
      
 

 1930 آذر 17  شنبه /017شماره /  پنجمسال  در سپاه  /  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه
 

 

 تاریخی پیچ/ سیاسی تحلیل آموزش
 و نمانده باقی ثابت جهان در قدرت ساختار که دهدمینشان تاریخ

 لیبرالیسم، با مقابله برای گفتمان ترینمهم. شوندمی جایگزین هاییقدرت

 در که است  زمانی دوره یک  «تاریخی پیچ. »است اسالمی انقالب گفتمان

 با ایران رهبری به اسالمی انقالب و مقاومت گفتمان بین جدی نبرد آن

: فرمایندمی رابطه این در انقالب رهبر. است امریکا رهبری به سلطه گفتمان

 حسّاسی مقطع در ما که میدهد نشان منطقه و جهان سیاسی اوضاع به نگاه»

  61/4/39.«   است تاریخی پیچ یک امروز کلمه، واقعی معنای به هستیم؛
 

 ندهید گل پاس حریف به الاقل زنیدنمی که گل

 صعود جای به نفت قیمت اما کند جنگ به تهدید و تحریم را ایران نفت بکند، خواست که غلطی هر دشمن اینکه/ کیهان

 اثکر  زدن لبخنکد  و زدن حکر   دیپلماتیکک  دشمن، هایرجزخوانی میان در یعنی. لنگدمی کار جای یک یعنی، کند سقوط

 کنکد؛ مکی  غوغکا  اقتصکادی  فشار» بگوییم، اینکه. ادد نشان ضعف احساس نباید شرایطی چنین در البته صد. دارد معکوس

 خاصی شرایط تحت صالحی دکتر آقای شاید. ضعف احساس یعنی «است شده دالر 077 االن بود، دالر هزار 9 من حقوق

 از داشکتند  قصد جنابشان شاید. کندنمی مخابره را خوبی پیام دشمن به گیریموضع اینگونه اما باشند کرده را خبطی چنین

 گکوی وگفکت  همکان  در اروپکا  بدعهکدی  به راجع که درستی تهدیدهای به مثال یا کنند شکایت دشمن ظالمانه هایحریمت

 هم و فرستاد دشمن برای بدی پیام هم باشند، شده که نیتی هر با اظهارات این. دهند «بودن حق» رنگ اند،کرده تلویزیونی

 ایکن  عکین . دهید ادامه فشارها به موثرند، هاتحریم یعنی دشمن، به گل اسپ یعنی، این .کرد خنثی را بجا تهدیدهای آن اثر

 از خروج جرئت دلیلی هر بنابه برخی گاهی. است وارد پولشویی درباره سندشان بدون اظهارات و ظریف آقای به اشکال

 «برخکی » ایکن  ولکی  بدهنکد  تهدید با را دشمن تهدیدهای پاسخ توانندنمی یا ندارند، را( برجام اینجا! )یکطرفه دادقرار یک

 را هزینکه  و ببرد باال را نفت قیمت کند تالش. کند استفاده «روانی» ابزار از دولت!توانند؟نمی. ندهند گل پاس که توانندمی

 ایکن  و هسکت  نیکز  حریکف  کشورهای در ظرفیتی چنین داد، نشان فرانسه اخیر هایشورش. کند این از بیش حریف برای

 07 سکازی غنکی  آغکاز  و برجکام  از خکروج . گذاشت فشارش تحت توانمی روانی عوامل تاثیر تحت که، نیست ایران فقط

 مکالی  کارهکای سکازو  آن خکود  بکه  خکود  کشید، دالر 677 باالی به که نفت قیمت. باشد بعدی قدم تواند،می هم درصدی

 !شودمی فعالنیز اروپایی

 برجام پرونده در «کردار نیم» ضرورت

 مکا  «ترسکیدن » از مقابکل  طکر   برداشت کنیم مقابله «صدگفته» با فقط اروپا عملی بی برابر در ما که صورتی در خراسان/

 مکی  را برجام ادامه اگر که است شده روشن گذشته از بیش امروز لذا دهد می ادامه خودش مسیر به او و کند نمی تغییری

