
      
 

 7931 آذر 71  شنبهدو /177شماره /  پنجمسال  در سپاه  /  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه
 

 ...اگر نیست دشواری کار کردن، پیدا بصیرت/ سیاسی تحلیل آموزش
 معقول راه یک دیدید کردید نگاه شما اگر. نیست دشواری کار کردن، پیدا بصیرت

 کندمی کاری و پیچدسرمی قانونی معقول راه آن از کسی و دارد وجود ایقانونی

 با عادالنه، نگاه با خوب، است، ملت منافع به یضربه است، مضر کشور برای که

 چیز یک این است؛ محکوم او که است معلوم غیرجانبدارانه، نگاه با متعارف، نگاه

 یمطالبه بصیرت، یمطالبه ببینید پس. است واضحی قضاوت یک است، روشنی

 بصیرت. نیست سختی کار کردن، پیدا بصیرت. نیست ناممکن و دشوار امر یک

 ها،دوستی از گوناگون، هایدام اسیر انسان که دارد الزم اندازه همین کردن پیدا

 ۴/۸/۸۸. نشود گوناگون هایداوریپیش و هانفس هوای ها،دشمنی
 

 اصالحات؟ دولت رئيس بازگشت براي «شرط»

 ۸۸ سهال  عظهیم  فتنهه  در اصالحات دولت رئیس اینکه بیان با مهندسین اسالمی جامعه دبیرکل هم باز گذشته روز /آرمان

 یها  سهکوت  بها  مهوارد  بعضی در اصالحات دولت رئیس همچون اشخاصی: گفت است داشته متعددی تقصیرات و قصور

 وارد مهردم  و نظهام  بهه  زیهادی  ههای هزینه و کرده کمک گران فتنه به غلط هایگیریموضع یا و پهلو دو هایگیریموضع

 سیاسهت  عرصهه  بهه  اصهالحات  دولت رئیس بازگشت درباره وی از شده منتشر اظهارت پیرامون باهنر محمدرضا. کردند

 هایممنوعیت از اعم متعدد مشکالت وجود به توجه با که شدندمی متذکر را نکته این بنده به بارها خبرنگاران: کرد اظهار

 بها  وی .است واضح سوال این به نیز بنده جواب که شود شکسته حصر نیست بهتر سفرها از برخی در مشکل و تصویری

 البتهه : گفهت  داشهت،  متعهددی  تقصیرات و قصور ۸۸ سال عظیم فتنه در اصالحات دولت رئیس بنده عقیده به اینکه بیان

 بنهده  چراکهه  هسهتم،  نیهز  نفرنهد  دو آن بر عالوه فتنه سران تعداد دانستن بیشتر خواستار که هاگروه از بعضی نظر مخالف

 از شدن کاسته سبب امر این چراکه دانست بیشتر را آنها تعداد نباید و شوند محدود نفر دو همان به باید فتنه سران معتقدم

 اصهالحات  دولهت  رئیس همچون اشخاصی: داد ادامه مهندسین اسالمی جامعه دبیرکل. شودمی اصلی سران تقصیر و جرم

 یها  و پهلهو  دو ههای گیریموضع یا سکوت با موارد بعضی در و داشتند تقصیراتی ۸۸ فتنه در نیست زیاد نیز تعدادشان که

 وی، به انتقادات درباره وی. کردند وارد مردم و نظام به زیادی هایهزینه و کرده کمک گران فتنه به غلط هایگیریموضع

 دولهت  رئهیس  شهد  سهوال  بنهده  از: گفت سیاست، عرصه به اصالحات دولت رئیس بازگشت بحث کردن مطرح دلیل به

 را اسهت  داشهته  پی در نظام برای که هاییهزینه بتواند که شرطی به» گفتم بازگردد، سیاست عرصه به تواندمی اصالحات

 اسهت  هاییهزینه و گذشته قصور جبران سیاست به اصالحات دولت رئیس بازگشت اصلی شرط یعنی آری ،«کند جبران

 مهتن  از جملهه  یهک  سهایت  یها  روزنامهه  ههر  معموال اینکه به توجه با اما: داد ادامه باهنر. است داشته پی در نظام برای که

 کهه  شهد  تیتهر  «سیاسهت  بهه  اصهالحات  دولت رئیس بازگشت بودن مفید» نیز بنده هایصحبت از کندمی تیتر را مصاحبه

