
      
 

 1398ماه  فروردین 17شنبه  /754شماره  /ششمسال  در سپاه  /  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه
 

 انفعال جاي به بتکارا  /سیاسی تحلیل آموزش

 به ضعیف هايانسان فقط" که است قولمن مقدم تهرانی شهید سردار از ايجمله

 این يجمله بگوییم اگر نیست پربیراه ،"کنندمی کار شانامکانات ياندازه

 و بود ایران نیروهاي اقدامات يسرلوحه جنگ، هايسال تمام در شهید، سردار

 ایران، «زننقطه هايموشک» امروزه که هست و بوده نگاه طرز همین دل از

 توهم از دشمن «بازدارندگی» مهم عامل یک به و کرده پیدا جهانی شهرت

 داشت قرار افرادي يمنفعالنه نگاه نگاه، این مقابل در. است شده ایران به حمله

 سقوط کشور و نظام و شده تمام چیزهمه صدام، يحمله با کردندمی تصور که

 . کرد خواهد

 
 

 ۹۸ سیل در ایران اجتماعی اقتدار

 نشد باعث ماا ،۱۳۹۸ نوروز روزهای در شدید هایبارندگی از هواشناسی سازمان هایبینی پیش وجود با سیاست روز:

 در شدیدی هایبارش با ۱۳۹۸ سال نروند. نوروزی تعطیالت به ارشد مسئولین و شهرستانی استانی، مسئولین برخی تا

. بود شدید هاییبارندگ و سیل درگیر کشور هایاستان اکثر تقریبا. دانست سابقه کم را آن توانمی که شد آغاز ایران

 از نتوانست اام شد، غافلگیری باعث هواشناسی، سازمان هایبینی پیش وجود با سیل بروز و هابارندگی این فراگیری

 سریع واکنش اب باید بحران مدیریت برای که بود آنچنان سیل گستردگی. بکاهد امدادی نیروهای امداد و رسانی کمک

 وجود با کاهند،ب سیل فجایع و اتفاقات بروز از تا شدند کار به دست همه شد،می همراه امدادی و رسان کمک نیروهای

 ایران از ایگوشه هر در هموطنان از نفر یک مرگ حتی چند هر بود، کم جانی تلفات آن شدت و سیل شدید گستردگی

 .است ردناکد اسالمی

 و آمدند میدان به مربوطه هایسازمان دیگر و سپاه و ارتش شامل مسلح نیروهای احمر، هالل نیروهای رسانی، کمک برای

 همه همکاری و همدلی نشان اتفاقی چنین شدند، عمل وارد مردمی هایکمک کنار در و گرفتند کار به را خود توان همه

 سیل در امدادرسانی صحنه در که آنچه هر. اندگرفته قرار سیل صدمات تاثیر تحت که است مردمی به رساندن یاری برای

 پای که است نهادهایی و هاسازمان و جامعه اقشار میان در اجتماعی وفاق و عزم از نشان شد، دیده جدید سال روزهای

 تنها نه شتابندمی هموطنان یاری به هم با و هم کنار در آن نهادهای و هاسازمان هم و آن مردم هم که کشوری. آمدند کار

 به باید میان این در که اینکته اما. کشدمی رخ به را خود اجتماعی اقتدار و قدرت بلکه نیست روبرو اجتماعی فروپاشی با

 ایران اسالمی جمهوری با دشمنی جز سیاستی که است خارجی هایرسانه ویژه به هارسانه برخی رفتار پرداخت آن

 ویژه به امدادرسان، نهادهای و هاسازمان توجه درخور و موقع به عملکرد وجود با هارسانه این از بسیاری. ندارند

 جلوه ناکارآمد امر این در را ایران اسالمی جمهوری نظام تا کردند سعی زدگان سیل به امدادرسانی در مسلح نیروهای

 ها،فیلم تصاویر، انتشار با حتی که ایگونه به بود فتهگر قرار سیاستی چنین خدمت در قد تمام مجازی فضای. دهند

 این در بتواند شاید تا داشت داخلی عمومی افکار ذهن دادن قرار تاثیر تحت و تخریب در سعی دروغ اخبار و هاعکس

 را دروغی تبلیغات و هاگزارش چنین فریب برخی شاید چند هر .کند صید را خود ماهی سیل آلود گل آب از زمینه

