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 رهبری وظايف درباره انقالب رهبر و امام نظر /سیاسی تحلیل آموزش

 "فقهي و ديني" مستحکم مباني داراي ديني ساالريمردم نظام رهبري، و امام نظر از

 اعالم صراحتا گذشته، سال ماهدي انقالب رهبر که است علت همين به و است

 مردم اين که را کسي هرام... کرده قبول صادقانه را ديني ساالريمردم من» کردند

 از نيز فقيه واليت از اشتباه تعاريف نگاه، اين با( ۶۹۳۱/۶۱/۶۳) .«بکنند... انتخاب

 واليت. »ندارد ايران ينهساالرامردم نظام در جايگاهي انقالب، رهبر و امام نظر

 بزرگوار آن خود بعد و کردند پياده بعد و... کردند معنا ما بزرگوار امام که فقيهي

 يک. پيشرونده و بالنده و زنده مديريت يک يعني... بود کاملش و تمام و تام مظهر

 خواستند مغالطه با ايعده يک. فقيه يمطلقه واليت: کردند بيان امام را ايجمله

 .بدهند غلطي تفسير و غلط معناي يک و کنند مشوب نحوي به را قضيه ناي

 کنیم؟ جو و جست کجا را دشمن گستاخی راز

 با هم ترامپ و بوده، کشيش آن سر بر اردوغان، و ترامپ دعواي همه که بگيريم «درست» را فرضپيش اين اگر کیهان:

 خطر به را ترکيه و آمريکا سياسي و تجاري روابط کشيش يک خاطر به مسلکش،تجارت و سودجو روحيه آن وجود

 يا درست از صرفنظر هاواکنش نوع ايناست.  بوده بازدارندگي دنبالبه  آمريکا که، رسيد نتيجه اين به توانمي انداخت،

 کشوري سوي از است ممکن که تهديداتي و خطرات از ماندن امان در براي کشورها و است مرسوم معموال بودن، غلط

 اين عکس به اما سياستمداران برخي .«.داد خواهد ههزين» دهندمي نشان حريف به گفتار حتي يا رفتار با شود، آنها متوجه

 هم اگر! شود بازدارندگي موجب که کرد کاري نبايد کرد، خيانت کرد، تهديد قدر هر دشمن معتقدند. معتقدند سياست

 مجامعي. الملليبين مجامع در شکايت حد در حداکثر يا باشد زباني محکوميت توييتري، اعتراض حد در کنند،مي کاري

 باعث تنها نه نگاه، اين  !همين. کرد سياسي استفاده احکامش از توانمي فقط و ندارد اجرايي ضمانت هيچ قوانينش هک

 اصل يک «دشمن مقابل در ضعف اظهار از پرهيز. »اندازدمي طمع به و کرده حريص را حريف بلکه شود،نمي بازدارندگي

 از بسياري ريشه هاضعف اظهار همين . است بازدارندگي باعث قطعا آن رعايت که است کشورداري و سياست در مهم

 هايسفارتخانه به ميزان اين که داريد سراغ را انقالب سال 0۱ از سال کدام. داد رخ سال 5 اين در که است تلخي اتفاقات

 اول انگليسي کثيف ترفندهاي با را کشورمان ديپلمات که داريد سراغ را سال کدام مدت، اين در باشد، شده حمله ايران

 قاتالن نکشاندن صالبه به و منا فاجعه کردن رها آيا ...!و شکنجه و محاکمه سپس کنند، دستگير بعد کنند، مصونيت لغو

 ساده کشيش يک شدن زنداني از اشديوانگي آن با ترامپ است؟ نداده جرات دشمن به ايراني زائر 5۱۱ حدود وحشي

 سال، 0۱ اين در ايران به آمريکا سابقهبي هجمه علت «شايد! »ديپلمات آقايان !گذشتيم؟ چطور ما نگذشت، آمريکايي

 آمريکا در ترامپ چون بازيقمار آمدن کار روي «فقط... »و سفيد کاخ در ضدايراني شدت به ويژه گروه يک تشکيل

