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 (5روش تحلیل مسائل سیاسی)

 سایر گرفتن نادیده معنای به مادی، منافع آوردن دست به اسالمی نظام در

 از بسیاری در اسالمی جمهوری در بسا چه. نیست غیرمادی ملی منافع

 زودگذر منافع از ترمهم «ملی استقالل و تعز» چون موضوعی مواقع

 هایبحث از یکی عنوانبه اخیر، هایسال در البته موضوع این. باشد مادی

 پردازانینظریه مثال، برای. است شده تبدیل المللبین یعرصه در مهم

 این ،«المللبین روابط فرهنگی ینظریه» در ،«لیبو ند ریچارد» چون

 المللبین روابط در بازیگران یانگیزه که انددهکر تئوریزه را موضوع

 نیست. جوییامنیت و جوییمنفعت صرفا
 

 نمایندگان امضای گرفتن پس برای دولت سنگین البی

 بهاننی  میهل  علیهرغم  سهرانجام  گرفتهه  صهورت  ههای پیگیهری  بها  اینکهه  بیان با پایان در پژمانفر االسالمحجت :روزنامه کیهان

 ارلمهانی پ معاونان گسترده البی با گذشته هفته یک در: گفت شد ارجاع اقتصادی کمیسیون به جمهوررئیس از سؤال الریجانی

 نرح این پای امضا 77 هنوز وجود این با اندگرفته پس جمهوررئیس از سؤال نرح از را خود امضای نماینده صد از بیش دولت

 پاسه   نماینهدگان  سؤال به و حاضر کمیسیون در جمهوررئیس نماینده هفته یک تا حداکثر نامه آئین نبق بایستی و دارد وجود

 صهحن  بهه  پاسهگگویی  بهرای  ماه یک نی جمهوررئیس و مطرح علنی صحن در سؤال مایندگانن نشدن قانع صورت در و دهد

 دربهاره  مشههد  مهردم  نماینهده  فهر پژمهان  نصهرال  تهذکر  بهه  پاسه   در جهاری  سال ماه بهمن 81 الریجانی علی.بیاید مجلس علنی

 موسسات مربونه گزارش و نشده ؤالس این مانع کسی: گفت مالی موسسات مورد در جمهوررئیس از سؤال نرح از جلوگیری

 811 سؤال نرح اجازه اگر: بود گفته مجلس رئیسههیئت به تذکری در فرپژمان نصرال.است شده مطرح مجلس صحن در مالی

 .آوردنمی در سر هاخیابان از مشکالت شد،می داده مالی موسسات درباره جمهوررئیس از نماینده

 کیاحاتمی وقت به

 تعهداد . اسهت  خهارجی  ههای سهکانس  در پرتعهداد  و پرنشانه و پرتعلیق و پرحادثه فیلمی کیاحاتمی”شام وقت به“ :امروز وطن

 عهام  نوربه ایران سینمای و خاص صورتبه کیاحاتمی این از پیش سینمای با مقایسه در هالوکیشن تعدد و هاسکانس و هاپالن

 در سهکانس  ههر  در سهوال  ههر  پاسه   و دارد یکهدیگر  به منطقی ربط هانسسکا تمام که است حالی در این. نیست مقایسه قابل

 تکنیکهال  جنبهه  امها . رسهاند مهی  را کهار  کهارگردانی  قهوت  و قهدرت  ایهن  که است شده داده زیرکانه ایگونه به دیگر سکانسی

 بنهدی پایهان  دربهاره .کند ارمتمایزآث دیگر از را آن تواندمی نیز فیلم فراوان هایگذارینشانه و باشد کار از بگشی شاید سینمایی

 را خهودش  گهرای  «بهان دیهده » کهه  آنجها  کهرد   مشهاهده  را «باندیده» پایانی سکانس با ذهنی تقارن یک توانمی «شام وقت به»

 بهرای  کهه  رسهد مهی  بنهدی جمع این به فیلم نول تردیدهای و هاتصمیم دیالکتیک در و پایان در نیز علی. شودمی فدا و دهدمی

 .کند فدا را خودش باید( س)زینب حضرت حرم از دفاع و مردم جان نجات
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 کریمی علی از معروف به امر ستاد شکایت علت

