
      
 

 7935 آبان 82 شنبه دو  /507شماره /  پنجمسال  در سپاه  /  ولی فقیه معاونت سیاسی نمایندگی
 

 نظریه مقاومت/ سیاسی تحلیل آموزش

 بوده برخوردار باالیی اهمیت از "قدرت" موضوع همواره ، جدید علم منطق در

 علم" را سیاست فرانسوی، مطرح شناسجامعه دوورژه، موریس مثال. است

 سیاست از اعم سیاست الینفک جزو "قدرت" امروزه و است کرده تعریف "قدرت

 علم را سیاست اساسا اندیشمندان، از برخی کهطوریبه ،است خارجی و داخلی

 امروز، جهان در بد، یا خوب دلیل، همینبه. دانندمی قدرت بسط و حفظ کسب،

 پیدا رتبه و جایگاه المللبین نظام ساختار در دارند، که قدرتی میزان به کشورها

 پیشرفت و بقا یادامه کشورهایی تنها محیطی، چنین در الجرم پس. کنندمی

 .باشند برخوردار بیشتری "قدرت" از که داشت خواهند

 

 خود «درونی قدرت» بر لحظه هر بایستمی منطقا شرایطی، چنین در بنابراین

 برای. نابودی و شکست با است مساوی «ضعف احساس» هرگونه و افزود

 به تجویزی اصول ترینمهم از یکی تحلیلگران، و سیاسیون از بسیاری همین،

 خودیاری، اصل. دانندمی( Self Help) «خودیاری» اصل را هادولت

 .کنونی المللبین نظام در شدن قوی منطق از است دیگری ترجمان

 جهانگیری و روحانی برادر پرونده از خبر چه

 است انجام حال در اول معاون برادر و جمهور رئیس برادر پرونده: گفت والیی نمایندگان فراکسیون سخنگوی /جم جام

 پرونتده : گفتت  حسینینقوی حسین سید. است رسیدگی حال در ولی است بیشتری تحقیقات نیازمند و بوده بر زمان ولی

 ولی است بیشتری خیلی تحقیقات نیازمند و بوده بر زمان ولی است انجام حال در اول معاون برادر و جمهور رئیس برادر

 یتک  و شتاهرودی  اهلل آیت زمان در بار یک الریجانی، جواد محمد زمین دریافت پرونده همچنین است رسیدگی حال در

 .است شده مختومه جرم وقوع بدون بار دو هر در و شده بررسی آملی اهلل آیت زمان در هم بار

 و ارز فترو   و خریتد  دلیتل  بته  اقتصتادی  مفستد  دو اعدام به اشاره با ای اژه: داد ادامه دهم مجلس در مردم نماینده این

 را کشتور  اقتصتادی  نظتام  ختود،  اقدامات با مفسد دو این که گفت است، اقتصادی اخالل و افساد علت به بلکه سکونت

 و ارز قاچتا   او که چرا اند کرده زندگی در مشکل دچار را ایران ملت از نفر ها میلیون و اند کرده اختالل و مشکل دچار

 .است آمده ها آن حکم در دقیق موارد این و بود کرده سکه

 دیگتری  هرکس و اول معاون یا جمهور رئیس از اعم دولتی مقام یک اینکه که کرد تصریح همچنین ای اژه: داد ادامه وی

 در و غلتط  یتا  و بتوده  درست تصمیم این آیا که شود بررسی باید اوال کرده، شرایط آن در سکه و ارز واگذاری به تصمیم

 خیر؟ یا افتاده اتفا  جرمی ببیند قضائیه قوه تا کند اعالم را موضوع این قضائیه قوه برای باید کسی چه ثانی

 تخلتف  کته  کنتیم  ورود توانیم می اقدامات این از بخشی به ما که داشت اشاره ای اژه: کرد تصریح ادامه در حسینی نقوی

 در موثر و اصلی عوامل قضائیه قوه اینکه ضمن ایم نکرده ورود گذاری سیاست زمینه در ولی گرفته صورت جرمی و شده

 تحت نفر 5 و بازداشت نفر 9 حداقل و کرده دستگیر را غیره و حراست مدیرکل معاون، از اعم مرکزی بانک تخلفات این