 فرضيه يک عنوان به الاقل، ار اين. است بوده موثر شرايطي چنين آمدن وجود به در هم ما اشتباهات برخي شايد. نباشد

 بيخ نشد معترض تهران» گويدمي فرانسه خارجه وزير وقتي. بگيريد نظر در توانيدمي که ديگرتان هايفرضيه البالي

 باشد. بازدارنده تواندمي هم واقعي اعتراض يک گاهي يعني، «کرديم برگزار رزمايش گوشش
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 ایران هایتحریم با هند مخالفت ژئوپلتیک

 برايش «انرژي امنيت» تأمين اما ندارد، انرژي مسيرهاي و منابع بر چنداني کنترل «انرژي ژئوپلتيک» منظر از هند :جوان

 خود نفتي نياز از درصد ۶۱ حدود حاضر حال در آسيا، پوياي اقتصاد سومين عنوان به هند رابطه اين در. دارد حياتي جنبه

 جايگزيني يعني امر، اين و بوده، افزايش حال در نفت جهاني هايقيمت که است شرايطي در اين. کندمي تأمين ايران از را

 دالر ميليارد ۱ حدود هاقيمت اختالف التفاوتمابه دليل به ،(تحريم دليل به)ايران نفت جاي به هاکشور ساير نفت

 بر عالوه نفتي، کنندگانتأمين ساير با ابترق در ايران اينکه منهاي. داشت خواهد هزينه هند «انرژي امنيت» و «اقتصاد»براي

 نيز داخلي بعد در. گيردمي نظر در بدهي بازپرداخت براي را روزه ۱۱ مهلت يک نفتي، هايمحموله رايگان حمل

 همواج باالتري توليد هايهزينه با داد، خواهند دست از را ايران ارزان نفت به دسترسي اينکه به توجه با هند هايپااليشگاه

 دولتي براي مشکل ايجاد معناي به هند، ميلياردي جمعيت براي سوخت داخلي هايهزينه افزايش هرگونه و شد خواهند

 قدرتي عنوان به جهاني بازيگران سوي از دارد تمايل هند جهاني سطح در. دارد قرار عمومي انتخابات آستانه در که است

 تا است تالش در بوده، پاکستان با امنيتي هايرقابت از فراتر آن تيامني هايدغدغه که قدرتي شود؛ نگريسته نوظهور

 آسياي افغانستان، در هند اثرگذاري و نفوذ افزايش در چابهار بندر. دهد گسترش اوراسيا داخلي مناطق با را روابطش

 . بود خواهد کنندهکمک بسيار خاورميانه و قفقاز مرکزي،

 بين هازيرساخت و انرژي هايتوافقنامه امضاي به توجه با. بيندمي کراچي بندر بديل را چابهار هند نيز ايمنطقه سطح در

 آسياي و کشور اين بازرگاني و سياسي روابط دارد تمايل هند افغانستان، با هند راهبردي روابط نوع و پاکستان و چين

 بود خواهد پاکستان نام به مانعي شدن برداشته رو شپي از معناي به هند براي چابهار لذا. نشود وابسته پاکستان به مرکزي

 منطقه کشورهاي با کشور اين اقتصادي معامالت و تجاري مبادالت مسير در سدي همواره گذشته هايسال طول در که

 وادار را ايران نهايت در چابهار، پروژه انجام در هند مکرر تأخيرهاي وجود، اين با. است بوده روسيه و مرکزي آسياي

 وزير ظريف، محمدجواد. شود متمايل پاکستان و چين سوي به بندر اين توسعه عمليات به بخشيدن سرعت براي که کرده

. کندمي استقبال چابهار در پاکستان و چين گذاريسرمايه از تهران که گفت آباداسالم به خود گذشته ماه سفر در خارجه

 توجيه داراي کند حاصل اطمينان چابهار بندر اقتصادي موفقيت از خواهدمي که ايران براي هرچند جهت تغيير اين

