
 

 9317 بهمن ماه 91 شنبه /788/ شماره ششمسال / در سپاه  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه

  ات ضامن امنیتانتخاب  / سیاسی تحلیل آموزش
 تهدید یک ما دشمنان برای است، فرصت یک ما ملّت و ما کشور برای نتخاباتا

 حرف انتخابات به راجع هابعضی اینکه. گرفت نباید کمدست را انتخابات است؛

 از آسانیبه انسان نباید میکنند، دلسرد را مردم میگویند، میخواهد دلشان چه هر میزنند،

 اگر انتخابات است بزرگی بسیار فرصت یک ما کشور برای خاباتانت بکند؛ عبور این

 کنند، پیدا حضور رأی صندوقهای پای کامل صورت به مردم و بگیرد انجام پُرشور

 برای چرا؟ میکند؛ تضمین را کشور امنیّت است، کشور امنیّت یکنندهتضمین این

 بیشتر مردمی یپشتوانه از میکنند، تهدید را ملّت را، کشور که دشمنانی اینکه خاطر

 یپشتوانه از امّا میترسند هم ما موشک از بله، ما؛ تسلیحاتی امکانات تا دارند هراس

 .میترسند بیشتر نظام مردمی

 سلیمانی مکتب تا خمینی مکتب از

 وابستگی زمینه که متداول امنیتی و نظامی دکترین هایهجمه برابر در توانست که بود کسی سلیمانی قاسم حاجفارس: 

 نظر به بلکه. کند تکیه موفق میدانی هایتجربه آن به و نماید حفظ را خود یقین آورد، می فراهم را غرب و شرق به

 امریکا چندجانبه هایتوطئه با توانست که بود دلیل همین به و داد ارتقا و کرد روزآمد را ها تجربه آن ربزرگوا آن رسدمی

 محور معمار و مهندس منطقه، در طلبِشهادت مردمی نیروهای سازماندهی با و کند خنثی را آنها و کند مقابله منطقه در

 نقاط در آن دالری تریلیون چند هایهزینه و امریکا ابهت چیز،نا ایهزینه با و شود نظامی و امنیتی بُعد در مقاومت

 قدرت بر اسالمی نظام ایمنطقه قدرت غلبه در را دیگری هایاهلل یوم و کند ناکارآمد همزمان صورت به را منطقه مختلف

 روند حتی انایش! گوناگون کشورهای رزمندگان در مختلف روحیات و هافرهنگ وجود با هم آن بزند؛ رقم مستکبرین

 مردم متن از که ـ مقاومت مختلف هایگروه با توانستند و دادند تغییر دولتهاست، با ارتباط آن محور که متداول دیپلماسی

. کنند هماهنگ دشمن هایتوطئه سازیخنثی در گوناگونشان، فرهنگهای وجود با را آنان و کنند برقرار ارتباط ـ هستند

 ایشان شهادت در عظمت این و شود ریخته االشقیاء اشقی توسط خونشان که شد سبب کفر، مقابل در باال کارآمدی این

 کشتن از مداوم، مقاومت این طول در امریکا البته .نیستند کم بودند، مناجات و حال اهل که انسانهایی اال و بخورد رقم

 در اسالمی جمهوری هویت مظهر که سلیمانی سردار یافتند جرأت آنان شد چه اما داشت؛ رعب سلیمانی شهید علنی

 این وقوع سبب اهلل،ایّام انزوای عوامل همان رسدمی نظر به برسانند؟ شهادت به «علناً و رسماً» را بود کفر با مبارزه

 به اعتراض در ،69 و 69 سال در سال دو فاصله با مردم از بخشی که کرد مشاهده دشمن وقتی: گردید مصیبت

 از تحلیلشان آنان البته. است دیده آسیب نظام مردمی پایگاه که کرد احساس آمدند، خیابان به ادیاقتص هایناکارآمدی

 انقالب، برکت به که هستند مردمی همان اقتصادی، هایناهنجاری به معترض مردم چون نبود؛ درست قطعا کشور واقعیت

 کارشناسی: »است علت این به اقتصادی ناکارآمدی اساسا اما .است شده نهادینه آنها وجدان در کفرستیزی و ستیزی ظلم

 با لذا و است ناسازگار و دارد چالش مردم انقالبی و دینی هایانگیزه با شود،می پیگیری کشور در که «اقتصادی متداول

 این لتحلی که. کرد کنترل تواننمی را... و بیکاری ملی، پول ارزش تورم، نرخ همچون کالن اقتصاد وضعیت موجود، روند

 موجب کشور، درون در توسعه ادبیات و انقالب ادبیات بین چالش پس .است شده ارائه تفصیال دیگر مباحث در مسئله