 ادعهای  پیرامون ها، رسانه در منتشره مطالب پی در اصفهان استان منکر از نهی و معروف به امر ستاد دبیر خبرگزاری تسنیم :

 و است لسانی تذکر مرتبه آن جمله از که دارد مراتبی منکر از نهی و معروف به امر: گفت فوتبال اهالی از یکی از ستاد شکایت

 عبداللهی االسالم حجت. نباشد تفاوتبی جامعه در منکر انجام یا معروف ترک به نسبت است واجب مؤمنی هر بر شرع نظر از

 شد واصل ستاد این به کریمی علی قایآ اینستاگرامی های پست خصوص در گزارشی جاری سال ماه آبان در: کرد عنوان نژاد

 کمیتهه  بهه  نامبرده ارشاد و اصالح جهت را مکتوبی تذکر ستاد این و گرفت قرار تأیید مورد گزارش صحت بررسی، از پس که

 موضهوعات  و فوتبهال  فدراسهیون  بها  ارتبهانی  گونهه  ههی   محتهوی  نظر از تنها نه تذکر این. کرد ارسال فوتبال فدراسیون اخالق

 نهژاد  عبهداللهی  االسهالم  حجت. ندارد سازگاری فدراسیون و ایشان اخیر اختالفات با نیز زمان لحاظ از بلکه نداشته  آن داخلی

 آمده، پیش روند ادامه صورت در. نیست ورزش اهالی زیبنده انقالبی نهادهای علیه افترا و کذب عمومی، اذهان تشویش: افزود

 . داندمی خود تکلیف و حق را انونیق اقدام باننی، میل رغم علی ستاد این

 عذرخواهی شرط به ملی گوی و گفت

 مهی  حمایهت  11 و 71 ههای  فتنهه  در گرهها  فتنه همین از که کسانی است جالب : گفت اسالمی مؤتلفه حزب مقام ائمق روزنو:

 راه و کننهد  ذرخواهیعه  خهود  گذشهته  از اینکه مگر نیست میسر امر این شوند  ملی گوی و گفت سردمدار خواهند می کردند

 مهی  مطهرح  را ملهی  گهوی  و گفت بحث دارند اآلن هایی جریان از بعضی اینکه: افزود بادامچیان...اسدا. بگیرند پیش را صحیح

 و گفهت  نهدارد  ای فایهده  بینند می و رسیده شدیدی بست بن به دوباره نلبی اصالح چون. است سیاسی مسأله یک بیشتر کنند،

 مؤتلفهه  حهزب  مقهام  اسهتققائم  آفهرین  وحهدت  اینها کنید  نگاه را گوناگون نشریات اآلن همین. نندک می مطرح را ملی گوی

 نبهق  دارد  شهرو   و شهر   ملهی  گوی و گفت: کرد تأکید نیست، یا هست ملی گوی و گفت موافق اینکه به پاس  در اسالمی

 مجهرم  فتنهه  اصهحاب . نیسهت  ملهی  گوی و گفت این .گویند می آقایان از بعضی که گرایی ملی نبق نه اسالمی، و ایرانی مبانی

  .ببینند را واقعیات سیاسی های بازی جای به هم با همه باید برسیم موضوعی چنین به واقعا افراد بقیه با خواهیم می اگر و هستند

  ارز نرخ هزارتوی

 بهرای  گزافهی  بههای  توانهد مهی  نیهز  کردنندخالت این از استفادهسوء اما ندارد، را شهروندان امور در دخالت بنای دولت شرق:

 در. اسهت  شهده  گسهترده  روستاها تا زندگی سبک و مسکن خودرو، ارتقای مسابقه و تجملی الگوی. باشد داشته مردم و کشور

 در ارز نهر   افهزایش . بهرود  درآمهد  کسهب  جدید هایمحل سراغ باید ناچار و نیست آسان دولت برای منابع تأمین شرایط، این

 البته. نیست گریزی آن از اما بیندازد، خطر به نیز را تورم کردنرقمیتک در دولت دستاورد تواندمی داخلی تقاضای رفشا کنار

 و نباشهد  ممکهن  امر این سیاسی و اجتماعی لحاظبه است ممکن اما کرد، تعیین بینانهواقع شکل به بودجه در را ارز نر  توانمی

 وجهود  هابانک در هاییسپرده نکنیم فراموش. کند اعالم رسمی هدف یک عنوانبه را ارز دموجو هایواقعیت تواندنمی دولت

