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 3/انقالب رهبر رفتارشناسی/ روش تحلیل مسائل سیاسی
 انتخاب باواسطه یا واسطهبی که کشور اجرایی مسئولین از انقالب رهبر حمایت و پشتیبانی

 از خروج برای "جامع و درست راهکار" یارائه با گاهی. دارد متفاوتی هایگونه هستند مردم

 مشکل بخواهیم ما اگر. »مقاومتی اقتصاد هاییاستس ابالغ مانند است، اشکاالت و نواقص

 کنیم، حل را بیکاری یمسئله بخواهیم کنیم، حل را داخلی تولید مشکل کنیم، حل را رکود

 اقتصاد و اقتصادی مقاومت یمجموعه در اینها یهمه عالج کنیم، مهار را گرانی بخواهیم

 اقتصاد با شودمی. است اینها یهمه شامل مقاومتی اقتصاد. است شده گنجانده مقاومتی

 کرد؛ مهار را گرانی شودمی رفت؛ رکود جنگ به شودمی رفت؛ بیکاری جنگ به مقاومتی

 برای را بسیاری هایفرصت شودمی کرد؛ ایستادگی دشمنان تهدیدهای مقابل در شودمی

 کار مقاومتی اقتصاد برای که است این شرطش کرد؛ استفاده هافرصت از و کرد ایجاد کشور

 (6/6/6311.«)بگیرد انجام تالش و

 نشده عملی هایوعده سررسید روحانی؛ ناسزاگویی راز

 شرده  دولرت  حرامی  هرای روزنامره  و محافرل  اعتررا   و شررمندگی  موجب منتقدان علیه دولتمردان برخی هایفحاشی  کیهان:
. کررد  توصری   وی در نفس به اعتماد فقدان نشانه را روحانی سوی از منتقدان خواندن عقل کم عبدی عباس این از پیش.است
 یردد  آفتراب  روزنامه اکنون اما.است متفرعن حتی و متکبر قدری روحانی متأسفانه: بود گفته پویا اندیشه به زیباکالم وی از قبل
 اساسری  هرای وعده پاسخگوی و بیاید بیرون توافق شادی هوای و حال از باید دولت زود یا دیر: نوشتیم پیش سال 3: »نویسدمی
 کره  برود  کرده فراموش روحانی دولت گویا اما رفتمی بشمار مهم کار یک چه اگر برجام انعقاد اینکه چه «باشد مردم به خود
 پرس  هرا ماه دولت حال این با.شدمی مردم امور در گشایشگری یعنی مهمتر هدفی به رسیدن بستر و ساززمینه باید مذاکرات این
 .بود منابع رفتن دست از سوزی،فرصت انتظار، این ماحصل اما نشست برجام هایمیوه چیدن هوای به ای،هسته توافق از

 انگلیس در ایران سفارت به حمله درباره

 کره  برود  آن از حراکی  خبرهرا . برود  شده حمله دیگر بار لندن در ایران سفارت به. کننده شوکه و بود کوتاه خبر فرهیختگان:
 در و اندکرده حمله ایران سفارت به شیرازی فرقه به منتسب ای عده انگلیس، به عربستان ولیعهد سلمان محمدبن سفر با همدمان
 در اهترداز  بره  را خرود  گروهرک  پررچم  ایرران،  پررچم  کشریدن  پرایین  ضرمن  محرل،  در حاضرر  امنیتی نیروهای توجهیبی سایه
 نشران  انگلریس  دولت. دارد قرار کار دستور در همچنان که پیر روباه کهنه استراتژی «کن حکومت و بینداز اختالف".اندآورده
. اسرت  درسرت  ضررب  اسرتادی  مسرلمانان  میران  در ازجملره  مذاهب و اقوام میان در دستگی چند ایجاد و سازیفرقه در که داده