 .است شده دشمن امید مایه و کرده ایجاد را درونی ضعف و شده اقتصادی ناهنجاری
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 قوی ایران اصلی مؤلفه قوی؛ مجلس

 کشور در دینی ساالری است،مردم اسالمی نظام بودن مردمی ینیع تجسم ایران، اسالمی جمهوری در فجر دهه جوان:

 حکومت قاعده و پایه و اساس مردم ایران انقالبی و اسالمی نظام در و نبوده آن انتخاباتی شکل در محصور ایران

 لیناو استقبال به شرایطی در انقالب سال دومین و چهل آغاز در اینک. کشورند و انقالب صاحب مردم و شده محسوب

 میدان در درپی پی هایشکست از پس کارنابه و جرار دشمن و بزرگ شیطان که رویممی انقالب دوم گام در انتخابات

 انقالبی مردم عینی تجسم و نماد عنوانبه را قاسم حاج ایران ملت سازی ناراضی و ناامیدسازی از سرخوردگی و مقاومت

 از حداکثری استفاده با نفوذ خط هاتحریم تشدید کنار در که بوده باور این بر خود خام خیال به و کرده ترور ایران

 مردم دیگر و شده آنان آوردن میدان به و مردم عمومی کردن ناراضی به موفق داخلی هایسوءمدیریت برخی و هاضعف

 امنیت تضمین اصلی ملعا قاسم حاج انقالبی تفکر ایران، مردم نظر از .ندارند خود اسالمی نظام از حمایت برای رغبتی

 امنیت کننده تضمین صحنه در مردم حضور اسالمی نظام نظر از و شودمی محسوب آسیا غرب ناامن منطقه در کشور

 همیشه از ترپررنگ حضور برای را مردم انگیزه بهمن، ۲۲ پیماییراه مراسم با هادل سردار چهلم مراسم تقارن. است کشور

 انتخابات میدان در قوی انگیزه همین که نیست تردیدی و است نموده بیشتر کشور امنیت و استقالل از دفاع در

 کردن دلسرد هدف با انتخابات در مؤثر ارکان بردن سؤال زیر و مشکالت بزرگنمایی رو این از. شد خواهد سازشگفتی

 برای تالش و دشمنی جز دشمن از. است گرفته قرار داخل در دشمن همکار شبکه و خارجی دشمن کار دستور در مردم

 غیرقابل ایبهانه و انگیزه هر با مسئوالن برخی سوی از مردم کردن دلسرد اما نیست، انتظاری مردم کردن دلسرد و ناامیدی

 حقیقت .است دشمن پازل کننده تکمیل و ناصواب اقدامی و دشمنان آسیاب به آب ریختن یقین و قطع طور به و توجیه

 هایسوزی فرصت و ضعیف عملکرد سوءمدیریت، دشمن، فشار و هاتحریم آثار بر الوهع مردم که است این تلخ

 رد و دانندنمی تقصیر بی نیز را دهم مجلس راستا این در و دانسته مؤثر مشکالت تشدید و بروز در نیز را مسئوالن

 عدم این دلیل را قتصادیا و مالی مشکالت و مسائل دلیل به فعلی نمایندگان از توجهی قابل تعداد شدن صالحیت

 امور رأس در نه و است ملت فضائل عصاره نه که داده نشان فعلی مجلس عملکرد که است این واقعیت. دانندمی رضایت

 انتخابات و دارد هراس مقتدر و قوی ایران از دشمن. است روشن کامالً کار چاره چیست؟ چاره وصف این با .است بوده

 انتخابات صحنه در پررنگ حضور از را مردم نتواند اگر دشمن که است بدیهی. است نظام دمیمر پشتوانه نماد ترینمهم

 دشمن علیه گیری موضع از نمایندگانش که مجلسی کرد، خواهد تالش ناتوان و ضعیف مجلسی تشکیل برای کند مأیوس

 جهت در اقتصادی مفاسد و یفرهنگ عالیق خاطر به و داشته دلبستگی بیگانه تمدن و زندگی سبک به یا و بترسند

 را خود تصمیم انقالبی ایران بصیر و فهیم مردم انقالب دوم گام در انتخابات اولین در.کند حرکت دشمن رضایتمندی

 و اللهیحزب و شجاع توانمند، مجلس تشکیل برای را خود عزم و گرفته رو پیش انتخابات در گسترده حضور برای

 مشکالت حل برای جناحی و حزبی هایدغدغه از فارغ تا داشته آن بر را مردم پیشین مجالس تجربه. اندکرده جزم انقالبی

 دست،پاک کاربلد، کارآمد، شجاع، جهادی، انقالبی، مؤمن، افراد به کشور، امنیت و اقتدار عظمت، آبرو، حفظ و کشور