 مالی مؤسسات بعضی در موجود هایسپرده. اندکرده خارج سامانه این از را آنها مردم سپرده، سود نر  کاهش اثر بر که داشته

 .نیست تأثیربی مسکن، حدی تا و سکه و ارز نظیر رهاییبازا سمت به نقدینگی هجوم در اینها که سوخته یا شده آزاد یا نیز
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 ندارد هم آمریکا که داریم بالستیکی موشک

 مهن : گفهت  اسهالمی  انقهالب  پیروزی سالگرد چهلمین برگزاری هماهنگی نشست در سپاه کل فرمانده جانشین آرمان امروز:

 آنهم دهد قرار اصابت مورد 811 دقت با را متحرک ورهایشنا که کنیم پرتاب توانیممی را موشکی ما امروز که امگفته را این

 کهه  شهده  ایجهاد  زمهانی  مهوارد  ایهن  پس شودمی زمین وارد صوت سرعت برابر 1 قدرت با که بالستیک بلکه کروز، موشک نه

 در نهه  دارد وجهود  آمریکها  در نهه  فنهاوری  این که گویممی جرات به من و است بسته ما روی فناوری و علم هایدروازه تمامی

 دقیهق  بسیار موشکی که دارد اسکندر نام به موشکی روسیه: کرد عنوان سالمی حسین سردار .است ایران به متعلق فقط و روسیه

 .اندساخته باال دقت با هایموشک و اند کرده کاری چنین ملت فرزندان. ثابت هایهدف برای اما است

 کردمی تصویب نژاداحمدی که عجیبی هایطرح از باهنر روایت

 در. رفتنهد مهی  استانی سفرهای به ایشان رفسنجانی هاشمی آقای جمهوری ریاست دوران در: گفت باهنر محمدرضا نیوز: نامه

 مهردم  بها  مسهتقیم  و رو در رو وی کهه  نظهر  ایهن  از البتهه  شد زیاد بسیار استانی سفرهای هم نژاد احمدی جمهوری ریاست دوره

 خهود  اسهتانی  سهفرهای  نهی  در وی کهه  چهرا  نشد ختم اینجا به مسأله این البته شدمی تلقی مثبت یامر مسأله این داشت ارتبا 

 دولهت  دسهت  روی هها نهرح  این نیز نهایت در که کردمی تصویب مالی پشتوانه گیری نظر در بدون غریبی و عجیب هاینرح

 البتهه  اسهت  مانهده  ناتمام کماکان دهم و نهم هایدولت ندورا از هاپروژه این از بسیاری نیز اکنون بدانید است جالب. ماند باقی

 . ندارد را نهاآ اتمام امکان دولت عمرانی بودجه اما شده زده آن کلنگ

 دارند مشکل امام با انقالب رهبر مخالفان: نوه امام

 حکومتی توانمی کردند ثابت جهانیان به اسالمی جمهوری تشکیل با( ره)امام: گفت وگوییگفت در امام نوه اشراقی، مرتضی

 ایهن  اسهالمی  جمههوری  تشهکیل  بها  و بگیرد شکل فقیه والیت رهبری تحت و مردم مستقیم نظر و آرا با که داد تشکیل اسالمی

 حضهرت  سیاسهی  تفکهر  اسهاس  جزو کردم بیان که تعبیری با فقیه والیت کنم اشاره باید همچنین.. ساختند محقق را الهی وعده

 خلهف  نیهز  امهروز . اسهت  امهام  خط پیرو باشد مدعی تواندباشد،نمی نداشته قبول را الگو این جریانی یا ردف اگر و است( ره)امام

 بدانید و هستند انقالب سکاندار اسالمی انقالب معظم رهبر ایخامنه العظمی... اآیت حضرت ،(ره)خمینی امام حضرت شایسته

 قبهول  را حهرف  ایهن  کسی اگر. دارند مشکل امام با حقیقت در ایشان انمگالف و است( ره)امام با مگالفت ایشان، با مگالفت که

 .نیست( ره)امام پیرو باشد، نداشته

 برگردانید قبلی حد به دولت در را جهانگیری نقش

 تهر منسجم باید اصالحات جبهه «سازماندهی» که است این نلباناصالح وظایف از یکی: گفت پور جالیی حمیدرضا اعتماد :

