
 

6930 ماه اسفند 7 شنبهدو /067 / شماره ارمچهسال سپاه  /   در  هی نمایندگی ولی فقیمعاونت سیاس

 با رهبر انقالب افراد رابطه (12روش تحلیل مسائل سیاسی)

 جمهوری در جریان یا فرد یک یرابطه وخیزافت اغلب گرانتحلیل و مردم چشم از

 که است نظر یارائه و تفکر برای موضوعی همواره انقالب، رهبر با نسبت در اسالمی

 مقاطع در هانسبت تغییر این حاد بروز. شودمی چالشی آن یدرباره بحث گاهی

 نقش هم شود، واکاوی خوب اگر که است ای «مسأله» اسالمی، انقالب تاریخ مختلف

 برای. زندمی رقم آینده برای هاییدرس هم و کشدمی نمایش به خوبی به را رهبری

 حتی که ایخامنه اهللآیت - انقالب تاریخ در گرانیگاهی عنوانبه - ۸۸ سال در مثال،

 «برادران» را معترضان نامزدهای( 69۸۸/69/۹3)انتخابات از بعد هفته یجمعه نماز در

 در آنها رویکج و لجاجت از پس هستند، نظام نیروهای که بودند کرده خطاب خود

 ( 69۸۸/63/۹۹)خواندند «سابق برادران» را آنان فتنه، دوران

 فقیه والیت متعالیه حکمت در عذرخواهی راز

 بافدد می هم به دروغ و راست که کسی. تحریف و دروغ اهل نه است صادق. نویسدنمی سرگشاده نامه ناصح، انقالبی کیهان:

 و مالقدات  درخواسدت  و رودمدی  رهبدری  پدیش . است شده نفاق مدار وارد کند،می زدن حرف پهلو چند و متشابهات به میل و

 هدم  کدار  بده  گدران فتنده  و انحرافی حلقه! پردازدمی تحریف سپس و انکار به شنید، میلش مخالف اگر اما کند،می اجازه کسب

 را خود فروشی وطن انحرافی، حلقه عملکرد به استناد با خواهندمی گران فتنه کنند؛می تغذیه یکدیگر رفتاری کج از و آیندمی

 فتنده  بده  آلدوده  هدای تکندوکرات  ناکارآمدد  عملکرد استناد به هایشان خیانت کنندمی خیال انحرافی حلقه و بسپارند فراموشی به

 اینکده  جالدب ! دارندد  توافدق  نظدام  دوش بده  خدود  هدای خیاندت  و فروشدی  کم مسئولیت انداختن برای حال این با. ماندمی پنهان

 برداشدتند  خیدز  30 و 3۹ و ۸۸ و ۸8 و 70 انتخابات تعطیلی برای بارها ملی، اعتماد و وعدالت سازندگی مدعی نویسانسرگشاده

 مواجهده  در بایدد  را انقدالب  رهبدر  مددیریت  .ندداد  آنهدا  بده  دیکتداتوری  مجدال  رهبری، اما کردند مشترک معارضه به دعوت یا

 و عدراق  بده  حملده  بدار  سده  و مخملی هایانقالب شرق، بلوک فروپاشی) جهانی تحوالت و سیاسیون برخی بدعملی با حکیمانه

 تا آمد، دست به بزرگی هایپیروزی معارضه، تند امواج وجود با. کرد مطالعه بود، کرده افساربی یاغی را آمریکا که( افغانستان

 شدده  بیشدتر  بسدیار  گذشدته  سدال 7 بدا  مقایسه در منطقه در ایران نفوذ امروز» گفت MSNBC شبکه به سیارئیس پمپئو که آنجا

 شدده  تبدیل دنیا بزرگ قدرت هفتمین به ایران» نوشت غرب امنیتی هاینهاد گزارش اساس بر اینترست امریکن نشریه و «است

 .است فقیه والیت متعالیه حکمت حقانیت سند ها،خیانت آن وجود با اقتدار افزایش این. «است

 اصلی را پنهان می کردنداهداف 

 ممکن شوند،می گرفته کار به مشاور عنوان به که دوتابعیتی افراد اینکه بیان با ایاژه محسنی غالمحسین االسالمحجت میزان:

 عبدالرسدول  مثدال  عنوان به. شود دقت زمینه این در باید: گفت کنند، پیدا دسترسی محرمانه و شده بندیطبقه اطالعات به است

 کدرد، مدی  کدار  امنیتدی  هدای دستگاه از بعضی با که هم زمانی و بود دوتابعیتی قطعاً( ایهسته مذاکرات تیم عضو)اصفهانی دری