 شهروطی  بها  را بازگشهت  ایهن  و اسهت  شده مطرح جمله 52 بین در عبارت این که صورتی در داشت، پی در را انتقاداتی

 . نشد توجه آنها به که کردم مطرح
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 زردهاجليقه بازگشت و تاریخ وارونگی

 داشهته  همزیسهتی  اجتماعی و اقتصادی هایشکاف با تواندمی که داد نشان خود تجربه طول در لیبرالیسم چند هر /ابتکار

 52 قهرن  در امها  کنهد،  جهذب  خود در را هاتنش اسفنج مانند تواندمی سیستم این که بالیدمی موضوع این به حتی و باشد

 طبقهه  اقتهدارگرایی،  و ههویتی  ههای خواسهتگاه  انفجار با آن موازات به و شده رهبری قدرت از هادولت سالح خلع شاهد

 .دارند فردی حتی یا و سیاسی اقتصادی، هایارزش فقدان از عمیقی احساس عمال که آورده وجود به را ایگسترده

 زمهان  آن در کهه  باشهد  500۸ سهال  اعتراضی هایجنبش به بازگشت نوعی فعلی شرایط است ممکن ناظران گفته به حتی

 اکنهون  امها  بهود،  اقتصهادی  بیشتر مسئله زمان آن در که تفاوت این با. کرد مواجه جدی هاییچالش با را غربی هایدولت

 مسهئله  و افراطهی  راسهت  به تمایل نیز و آلمان و انگلیس فرانسه، در هادولت تضعیف موضوع فروخورده، خشم بر عالوه

 .کنندمی دنبال را آینده وضعیت نگرانی با اکنون لیبرالیسم متفکرین که است دلیل همین به.است شده اضافه آن به هویتی

 و باشهد  داشهته  همزیستی اجتماعی و اقتصادی هایشکاف با تواندمی که داد نشان خود تجربه طول در لیبرالیسم چند هر

 خلهع  شاهد 52 قرن در اما کند، جذب خود در را هاتنش اسفنج مانند تواندمی سیستم این که بالیدمی موضوع این به حتی

 به را ایگسترده طبقه اقتدارگرایی، و هویتی هایخواستگاه انفجار با آن موازات به و شده رهبری قدرت از هادولت سالح

 شهده  موجب امر این.کنندمی فردی حتی یا و سیاسی اقتصادی، هایارزش فقدان از عمیقی احساس عمالً که آورده وجود

 لیبهرال  پیهروزی  واپسهین،  انسهان  و تهاریخ  پایهان  نهام  بهه  خهود  کتاب در که تاریخ پایان پردازنظریه فوکویاما فرانسیس تا

 ههای جنهبش  هویهت،  نام به خود جدید کتاب در اکنون بود، دانسته بشر ایدئولوژی تکامل نقطه کمونیسم بر را دموکراسی

 .بداند جدید دوران در سیاسی امر کانونی نقطه را مردم توسط آن بازتعریف برای تالش و هویتی

 خورد کليد بانکی نظام اصالح جدید فاز

 اختیارات از پس. خورد کلید هابانک سرمایه افزایش برای مرکزی بانک فراخوان با بانکی نظام اصالح دوم مرحله ایران/

 تفویض مرکزی بانک کل رئیس به بانکی نظام اصالح برای اقتصادی هماهنگی عالی شورای در قوه سه سران که ایویژه

 از روز 20 حدود گذشت از پس حال.کند اعالم خصوص دراین را خود اجرایی پیشنهادات بانک این تا شد قرار کردند

 ارائه با تدریج به مرکزی بانک است، بوده سابقهبی بازارپول ناظر نهاد تاریخ طول در که ویژه اختیارات این اعطای

 بانک نخست درمرحله.کندمی پر را بانکی نظام در موجود خألهای هماهنگی عالی شورای مجوز دریافت و پیشنهادات

 برهمین .بردارد گام پولشویی با مبارزه و بانکی مبادالت بیشتر شفافیت درجهت فوری پیشنهادات با کرد سعی مرکزی

 مهم بحث به بانک این ورود با اکنون. کرد دریافت شورا از ایویژه اختیارات بانک این کل رئیس همتی عبدالناصر اساس