 حفک   بکرای  را اروپکا  ککه  ایکن  مگکر  ندارد وجود ای چاره امبرج مرگ از جلوگیری برای اگر و( خواهیم می که) خواهیم
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 ها آن تا دهیم نشان خود برجامی تعهدات برخی ندادن انجام در «کرداری نیم» باید کنیم «هزینه پرداخت» به راضی برجام

 بکا  بخکواهیم  اگر براینبنا ببندد را تفاهم امکان که باشد ای گونه به نباید اقدام این البته بگیرند جدی را ما زبانی تهدیدات

 طکر   تصکور  اصکال   بکرای  هکم  تکا  برویم برجام «غیراساسی نقض» سراغ اول گام در باید بگوییم سخن برجامی ادبیات

 ای رسکانه  و دیپلماتیکک  فشکار  با حتما اقدام این چون و ندهیم گیری بهانه امکان هم و دهیم نشان عملی اقدامی اروپایی

 گیکرد  صورت داخلی اجماع با ضروری اقدام این است الزم شد خواهد رو روبه( وپاییار وچه آمریکایی چه)مقابل طر 

 آثکار  بلکه شود نمی حاصل هد  و معنادهی «نترسیدن» داخلی اختالفات شدن نمایان دلیل به تنها نه صورت این غیر در

 ویکهه  به داخلی های رسانه و فعاالن و مسئوالن همه برای باید.کند می بیشتر را مشکالت اش اجتماعی و اقتصادی روانی

 باید ما اول بیاورد رو «کردار نیم» به «صدگفته» از اروپا خواهیم می اگر که شود روشن هستند برجام ادامه موافق که ها آن

 «وسوز سوخت» اما داشت خواهد «زود و دیر» برجام مرگ صورت این غیر در کنیم عمل «کردار نیم»، «صدگفته» جای به

 .داشت نخواهد

 سلمانبن محمد هنر

 متکذکر  ککه  اسکت  ککافی  شکد،  خواهکد  او جان بالی چگونه ترامپ به سلمانبن وابستگی اهمیت بدانیم اینکه برای ایران/

 سکال  ککه  بکود  درصکد  43 حدود متحده ایاالت ایمنطقه هایسیاست به اعراب بدبینی میزان ترامپ؛ آمدن از پیش شویم،

 در اوبامکا  سکخنرانی  بکا  بایکد  را ترامپ تحقیرآمیز ادبیات. است شده هم بیشتر امسال احتماالً و رسید درصد 03 به گذشته

 جایگاه که است این سلمانبن محمد هنر. کندمی ایجاد عرب مخاطب در متفاوت کامالً احساس دو که کرد مقایسه قاهره

 که است شده چنین رفتار این نتیجه.است کرده تبدیل ترامپ برای شیرده گاو به شریفین حرمین خادم از را عربستان حکام

 کشورهای در که رفتاری دهند،می انجام ایگسترده تظاهرات کشورشان به سلمانبن سفر به اعتراض در عرب جهان مردم

 نکه  عربسکتان  که دهدمی نشان رفتار این. شود تظاهرات کشورها دیگر رهبران سفر علیه که نیست مرسوم چندان غیرغربی

 ایگونکه بکه  نفکرت  ایکن . است شده منفور بشدت عرب حتی و مسلمان مردم نگاه در بلکه ها،غربی و جهانی نگاه در فقط

 هکای حمایکت  توقکف  پکی  در نیز امریکا سنای و اندداده افزایش عربستان با را خود فاصله نیز اروپایی کشورهای که شده

 بکه  را عهکدی یول خواهکد مکی  چگونه سلمانبن که نیست معلوم واقعاً.است یمن به عربستان تجاوز از متحده ایاالت دولت

 اسکت،  کاشکته  عربسکتان  مکردم  حتی و جهان کشورهای و منطقه مردم نزد او که ایکینه تخم شود؟ پادشاه و برساند پایان

 ککه  باشکند  داشته انتظار باید مردم او اندک سن به توجه با شود پادشاه او اگر اینکه بدتر آن از و شد خواهد بارور بزودی