 . آيدمي شمار به هشدار يک پندارند،مي خود رقباي را پاکستان و چين که هاهندي براي اما است، عقالني

 هاکشور تنها نه هاتحريم که چرا آيد،مي شمار به هند براي خطري زنگ ايران عليه جديد هايتحريم اعمال تفاسير اين با

 کنند،مي تجارت ايران با که مالي نهادهاي عليه تحريم اعمال به تهديد بلکه دارد،مي باز ايران با تجارت از را هاشرکت و

 هنوز هند هرچند لذا .شود منجر چابهار استراتژيک بندر گسترش براي الزم سرمايه تأمين در هند ناتواني به است ممکن

 ثمر هاامريکايي براي نيز «هوک» سفر رودمي انتظار ولي است، نکرده اتخاذ آتي هايتحريم درباره را خود رسمي ضعمو

 .باشد نداشته خاصي
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 ایران تاریخ در بار نخستین برای اغیار مانع الگویی

 اين ايران، ملت سياسي – اجتماعي حيات در نوين اي دوره آغاز و مشروطيت فرمان امضاي از پس سال۶۶1 خراسان:

 و عرضه کشور پيشرفت براي ارزشي مباني و اسالمي بيني جهان لحاظ با بومي صد در صد الگويي که است بار نخستين

 تعديل و جرح معرض در نظران، صاحب واکاوي از پس مهم سند اين از هايي بخش است ممکن هرچند. شود مي ارائه

 توسعه هاي برنامه بر مروري. نيست ايران معاصر تاريخ بستر در آن تدوين خطير اهميت نافي امر، اين اما گيرد، قرار

 افزاري نرم پيامدهاي اما است، افزاري سخت آثار برخي دهنده نشان گرچه پهلوي، رژيم حاکميت سال5۱ طي کشور

 هويداست کامال منظر، اين از. دپيچي درهم ديني ماهيتا انقالبي با را رژيم اين طومار سرانجام که بود چنان آن آثار، همين

 مي مردم هاي توده باورهاي و بومي فرهنگ به خور در توجهي شمسي، 5۱ و 0۱ هاي دهه در کشور ريزان برنامه اگر که

 افزاري نرم هاي جنبه به اهتمام. شد مي بنيادين هايي دگرگوني دستخوش آنان تأمل و فکر محصوالت شک بدون داشتند،

 رويدادهايي اما گرفت قرار کشور مديران نظر مطمح و توجه کانون در اسالمي انقالب پيروزي با البته سازي، تمدن

 يک قالب در بايسته اهتمام اين که شد آن از مانع...  و  ۱۱ دهه در تروريسم موج ساله، هشت تحميلي جنگ همچون

 در توسعه هاي برنامه انقالب، از پس هاي دولت هاي تالش وجود با اساس، برهمين.بنمايد رخ مدون و مند نظام برنامه

. انجاميدند مي اسالمي سازي تمدن افزاري نرم هاي جنبه با تقابل به ضعف با گاه و شدت با گاه ها، بخش بعضي

 از عموما شد، مي مطرح رايج انساني علوم تا معماري سبک از مسائل، از طيفي به راجع شمسي0۱ دهه از که انتقادهايي

 دهه چند در حتي غربي، اغيار از مانع حال عين در و جامع سندي خالي جاي وصف، اين با.گرفت مي نشئت مايه بن اين

 اين به پاسخي توان مي را پيشرفت ايراني اسالمي پايه الگوي مبنا، اين بر. بود ملموس و محسوس اسالمي انقالب از پس

 هاي آرمان تحقق برابر در بزرگ مانعي چون شد، نمي شتهگما همت آن رفع به اگر که نيازي آورد؛ شمار به تاريخي نياز

 .افراشت مي بر قد اسالمي انقالب معنوي و مادي

CFT کندمی تکمیل را دشمن هایتوطئه پازل 

 اطالعات به دسترسي در آمريکا مشکالت اما کندنمي حل پولي مبادالت در را ما مشکل FATF تصويب وطن امروز:

. کنيممي عمل تعهدات اين به داريم سويهيک ما بپذيرد را ما عضويت FATF اينکه بدون. دکنمي حل را ما اقتصادي

 مشکالت اما کندنمي حل پولي مبادالت در را ما مشکل است گفته خارجه امور وزير که همانطور مجلس در آن تصويب

 سود اطالعات اين از ايران ملت با ياقتصاد نبرد در آنها کند؛مي حل را ما اقتصادي اطالعات به دسترسي در آمريکا

 اقتصادي عيار تمام جنگ يک هاآمريکايي: گفت ايران ملت با آمريکا دولت خصومت به اشاره با محمد حبيبي. برندمي

 يا FATF.آوردند وجودبه گذشته سال ۹۱ طي هم را آن علمي و عملي هايزيرساخت و کردند ساماندهي ما ملت عليه

 اسالمي موتلفه حزب دبيرکل. کندمي تکميل را ايران ملت عليه دشمن هايتوطئه پازل CFT به مربوط هاليح بگوييم بهتر

 .کردندنمي  مخالفت  CFT تصويب هنگام خود رأي سازيشفاف با نمايندگان بود خوب چه: افزود
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 افغانستان برای امریکایی مسکّن

 بعد افغانستان در صلح براي جديدي اندازچشم و دورنما ترامپ دولت جديد استراتژي بعيد به نظر مي رسد که اعتماد:

 در امريکايي نظاميان حضور که بودکرده ادعا اينکه جمله از زيادي شعارهاي ترامپ. باشدکرده ايجاد درگيري سال ۶0 از

 براي را مختلفي هايراه او است، نشده عملي تاکنون ترامپ وعده اين. ندارد امريکا دولت براي منفعتي هيچ افغانستان

 قطعات با پيچيده پرونده يک افغانستان، پرونده .است کرده امتحان گذشته نيم و سال يک در افغانستان جنگ به دادن پايان

 دور يک آغاز يا فرد يک تغيير و دارند نقش آن در زيادي بازيگران که است منطقه در چه داخل، در چه متنوع موثر

 افغانستان در نهايي صلح باعث تواندمي آنچه. باشدداشته شرايط بر نهايي و قطعي اثر تواندنمي بازيگر دو ميان وگوگفت

 نمايندگان هم امريکا درون. است الملليبين و ايمنطقه داخلي، بازيگران همه ميان مشترک تالش و جمعي اراده يک شود،

 سعودي، عربستان مانند کشورهايي بر را خود تمرکز تمام که اندکرده وارد ترامپ سياست به را انتقاد اين کنگره دموکرات

 مسائل فصل و حل براي ترجامع و تروسيع ديدگاهي که شرايطي در است، داده قرار طالبان گروه و قطر و امارات

 مهه مشارکت با راهکاري بايد بلکه بود، نخواهد افغانستان در صلح راهبرد، اين عاقبت. است نياز مورد افغانستان

 .شود گرفته پيش در کشور اين در موثر هايقدرت و همسايگان افغانستان، در فعال بازيگران

 سعود آل کردنکیسه سر برای ترامپ جدید بهانه "خاشقچی"

 خاشقچي جمال شدن مفقود ماجراي پس در عربستان اگر که کرد تهديد خود اظهارنظر در آمريکا جمهور رئيس قدس:

 زيرا کرد؛ قلمداد خالي تو تهديدي بايد تنها را ترامپ اظهارات اين. بود خواهد رياض انتظار در «سخت تنبيهي» باشد،

 اين و شود استفاده آن از بايد که است هنگفت ايسرمايه مانند کرده، اذعان او خود که همانگونه ترامپ چشم در عربستان

 با کرد خواهد تالش ترامپ اکنون. کند سرکيسه را سعود آل نآ وسيله به تا داده ترامپ به ايتازه بهانه تنها نيز مسئله

 .بگيرد بيشتري امتيازات و داده قرار فشار تحت را سعودي دربار خاشقچي قضيه در عربستان دولت مسئوليت يادآوري

 

  