 .است شده عملیاتی مرحله وارد بانکی نظام اصالح دوم مرحله هابانک سرمایه افزایش

 از را زیادی طالیی هایفرصت سرمایه کفایت نسبت و سرمایه بودن پائین دلیل به ایران بانکی شبکه که است درحالی این

باز  خارجی هایطرف با ایرانی هایبانک مبادالت راه بازشدن و برجام سند امضای از پس مثال برای. است داده دست
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 این اصالح شود،می انجام هابانک توسط کشور مالی تأمین درصد ۸0 از بیش اکنونهم که این دلیل به دیگر ازسوی. نشد

 بانک کل رئیس گذشته روز.دارد ملی اقتصاد کل در مهمی بسیار تأثیر دارد وجود آن در که هاییریسک کاهش و نظام

 و وضعیت بهبود منظور به مناسب و مشخص برنامه تدوین به ملزم را اعتباری مؤسسات و هابانک ایبخشنامه در مرکزی

 .کرد نظارتی سرمایه کیفیت

 کشور فضاي کردن انتخاباتی هايآسيب

 اینکه بیان با داشت «پویا اندیشه» ماهنامه با اخیراً که وگوییگفت در اصالحات، جبهه فعاالن از تبار علوی علیرضا /جوان

 رأی روحهانی  آقای به که کردم دعوت را مردم سال دو هر: »کرد تصریح ندادم، رأی روحانی به ۸۹ و ۸5 هایسال در من

 ههای ویژگهی  بها  شناسممی را شخصی من. بود شخصی کامالً هم دلیلم و ندادم رأی خودم اما کردم، هم سخنرانی بدهند،

 توانهد مهی  عمهومی  سهطح  در که دارد وجوهی شخص این دیگر طرف از اما دهم،نمی رأی او به دلیل همین به و شخصی

 امتیاز در بینید،می دارید ترسیدممی آن از من که را شخصی خصوصیات آن تجلی امروز که البته. باشد داشته دیگری تأثیر

 تحقیقهات  مرکهز  بهر  روحهانی  حسهن  ریاسهت  هایسال به اشاره با طلباصالح فعال این.« شخصی هایانتخاب و هادادن

. نبهود  کم بودجه استخر کردن درست برای اما داشتیم، کم بودجه هاپروژه برای ما: افزایدمی جمهوری ریاست استراتژیک

 روحانی آقای بود، لوکس خیلی هااین ما نظر به شد،نمی تشکیل جلسه نبود، آماده سبزی و گردو و پنیر و کنجدی نان اگر

 .نداشت اعتقاد چیزی به باطن در اما بود، کارانهمحافظه راست که ظاهری با بود امنیتی چهره یک

 بها  مقابلهه  بهرای  کهافی  ظرفیهت  و اسهتعداد  روحهانی  دولهت »: که کندمی عنوان هم اصالحات جریان تئوریسین حجاریان

 ههم  طلبهان اصهالح  سیاستگذاری شورای عضو ناصری، عبداهلل.«بود برجام دولت اصلی پروژه. نداشت را داخلی معضالت

 رئهیس  مشهاور  کهه  او. کهرد مهی  کسب انتخابات در را آرا درصد ۳ نهایتاً روحانی نبود، طلباناصالح حمایت اگر گویدمی

 اکنهون  اسهت،  طلبهان اصهالح  ایاجاره رحم روحانی، دولت که بود شده مدعی این از پیش و هست هم اصالحات دولت

 و عمهومی  افکار به نسبت هاروز این حدی به روحانی آقای گویدمی او. است کرده فرار طلباناصالح از روحانی گویدمی

 سهخنگوی  از خبهری  ههی   که است ماه چندین. اندنکرده انتخاب دولت برای سخنگویی حتی که هستند تفاوتبی جامعه

 دارنهد  سعی افراد این. هستند ایشان اطرافیان و مشاوران روحانی، آقای رویکرد تغییر دلیل عمده من نظر به. نیست جدید

 شهورای  رئهیس  نایب حضرتی الیاس حال همین در.ندارد روحانی آقای به شباهتی هی  که بسازند فردی روحانی آقای از

 سهال  در اصهالحات  جریهان  یاحتمال هایکاندیدا از یکی عنوان به جهانگیری اسحاق از طلبان،اصالح سیاستگذاری عالی