 عندوان  بده  فدرد  ایدن  اخیدر  هدای سدال  در و شد مشخص فرد این بودن دوتابعیتی هابعد اما کرد؛می پنهان را خود بودن دوتابعیتی

در مدورد   قضدائیه  قدوه  اول معداون  .اسدت  داشته دسترسی شده، بندیطبقه کامالً اطالعات و اسناد به که شد گرفته کار به مشاور

 حتمدا  چدرا  اندد  ندداده  انجدام  زیسدت  محدیط  بدا  ارتبدا   در کاری هیچ هانفوذی این آیا: جاسوس های محیط زیستی هم گفت
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 کدرده  مدنعکس  است ممکن خارجی و داخلی مراکز برخی به را زیست محیط واقعی گزارشات و داده انجام را هاکار یکسری

 میدزان  چه آنها از کدام هر ببینیم باید مورد این در همچنین.کردندمی دنبال را خود اصلی هدف آن پوشش آن تحت اما باشند؛

 پروندده  ایدن  در مسدائل  ایدن  تمدام  و گیردمی صورت خالف کار این اینجا در که دانندمی میزان چه و دارند خارج به وابستگی

 .اطالعات آوریجمع و پوشش بحث جاسوسی، بحث نفوذ، بحث جمله از است؛ مطرح

 روحانی از سؤال دومین

 کمیسدیون  میزبدانی  بده  کده  دولدت  نماینددگان  و جمهدور رئیس از سوال طراحان میان گذشته هفته یکشنبه جلسه : امروز وطن

 یعندی  موضدو   این که رسید پایان به مرکزی بانک به نمایندگان ماههیک فرصت با حالی در بود شده برگزار مجلس اقتصادی

 پیگیدری  مدورد  و مطدرح  مجلدس  در همچندان  فعلدی  اقتصادی بغرنج وضعیت ایجاد در او دولت نقش خاطر به روحانی استنطاق

 666. اندد کدرده  تقددیم  رئیسده هیدات  به نیز را روحانی حسن از سوال طرح دومین مجلس نمایندگان حاال اساس همین بر. است

 کده  نیدز  مجلدس  رئیسده هیدات . اندد کدرده  امضا را دوم سوال طرح پای اسالمی شورای مجلس نمایندگان سومیک یعنی نماینده

 اقتصادی کمیسیون به را دوم طرح قانون طبق حاال بود شده مواجه عمومی انتقادات با اول سوال طرح انداختن کار به در تعللش

 روحدانی  حسدن  از نماینددگان  دوم سدوال  محدور . شدود  پیگیری مجلس نامهآیین اساس بر آن پیگیری روند تا است داده ارجا 

 از دوم سدوال  طدرح  افتدادن  جریان به .است بحران این مدیریت در دولت پرشائبه عملکرد و ناتوانی و ارز بازار بحران به مربو 

 .اندبرخاسته جمهوررئیس از سوال با مخالفت به آنان و است کرده نگران را مجلس طلباناصالح روحانی حسن

 اهواز نمازجمعه در حاجتی االسالمحجت تحسین قابل اقدام

 را خدود  مزایدای  و حقدوق  هاست ماه که «ایران فوالد ملی گروه» کارگران از یکی از جمعه اهوازنم دوم خطبه اواسط در رجا:

 باعدث  عمدال  کده  کرد مطرح مشکالتشان خصوص در را نکاتی بلند صدای با بود، نشسته ابتدایی صفوف در اند نکرده دریافت

 خطیدب  امدا  کندد،  آرامدش  به دعوت را او تا رفت وی سمت به ستادنمازجمعه پرسنل از یکی شد، نمازجمعه های خطبه توقف

 شدعارهایی،  سدردادن  بدا  کدارگران  ادامده  در.کند مطرح را مطالبش آرامش با تا بدهد فرصت کارگر آن به خواست او از جمعه

 کدارگران  بدا  خواسدت  مدردم  از هدم  حداجتی  االسدالم  حجدت  کده  کردند ابراز آمده بوجود مشکالت به نسبت را خود اعتراض

 دولت از کارگران با همدردی ضمن اهواز موقت جمعه امام.کردند تکرار را کارگران شعار مصال جمعیت همه و شوند همزبان

 بسدیار  مدا : گفدت  وی.دهندد  انجام را الزم اقدامات کارگران این مشکل رفع به نسبت سریعتر هرچه خواست مربوطه مسئوالن و

 ایدن  بده  متعلدق  نمازجمعده  اندد، آمده نمازجمعه به شان اعتراض صدای رساندن و مشکل عرض برای مان برادران که خوشحالیم

