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  براندازي نرم، راهبرد جديد استكبار در ايران

  
  

  استحاله فرهنگي از درون  فشار از بيرون،
قوم گرائي،   دانشجويان عزيز مي دانند، تجاوز نظامي از خارج، كودتاهاي نظامي از داخل، ايجاد احزاب فرمايشي،- 1

اميال تجاوز كارانه استكبار جهاني را ... ي و  سياسي، علمي، فني و اقتصادتحريماني، اختالف افكني و شورش هاي خياب
  .در ايران محقق نساخته است

  
مأموريت ... ار و حرفه اي و كم سازمان هاي اطالعاتي و جاسوسي، مراكز وابسته علمي و دانشگاهي، سياست بازان - 2

 غرب و صهيونيسم بين الملل، و در هم شكستن هر نوع صداي ند، در جهت تأمين منافع ظالمانه امپرياليسميافت
  .مخالف، راه حل هاي جديد ارائه نمايند

  
با از بيرون و شبيخون فرهنگي ...  راه حل شيطاني ارائه شد، براندازي نرم، يعني فشار تبليغاتي، سياسي، اقتصادي و - 3

اين (از درون ...  ستيزي سياه نمائي و اختالف افكني و  ارزش قانون گريزي، ترويج فساد، بي بند و باري، غرب زدگي،
  .) كشورهاي اكراين و گرجستان نيز موفق شده بود تغييرات گسترده در پاشي شوروي سابق وفرورويكرد ظاهراً در 

  
 خيز  با چهره خشن و ستمكه فشار از بيرون، با تمام توان استكباري، از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي وجود داشت - 4

  .ته استهمه آشنا هستيم و تداوم ياف... آن در فلسطين اشغالي، لبنان، عراق، افغانستان و 
  
مان يي خشن سياسي و نظامي، در مقابل ا اما استحاله فرهنگي از درون، با رويكردهاي قديم و استعماري و چهره ها- 5

  . براي آنها به سادگي ممكن نبوده مستحكم مردم مسلمان و فرهنگ جاوداني و الهي اسالم،عميق و اراد
  
، چهره به ظاهر لطيف ) چنيكير( نظامي نظير –تاكتيك تغيير كرد، به جاي مهره هاي خشن سياسي بنابراين  - 6
در داخل نيز به جاي چهره جنايتكار و  .به صحنه آمد... با موضوع دفاع از آزادي و حقوق اقليتها و زنان و ) دختر ايشان(

با ميليون ها دالر حقوق مزدوري و تبليغات رسانه اي به صحنه ) شيرين(، چهره هاي به ظاهر )نافقينسركرده م(خائن 
  .آورده شدند

  
 مخالفت مدني، دفاع از حقوق شهروندي،  و اهداف شيطاني در پس شعارهاي زيبايي چون  شعارها نيز تغيير كرد،- 7

همه اسالم ستيزان، ورشكستگان سياسي، . پنهان شد... ي و حقوق زنان، حقوق اقليتهاي قومي، مذهبي، زندانيان سياس
  . به صحنه كشيده شدندو تزوير،ور  زوشاه پرستان، مليت پرستان، مافياي قدرت پرست زر

  
بود، كه سر پنهان آن در سازمانهاي   ها) NGO(مردي، نظير تاكتيك جديد، ايجاد تشكل هاي متعدد و به ظاهر - 8

 آن اقشار مختلف مردمي،  تر ار جهاني و اليه هائي از آن در خانه هاي تيمي و اليه سطحياطالعاتي و جاسوسي استكب
  .ه براي مزدور پروري و سرباز گيري را بعهده دارد اطالع و كم تجربمبرنامه شستشوي مغزي افراد كريشه داشته و 

  



تي در رسانه هاي صهيونيستي، شبكه هاي رايانه اي، روشنفكرنماهاي قلم به دالرهاي آمريكائي، شبكه عظيم تبليغا - 9
قي، همه در خدمت بر اندازي نرم بهكاري، سكس و فسادهاي اخالتمزد، بي هنران هنرمند نما، فيلمهاي مبلغ خشونت، 

  .قرار گرفتند
  

يخ سپرده شده بود و با شعارهاي ر از آنجاكه سرآب انديشه هاي كمونيستي با فروپاشي شوروي به زباله دان تا- 10
 آمريكا، نمي توانستند كارگران و كشاورزان را بفريبند، به تصور آنكه  داري غرب و امپرياليسم جنايتكاررال سرمايهبيل

جوانان پرشور و كم تجربه ، سيماي شيطاني آنها را از پشت نقابهاي فريبنده تشخيص نخواهند داد، از جوانان و از 
  .آغاز نمودنددانشگاه ها 

  
 صنفي ظاهر مي شوند، اگر تشكل هاي صنفي، در عمل  دانشجوئي و اگر تشكل هاي سياسي، در قالب تشكل هاي- 11

سياسي كار شده اند، اگر به نشريه هاي دانشجوئي به سرعت افزوده مي شود، اگر به جاي نقد منصفانه و ارزيابي علمي، 
ز افزون انجام شده در دانشگاه ها انكار مي شود، اگر سياه نمائي و سياه پيشرفتهاي عظيم ايران اسالمي و خدمات رو

  .مسئولين ترويج مي شود،  پرده هائي از اين نمايش استكباري استو بيني و ناكارآمد جلوه دادن نظام 
  

انشگاه ه گاني در فضاي مقدس دتبليغ مي شود، اگر فريب خوردقانون گريزي   و اگر هنجار شكني و ارزش ستيزي- 12
من دراز كش مي شوند، اگر جمع هاي مختلط در فضاي سبز دانشگاه به جلب توجه و خودنمائي مي پردازند، اگر در چ

به جاي تسهيل در ايجاد خانواده هاي پايدار، خودآرائي، بي بند و باري، برنامه هاي مختلط و ضد ارزشي تشويق و 
  .ه همان استحاله فرهنگيند  فريب خورده و خود باخت فوقترغيب مي شود، افراد

  
  

رال سرمايه داري آمريكا و استكبار صهيونيستي به گوش مي رسد، اكنون كه بيآيا اكنون كه صداي پاي فروپاشي ل - 13
بار آمريكا به   اكنون كه نقاب از چهره تجاوزات جنايتنتايج شوم ارزش ستيزي ها در جوامع غربي آشكار شده است،

 آيا اكنون كه استكبار غربي مظهر كفر و شرك و ،آشكار شده استآنها ه گاه هاي مخوف كشورهاي اسالمي و شكنج
  !!!موفق خواهند شد؟  آنهاآيا نفاق و ظلم فرعوني و يزيدي شده است

  
 آيا اكنون كه انقالب اسالمي ايران، پيامبر گونه، پرچم توحيد، معنويت و عدالت مداري جهاني را برافراشته است و - 14

ساد استكباري مي لرزد و در هم ت، عزت و نصرت الهي پيش ميتازد، اكنون كه پايه هاي ظلم و ستم و فبا حكم
 و مقتدرانه در صحنه ميگشايند، پيروز مندانه د، اكنون كه جوانان غيور ايران اسالمي مرزهاي دانش و معرفت راشكن مي

 !!!موفق خواهند شد؟آيا  هاي داخلي و بين المللي حضور دارند
  

  .يهي و منطقي براي اقشار د انشگاهي و طالب نظريات شمااست ساده، بدتأمل براي تعامل مطالبي 
  
  

  )مشاور فرهنگي(