 هر دسترس در حاال کشور این اطالعاتی دستگاه مستقیم نقش و هاانگلیسی با بهائیت و بابیت وهابیت، گسترده ارتباط مستندات
 را بریتانیا قبلی اهداف و نشسته بار به شده رونمایی است سالی چند که MI6 جدید ساخته اما حاال. هست پژوهشگری و محقق
 شرود مری  اداره جریران  ایرن  توسر   مستقیما که ایماهواره شبکه 61 حداقل اداره برای هنگفت هدینه. کندمی پیگیری خوبی به
 دولرت  سروی  از مستقیما یا که آورده فراهم را اطمینان این ،است لندن در آنها اتفاق به قریب مرکدی دفتر که نشان آن به نشان
 .شودمی تامین آن واسطهبه یا انگلیس
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 طلبیسلطنت افول عصر در طلبانسلطنت از سازیشبکه

 سیاسری  فعالیرت  بره  تشکیالت همان با و گذشته ایدئولوژی با طلبانسلطنت کنیم گمان که است این اشتباه تلقی امروز:وطن 
 دنیرا  از گذشرته  نسرل  بره  وابسرته  افرراد  از بسیاری هم و آمده سر به طلبانهسلطنت ایدئولوژی دوران هم که حالی در. پردازندمی
 کسری  امرروز  طلرب سلطنت. کرد بندیتقسیم آنان خانوادگی و اجتماعی خاستگاه اساس بر باید را امروز طلبانسلطنت. اندرفته
 آنان. شودمی گفته الیگارشی آن به که چیدی همان یا دارد تعلق پهلوی و قاجار از اعم گذشته سلطنتی هایخانواده به که است
 نهایرت  در کره  دارنرد  را خرود  خرا   تشرکیالت  و محافرل  ها،کانون کدام هر کنند، فعالیت واحد سازمانی ذیل در آنکه بدون
 مختلر   هرای الیگرار   تشرکیالت  از ایمجموعره  «طلبران سرلطنت  شبکه» منظر این از. دهدمی تشکیل را «طلبانسلطنت شبکه»

 دیگر عبارت به. هستند انگلیس و اسرائیل آمریکا، رژیم 3 بویژه غربی هایدولت هم آنان اتصال حلقه که است پهلوی و قاجار
 اعتبار به نید یادشده شبکه تأسیس بنیاد اساساً و نیست چیدی هادولت آن هایهدایت و هاحمایت پشتیبانی، بدون تشکیالت این

 تابعیت که عنوان این به تنها آنها و شودمی انجام هاسازمان این فکر اتاق در ریدیبرنامه. هاستدولت آن اطالعاتی هایسازمان
 .اندشده برگدیده مذکور هایدولت هایسیاست اجرای در دارند ایرانی

 آبی امنیت تبخیر

 سه ایران ناسا، گدارشبه. دارند قرار آبی تنش معر  در کشور جمعیت از نفر میلیون 33 و مساحت درصد 15 از بیش :انونق
 کشرور  آبری  منرابع  از درصرد  15 از بریش  سراالنه  زیسرت،  محی  سازمان آمار براساس. دارد رویپیش را شدید خشکسالی دهه

 آب منرابع  پرایش  شراخص  نیررو،  وزارت آمرار  براسراس . شرد  خواهد جایگدین درصد 15 تنها میدان این از که شودمی مصرف
 .دارنرد  قررار  «شدید آبی تنش» دارای مناطق دسته در کشور استان 63 که است آن دهنده نشان آبی سال نخست نیمه در کشور
 سدسرازی  و آب انتقرال  هایپروژه ناپذیرجبران هایخسارت اگر حتی اینکه به اشاره با زیستمحی  کارشناس درویش، محمد
 ایرانری  اقروام  برین  رابطه بر کشور آب مدیریت در ایسازه تفکر غلبه که جراحتی نگیریم، نظر در را کشور اکولوژیک توان به
 حقایق به توجه بدون ما که شد شروع اینجا از سمنان و کرمان اصفهان، یدد، در بحران مشکل .کنیم فراموش توانیمنمی را نهاده

 آن از پس. نبود صنایع این به جوابگوی منطقه هیدرولوژیکی توان که کردیم صنایعی استقرار به اقدام شناختی بوم و جغرافیایی
 .شدیم آب انتقال هایطرح اجرای به مجبور آمده وجودبه مشکالت حل برای