 و کرده ورود قطعا قضائیه قوه و نداریم تعارف جایگاهی و مقام هیچ با مجرم و جرم با برخورد در بنابراین هستند تعقیب

 کته  کند ارائه را خود اسناد و دهد توضیح بایدظریف در مورد پولشویی اژه ای گفته است که : وی گفت. کند می برخورد

 .شود اخذ وی اسناد و توضیحات است، ایشان سوی از جمالت این اگر که ام گفته و نوشته نامه اینجانب
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 حجاريان سعید ديرهنگام تحلیل

 قصتد : کترد  عنتوان  دولتت  شتده  طتی  مستیر  برای جایگزین راه خصوص در طلباصالح پرداز نظریه یک /امروز آرمان

 از بعتد  شتد متی  بینتی پتی   که را سیلی و شود داده تنفس برای فرصتی مردم به روحانی انتخاب با بود، این طلباناصالح

 تنتازل بتی  پیگیتری  یعنتی  ختود  اصلی شعارهای از لذا. کند کنترل شد، آوار مردم سر بر معجزه دولت فعالیت سال هشت

 جانتب  از دانستتیم متی  اگر ما: گفت حجاریان سعید نوشت، ایسنا. شود بسامان اوضاع تا کشیدند دست موقتا دموکراسی،

 ستر  بتر  ترامپ مانند راستی دست دولت سو، آن از و افتاد خواهد روحانی پای پی  سنگ همه این خواهتمامت نیروهای

 روحانی دولت به را اصالحات سرنوشت و بخشیدیممی لقای  به را انتخابات عطای اساسا بود بهتر شاید آمد، خواهد کار

 معضالت با مقابله برای کافی ظرفیت و استعداد هم روحانی دولت خود اما کنم، طلبیتنزه بخواهم، اینکه نه. زدیمنمی گره

 طترح  خصتوص  در وی. باشتیم  داشته وی قبال در ایوظیفه توانستیمنمی هم اخالقی لحاظ به ما بنابراین. نداشت داخلی

 و بنگترد  قفتا  به اصالحات که امداده توضیح باره این در قبال من: کرد ابراز جریان این اندازیپوست یا اصالحات اصالح

 بته  دستت  راهبترد  و تشتکیالت  گفتمتان،  زمینته  سته  در داریتم  نیاز حتما ما. کند نقد را آن و مرور یکبار را شده طی راه

 پوستت  تا کنیم صبر باید ابتدا پس، اندکنده را اصالحات پوست معتقدم البته. کنیم اندازیپوست و بزنیم جدید ابتکارهای

 متاجرای  پایتان  خصتوص  در 99 ستال  اعتراضتات  شتعار  بته  اشاره با حجاریان! کنیم اندازیپوست بعد و بیاید در جدید

 نفتی  را دو هتر  آنکته  بته  برسد چه باشند؛ آشنا اصطالحات این با اساسا مردم قاطبه دانم،می بعید من: افزود طلباناصالح

 از بخشی درمیان زمان از مقطعی در مذکور شعارهای و هستند شانمعیشتی مشکالت گرفتار مردم، از عظیمی بخ . کنند

 .کرد پیدا بازتاب مجازی هایرسانه توسط و شد داده سر جامعه هایالیت

 دیتدیم می که چهارم تا دوم شورای مانند است، بیشتر باالدستشان از شنوا گو  راست، جناح میان در: داد ادامه حجاریان

 به گزک دلیل، همین به و ریزندمی دایره روی دارند، را آنچه طلباناصالح برعکس، اما. بود غوغا پر درون و خمو  برون

 مشتی موارد، این کنار در. ببرند را خود استفاده و کنند( نماییبزرگ)آگراندیسمان را اختالفات این تا دهندمی رقیب جناح

. دارنتد  هتم  را ابتزار   البتته،  و سازندمی کوه کاهی، هر از و دارند آرام  زدن برهم در سعی الحیللطایف با هم خنّاس

 اساستا  دولتت : افتزود  طلباناصالح نشد ناامید بر دولت رفتار تاثیر خصوص در اصالحات دولت در جمهوررئیس مشاور

 طلباناصالح که بود کم فرصت قدری به ،9۹ سال در یعنی. کند عبور آن از بخواهد که نکرد منعقد طلباناصالح با عقدی