 و دانندمی سلیمانی شهید پیرو را خود ایران ممرد. دهند رأی متعهد و ضدفساد قوی، باانگیزه غیور، تدبیر، با سابقه،خوش

 ترینمهم از قوی مجلس که نیست تردیدی و زد خواهند دشمن به تریمحکم سیلی قوی مجلسی تشکیل با انتخابات، در

 .شودمی محسوب مقتدر و نیرومند ایرانی تشکیل در مؤثر عوامل
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 خواهند؟می چه خورهاساندیس کند؟می چه روحانی

 و بازانسیاست برخی دلسوزی ادعای به ماجرا. است واقعی اش،تلخی و شگفتی همه با خوانید،می که استانید :کیهان

 خواسته روحانی آقای از ای،نامه در «ملت اتحاد» حزب اخیرا. گرددبرمی انتخابات در مردم حقوق برای دولتی مدیران

. کند ارائه و تهیه( اساسی قانون 66 اصل) انتخابات بر نظارت از نگهبان شورای تفسیر درباره پرسیهمه برای ایالیحه

 با سنخیتی و نسبت چه ملت اتحاد حزب. است کرده صادر را مذکور الیحه تدوین دستور استقبال، ضمن هم روحانی

 کنند؟یم رفتار عمومی منافع و مصالح مقابل نقطه در یا هستند مردم مصالح و حقوق نگران واقعا آنها دارد؟ روحانی

 انتساب چنین درباره هرگز روحانی، آقای. دانندمی «ایاجاره رحم» را روحانی دولت اندگفته صراحتا که هستند طیفی آنها

 نگاه آنها. است منزجر مذکور طیف از خاصش، روحیات خاطر به ولو است؛ نکرده برائت و انزجار اعالم آمیزی،توهین

 رای خودش روحانی گویندمی. است گفتمان طلبیاصالح فقط و نیست گفتمان اعتدال، گویندمی. دارند روحانی به آمرانه

 رای درصد 9 باالی کدام هیچ جهانگیری نه و عارف نه که است حالی در این و. کردیم جمهوررئیس را او ما و نداشت

 سایه در اندتوانسته پاسخگویی دونب اینکه و واقعیت این وجود با طلبیاصالح مدعی افراطیون. نداشتند 69 و 6۲ سال در

 .کنند وانمود خود وامدار و بدهکار را او اندکوشیده همواره شوند، برخوردار ثروت و قدرت هایرانت از روحانی، دولت

 اصالح. »گفت 6۲ تیر 9 امیرکبیر، دانشگاه اسالمی انجمن و تحکیم دفتر سابق عضو «توانچه عابد» است همان واقعیت

 تأیید دیگر طرف از. نکنند پرداخت ایهزینه تا زنندمی پس را او طرف یک از. دارند روحانی به دوگانه ابزاری هنگا طلبان

 لوله نزنند، میک را او در ممکن قطره آخرین که زمانی تا که کنندمی نگاه ساندیسی مثل روحانی به آنها... کنندمی

 که را کاری همان کنند، ایاستفاده روحانی از توانندنمی دیگر شوند مئنمط وقتی. کشید نخواهند بیرون آن از را ساندیس

 روحانی به باید طرف یک از. اندشده گرفتار بدی وضعیت در طلباناصالح... کنندمی او با کردند رفسنجانی هاشمی با

 اند،داده رأی روحانی به وقعاتیت مبنای بر یا جلیلی ترس از که هاییبخش زودیبه هستند مطمئن دیگر طرف از. بچسبند

 استفاده نهایت خواهندمی طلباناصالح. شد خواهد داغ برائت اعالم و انتقاد بازار کمکم و شده خارج احساسی فضای از

 ،8739 تیرماه در سالم روزنامه. دارند روحانی از خودزنی انتظار طیف این .«نباشند او کارنامه جوابگوی اما بکنند را

 مقامات و بوش جرج با ایران، از فرار از پس آن، اندرکاراندست برخی که آشوبی زد؛ را ایهفته یک آشوبی استارت

 که نوشت تحلیلی آرمان، ایزنجیره روزنامه در امسال خرداد سالم، همکاران از «گ-جعفر. »کردند دیدار صهیونیست

 دست از تقریبا اشبرنده اصلی برگ عنوانبه را جامبر که روحانی دولت: »است اصالحات مدعی افراطیون بندی جمع

 را خود نفسگیر و فرسا طاقت هایماه و روزها ندارد، را دیگری بدیل ارائه برای الزم قدرت و زمان آن، غیاب در و داده،