  .است مردم  مشکالت طرح اصلی محل و مردم

 از برجام کهکشانی انتظارات

 صدورت  برجام با رابطه در که بزرگی اشتباه یک:»نوشت «القلم سریع محمود» از نقل به مطلبی در روزنامه این: اتفاقیه وقایع

 هدای گشدایش  یا کند حل را غرب و ایران مسائل برجام، نبود قرار...بود برجام نتایج به نسبت کهکشانی انتظارات ایجاد گرفت،

 از اقتصدادی  مسدائل  و معیشدت  بدا  برجام ارتبا  که نیست بار اولین این"بود پروپاگاندا بیشتر این.آورد همراهبه فراوان اقتصادی
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 که است آن واقعیت:»بود نوشته آرمان روزنامه در یادداشتی در -30 تیر ۹8-زیباکالم صادق.شود می انکار طلبان اصالح سوی

 مشدکالت  همده  برجدام،  صرف به که شد مدعی تواننمی و نداشته برجام با چندانی ارتبا  اقتصادی مشکالت از عظیمی حجم

 اعتمداد  روزنامه"کند معجزه برجام نبود قرار:»بود گفته ایران روزنامه با مصاحبه در -30 بهمن 66-نیز نبوی بهزاد"شدندمی حل

 وظیفده  کده  بدود  روشدن  ابتددا  از:»نوشدت  «موسدویان  حسدین » قلم به «ساده زبان به برجام» عنوان با یادداشتی در -30 دی ۹0-نیز

 .«نبود ایران انقالب از بعد و قبل اقتصادی معضالت همه حل...برجام

 مبارک اقدامی

 فروردین در آن طرح زمان در چه پتروشیمی محصول تن میلیون یک ازای به شغل هزار ۹66 ایجاد موضو  طرح نیوز:هان ج

 بودندد  مددعی  و گرفدت  قدرار  تردیدد  و شدک  مورد نفت وزیر جمله از مسئوالن  و حامیان توسط انتخابات هنگامه در چه و ماه

 حسدن  دولدت  ماه چند از پس شود می مشاهده اما.است پوپولیستی انتخاباتی ادعای یک و نیست واقعیت با مطابق ادعایی چنین

 باعث جناحی های رقابت و سیاسی های بازی متاسفانه. است کرده ابالغ و داده قرار خود کار دستور در را طرح همان روحانی

 در هدا  پتانسدیل  ایدن  کشور، های ظرفیت از استفاده برای بدیع های طرح ارائه و کارشناسان از بسیاری دلسوزی وجود با تا شده

 نگرفتده  را کشدور  گریبدان  درصددی  6۹ رشد نرخ با بیکاری جمله از اقتصادی های بحران زمانیکه تا و گیرند قرار سیاست سایه

 فروشدی  خدام  در موجود های رانت وجود با نیز ابالغیه این اجرای در هرچند. کند نمی تحرک به مجبور دولتی مسئوالن باشد،

 هرچندد  پتروشدیمی  دسدتی  پایین صنایع در اشتغالزایی پذیرش حال همین در ولی دارد وجود تردیدهایی پتروشیمی محصوالت

 .است کرده اعتراف آن به باالخره دولت که است مبارکی اقدامی ولی دیر بسیار

 حاتمی لیال عجیب اظهارات به معروف بازیگر تند پاسخ

 خبدری  نشسدت  در حداتمی  لدیال  هدای  صدحبت  مدورد  در تلویزیدون  و سدینما،تئاتر  پیشکسوت بازیگر معصومی پروانه دانا:راه 

 می جواب بوسه با را اعتراض دیگر کشورهای در مگر! حاتمی لیال خانم: گفت وی به خطاب برلین جشنواره در "خوک"فیلم

 مدردم  کده  وقتدی  دیگدر  جاهدای  است  اعتراضی چه این کردند، شهید را انتظامی نیروی از نفر 8 اعتراضات در که اینجا دهند 

 زده حرفدی  عجدب  حداتمی  خانم. بندند می مسلسل به را مردم که آنها گذارند  می احترام مردمشان به خیلی کنند می اعتراض

 در کنید می سعی چرا دارید  کاری چه ها چیز این به اید رفته خوک فیلم برای شما حاتمی خانم: گفت پایان در معصومی.اند

. شددم  نمدی  خبدر  بدا  کارشدان  ایدن  از هرگدز  کداش . نیامدد  خوشدم  ایشان کار این از که من: گفت وی کنید  دخالت چیزی هر

 ایراندی  و کنندد  مدی  زنددگی  ایدران  در کده  بدانند هستند، ایران از خارج و بزنند خواهند می حرفی که کسانی کنم می خواهش