 !است روسری یک فقط مساله

 ایجراب  دنیرا،  صرنعت  پرسرودترین  کره  چررا  است اشتباه نشانی یک آنها توس  پوشش انتخاب معنای به زنان آزادی نو:صبح 
 اسرتقبال  کننرده تحریرک  هرای لبراس  از مردرن  دنیرای  مرردان  و دارنرد  دوست مردان که بپوشند لباس نحوی به زنان که کندمی
 مرردان  سروئد،  و دانمرار   بریتانیرا،  کانرادا،  آمریکرا،  ماننرد  کشورها ترینپیشرفته در. پیشرفته کشورهای مردان ویژهبه کنندمی

 سرتاسرر  در زنران  از درصرد  31 حردود . انرد گذاشرته  جرای به خودشان سبک به آزادی ترویج با را خود از دهشتنا  آمارهایی
 سراله  61 ترا  61 دخترهرای  از درصد 33 متحده، ایاالت در. اندکرده تجربه را جنسی خشونت هم و فیدیکی خشونت هم جهان،
 تجربره  -1535 سند هایوزهآم تحت مختل  بخوانید - آزاد مدارس به موسوم مدارس در را جنسی اذیت و آزار انواع از برخی
 هرر  از. اندکرده تجربه را جنسی خشونت انواع از برخی( سال 11 تا 61 سنین در) نفر یک زن، پنج هر از انگلستان، در. اندکرده
 بره  توجره  برا . انرد گرفتره  قرار تجاوز مورد آنها درصد 1 و کرده تجربه را جنسی یا فیدیکی آسیب نفرشان یک اروپا، در زن سه

 13 حردود  کره  شرود مری  گفته شد، منتشر بنیادی حقوق برای اروپا اتحادیه آژانس توس  که 1561سال در شده انجام تحقیقات
 بررای  فقر   حجراب  البتره  .انرد شده فیدیکی یا جنسی استفاده سوء دچار دانمار  در زنان درصد 11 و فنالند در زنان از درصد
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 و پسرران  بره  گسرترده  تجراوز  از آمریکرایی  هرای نمونه که کندمی حکم هم مردان برای عمومی اخالقی همان بلکه نیست زنان
 کنرد   کنتررل  را آمیرد مخراطره  شردت بره  محری   کره  داشرت  انتظار دولت از نباید آیا شرایطی چنین در.دارد حکایت نید مردان
 موضوعات سطحی آنقدر نباید و کندمی تهدید مرگ سرحد تا عمومی اماکن در را اروپایی زنان درصد 15 حداقل که محیطی
 .شود تکرار اشتباه سؤال یک طرح با ایران برای خطرنا  محی  این که کرد تحلیل را

 فلوجه نجف، بصره از میهمانانی

 هردار 155 ترا  315 حردود  در سراالنه . برود  براال  آن در همیشه هاعراقی تردد که بود مناطقی از یکی اروند آزاد منطقه شهروند:
. شردند می شناخته گردشگری مقصد عنوان به کمتر شهرها این مرحله این در اما شدمی خرمشهر و آبادان شهرهای وارد عراقی