 بیشتر دشمن محور هایرسانه هایدشمنی ماهیت به بلکه نگرفتند، قرار تأثیر تحت تنها نه جامعه اکثریت اما باشند، خورده
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 طوفان و زده سیل مناطق مردم. برد خواهند خود اشتباه به پی زودی به بودند، خورده فریب که هم هاییآن و شدند آگاه

 آمریکا رژیم آنگاه است، گذشته هاسال و هاماه آن زمان از که هستند وفانیط و سیل صدمات درگیر هنوز آمریکا زده

 ارسال و ورود از حتی آمریکا! کندمی خود زده سیل مردم به امدادرسانی و خدمات ارائه در کاری کم به متهم را ایران

  .کند کامل اسالمی ایران مردم اب را خود پلید دشمنی تا کرد ممانعت ایران به کشورها از برخی جنسی و مالی هایکمک

 تولید رونق الزامات

 حوزه این در که است این نشده گرفته کلیدی تصمیم یک که اقتصاد حوزه مهم هایسیاست از یکی در آرمان امروز: 

 آن اجرایی هایسیاست و کند پیدا گرایش هدف آن به اقتصادی هایمولفه تمام تا دارد وجود سمت کدام به حرکت قصد

 موثری هایقدم و کنند حرکت بتوانند مهم، این تسهیل برای قضائیه قوه همینطور و دولت مجلس، تا باشد معلوم کامال

 و کرده پیدا آن نگاه و اجزا تولید، به گرایش کشور هایسال نامگذاری که است سالی چند .بردارند هدف آن تحقق برای

 که نامی ای هدف اجرایی هایزمینه گذشته، هایسال در ما. است هگرفت صورت تولید رونق سمت به گرایش این امسال

 به اگر که صورتی به. داشتیم تردید اجرایی هایسیاست اعمال زمینه در و نکردیم لحاظ را شده گرفته نظر در سال برای

 . است بوده کمرنگ بسیار سال، آن هدف به توجه هایزمینه که بینیممی کنیم، توجه آمارها

 هایسال در را آن خأل که است ساختاری مباحث از یکی «تولید رونق» عنوان تحت ،۹۸ سال نامگذاری به ربوطم بحث

 به دارد جودو کشور در که کاالیی ارزش به توجه درواقع. کردیم حس خوبی به آن هایگرایش و تولید حوزه در گذشته

 مثل آن هایزمینه و تولید گیریشکل هایمولفه ،شودمی مطرح تولید رونق بحث وقتی. شد کمرنگ ملی تولید سمت

 آن بطن در ار اقتصادی رشد همچنین و اشتغال افزایش جدید، اشتغال ایجاد و حفظ ملی، گذاریسرمایه ملی، اندازپس

 با دولت و یمرکز بانک پولی گذارسیاست گیرد،می شکل آن رونق و تولید سمت به گرایش وقتی یعنی. کنیممی مالحظه

 و تولید هایرکتح تدوین لحاظ به بیمه بازار اقتصاد، در مازاد هاینقدینگی جذب برای سرمایه بازار سود، نرخ تعیین

 خارجی و داخلی یبازرگان مشمول که کشور عام بازرگانی حوزه در گرایش این. کنند گذاریسیاست باید را تولیدکنندگان

 تعیین رام در را هدف آن اجرایی هایسیاست و کند گذاریسیاست دبای تجارت معدن، صنعت، وزارت را شود،می هم

 غایی هدف یک عنوان به تولید رونق بحث وقتی عبارتی به. کند گذاریسیاست صادرات همچنین و واردات برای هاتعرفه

 دهند شکل استرا این در را ایتازه و جدید هایسیاست باید که است دولت اجزای و دولت این شود،می مطرح اصلی و

 سایر هاینرخ نتظارا در نباید سرمایه بازار یا دارد وجود حاضر حال در که باشد نرخی تواندنمی بانکی سود نرخ دیگر و

 برای الزم هایتضمین تا کند اتخاذ را سیاستی باید هم بیمه همچنین و کند پیدا گسترش فعالیتش حوزه تا بنشیند بازارها

 . بزند رقم را نهایی تحقق و کند پیدا اجرایی جنبه تولیدکنندگان از حمایت

 ۹۸درس های سیل نوروز 
 به که بود این درس اولین .داشت همراه به زیادی هایدرس سیل، این ولی شد آغاز سیل با ۱۳۹۸ جمهوری اسالمی: سال

