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 نظریه مقاومت/ سیاسی تحلیل آموزش

 مقابلِ در مقاومت ینظریه: »که خواستند جوانان از صراحت به انقالب، معظم رهبر

 به امام خامنه ای  فراخوان این.» کنید ترویج کنید، تبلیغ را پنجهقوی دشمنِ

 و کشور، مشکالت حلراه تنها اینکه هم آن و است مهمی مطلب بیانگر جوانان،

 از درست فهم در بیرونی، هایتحریم و هامزاحمت و درونی موانع بر آمدن فائق

 و شرح ،«مقاومت ینظریه» با باید را حلراه این منطق. است آن با مقابله چگونگی

 و مؤمن جوان هر بر حاال. فهماند المللیبین و داخلی مخاطبین به و داد بسط

 این تبلیغ و تبیین مختصات و شرایط از درست درک با که است واجب انقالبی

 .کند تالش آن شدن عمومی و گسترش درصدد بیشتر هرچه مفهوم،
 

 هاپناهنده به آلمان دولت پیام

 سوریه، در داخلی جنگ تب خوابیدن با همزمان بتواند بلکه تا بسته همت کمر اخیر هایهفته در آلمان دولت /هفت صبح

 در کته  هستتند  هتایی افغانستتانی  و هاایرانی هم هاپناهنده این از بخشی.بازگرداند کشورهایشان به را پناهندگان از بخشی

 نصتب  مترو هایایستگاه در این تصویر.رساندند آلمان به فرساطاقت و سخت شرایطی با را خودشان سوریه جنگ بهبوهه

 اجتاره  یکستال  آلمان دولت میالدی، نو سال از قبل تا بازگشت صورت در: اندنوشته فارسی شیرین زبان به آن در و شده

 .کندمی پرداخت را ایران در خانه

 طلباناصالح «مقدور» گزینه روحانی

: انتد داشتته  بیان اظهارنظری در است اصولگرایان برجسته هایچهره از یکی که باهنر محمدرضا آقای اخیرا امروز/آرمان 

 از را ختود  ستفره  طلبتی اصتالح  فرد یا گروه کدام دقیقا دید باید!« است معرفتیبی دولت از طلباناصالح حساب جدایی»

 را کتاری  چنتین  کته  شتد  یتادآور  را نکته این اصولگرایان و باهنر آقای به باید ابتدا است؟ کرده جدا روحانی آقای دولت

 جمهتوری  ریاستت  اول دوره در کته  اصتولگرایانی  .داد انجتام  نتااد احمدی آقای با اصولگرایی جریان قبل، سال 8 حدود

 از پت   و کردنتد  حمایتت  وی از دوباره هم 88 سال در و دوم دور در پرانتقادش، و نامناسب کارنامه آن با و نااداحمدی

 جملته  از اصولگرا هایچهره از برخی هنگام آن در. پیوستند نااداحمدی منتقدان صف به اصولگرایی جریان همه ماه چند

 بهتتر  بنابراین. کردند خطاب «انحرافی جریان» را او است، نظیربی ایران سیاسی ادبیات تاریخ در که تعابیری با باهنر آقای

 در ختود  گفتتار  و رفتار به نگاهی روحانی، آقای دولت با طلباناصالح تعامل نحوه به انتقاد از پیش باهنر آقای امثال است

 طیف تقریبا که است این بعدی نکته. کنند مرور او با را خود مواجهه نوع و بیندازند 88 از پ  نااداحمدی دولت با رابطه

 ایتن  امتا . دارند تاکید ایشان از حمایت بر همچنان و نکرده جدا روحانی آقای از را خود حساب طلبان،اصالح اصلی بدنه

 در. باشتد  طلبتان اصتالح  تاییتد  مورد ایشان دولت یا و روحانی آقای عملکردهای و رفتار تمام که نیست معنا بدین اتفاق

 که است طبیعی اما کنند،می ائتالف و دارند نظر اتفاق هم با مسائلی سر بر هاجریان و هاگروه برخی گاهی سیاسی عرصه