 گرمطالبه و تند هایاهنگ انواع برابر در تا بزند کنار را پرده از ایگوشه باید شده، که هم تاریخ برای دولت. کندمی سپری

 و گذاشته نمایش به را خود خالی انبان همانا برود، آهسته و بیاید آهسته بخواهد کسی اگر اینجا. کند فراهم پناهگاهی

 از برای چیزی دیگر ربیعی، آقای و دولت روحانی، آقای... رودمی و بنددمی را سیاست کتاب و رفت خواهد خالی دست

 بوده، گلی اگر که فوتبال تیم یک مثل سازند؛ سپری حداکثری ایبرنامه با را سال دو این توانندمی و]![  ندارند دادن دست

 است؛ مشارکت منحله حزب خلف ،«ملت اتحاد» میان، این در !«ندارند دروازه حفظ به چندانی نیاز دیگر و اندخورده

 ایاجاره نشریه. شدند حاکمیت از خروج خواستار و نکردند رحم هم خاتمی به اصالحات، دولت در که تندروهایی

 افکنیآشوب با همزمان 69 دی آنها. شد روحانی استعفای خواستار عبدی عباس از نقل به گذشته آذر حزب، ارگان «صدا»
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 وجود با تندروها. بودند کرده حمایت او از قبل، ماه شش آنکه حال و شدند روحانی استعفای خواستار هم، دشمن

 بعدی، ماه شش در بنابراین و شدند 69 سال انتخابات در وی به مجدد رای خواستار روحانی، ساله چهار کارنامه همشاهد

 و کنندهمشمئز سخنان باید حزب، این هویت شناخت برای.شوند استعفا خواستار که بودند نکرده کسب جدیدی آگاهی

 مجلس، انتخابات برای نامثبت روز راد،شکوری علی. بیاوریم یاد به بنزین بلوای از پس را حزب دبیرکل مآبانهالشخور

 کردن برابر سه و روحانی دولت مشکوک تدبیرسوء اثر در. دادمی خیانت و اخالقیبی بوی شدیدا که راند زبان بر سخنانی

 اتفاق این. بود نفر هاده باختن جان آن، نتیجه که شدند التهاب موج سوار انقالب، ضد و دشمنان بنزین، قیمت ناگهانی

 اخیر، اعتراضات: »گفت شهر پایین و محروم طبقات بر فشار از زدگیذوق ابراز با راد شکوری اما بود، تاسف موجب تلخ،

. کرده ریزش اصولگراها رای از که است میزانی از کمتر خیلی شده اگر یا نشده هاطلباصالح رای ریزش موجب

 اتفاق هستند، مندبهره کمتری مالی برخورداری از مردم که مناطقی در و بزرگ شهرهای حواشی در معموال اعتراضات

 روزه و خوانندمی نماز که همانطور یعنی دادند،می رای مناسکی مردم که بوده جاهایی سنتی طور به جاها این. افتاد

 مشارکت، کاهش که قبل هایدوره فبرخال بنابراین. انددیده آسیب االن اینها خب دادند،می رای و آمدندمی گیرند،می

 اتفاق اصولگرایان اردوگاه در بیشتر رای کاهش حقیقت در اخیر اعتراضات این از بعد بود، هاطلباصالح ضرر به بیشتر

 محمد چنانکه آن. کردند استقبال مردم بر فشار تلخ پیامدهای از که نبودند حزبش و رادشکوری فقط گویا اما.«است افتاده

 ماجرا، تلخ پیامدهای به آگاهی با روحانی نوشت، «ملت اتحاد» نشریه سرمقاله در آذر 89 صدا نشریه سردبیر روح، جواد

 اعالم جمهوررئیس کدام کند؟می سخنرانی آنگونه بنزین گرانی از قبل روز چهار روحانی چرا! »کرد اجرا و طراحی را آن

 رئیسی به هم حمالت یکسری و گفت بودجه کسری از یزد در روحانی یآقا داریم؟ بودجه کسری قدر فالن که بود کرده

 هم پرده پشت توافقات به کرد اعالم اینها، همه از ترمهم. داد ادامه دیگر شکلی به کرمان در را روش همین. داد انجام

 .کرد قمار روحانی که بود ااینج. کند مذاکره دوباره شده، قیمتی هر به خواهدمی روحانی یعنی اینها، همه است؛ پایبند

 اتفاق پایین از فشار دهد؛ نشان واکنش اقتصادی شرایط به جامعه تا کرد گران را بنزین ندارد، دستش چیزی دید وقتی

 را بنزین اگر داده هشدار دولت جلسه در اطالعات وزیر گویندمی. شود انجام مذاکره که کنند زنی چانه باال در تا بیفتد

 .است خندیده روحانی و ریزدمی هم به جامعه کنید، گران

 