 ایکن  برابکر  در ککه  اسکت  طبیعکی  و بماند قدرت سریر بر عموهایش، و پدر پادشاهی دوران کل اندازه به شاید سال، هاده

 .ندارد سوز و سوخت ولی دارد زود و دیر آن زایمان. است مهمی حوادث آبستن عربستان. کرد نخواهند سکوت احتمال
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 !است لخت پادشاه این

 ضدشورش نیروهای و پلیس با مردم خورد و زد و خیابانی اعتراضات صحنه مکرر اخیر سال یک در فرانسه /امروزوطن 

 سکازی خصوصکی  بکر  مککرون  لیبکرال  دولکت  ناشدنیتمام تاکید دولت، و مردم تقابل نقاط ترینکلیدی از یکی. است بوده

 فرانسکه  انرژی و معادن بخش در CGT ملی سندیکای اعضای جاری، سال تیرماه چهارم. است اقتصاد مختلف هایبخش

 لیبرالی رویکرد. کردند قطع ساعت 9 مدت به را الیزه کاخ گاز مکرون، انرژی سازیخصوصی هایسیاست به اعتراض در

 انتقاد ضمن پارلمان، در خود سخنرانی نخستین در فرانسه وزیرنخست ،«فیلیپ ادوارد. »است تغییرناپذیر اما مکرون دولت

. شکود  مهار بودجه کسری و یافته کاهش عمومی مخارج سطح بود داده وعده دولتی، هایهزینه به فرانسه مردم «اعتیاد» از

 انرژی، آموزش، بهداشت، بخش عمومی خدمات کاهش با را خود بیمار اقتصاد درمان هزینه فرانسه دولت سخن، دیگر به

 امانوئل دولت آمدن کار روی نخست روز از که امری. داشت برخواهد کشور فقیر و متوسط طبقه جیب از... و ونقلحمل

 64 از بکیش  فرانسه، در آماری موسسات هایگزارش آخرین اساس بر.است بوده مواجه ایگسترده هایاعتراض با مکرون

 ایپسکوس  فرانسکوی  موسسکه  نظرسکنجی  نتکای   طبکق . کنندمی زندگی فقر خط زیر کشور این میلیونی 10 جمعیت درصد

(Ipsos )تکازه  سکبزیجات  و میکوه  خکوردن  بکرای  ککافی  پول هافرانسوی چهارم یک از بیش جاری، سال ماه شهریور در 

 بکه . اسکت  یافتکه  افکزایش  درصکد  09 گازوئیل قیمت و درصد 6۱ فرانسه در بنزین قیمت اخیر سال یک طول در. نداشتند

 ژون ژیلکه  جنکبش  که حالی در یافته، کاهش درصد 01 به مکرون محبوبیت جاری، آذرماه سوم تاریخ در گاردین، گزارش

 گوینکد مکی  فرانسکه  داخلی هایرسانه. است برخوردار فرانسه مردم درصد ۰7 حدود حمایت از( فرانسه اخیر اعتراضات)

 این شدهشناخته اعضای از یکی بولر،. دادندنمی رأی فرانسه هایانتخابات در که شوندمی شامل را کسانی عموماً معترضان

. خکواهیم نمکی  جنکبش  رهبکر  مکا . کند مصادره خود نام به را ما جنبش کسی خواهیمنمی ما: »گویدمی سیبیبی به جنبش

 قهرمکان  دوسکتان ! راسکتی . « اسکت  سکوخت  مالیات جنگ ما، برای جنگ این اکنون. شد آغاز آرد جنگ با فرانسه انقالب

 !؟SPV از خبر چه دیپلماسی،

 شماست؟ کشور وزیر رحمانی،! روحانی آقاي

 فضکلی  رحمکانی  اگکر . داد تکذکر  دوم مرحلکه  در جمهوررئیس به و اول مرحله در کشور وزارت به توانمی/ امروزآرمان 

 این زودتر چه هر باید باشد، دهندگان رای مطالبات از بخشی پاسخگوی تا کند هماهنگ جمهور رئیس با را خود تواندمی