 و آبرادان  و خرمشرهر  کره  کرد کمک ویدا الغای. کردندمی سفر کشور شهرهای دیگر به و رفتندمی شهر دو این از گردشگران
 رونرق  باعر   و اسرت  گسرترش  حرال  در آزاد منطقره  بره  عراقری  گردشرگران  ترردد .شروند  تبدیل گردشگری مقصد به مینوشهر
 ترا  کنرد  پیردا  ادامره  فرآیند این امیدواریم ما. بردمی زمان دایم کاروکسب به وکارهاکسب این تبدیل اما است شده کاروکسب
 و اسرت  شرده  منطقه تولیدات افدایش باع  بازارها گرفتنرونق. باشند داشته هم ثابت اشتغال به تبدیل قابلیت شدهایجاد مشاغل
 و گردنرد مری برر  روز همران  گردشرگران  ایرن  از تعردادی . انرد شده مندبهره گردشگران کردهدینه محل از مردم از بیشتری دامنه
 پدید خوبی تحول و هستند اشغال باالیی درصد با اروند منطقه اقامتی اماکن همه االن دلیل همین به کنند؛می اقامت هم تعدادی
 شاهد روز هر منطقه پدشکان هایمطب و هابیمارستان این بر عالوه و خوردمی چشم به هاعراقی فشرده حضور بازارها در. آمده
 مرورد  کشرور  دو ارز نرر   تفراوت  دلیرل  بره  هرم  عرادی  بازارهای و بارتره بازارهای حتی. است عراقی مراجعان از زیادی تعداد
 رضایتمندی نوعی روند این با .بخرند نان ما هاینانوایی از تا آیندمی مرز سوی این به بسیاری و گرفته قرار گردشگران استقبال
 زیاد ایدز بیماری هاآرایشگاه در عراق در گفتمی که شنیدم بود، ارتشی شوهرش که زنی از مثال .شودمی احساس هم مردمی
 جرا ایرن  بره  تتو برای بیماری این شیوع خاطر به هم خودشان. است خطرنا  مقدار یک هم ما برای آنها آمدن من نظر به. شده
 بررای  انرد؛ گرفتره  مطرب  آدرس او از هرم  منیرخرانم  هایمشتری. رودمی باال هم ما شهر در خطر احتمال آمدنشان با اما آیندمی

 بررای  عراقری  هرای مشرتری  هفتره  هرر  و شرده  زیراد  ایرران  آرایرش  هرای سرالن  به ترددها. آزمایش و ارتوپدی قلبی، هایبیماری
 .آیندمی آبادان تا بصره از کیلومتر15 تتو و مو کردنرنگ

 است قرآن آیه با مقابله کردن چوب سر بر روسری: آملی جوادی... ا آیت

 مباحر   و حجاب موضوع به مازندران استان علمیه حوزه شورای اعضای دیدار در گذشته روز آملی جوادی... ا آیت حوزه:
 مرحلره  دو دارد، مرحلره  چهرار  منکرر  از نهی که اند گفته نید علما همه: کرد بیان و اشاره اخیر روزهای در ویژه به آن به مربوط
 بی فرد یعنی است، ظاهری فعل یا قول دوم مرحله است، قلبی اندجار اول مرحله حکومت؛ وظیفه مرحله دو و است مردم وظیفه
 خرود  شود مامواجه آمید تحقیر نگاه و اعتنایی بی با فردی چنین اگر شود، مواجه ما تفاوت بی نگاه و غره چشم همین با حجاب
 دو مرردم  اگرر  کره  اسرت  حکومرت  وظیفه منکر، از نهی و معروف به امر بعدی مراحل: افدود تقلید مرجع این. کند می جمع را

 تصرری   علمیره  حروزه  اسرتاد  ایرن . رسد نمی موضوع به حکومت ورود و دیگر مرحله دو به کار اصال دهند انجام را اول مرحله
 السرالم  علریهم  بیرت  اهرل  و قررآن  برکرت  بره  و هسرتیم  مرین  میردان  در االن مرا  اسرت،  کمین در همواره دشمن که بدانیم: کرد

 ایرن  ؛ «علیره  یعلری  ال و یعلو االسالم» که کنیم رفتار پیامبر حدی  این طبق که است این اسالم دربرابر ما همه وظیفه محفوظیم،
 خرود  روسری که آن: گفت آملی جوادی... ا آیت .دارید نگه باال را اسالم تا بکوشید یعنی است، شده القا انشاء داعیه به جمله
 .کند می مقابله «جُیُوبهِنََّ عَلَی بخُمُرِهِنََّ وَلْیَضْرِبْنَ»  آیه با دارد داند نمی است کرده چوب سر بر را
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 زد نخواهیم زانو: شمالی کره

 و دهد می ادامه کشور دو سران دیدار برای موافقت رغم به آمریکا با مقابله و رویارویی روند به همچنان شمالی کرهسان:راخ
: کررد  تصرری   شرمالی  کرره  دولتی و حدبی نهاد ترین مهم 'سینمون رودونگ' روزنامه. شد نخواهد ها تحریم تسلیم است گفته
 نخواهرد  زانرو  واشنگتن مقابل در کشور این و درآورد پا از را یانگ پیونگ تواند نمی تحریم و فشار زور، با بداند باید آمریکا
 .بگیرند عهده به را شمالی کره و آمریکا وگوگفت گری میانجی اندشده حاضر سوئیس و سوئد همدمان،.زد

