
      
 

 1938 آذر87 شنبهچهار/817شماره /  پنجمسال  در سپاه  /  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه
 

 پیروزی رمز/ سیاسی تحلیل آموزش
 طراحی. بود مهمی حوادث آبستن کشور گذشته، سال ماهدی نخستین روزهای

 زعم به و کرده آغاز ماه دی از را ایران علیه آشوب یپروژه که بود این دشمن

 بیداری» هم، باراین اما آنها تصور برخالف. کند سرهیک را کار ماه،بهمن در خود،

 ها،آشوب این از بعد هفته یک. شد آنان ینقشه شکست موجب مردم «هوشیاری و

 یپروژه تشریح در نظام، مصلحت تشخیص مجمع دبیر یی،رضا محسن آقای

 مسئولیت که شد تشکیل عملیاتی اتاق اربیل در پیش ماه چند": گفت چنین دشمن

 ایران یپرونده روی بر که بود سیا سازمان عملیات یویژه رئیس آندریا،مایک با آن

 صدام، برادرزن و صدام پسر دفتررئیس عملیات، اتاق این در همچنین کرد؛می کار

 ...داشتند حضور نیز منافقین از اینماینده و عربستان از اینماینده همراه به

 

 بدویم ریاست دنبال نباید باشیم، داشته عقل اگر

 و علیهه ...ا صلوات اعظم پیامبر از حدیثی شرح به فقه خارج درس ابتدای در گذشته روز صبح اسالمی انقالب معظم رهبر

.. .ا آیهت  حضهرت  آثهار  نشهر  و حفه   دفتهر  رسهانی اطالع پایگاه گزارش به. پرداختند «ریاست اخروی تبعات» درباره آله

. اسهت  جوریاین واقعاً ندویم؛ ریاست دنبال باید باشیم، داشته عقل ما اگر: است شرح این به ایشان بیانات متن ای،خامنه

 و آمریهت  ایهن  نفهس  کهه  فهمند نمی ریاست، دنبال دوند می بعضی. دارد را تبعات این ریاست نرویم؛ ریاست دنبال باید

 مغلهوالً . اسهت  مهمهی  خیلهی  چیهز  ایهن  آورند؛می مغلوالً بیاورند، را او وقتی قیامت روز که دارد را خطرات این ریاست،

 گرفتهه  انجهام  چه آن در بود، درستکار بود، خوبی آدم او اگر عَنه فُکَّ مُحسِناً کانَ فَاِن. الهی محاسبه پای در را او آورندمی

 یک دارد؛ موازینی عالم پروردگار و مقدس شارع خرهباال. را او کنند می رها جا این نبود، او متوجه گناهی و تقصیری بود

 جهل امّا جاهلیم قاصریم، ما گاهی هه نباشد تقصیرٍعن قصورِ قصورش دلیلی؛ به باشد مَعفوّ انسان که است ممکن جاهایی

 ههه  درآمهده  [نتیجه] این آخرش ایم،کشیده را مان زحمت ایم،کرده را خودمان تالش واقعاً نه، گاهی است، تقصیرٍعن مان

 غِلّاً زیدَ مُسیئاً کانَ اِن وَ. عَنه فُکَّ رئیس، این و آمر این باشد «محسن» اگر پس .است الهی عفو مورد جا این ،[قصور] این

 که بدعملی هرجور هه است بوده بدعملی و بدکار آدم هم خودش دنیا، در است نبوده نیکوکاری انسان نه، اگر اما غِلِّه اِلی

 .کند می پیدا افزایش است، شده بسته او به که زنجیری و غل آن و گرفتاری آن جا این هه کنید فرض

 ایران اقتصاد جدید بحران فقیر شاغلین

 ادبیات در فقیر. بردمی فقیر شاغلین بحران سمت به را جامعه متوسط طبقه ریزش: چهرهخوش دکتر با وگویگفت :آرمان

 دلیل به پذیرآسیب قشر این. شودمی شامل را جامعه یک درصد 01زیر معموال و است خود خاص معنای دارای اقتصادی

 تأمین وظیفه. دارند دشواری زندگی و گیرندمی قرار اقتصادی نامناسب شرایط در دیگر مشکالت یا جسمی هایناتوانی

 به نزدیک ایران در که است حالی در این. دهد قرار خود پوشش تحت را اجتماعی طبقه این که است این نیز اجتماعی

 اعالم نهادها این خود که است آماری این. دارند قرار بهزیستی سازمان و امداد کمیته پوشش تحت مردم درصد 01 
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 جهان کشورهای همه در فقر. است رفته ترپایین نیز اقتصادی فقر کف از ما جامعه که دهدمی نشان وضعیت این. کنندمی

 در این. است گرفته صورت بیکاری از متفاوتی هایتعریف ایران در. دارد بیکاری در شهری که است درآمد عدم نتیجه

 51باالی حدود در رقمی یعنی جامعه درصد 52 نکنیم محسوب جامعه بیکاران جز را دارخانه زنان اگر که است حالی

 آمارهایی هادولت که است حالی در ینا. است ایران جامعه در بیکاری واقعی رقم این. دارد وجود جامعه در بیکار میلیون