 روحهان   جنهاب . اسهت  نیازمنهد  میردامادی و زاده امین نبوی، بهزاد مثل مجربی افراد حضور به نلباناصالح شورای. کند عمل

 مسهئول  یهک  دولهت  در بایهد  جامعهه  چهالش ابهر  ههر . کنهد  بازسازى را اشاقتصادی تیم اوال است شایسته اعتراضات به درپاس 



    81/88/51شنبه  چهار/955شماره 

 

 

 اسهت  شایسهته  روحهان   خهود . شهود  اعهاده  دوبهاره  روحان  اول دولت در جهانگیرى قدرت است شایسته. باشد داشته مشگص

 .کند کارا و شفاف پذیر آسیب قشرهای براى را اشاجتماع  چتر دولت. کند نزدیک اجماع به کلیدى امور سر بر را حاکمیت

  بلند صدای با گوشی در های حرف

 می پ  پ  هم گوش در نفر دو نفر، دو ها مهمانی یتو که شوند می ما شبیه دارند جمهور، رئیس معاونین و وزرا عصر ایران:

 مهی  بلنهد  صهدای  با را ما گوشی در های حرف دارند کشور ارشد مدیران.است چون زیست محیط و اقتصادی اوضاع که کنیم

 و پرسشهی  دانهیم  نمهی  و افتهد  نمی اتفاق دیالوگ و است برگشت بی که نقدی همه این از شود می اذیت دارد گوش و گویند

 از چیزها این شنیدن و ندارند نفت و صنعت مافیای در نقشی که مردم.برسانیم شان گوش به راه کدام از را هست اگر تراضیاع

 کهار  بهه  تحلیهل  و تجزیهه  و باشهند  حهالل  بایهد  خودشان دقیقا که چرا رسد می نظر به عجیب است شان دست الیحه که کسانی

 مهی  .نوشهتن  تا برود دیالوگ سمت به خانواده کانون و درآیم حرف به خانه توی تا کنند کاری ریزی برنامه با. آید نمی کسی

 برمی خالی دست که کنند می خرجش نان غم الی البه قدر آن و دارد کردن خرج قدرت روز در کلمه هزار سه مردها گویند

 ... و شود می جمع دلشان روی حرف همه این باشند دار خانه اگر و کلمه هزار هشت ها زن. گردند

 !؟ کند توبه شما جای به باید نظام نکند

 امیهدوار  که نوشته( کروبی مهدی حزب روزنامه) ملی اعتماد شده توقیف روزنامه مدیرمسئول شناس، حق محمدجواد جوان:

 و کهرده  نظهر  تجدیهد  بهوده  اشتباه پر شدت به که داشته نلباصالح جریان با که رفتاری نوع در کشور سیاسی حاکمیت هستم

 عرصه وارد دارد، مردم پشتوانه با که رأیی به اتکا با بتواند جریان این سیاسی، هایمشارکت افزایش با که کند فراهم را فضایی

 مدیریتی سوابق از سگن 11 فتنه در متبوعش حزب نگفتنی سابقه آن با شناس حق مثل نلبیاصالح وقتی".شود خدمت و عمل

 شهرمانه  بهی  دروغ تها  کرد وارد نظام به حزب دبیرکل که تقلبی اتهام از! بنویسد باید چه که اندممی قلم گوید،می نلباناصالح

 کهرد  تعامل آنان با رأفت با نظام و دادند نسبت اسالمی جمهوری به که دیگری درشت و ریز اتهامات همه تا زندانیان به تجاوز

 شما رفتار گویندمی نظام همان به حاال...  و آورندمی رأی و دهش کاندیدا انتگابات در راحتی به شناس حق محمدجواد امثال و

 گفهت  بعد و زد را هاتهمت انواع و کرد خیابانی اردوکشی و ایستاد نظام مقابل شودنمی! است بوده اشتباه نلباصالح جریان با

 نلبهان اصهالح  دسهت  مقننهه  قهوه  از ظمیاع بگش و اجرایی قوه اکنون هم که بماند حاال. بدهید راه نظام مدیریتی رأس به را ما

 !برگردانید جهانگیری به را قدرت.  دربیاورند را نظام از خارج اپوزیسیون ادای خواهندمی باز و است

  

 

 

  