 آقتای  از طلبتان اصتالح  حمایتت  جتن   روشن، عبارت به. باشند نداشته نظر اتفاق رویکردها و هابرنامه تمام با رابطه در
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 و کشتور  خاص شرایط به توجه با بلکه است نبوده ائتالفی حمایت یک روحانی، از حمایت واقع در. است چنین روحانی

 که همچنانی. شد حمایت وی از دارد، اعتدالی گفتار و رفتار و هاسیاست تنها و اصولگراست یک روحانی اینکه به علم با

 قابتل  در امتا  هستتند،  و باشتند  متعهتد  متردم  بته  هم باید و دارند هاییمسئولیت روحانی از حمایت قبال در طلباناصالح

 را متردم  بته  ختود  تعهتدات  توانندنمی و بوده متعهد طلبانهاصالح مطالبات همچنین و تبلیغات ایام در روحانی شعارهای

 کرد اشاره آن به باید که دیگری نکته. است آن مسئول دولت که داده رخ کاریکم هاحوزه از برخی در زیرا کنند، فراموش

 طلبتان اصتالح  ظرفیت حداکثر روحانی آقای که دانندمی خوبی به اصولگرایان مجموعه هم و باهنر آقای هم که است این

 .«مطلوب» گزینه نه و بود طلباناصالح «مقدور» گزینه روحانی. است نبوده کشور کالن اجرایی مدیریت برای

 دریایی جدال در حقوقی پیروزی

 تبتدیل  ایتران  علیته  امریکتا  تحریمتی  هتای سیاستت  شکست هایجبهه به دیگری از پ  یکی المللیبین هاینهاد /ایران 

 ترامپ رفتنگ قرار انزوا در و ایران نفع به المللیبین دادگستری دیوان موقت دستور همچون رویدادهایی از پ . شوندمی

 همتین  تکترار  محتل  دریتانوردی  المللتی بتین  سازمان بار این ملل، سازمان امنیت شورای عضو کشورهای سران جلسه در

 ستند ( آیمتو ) دریانوردی المللیبین سازمان شورای اجالس یکمین و بیست و یکصد در پنجشنبه روز.گرفت قرار رویکرد

 تأیید و توجه مورد کشورمان دریایی نقل و حمل حوزه در امریکا یکجانبه هایتحریم به ایران اسالمی جمهوری اعتراضی

 راستتاد  محمتد  ایرنتا،  گتزارش  بته . شد امریکا آن، مخالف تنها و گرفت قرار المللیبین دریانوردی امر در مؤثر کشورهای

 ستند  محتتوای  درباره نشست این پایان از پ  ایران دریانوردی و بنادر سازمان مدیرعامل و شهرسازی و راه وزیر معاون

 کشتتیرانی  صتنعت  بتر  اخیراً که هاییمحدودیت بود این از حاکی شده ارائه سند محتوای»: گفت ایران سوی از شده ارائه

 کته  نظر این از دارد مغایرت دریانوردی المللیبین سازمان تأسی  کنوانسیون روح با شده، اعمال ایران اسالمی جمهوری

 بترای  دیگتر  کشتورهای  متوجته  تبعیضتی  کته  کنند عمل ایگونه به بایستی کشورها که دارد این بر تأکید کنوانسیون، این

 .«نشود دریایی زیست محیط از حفاظت و دریانوردی ایمنی تهدید باعث و نشود تجاری کشتیرانی هایفعالیت

 و دارد نگته  خودش کار دستور در را موضوع این که است گرفته تصمیم شورا» اینکه بیان با لندن در ایران سفیرناادبعیدی

 جمهتوری : »گفتت  ،«کترد  ختواهیم  گتزارش  ستازمان  عمومی مجمع به و رصد را امریکا اقدامات دقیق طور به ما بنابراین

 هتای کشتتی  و بیفتتد  خطر به دریا در آزاد کشتیرانی و ایمنی شودمی منجر که اقداماتی تا آورد خواهد فشار ایران اسالمی

 شود ناچار تا بگذاریم امریکا بر را فشار و شود مقابله کنند، پیدا حضور جهانی هایآبراه صحنه در آزادی به نتوانند ایرانی

 .«بردارد را هامحدودیت که

 گیردمی هم را دارو واردات جلوی FATF اجرای

 کته  مهمتی  نکتات  از یکی مالی اقدام ویاه گروه با مرتبط هایاستاندارد اجرای و CFT الیحه تصویب ماجرای در جوان/