 خصتوص  در وی. نداشتت  ائتالفی برنامه روحانی گذشته، این از و نپرداختند ائتالف به خاص موضوعات سر بر دولت با

 من اما: داد ادامه حجاریان. دارد وجود جاییجابه امکان همواره: کرد تصریح برانداز جریان به طلباناصالح پیوستن احتمال

 گونته این تاکنون اینکه کما گرفت، خواهد صورت اصالحات جریان سمت به اصولگرایان سمت از جدی ریز  معتقدم،

 .شودنمی کم چیزی اصالحات ظرف از پس است؛ شده
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 دولت سنگین خواب

 بدنته  کتل  در و جریانات دیگر سوی از انتقاداتی شاهد امروز کردمی انتقاد دولت از جریان یک فقط دیروز تا اگر /ابتکار

 اقتصادی سیاسی، مختلف هایحوزه در دولت عملکرد از آنها. کرد حمایت قد تمام روحانی دولت از که هستیم اجتماعی

 بته  اقتصادی جنگ در واقع در که کشور بحرانی شرایط این در را دولت که هستند تال  در و هستند ناراضی اجتماعی و

 بدنته . داشتتند  را انتظتار   همگتان  کته  نشتد  دولتی آن روحانی دولت واقع در. کنند بیدار سنگین  خواب از بریمسرمی

 راستتای  در دولت تصمیمات سپس و کابینه چین  و انتصابات با روزها این کرد حمایت روحانی از قد تمام که اجتماعی

 و گرددبرمی دولت انفعالِ و ضعف به انتقادات این از بخشی. است شده ناامید کل به ا انتخاباتی هایوعده نشدن محقق

 .شودمی مربوط کشور مدیریتی حوزه در دولت هایسازیتصمیم و هاگیریتصمیم به بیشتر دیگر بخشی

 و اقتصتادی  ویژه شرایط به توجه با. شود ناامید و سرخورده اینگونه دولت حامی اجتماعی بدنه که شد باعث عواملی چه

 قتاطع  خیلی و باشد داشته بیشتری سرعت هاگیریتصمیم در دولت رودمی انتظار است روروبه آن با کشور که المللیبین

 صتورت  به و کرختی نوعی دچار و نیست راغب خیلی خود دولت رسدمی نظر به اما. کند برخورد مشکالت با مواجه در

 به توانمی وجه سه در: گفت «ابتکار» به رابطه این در طلباصالح سیاسی فعال ناصری، عبداهلل. کندمی عمل منفعل کامال

 متذاکرات  رونتد  در روحتانی  آقتای  که است این گرفت، نظر در اول عامل عنوان به توانمی که آنچه. داد پاسخ سوال این

 با که بود این ظاهرا روحانی آقای گمان. نداشتند آن فرآیند و نتیجه از روشنی و واقعی تصویر مذاکرات، نتیجه یا ایهسته

 زمان همان در باشید داشته یاد به اگر. شد خواهد حل کشور المللیبین و داخلی مشکالت از اعظمی بخ  برجام امضای

 بته  روحتانی  آقتای  انتخابی رای گفتمان و طلبیاصالح گفتمان طرفداران سیاسی، نخبگان و کنشگران از بسیاری مذاکرات

 درواقع روحانی آقای تیم از منظورم البته. نگذارید برجام سبد در را چیز همه که کردند گوشزد روحانی آقای تیم و ایشان

 .ایهسته کننده مذاکره تیم نه است روحانی آقای خود علقه و جمهوریریاست نهاد یا دفتر تیم

 قتدرت  ساختار از روشنی تعریف هیچ روحانی آقای رسدمی نظر به که است این دوم وجه: افزود ادامه در ناصری عبداهلل

 گرفتته  شتکل  قدرتمند هایهسته و مختلف هایکانون در و طرف این به 48 از مثال گرفته شکل جدید هایچارچوب در

 یاستی  و ناامیتدی  فضتای  آن سوم، وجه. کند حل داخل در را مسائل از خیلی تواندمی درست تحلیل یک واقع در. ندارد

 ایتن  هم آن علت واقع در که گرفت شکل جامعه در جناحی و سیاسی هایگرای  در اجتماعی و فراگیر طور به که است