 جبههه  همهاهنگی  شهورای  اعضهای  از برخی خصوصی دیدار» زمینه همین در هم ایرنا دولتی خبرگزاری بردمی نام 2۴00

 و مقهام  در احتمهالی  هاینامزد عملکرد بر تواندمی همچنین زودرس تبلیغات .کندمی ایرسانه را «جهانگیری با اصالحات

 انتخابهاتی  اههداف  پیشهبرد  برای خود دسترس در امکانات از تا کند وسوسه را هاوآن شود واقع مؤثر هاآن کنونی مناصب

 .کنند تعریف باز انتخابات راستای در را خود مقام کارکرد دیگر بیان به یا گیرند بهره
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 89 بودجه در تومانی 0055 ارز

 بهه  پاسهخ  در همتهی،  عبدالناصر. کرد اعالم تومان 2۰00 حدود را ۸۸ بودجه در ارز نرخ مرکزی بانک کل رئیس /انتخاب

 نهرخ  ۸۸ بودجه در من نظر به ولی است، نشده نهایی هنوز بودجه ارقام: کرد تاکید بودجه الیحه در ارز نرخ درباره سوالی

 در وی.نکهرد  ارائه باره این در بیشتری توضیحات همتی. بود خواهد 2۰00 حدود چیزی نفتی هایدرآمد تسعیر برای دالر

 هیئهت  در گذشهته  روز صبح از ۸۸ بودجه الیحه بررسی العاده فوق جلسه ایرنا اعالم بنابر که کرد اعالم را خبر این حالی

 یک روز جلسه در کشور کل 2۳۸۸ سال بودجه الیحه: کرد اعالم دیروز شامگاه  دولت خبرگزاری  و بود شده آغاز دولت

 .رسید تصویب به دولت هیئت شنبه

 !است؟ کاسهنيم زیر ايکاسه چه باز اند؛شده صف به سازانحاشيه

 یا و دهند انجام کاری مخفیانه صورت به اندداشته تالش امر مسئولین و دولت وقت هر که است داده نشان تجربه /کیهان

 !بزنند جدید سازیحاشیه به دست تا شده رگ به رگ اصالحات مدعیان برخی گردن بگیرند، گردن به را جدیدی تعهد

 مهدعیان  از یکهی  عبدی عباس نوشتار اخیرا و حجاب جمله از اسالمی هایارزش به حمله تا هاورزشگاه به زنان رفتن از

 در الکلهی  مشهروبات  سهازی  آزاد و طهاغوت  دوران وضهعیت  به بازگشت خواستار که ایران دولتی روزنامه در اصالحات

 در بتوانند دولتمردان و رفته حاشیه به اصلی موضوعات اینکه آن و کنندمی دنبال را هدف یک همه و همه بود شده جامعه

 تهوان مهی  ولی است کاسه نیم زیر ایکاسه چه دقیقاً که گفت تواننمی یقین و قطع صورت به.دهند انجام را خود کار خفا

 تها  زنندمی سازی حاشیه به دست محابابی چنین ایعده که است وقوع و دادن رخ حال در جدیدی دهیباج آیا که پرسید

 معاههداتی  کهه  کهرد  فراموش نباید! سازند؟ منحرف دیگری سوی به است دادن رخ حال در که آنچه حقیقت از را هاذهن

 بلند آنها صدای و سر بعد هامدت و شدند امضا محرمانه بصورت و کامل خبری سکوت در 50۳0 سند و FATF همچون

 مهدعیان  خهود  حتهی  و دهدنمی جواب دیگر هاسازیحاشیه این است مشخص که آنچه اما.شد مشخص خسارتهایشان و

 .کرد توجیه را مسئولین برخی کفایتیبی شودنمی دلیلی هی  با که دارند اذعان واقعیت این به اصالحات

 برگزار گذشته هفته که حزب این کنگره سومین در سازندگی کارگزاران حزب دبیرکل کرباسچی غالمحسین رابطه این در

 بعهد  و بیهاوریم  رای صهندوق  پهای  را آنهها  تبلیغات و استدالل زور و ضرب به ما که پذیرندنمی مردم:  داشت اظهار شد

 دسهت  در شههرداری  و مجلهس  و دولهت  در را قهدرت  وقتی اما دارد وجود کار امکان حاکمیت و قانون همین با بگوییم

 . کنیم کار گذارندنمی بگوییم گرفتیم

 