 امکان و کشور مالی مبادالت اطالعات استخراج شد،می داده هشدار آن به نسبت کشور در طرح این اجرای منتقدان توسط
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 بهبتود  ستبب  تواندمی مالی اقدام ویاه گروه هایاستاندارد اجرای که اعتقاد این البته ماجراست، این از دشمن سوءاستفاده

 طترف  از. ببترد  جلو را نظر مورد لوایح تصویب فرآیند سیاسی هزینه هر با دولت تا شده سبب شود، کشور ارزی تبادالت

 بته  وضتع . انتد کرده خودداری SPV یا مالی تبادالت ویاه کانال اجرای در جدی اقدام گونه هر از تاکنون هااروپایی دیگر

 ختی   تتوان نمی کردن شنا هنگام تا که پرداخته نکته این بیان به هااروپایی به پاسخ در ظریف حتی که است شده ایگونه

 ایتن  اجترای  بترای  ستنگین  هتای هزینه دادن دنبال به عنوان هیچ به هااروپایی که است مهم نکته این به ظریف شارها.نشد

 اجترای  جتدی  تبعتات  رستد متی  نظتر  بته  که مهمی اتفاقات از یکی روزه هر هایدرگیری این کنار در. نیستند مالی کانال

 به روسیه و ایران از نفتی و دارویی هایکمک انتقال شبه یک تحریم کند،می روشن را مالی اقدام ویاه گروه هایاستاندارد

 آزاد منطقته  در دارویتی  شرکت یک وسیله به و حقیقی شخص دو طریق از ایران اندمدعی هاامریکایی.است سوریه کشور

 دولتت  اختیار در نفت روسی واسطه شرکت یک طریق از سپ  و کرده روسیه در «میر» بانک به پول انتقال به اقدام کیش

 امروز ما: است کرده تصریح خود بیانیه در امریکا داری خزانه وزارت.است دادهمی قرار خود همپیمانان از برخی و سوریه

 این اهداف از یکی. کنیممی مقابله شده، طراحی اسد بشار رژیم تقویت برای روسیه و ایران توسط که ایپیچیده ساختار با

 قترار  شماتت مورد را هاامریکایی اقدام واکنش در هاروس.است ایران بدخواهانه هایفعالیت برای مالی منابع تأمین طرح،

 بته  ستوریه  نفت تأمین به کمک خواندن مجرمانه برای تالش: »کرد تصریح ایبیانیه در کشور این خارجه وزارت و دادند

 زده جنتگ  کشتور  یتک  احیای از جلوگیری واقع در نفت، تأمین از جلوگیری. است ستیتروری هایگروه از حمایت مثابه

 «خواهد؟می را چیزی چنین امریکا آیا. هستند محروم برق و گرما از و خانمانبی آن مردم از بسیاری که است

 و دارویتی  هتای کمتک  رستاندن  بترای  مهتم  ساختار یک کنند،می یاد آن از هاامریکایی که پیچیده ساختار این حقیقت در

 .است سوریه مردم به غذایی

 کند عذرخواهی نفت وزارت

 کتارت  چندستاله  حتذف  ختاطر  بته  نفتت  وزارت عتذرخواهی  خواستار دولت حامی و طلباصالح روزنامه یک اعتماد/

 بترآورد  تومتان  میلیارد 011 حداقل سوخت، قاچاق روزانه خسارت. شد کشور از خارج به بنزین قاچاق رونق  و سوخت

 گذاشتتن  کنتار  ختاطر  بته  نفت وزارت است شایسته نظرم به ایمرسیده اینجا به که حاال: نویسدمی اعتماد روزنامه.شودمی

 از رستما  پتیش  روز دو نفتتی،  هتای فترآورده  پختش  ملتی  شرکت. کند عذرخواهی مردم از ،49 سال در «سوخت کارت»

 تتا  حتداکثر  متردم  کته  استت  شده آن خواستار و داده خبر کشور سوخت توزیع نظام به «سوخت کارت» دوباره بازگشت

 برای هشتاد دهه در که کارتی.کنند اقدام جدید کارت دریافت برای خود درخواست ثبت به نسبت آذرماه چهارم و بیست