 .نکرد توجهی اصال خود انتخاباتی کارزار و انتخاباتی گفتمان به طرف این به 9۹ سال از روحانی آقای که بود

 بیرون از نرمالیزاسیون و «پیوستن دولتِ»

 ختار   آن از گذشتته  ستال  امریکتا  که شدند ایمعاهده به ایران پیوستن خواستار اینامه در نفت و خارجه وزرای /جوان

 حل برای آن به پیوستن گرو در دل دولت که است ایمعاهده هاده از اینمونه هم FATF چهارگانه معاهدات یا CFT.شد

 .دارد کشور مشکالت
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 و منفتی  ارزشتی  بتار  از کته  استت  شده استفاده کشور ایمحاوره فضای در متضادی و متفاوت هاینام مستقر دولت برای

 ،«اعتتدال  دولت: »به جمله از توانمی که اندکرده نامگذاری منتقدین را بخشی و دولتیان خود را برخی. برخوردارند مثبت

 دولتت » ،«تکنوکرات دولت» ،«ایدهبی دولت» ،«میلیاردرها دولت» ،«پیرها دولت» ،«اصالحات دولت» ،«امید و تدبیر دولت»

 .کرد اشاره... و «حرف دولت» ،«غیرانقالبی دولت» ،«غربگرا دولت» ،«بروکرات دولت» ،«گراتوسعه

 روحانی دکتر است، خالی باال هایگزاره بین در...« به پیوستن دولتِ» نام جای دهدمی نشان دولت نگرشی حوزه در دقت

 به کمتر تاکنون و داندمی المللیبین معاهدات در شدن هضم و خارجی گذاریسرمایه مقوله دو در کالً را کشور عال  راه

 .است کرده اشاره داخلی هایرهیافت

 در امتا  و، «استت  کشتور  ایتن  رفتار کردن عادی» ایران علیه هاتحریم از هدف است کرده اعالم هابار امریکا خارجه وزیر

 بته  ختواهم متی  سکوت و صبر سال دو از پس که نوشتند ایمقاله در حجاریان جناب روحانی، دولت سوم سال در داخل

 چیستتی  تفستیر  در و دانستتند  ایران در نرمالیزاسیون اجرای را روحانی دولت وظیفه خود نوشته در و بدهم ایایده دولت

 در جدیدی مسیر توصیه این .برگرداند عادی حالت به انقالبی کشور یک از را ایران باید روحانی که نوشتند نرمالیزاسیون

... و ملتی  عتزت  تحقیر المللی،بین پنداریکمخود زدایی،مشروعیت پایین، از فشار پارلمانی، استحاله ناکام، هایمسیر ادامه

 .دهد انجام را عادی حالت به اسالمی انقالب بازگرداندن مأموریت نخواست یا نتوانست روحانی رسدمی نظر به حال. بود

 روح حذف برای نوین روشی( ششم مجلس) زنان کنوانسیون قبالً و FATF، ۹۲۰۲ چهارگانه معاهدات به پیوستن بنابراین

 فقتط  متذکور  معاهدات. کنندمی معرفی کشور مشکالت از گشاییگره را آن وارونه نعل با که است ایران در انقالبی اسالم

 -حقتوقی  استتحاله  بته  را داخلی پارلمانی – حقوقی استحاله. بس و کندمی منتقل بیرون به داخل از را سنگر به سنگر فتح

 .تمام و اندداده شیفت بیرونی

 دهنتد  پاستخ  بایتد  اکنون کنندمی معرفی ایدئولوژی فدای را ما ملی منافع که آنان. کنید نگاه صحنه به روشنفکران منظر از

 معاهتدات  از شتود متی  لحتاظ  ا محاستبه  در هم دالر یک و نگردمی صحنه به ایدئولوژیک غیر که ترامپ امریکای چرا

 ایتدئولوژیک  نگتاه  کته  متا  اما شود؟می خار ... و برجام بشر، حقو  سازمان پاریس، معاهده یونسکو، همچون المللیبین

 دهند؟می پاسخ چگونه را تناقض این روشنفکران بپیوندیم؟ آن به باید داریم

 سوخت آت  در "۰۲۲ "ضدایرانی فیلم بازیگر خانه                                                                       

 