 بروندد  ندارندد  دوسدت  اگدر . است خودشان کردن کوچک باعث گفتند خانم این که شکل این به ایران کردن کوچک. هستند

 .کنند زندگی دیگر جای

 ؟ هست انتظاری چه حاتمی لیال خانم از

 مقابدل  در محتدرم  جمهدور  رئدیس  وقتدی :نوشدت  تلگدرام  در اش شخصدی  کانال در سیما و صدا اسبق رئیس ضرغامی، اهلل عزت

 بده  نسدبت  مرتبط غیر و سطحی های مثال با هم آن اسالمی، اندیشمندان برخی تمسخر با خارجی، میهمانان زده حیرت دیدگان
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 گفدت  توان نمی": کنید دقت   هست انتظاری چه حاتمی لیال خانم از کند، می سیاسی سوء استفاده نظری، خاص دیدگاه یک

 نمدی  اسدالمی  خدودرو  کده  شدود  گذاشته خودرو داشبورد در قرآن یک اینکه. نیست یکی آن و است اسالمی خودرو فالن که

 او، سدخنان  کده  اسدت  ایدن  حداتمی  لدیال  خدانم  بدا  ایشدان  فدرق  اند داده اینظریه چنین ما اندیشمندان از کدامیک واقعا!  "شود

 نتواند اگر حتی.  است بلد خوب را است بازیگری که اش اصلی وظیفه متقابالً و شود نمی گرفته جدی جمهور،رئیس برخالف

protکلمه est ers  مدردم  رفداهی  و معیشتی مشکالت حل که خود اصلی وظیفه جمهور رئیس آیا !کند تلفظ درستی به را  

 !کند  می عمل آن به و شناسد می خوبی به را است

 شد مخفی ۸۸ سال که بود کسی اولین نژاداحمدی: فیاض

 رفسنجانی، هاشمی و نژاداحمدی بود؛ نخبه گروه دو جنگ جنگ، ،۸۸ سال: گفت اصولگرا دانشگاه استاد فیاض، ابراهیم:ایلنا

 کندار  سدرعت  بده  را خودش نژاداحمدی آنجا البته. شدند وارد اجتما  باالی قشرهای دلیل همین به. بودند معرکه بیارآتش بقیه

 هاشدمی  و ندژاد احمددی  بدین  اصلی جنگ معتقدم !بود خودش شد مخفی که کسی اولین و کرد شرو  را ماجرا ۸۸ سال. کشید

 این. داد رخ دی 3 ماجرای که هم ادامه در و کردند جور و جمع را نخبه قشر و وسط آمدند عادی مردم هم بعد. بود رفسنجانی

 همچندین  و قضاییه قوه و هاالریجانی به حمله با بار این نژاداحمدی و بود رفته دنیا از که هاشمی. نبود نخبه قشر دو جدال اما بار

 بود جدید فتنه یک دنبال به و بگیرد را او جای که آمد نوشت، رهبری به هاشمی ۸۸ سال که اینامه مثل رهبری، به نامه نوشتن

 .خورد شکست خب که

 بگیرند را مسئوالن یقه باید مردم

 ناراحدت  ایدن  از مدن : ویدد گمی مردم اعتراضات مورد در راه وزیر آخوندی اخیر هایحرف به واکنش در عمادافروغ اعتماد:

 بزرگشدان  مشدکل  یدک . دارندد  مشکل ما مردم بله،. شودمی کشیده وسط مردم پای فوراً آیدمی پیش مشکلی هر چرا که هستم

 مردم از شکل این به کردنمی جرئت مسئول مقام یک گرفتندمی یقه خوب اگر. گیرندنمی را مسئوالن یقه خوب که است این

 و نگداه  مدا  روشدنفکران  از بسدیاری  کده  حالی در قطبی نه و است طیفی جامعه یک ما جامعه بدانند اینکه همه از اول. کند انتقاد

 حتمداً  باشد، آنها حمایت مورد قطب متوجه اگر و دارند حق باشد مقابل طرف متوجه مردم اعتراض اگر. دارند جناحی برخورد

 گرایش مردم درصد 68 ها،نظرسنجی آخرین طبق. شودمی روشنفکری جریان از مردم بریدن باعث نگاه این. است دشمن کار

 بدرای  فرقدی  و بینندد نمدی  جناحی را مسائل اصالً مردم درصد 77 یعنی این. اصولگرایی گرایش درصد 6۹ و دارند طلبیاصالح

 بایدد  مدا  روشدنفکران . شود رسیدگی مطالباتشان به خواهندمی فقط هاآن. باشد کار روی جریانی و جناح چه که کندنمی هاآن

 .بشناسند را جامعه و بفهمند را این
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