 است حادثه وقوع از قبل هیگا مقتضی، زمان از منظور. کنند عمل مقتضی زمان در خود وظایف به داد تذکر کشور مدیران

 و قصورها زمینه دو هر این در مدیران بعضی جدید، سال آغاز روزهای سیل در متاسفانه .حادثه زمان خود گاهی و

 رود، گرگان نشدن الیروبی. بود نشده انجام هااستان از هیچیک در تقریباً سیل، وقوع از قبل وظایف. داشتند تقصیرهائی

 خط قم، شهر وسط رودخانه شدن پارکینگ خودروها، پارک محل یا خیابان به شیراز قرآن دروازه کنار مسیل شدن تبدیل
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 این از هائینمونه گلستان استان در قال آق اطراف هایزمین در احتمالی هایسیل و هاآب عبور هایپل بدون آهن

 در آنهم نوروز سفر پر ایام در مدیران ضیبع رفتن مرخصی به .هستند حادثه از قبل زمان در وظیفه انجام به توجهیبی

 که بود مدیریتی بزرگ خطاهای از هستند، غیرمترقبه حوادث معرض در هم و مواجهند زیاد مراجعات با هم که مناطقی

  .دارند برعهده حادثه وقوع زمان در مدیران که ایوظیفه به آشکار توجهیبی یعنی این،. داد رخ امسال نوروز در متاسفانه

 در که است مینظا نیروهای و اجرائی هایدستگاه کارکنان و مدیران از بسیاری فداکارانه پشتکار و تالش دوم، درس

 ایزبده روهاینی و شوند تشویق باید فداکار جمع این. نکردند دریغ کوششی هیچ از آنان مشکالت حل و مردم به کمک

 بعضی اراسفب وضعیت به تا شوند منصوب کفایتبی مدیران جای به باید درخشیدند خوش زدگان سیل به کمک در که

 .شود داده پایان اجرائی هایدستگاه

 زده سیل نانهموط به رساندن یاری در که است شیراز مردم ویژه به مردم ایثارگرانه و مهربانانه حضور سوم، درس

 غذای توزیع صلواتی، هایاسکان. دنددرخشی خوش دادند، دست از فاجعه این در را خود امکانات تمام که ومسافرانی

 شیراز مردم البج بسیار و ابتکاری اقدامات از بالعوض، مالی هایکمک و سیل از دیده آسیب خودروهای تعمیر رایگان،

 . است رسیده ثبت به فارس تاریخ درخشان صفحه در زیبا تابلوئی همچون که بود زدگان سیل به

 را مهم رسد این مختلف هایبخش در کشور مدیران برای باید امسال نوروز یلس که تجربه است این درس چهارمین و

 بدهد رخ جدید ایطشر از یک هر در است ممکن که حوادثی با مقابله برای را الزم هایبینیپیش که باشد داشته همراه به

 .کنند مدیریت خوبی به را احتمالی هایبحران بتوانند تا آورند عمل به

 و گزینه های پیش روی مااهمیت جوالن 

رت خاب عبااقدام انتحاری ترامپ در اعالم رسمیت اشغال جوالن توسط صهیونیست ها، اثبات کرد که انت رسالت:

ندازه هوشمندانه بوده امام خامنه ای تا چه ا ۱۳۹۷از سوی مردم به عنوان مهم ترین جمله سال « آمریکا رو به افول است»

زمان ملل که شورای امنیت سا ۳۵۰و  ۳۳۸، ۲۴۲وانین بین المللی همچون قطعنامه های ترامپ با سرپیچی از ق .است

شده که  ستأصلامضای دولت آمریکا در پای آن است، انزوای مدعی رهبری جهان را بیشتر کرد و نشان داد به قدری م

تمامی معاهدات  بی سابقه از این امر اگرچه تازگی ندارد و دولت وی به طور .برای بقا به هر راهی متوسل خواهد شد

ت البی رضای بین المللی خارج شده و پایبندی به هیچ قرار داد و عرف بین المللی ندارد؛ اینک نیز با هدف کسب

وجهه بین  کردن المللی دست به اقدامات نامعقول و بی اعتبارصهیونیسم بین الملل و رهایی از مشکالت داخلی و بین