 ککه  شکرایطی  ادامه و فضلی رحمانی با ماندن کند؛ عبور دوراهی از زود خیلی باید روحانی آقای گرنه و کند شروع را کار

 مدیران از بخشی رسدمی نظر به. دولت حامیان و اجتماعی بدنه در امید افزایش سوی به رفتن و دیگر سیاستی یا بینیممی

 راه در مکانعی  به خود نوبه به یک هر که نیستند دولت هایسیاست با هماهنگ تنها نه فضلی رحمانی توسط شده انتخاب

 وارد بایکد  روحکانی  خکود  که است بدیهی بپوشد، چشم مدیران این بر تواندنمی فضلی رحمانی اگر. اندشده تبدیل دولت

 رحمکانی  مگر گویندمی که شود داده کسانی پاسخ روشن عملکرد با تا گیرد کاربه را بیشتری دقت باید روحانی. شود کار
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 مسکئولیت  وسکعت . کرد اشاره وزارتی عمل حوزه گستردگی به هم باز مجال این در توانمی البته! نیست شما وزیر فضلی

 و باشکد  داشکته  موثر عملکرد امنیتی هایبخش در هم همزمان، تواندنمی فضلی رحمانی اگر که است چنان کشور وزارت

 صر  این و باشد انتخاب مالک هاتوانایی که باشد رسیده آن زمان بسا چه انتصابات در هم و اقتصادی هایبخش در هم

 و پاسکخگو  مکوارد  همکه  در کشکور  وزیکر  دانکیم می ما همه که چند هر .است خویشاوندان و نزدیکان گرفتن کاربه از نظر

 .است مربوط فضلی رحمانی به که است مواردی همان به مربوط دقیقا سخن اما نیست گیرتصمیم

 است زیاد بازار در فروشنده

 بازار، به ها خانه در شده نگهداری های سکه ورود با: کرد تصریح جواهر و طال تخصصی کمیسیون رئیس /تسنیم

 6 به هفته پایان در بود تومان هزار 677 و میلیون 0 هفته اول در سکه نیم قیمت بطوریکه یافت کاهش ها قیمت

 یک طالی تومان، هزار 607 و میلیون 6 به تومان هزار 077 و میلیون 6 از سکه ربع تومان، هزار ۰07 و میلیون

 محمد .رسید تومان هزار 947 به تومان هزار 907 از نیز عیار 6۰ طالی و تومان هزار 1۱7 به تومان هزار 117 از گرمی

 به دوباره بود شده ارز و سکه به تبدیل گذشته ماه چند در که هایی سپرده اگر است این ما بینی پیش: افزود آرای کشتی

 و کرده پیدا کاهش سکه و طال خرید به میل .کند می پیدا کاهشی روند ها قیمت شود بازار وارد قیمت کاهش دلیل

  .است زیاد بازار در فروشنده

 آوردند اسرائیلی کماندوهاي سر بر لبنان اهلل حزب رزمندگان که بالیی

 ویهه نیروهای شکست به اسرائیل ارتش: است آمده باره این در وااله صهیونیستی سایت گزارش در/ مهرخبرگزاری 

 جنگ جریان در لبنان اهلل حزب رهبران از یکی کردن اسیر هدفش که لبنان جنوب در صور شهر در 69 شایتت به موسوم

 صهیونیست نظامی 30 از متشکل 69 شایتت واحد کماندوهای گزارش؛ این اساس بر.است کرده اذعان بود 0771 سال

 کمین در نظامیان این اما شوند می لبنان اهلل حزب بارز رهبران از یکی گرفتن اسیر برای لبنان جنوب در صور شهر رهسپار

 برخی و رسانده هالکت به را صهیونیست کماندوهای از زیادی شمار اهلل حزب رزمندگان و شده گرفتار لبنان اهلل حزب

 دو و کنند می فرار صور ساحل سوی به صهیونیست کماندوهای سنگین، آتش تبادل از پس و کردند زخمی را دیگر

 .کندمی خارج منطقه از آنها اسرائیلی بالگرد

  


