای دنیا نیست و این چهل سال است که ادامه دارد.«

این سخنان رهبر معظم انقالب به مناسبت قیام 19 دی با مردم قم است. در این دیدار 

رهبر معظم انقالب اشاره می کنند که حرکت عظیم مردمی در طول چهل سال گذشته با 

انگیزه ی تمام از انقالب ادامه داشته است و این در هیچ جای دنیا وجود نداشته است.

مرور تاریخ انقالب های بزرگ دنیا مانند انقالب فرانسه، انقالب الجزایر، انقالب 

انقالب  مانند  انقالبی و ظهور نسل جدید،  تغیر نسل  با  روسیه و غیره نشان می دهد که 

شوروی حمایت از انقالب یا از بین رفته و یا مانند انقالب فرانسه با یک دوره ی رکود 

مواجه شده و دوباره با سختی های فراوان به برخی اهداف خود دست یافته است.

انقالب  الجزایر و  انقالب  انقالب های دیگری نیز در منطقه ی شمال آفریقا مانند 

سودان و مصر رخ داد. اما پس از گذشت مدت کوتاهی همین انقالب های ضد استعماری 

وقتی با سختی ها رو به رو شدند از اهداف اصلی خود عدول کردند و منحرف شدند تا حدی 

که خودِ بانیان انقالب نیز به اهدافی که ترسیم کرده بودند پایبند نماندند.

اما انقالب اسالمی ایران به علت تکیه بر ایمان و اعتقاد و انگیزه مردم پایدار باقی 

ماند زیرا مردم آرمان های خود را فراموش نکردند و ایستادگی کردند.
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5- شعار »نه به گرانی« و شکست دشمن در جذب نیرو برای اغتشاشات

اگر بپذیریم آن چه در اغتشاشات اخیر در ایران رخ داد، بخش میدانی از فرایند 

جنگ نرم علیه انقالب اسالمی است، باید گفت که طراحان و گردانندگان یک تجمع علیه 

نظام، تالش می کنند تا در اوایل حرکت، چهره ای مسالمت جو و دارای مطالبات کم هزینه 

از خود ارائه کنند تا حداکثر امکان جذب از میان گروه های مختلف فراهم شود. آن گاه 

که جمعیت شرکت کننده به تعداد قابل قبولی برای دست زدن به رفتارهای خشن تر و 

هنجارشکنانه تر رسید، مقصد اصلی خود را رو می کنند. لذا در صورتی که به هر دلیلی مردم 

عادی با آن ها همراهی نکنند، عمال نقشه های آن ها با شکست مواجهه خواهد شد.

انقالب  معظم  رهبر  گرفت.  نیز صورت  ایران  اخیر  اغتشاشات  در  روندی  چنین 

اسالمی در این خصوص می فرمایند: 

»از ماه ها قبل این ها آماده بودند. خود رسانه های منافقین اعتراف کردند در همین 

روزها... کسانی را در داخل نشان کنند، پیدا کنند که بهشان کمک کنند، تا بیایند به مردم 

فراخوان بدهند. فراخوان را هم آنها دادند. شعار نه به گرانی بگذارند. خب این شعاری هست 

که همه خوششان می آید. با این شعار یک عده ای را جذب کنند. بعد خودشان بیایند وسط، 

اهداف شوم خودشان را دنبال کنند، مردم را هم دنبال خودشان بکشند...کاری که مردم 

کردند در اینجا این است: اول خب یک عده ای آمدند، البته عده ی زیادی هم نبودند، لکن 

به مجرد اینکه دیدند که اینها هدفهایشان چیست، در شعارهایشان معلوم بود، مردم صف ها 

را جدا کردند.«
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برای  اخیر  پروژه ی  شکست  در  بازیگر  کلیدی ترین  که  است  این  واقعیت 

بی ثبات سازی ایران، مردم بودند. برخی مردم ایران با وجود مشکالت و گله مندی اقتصادی، 