 کنتار  اگتر  شتد؟  گذاشتته  کنتار  چرا کرد، طی را خطایش و آزمایش دوره و شد گرفته کار به سوخت بندیسهمیه اجرای

 افتق  یک در نباید گذاشتنش کنار موقع مگر است؟ تحریم شرایط خاطر به بازگشتش برگشت؟ چرا بود درست گذاشتنش

 و اخیتر  ستال  چنتد  در بنتزین  تومانی هزار قیمت تثبیت با نبود هاتحریم که فرض شد؟می بینیپیش سناریوها همه کالن،
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 وزیتر  آقتای  حتمتا  بتود؟  دشواری کار سوخت، قاچاق رفتن باال احتمال بینیپیش همسایه، کشورهای با آن قیمت تفاوت

 متردم  با را آن است خوب. دارند فعلی دوره در آن بازگشت و مقطعی در سوخت کارت گذاشتن کنار برای هاییاستدالل

 . بگذارند میان در

 سیاستمدار از اقتصاددان جدایی راز

 تشتریح  را«دوازدهتم  و یتازدهم  دولت در خود حضور ماجرای» تفصیلی وگویگفت یک در نیلی مسعود / اقتصاد دنیای

 از ختروج  قصد دفعات به که کرد تاکید خود هایصحبت از دیگری بخش در شریف صنعتی دانشگاه اقتصادی استاد .کرد

 شتده متی  منصترف  تصتمیم  این از  دهد، انجام را مثبتی کار بتواند داده،می  احتمال آنکه دلیل به اما است، داشته را دولت

 کار( فعلی اطالعات با نه) زمان آن اطالعات با برگردانیم، عقب به را فیلم اگر که کندمی عنوان را نکته این او حتی است،

 کتنم، متی  ضرر مسوولیت در بودن از خود فقط که کردممی احساس زمان یک تا: کرد عنوان نیلی. کندمی تکرار را گذشته

 بتازی  یتک  بته  منجتر  نتیجه در و برساند هم ضرر وجودم، که است ممکن که کردم احساس زمانی، مقطع یک از پ  اما

 که سوال این طرح با او. کندمی اشاره کشور اجرایی امور در خود نقش به نیلی وگو،گفت این ادامه در.شود باخت-باخت

 او انگشتت  سترپنجه  بتا  چیتز  همته  اما باشد، نداشته اختیار در اجرایی سازمان و ساختار هیچ نفر یک است پذیرامکان آیا

 در دختالتی  هتیچ  و کنتیم  تحلیتل  و تبیتین  را کشور مشکالت که بوده این ما کار هاسال این تمام در: داد توضیح بچرخد،

 بحتران  یتابی ریشته  درخصتوص  ختود  هایصحبت از دیگری بخش در نیلی. نداشتیم آن اجرای عدم یا هاسیاست اجرای

 وضتع  مستبب  عواملی چه که گیردنمی شکل سوال هم بحران دوره در حتی که است این مشکل ما کشور در :داد توضیح

 نپذیرفتم، را اقتصاد وزارت پیشنهاد اینکه از بعداست؟ مقصر کسی چه که است این به منحصر سواالت تنها. است موجود

 اقتصتادی  امتور  در جمهتور رئتی   دستتیار  موضوع و باشید داشته حضور دولت در باید شما: گفتند محترم جمهوررئی 

 زیتادی  دوستتان  بتا  شتد،  مطترح  پیشنهادش وقتی که بود جدیدی ترم من برای هم جمهوررئی  ویاه دستیار. شد مطرح

 البتته .بگیترم  تصتمیم  نمانتدن  و مانتدن  دربتاره  بعتد  ماه شش و بپذیرم که بود این خودم نهایی بندیجمع کردم؛ مشورت

 نتیجته  این به ماه یک از پ  یعنی 0۹4۱ شهریور از تقریبا و نرسید هم ماه شش به مسوولیت پذیرش از بعد من استعفای

 تقتدیم  را استتعفایم  0۹4۱ آبتان  09 در دوماهته،  فرآینتد  یتک  طی از پ  بنابراین و نیستم فعالیت ادامه به قادر که رسیدم

 .«کردم

 