 .زند می خود المللی

ها اهمیتی چند جانبه دارد زیرا جوالن عالوه بر آنکه حدود یک سوم آب اسرائیل را تأمین م ترامپ برای صهیونیستتصمی

 .می کند، خاک حاصلخیزی دارد، جاذبه ای توریستی است، منطقه ای حائل میان اشغالگران و جبهه مقاومت بوده است

تیک و اعالم انزجار کافی نیست، این مهم می طلبد دولت های اقدام اخیر نشان می دهد که چند پیام کم خاصیت دیپلما

عربی از خواب غفلت بیدار شده و پوچ بودن معاهدات آمریکا را بپذیرند و اگر در کنار جبهه مقاومت قرار نمی گیرند، با 

های اسالمی سرزمینمی نامند، راه را بر تعدی بیش از این آمریکا و اسرائیل نسبت به « روند صلح»پایان دادن به آنچه 

 ببندند. مگر نه آنکه آغاز مذاکرات صلح همواره با تکیه بر چند قطعنامه نقض شده اخیر از سوی آمریکا بود؟

این البته تنها پاسخ مطلوب نیست. امروز که به وضوح آشکار شده است که تکیه بر امضای آمریکا هرگز امنیت نخواهد 
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باید به اقداماتی متناسب با رفتار جدید دشمن اتخاذ کرد. چند روز دیگر نمایش آورد و بهترین گزینه، مقاومت است و 

ساله اش بر  ۱۰ها تمام می شود؛ رویدادی که باعث شده است بنیامین نتانیاهو برای تداوم حضور انتخاباتی صهیونیست

یابد و چه ائتالف رقبایش پیروز رأس دولت ادعایی اشغالگران، بر طبل جنگ بکوبد. اما چه حزب او در پارلمان اکثریت 

هزار  ۲۰شوند، طبیعتا آثار رفتارهای نتانیاهو به سرعت از مناطق اشغالی دور نخواهد شد. طبق برخی آمار اینک حدود 

شهرک زندگی می کنند که در چنین شرایطی می توانند مخاطبان خوبی برای  ۳۰صهیونیست در مناطق اشغالی جوالن در 

 .ها باشند تا با یک تیر دو پاسخ داده شده باشدش بازی های این روزهای صهیونیستجبهه مقاومت در آت

 سیل و دعواهای کودکانه

مسؤوالنه  اقعاًموقع، که میزان اعتماد عمومی به نیروهایی که ویکی از مصادیق این دعواهای بی :خبرگزاری فارس

یتر تنظر رئیس جمهور باشد که به سرعت، به  تواند اظهاردهد، میمشغول مدیریت بحران هستند را کاهش می

ور در برد و رئیس جمهدر شرایطی که استاندار گرگان در خارج از کشور به سر میهای خارجی تبدیل شد. خبرگزاری

درگیر  ود راخگذراندند، این نیروهای مسلح کشور بودند که در متن حادثه و نه از فراز بالگرد، قشم تعطیالت می

ها فتن جادهشکا»ند: شاهد ماجرا شدند، فرمود« از هوا»و در این حال، رئیس جمهور که باالخره  کردند،« رانمدیریت بح»

 «.و خط آهن تنها آب را از آق قال به گمیشان برده است!

 هدف قرار یل راسترین نیروهای عمل کننده در مدیریت بحران یک روز بعد از این اظهارات که اعتماد عمومی به اصلی 

ر میان ز زمین و دلکه ابداده است، فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی که به رغم رئیس جمهور، نه از باال و بالگرد، 

این  است. گفت، توضیح داد که این انفجارها آب را به سمت دریا گسیل کردهمردم و نیروهای عمل کننده سخن می

ل دکتر حسام باید از قو نمود. احتماالًبالگرد بیان شد، و بسیار باورپذیرتر میاظهارات، بر روی زمین و نه از فراز نقطه امن 

های اصلی الدین آشنا، خطاب به جناب رئیس جمهور عرض کرد: میزان اعتماد عمومی به مسئوالن از شاخص

 در روزهای یم وطلبها را الاقل در گرماگرم بحران به چالش نپذیری بحران است؛ پس، تالش کنیم تا اعتبار آنمدیریت

 .نگری پرهیز کنیمخواهی یا بخشیسخت پیش رو از دامن زدن به دعواهای جناحی و سهم

 

 