وقتی شعارها را مشاهده کردند، سریعا صف خود را از اغتشاش گران جدا کرده، علیه آن ها 

شده و عمال این پروژه را ناکام گذاشتند. بصیرت در یک ملت، در چنین لحظات مهمی 

تعیین کننده است.
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6- ریشه های مردمی نظام جمهوری اسالمی ایران

مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار امروز خود با مردم قم، با اشاره به سخنان 

مقامات آمریکایی در مورد جایگاه مردم در ایران، نظام سیاسی و حکومتی ایران را برآمده 

از اراده مردم دانسته و عامل استمرار آن را تکیه بر پایه مردمی معرفی کردند. 

نظام جمهوری اسالمی در طول نزدیک به چهار دهه از حیات خود، همواره از نیروی 

مردمی برای انجام کارویژه های خود، خصوصًا تأمین امنیت بهره برده است. 

تحلیل و ارزیابی

1. برآمدن از متن مردم و نیز درصحنه نگه داشتن مردم، ویژگی ممتاز جمهوری 

اسالمی است که باعث می شود آن را در برابر نقشه ها و دخالت های بیرونی دشمنان، مصون 

اقدام عوامل داخلی و  این مسئله حضور گسترده مردم در محکومیت  سازد. نمونه اخیر 

خارجی برای ایجاد آشوب در کشور بود.

2. به دلیل اهمیت پشتوانه و ریشه مردمی نظام اسالمی، عمده تمرکز دشمنان ایران 

و اسالم، بر قطع این ریشه، قرار دارد. بهره برداری سوء از وضعیت معیشتی و اقتصادی و 

مخلوط کردن آن با شعارهای ضد نظام سیاسی، تازه ترین روش دشمن برای نابودی پشتوانه 

مردمی نظام جمهوری اسالمی است.

3. اصلی ترین دلیل و قرینه برای اثبات کارکرد پشتوانه و ریشه مردمی نظام اسالمی، 

حیات مقتدرانه و پایداری در اصول و ارزش های اساسی انقالبی است که باوجود هجمه های 

سنگین و متعدد از سوی دشمان، همچنان ادامه دارد.
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7- تأملی در بحث شرکت نماینده ایران در جلسه اخیر شورای امنیت

شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته، بعد از درخواست دوباره ایاالت متحده 

آمریکا، در مورد ناآرامی های داخل ایران، تشکیل جلسه داد. 

به دلیل اینکه دستور جلسه شورای امنیت مستقیمًا مربوط به ایران می شد، از نماینده 

کشورمان در سازمان ملل نیز دعوت شد تا در جلسه شرکت و نقطه نظرات خود را بیان 

کند. اما با توجه به ورود شورا در مسئله ای که جزو مسائل داخلی ایران محسوب می شود، 

حضور نماینده ایران در جلسه، اقدامی سنجیده محسوب می شود؟

تحلیل و ارزیابی

1. بدیهی است که شورای امنیت به اصرار آمریکا در مسئله ای ورود کرده که در 

صالحیت ذاتی حاکمیت جمهوری اسالمی ایران قرار دارد. این مسئله صراحتًا مورداشاره ده 

عضو از اعضای شورای امنیت قرار گرفت. بند هفت از ماده یک منشور، ملل متحد را مجاز 

نمی کند در اموری که اساسًا در قلمرو صالحیت داخلی کشورها قرار دارند، دخالت کند.

اصولی،  مواضع  از  جدای  امنیت،  شورای  جلسه  در  کشورمان  نماینده  حضور   .2

بود  شایسته  درحالی که  است.  ایران  داخلی  مسائل  به  در ورود  اقدام شورا  تائید  به نوعی 

به عنوان یک اقدام اعتراضی از حضور در جلسه شورای امنیت خودداری شده و حاکمیت 

ملی در مقام پاسخگویی به شورا قرار نگیرد.

3. درعین حال مواضع مطرح شده در شورا می توانست از طریق یک بیانیه در سطح 

عمومی منتشر شود.