 سپاه در فقیهولی نمایندگی وجودی فلسفه

 و معنویرت  حفر   سرپاه  در فقیره  ولی نمایندگی وجودی فلسفه قوا، کل فرماندهی معظم مقام رهنمودهای و تدابیر بنابر جوان:
 ایمران  و انقالبری  روحیره  بره  سرپاه  قروام »: فرماینرد مری  سپاه در فقیه ولی نمایندگی مسئوالن دیدار در ایشان. باشدمی آن ارتقای
 دیگرری  عبارت در.« بشمارند مهم خیلی بایستی را کار اینهستند، مشغول سپاه در که سیاسی عقیدتی برادران. است آن جوانان
 سرپاه  در فقیره  ولری  نماینردگی  کرار،  ایرن  بررای . باشرند  تقروا  و ایمان مظهر سپاهی، برادران و سپاه فرزندان: »فرمایندمی لهمعظم

 و حکریم  رهبرر  سرپاه،  در فقیره  ولری  نماینردگی  وجرودی  فلسفه همین اساس بر .«است اصلی و مرکدی نقطه و محور پاسداران،
 صرادقی،  حراج  والمسرلمین  االسرالم حجرت  حضرت سپاه در فقیه ولی جدید نماینده مسئولیت حکم در اسالمی، انقالب فرزانه
 آحراد  انقالبری  و جهرادی  روحیره  تقویرت  و دینری  بصریرت  و معنویرت  ارتقرای : »دارنرد می بیان اینچنین را خود اصلی انتظارات
 و عامرل  و عرالم  روحرانیون  از اسرتفاده  و علمیره  هایحوزه از گیریبهره با آنان هایخانواده و بسیجیان و پاسداران و فرماندهان
 سرپاه  قطرع،  طرور  بره  .اسرت  انتظرار  مرورد  سرپاه  کرل  فرمانردهی  بره  افردا هرم  تعامرل  و ابالغی هایسیاست با هماهنگ و اثرگذار
 سرپاهی  مرداری، والیرت  برترر  هویرت  برا  جهرادی  و انقالبری  روحیره  و دینری  معرفرت  معنویرت،  و ایمان هایپایه بر گرفتهسامان
 .شد خواهد خنثی باشد، هم بدرگ چند هر هاتوطئه سپاهی، چنین وجود با. بود خواهد ناپذیرشکست

تشخیص مجمع جلسات در قوا سران حضور عدم شایعه درباره توضیح  

 حضرور  عردم  برر  مبنری  هارسانه از برخی دری که اخبار با ارتباط در نظام مصلحت تشخیص مجمع عضو انصاری، مجید ایسنا:
 ایرن :  »گفرت  برود،  شده منتشر نژاداحمدی محمود حضور دلیل به نظام مصلحت تشخیص مجمع اخیر جلسات در قوه سه سران
 نظر اعالم آنها دفتر یا قوه سه محترم سران خود باید حتماً سقمش و صحت برای و است ایرسانه گمان و حدس بیشتر موضوع
 اسرت  رهبرری  معظرم  مقرام  حکم با که جهت این از مصلحت تشخیص مجمع در عضویت: »افدود وی ایسنا،  گدارش به. «کنند
 بره  قوه سه سران که بود افتاده اتفاق این هم گذشته در البته. کنند شرکت جلسات در کنند تالش اعضا تمام که کندمی ایجاب
 جلسراتی  در فقر   و انرد کرده شرکت مجمع جلسات در کمتر جمهوری رئیس آقای بویژه دارند که باالیی کاری مشغله لحاظ
 .«کردندمی شرکت جلسات در منظم طور به بود هماهنگ آنها زمان با هم جلسه وقت و شدمی طرح مهم موضوعات که

  امامبر حکم بوسه  تکریم و معارفه نمایندگی ولی فقیه در سپاهجلسه   