 بحران که مهمی سألهم. ندارد همخوانی جامعه هایواقعیت با و دارد روانی جنبه عمدتا که کنندمی ارائه بیکاری درباره

 تصمیمات و هاسیاست نتیجه فقیر شاغلین میزان افزایش. است فقیر شاغلین کرده، تشدید ایران جامعه در را بیکاری

 .است کرده پیچیده را وضعیت نیز سلطه جهان هایشیطنت آن، کنار در و است بنامناس

 هاجوجه شمارش فصل

 دستگاه عملکرد میزان درباره مردم به باید نظام کارگزاران( هاجوجه شمردن و نتیجه حصول فصل) پاییز فصل آخر جوان:

 بلکهه  را ۷۹ سهال  فقهط  نهه  ایخامنه امام حضرت. دبدهن گزارش( ایرانی کاالی از حمایت) سال شعار درباره خود متبوع

 و عملهی  حمایت ضرورت مسئله تصریحاً گاهی و تلویحاً و داده اختصاص اقتصادی موضوع به را گذشته سال 01 تقریباً

 ضرورت درباره هم ۷۹ سال فروردین اول لهمعظم.اندکرده گوشزد و یادآوری مردم و مسئوالن به را ایرانی کاالی از جدی

 هاییکاال واردات. کنممی عرض مجدداً هم االن ام،داده تذکر ام،گفته را این هم قبالً من: »فرمودند ایرانی کاالی از حمایت

 تولیهد  داخهل  در آنچه بشود؛ شناخته قانونی و شرعی حرام یک صورتبه بایستی شود،می تولید کافی قدربه داخل در که

 تها  منزل، وسایل تا پوشاک، تا گرفته خوراک از ما، مصرفی هایکاال ببینیم کنیم نگاه ما اینکه. نشود وارد خارج از شود،می

 انسان! است شرمندگی مایه این بیاید، خارج از هااین امثال و قلم و دفتر و مدرسه وسایل تا بانوان، از بعضی کفش و کیف

 از را جهنس  ایهن  کهه  کسهی  آن مقابهل  در هم ند،کمی شرم احساس داخلی تولیدکننده مقابل در هم کند؛می شرم احساس

  .«فرستدمی ما برای بیرون
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 رفت؟ کجا هابانک تسهیالت

 هزار 00۹۹ جاری سال مهرماه تا اعتباری موسسات و هابانک اعطایی تسهیالت مانده کرد اعالم مرکزی بانکفرهیختگان: 

 آمهار  براسهاس  ،«ایسهنا » گهزارش  به. است بوده مدنی رکتمشا قالب در اعطایی تسهیالت بیشترین که است تومان میلیارد

 که است تومان میلیارد هزار 00۹۹ جاری سال مهرماه تا اعتباری موسسات و هابانک اعطایی تسهیالت مانده مرکزی، بانک

 ارشگهز  براسهاس . اسهت  داشته رشد درصد ۹.۰ بود، تومان میلیارد هزار 01۰5 آن رقم که گذشته سال اسفندماه به نسبت

 0۰۷.۹ اعتبهاری  موسسهات  و هها بانهک  کل اعطایی تسهیالت از تخصصی هایبانک سهم مرکزی، بانک سوی از شدهارائه

 اعطهایی  تسهیالت مانده که است حالی در این و بوده مدت این در تسهیالت کل از درصد 0۹ که بوده تومان میلیارد هزار

 درصد 01.۹ جاری سال مهرماه تا که بوده تومان میلیارد هزار ۹0.70 گذشته سال اسفندماه در تخصصی هایبانک سوی از

 ههزار  57۰.0 از نیهز  جهاری  سهال  مهرماه تا تخصصی هایبانک پرداختی تسهیالت مانده دیگر سوی از. است داشته رشد

 دههد مهی  نشهان  کهه  رسهیده  جهاری  سهال  مهرمهاه  در تومان میلیارد هزار 52۹.5 به گذشته سال اسفندماه در تومان میلیارد

 کل از درصد 55 هابانک این حال عین در. است داشته درصدیهشت افزایش مدت این در تخصصی هایبانک تسهیالت

 تا اعتباری موسسات و هابانک اعطایی تسهیالت مانده از سهم بیشترین اما. اندداده اختصاص خود به را اعطایی تسهیالت

 پرداختهی  تسهیالت کل از درصد ۹0 که است اعتباری موسسات و غیردولتی هایبانک به مربوط جاری سال مهرماه پایان

 اسهفندماه  بهه  نسهبت  که اندکرده پرداخت تسهیالت تومان میلیارد هزار ۹0۷.۷ مدت این در هابانک این. شودمی شامل را

 .است داشته درصدیهفت رشد بوده، تومان میلیارد هزار ۹۹5.۰ که گذشته سال

 ماجرا به اقتصاد وزارت و مجلس ورود

 موضهوعات  دربهاره  دراظهارنظرشهان  آنها آزادی و نمایندگی نقش ایفای قبال در نمایندگان قضایی مصونیت اصل ابتکار:

 از انهد، آورده دسهت  بهه  مردم رای واسطه به که جایگاهی و موقعیت از نمایندگان برخی که شود دستاویزی نباید مختلف

 و شودمی تکرار مجلس در یکبار وقت چند هر رسدمی نظر به که موضوعی. بگیرد قرار تفادهسوءاس مورد آنها خود جانب

 بار هر بگیرد، قرار بازخواست مورد نمایندگان رفتار بر نظارت هیئت یا رئیسه هیئت سوی از خاطی نماینده اینکه جای به

 .شودمی فصل و حل آنها برای ایهزینه هیچ بدون و سفیدی ریش با

 بهه  خهودرو  بها  خواههد مهی  نماند جا هواپیما پرواز از اینکه برای مجلس در بیجار مردم نماینده کریمی، حمداهلل وزر یک

 پور، نادرقاضی دیگر روز و کشدمی اسلحه او روی به شودمی مواجه انتظامی نیروی ممانعت با وقتی و برود پرواز محوطه

 کهه  اسهت  کسهی  کمتهر  زنهد. مهی  کتک مشت با را او و شود می گالویز مانپارل خبرنگاران از یکی با ارومیه مردم نماینده

 منجر که گمرک کارمند با او لفظی درگیری و مجلس در سراوان مردم نماینده درازهی، محمدباسط از شده منتشر ویدئوی
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 از یکهی  .باشهد  ندیهده  را شهود  مهی  گمهرک  ساختمان از او کردن بیرون نهایت در و آمیز توهین الفاظ شدن بدل و رد به

 فرههاد  استیضهاح  بهرای  امضا آوری جمع به اقدام سراوان مردم نماینده درازهی، محمدباسط از حمایت در که نمایندگانی

 جمهع  بهه  خهود  اقهدام  توضهیح  بهرای  اسهت  کرده گمرک حراست مسئول و رئیس عزل و دارایی و اقتصاد وزیر دژپسند،

 ایهن  تنهد  واکهنش  با که کردند اعتراض سراوان نماینده رفتار به نسبت ارانخبرنگ از جمعی بود، آمده پارلمانی خبرنگاران

 دانستن محق با که شد پارلمان خبرنگاران از یکی با او لفظی درگیری به منجر نهایت در تند برخورد این.شد منجر نماینده

 سهرت  بهال  بزنی، اینطوری را برخ اگر: »گفت و کرد تهدید را فوق خبرنگار ناشایست، و تند الفاظ شدن بدل و رد و خود

 .برآمد خبرنگار این از دلجویی درصدد نماینده این و یافت فیصله موضوع خبرنگاران سایر میانجیگری با ولی! «آورممی

 نکنید توهین حداقل

 بهودن  مرجهوعی  مهورد  در کهه  خبرنگهار  یهک  سهوال  به پاسخ در شهرسازی، و راه وقت وزیر گذشته، فروردین رسالت:

 هها  حهرف  ایهن  چهی،  یعنی مرجوعی »دادکه پاسخ دوربین جلوی در ابتدا بود، پرسیده ایران به تحویلی ایرباس مایهواپی

 کشید زن خبرنگار دست از را میکروفون. کرد خبرنگار به اهانت به شروع دوربین قطع از پس بالفاصله اما.« است عجیب

 تصهاویر  او، بد اقبال از البته.« باشد داشته عقل جو یک باید گارخبرن. آورید سردرنمی خبرنگاری از شما:»گفت فریاد با و

 در هم این از پیش او. است دار سابقه شهروندان به توهین زمینه در آخوندی البته. شد ثبت عکاسان توسطزشت، کار این

 گفتهه  آمیهز  تمسهخر  لحنهی  بها  و کهرده  تهوهین  بهود،  معترض فرودگاه پارکینگ گرانی به که خانمی به فرودگاه، از بازدید

 عهذر  ههم  اگهر  و انهد  نکهرده  خهواهی  عذر هرگز مردم به کننده توهین نمایندگان اغلب.« بگیرن پول ازت بیشتر باید:»بود

 طهرح  و رسد نمی نتیجه به غالبا که هم ها شکایت.  است بوده سراوان نماینده خواهی عذر متن نوع از اند، کرده خواهی

 بهه  شهکایتی  کمتر که شده اجرا ای گونه به عمال بود، معطل بهارستان راهروهای در هاسال که نمایندگان رفتار بر نظارت

 چون مشکالتی با ها خانواده اغلب که شرایطی در و کشور اقتصادی نابسامان اوضاع در. رسد می نتیجه به جدی صورت

 صهاحب  افهراد  از اسهت  مسهئوالن  ریتدبی بی از ناشی مشکالت این اغلب و کنند می نرم پنجه و دست گرانی و بیکاری

 حهرف  اگهر  گفهت  مسئوالن از برخی به باید ذوق خوش خبرنگار آن قول به.  است باالتر انتظار منصب صاحب و تریبون

 حهداقل  ، کننهد  کهم  را مهردم  مشهکالت  توانند نمی اگر رود می انتظار مسئوالن از. بلدید که نزدن حرف نیستید، بلد زدن

 . نکنند توهین

 


