
 

 2318 بهمن ماه 12 شنبهدو /878/ شماره ششمسال / در سپاه  دگی ولی فقیهمعاونت سیاسی نماین

 

  تحریم می تواند فرصت باشد  / سیاسی تحلیل آموزش
 هم این از بعد و بوده[ هم این از پیش] که باشد فرصت یک تواندمی تحریم همین

 ناف بند و دهد نجات نفت به اتکا از را کشور اقتصاد تواندمی. باشد فرصت تواندمی

 نفت به وابستگی بخاطر ما اقتصادی مشکالت یعمده. کند قطع نفت از را اقتصاد

 داخل نیروی و استعداد کشور، پیشرفت برای که شده باعث نفت به وابستگی. است

. ایمآورده بدست را فرصت بهترین بکنیم، را کار این بتوانیم اگر نشود چندانی توجه

 کرده توصیه گزارشی در دیدم و دارند نکته این به توجه هم هاآمریکایی هایباهوش

 کنید درست پشتی راه یک کند، تجربه را نفت بدون اقتصاد ایران نگذاریم که بودند

 . غیرنفتی اقتصاد دنبال کلیبه رودمی چون نشود، منقطع نفت از کلیبه ایران که

 امسال بهمن 22 هوای و حال

 هر از پویاتر و ترزنده و بیشتر طراوت انقالب. دارد سال هر از ترمتفاوت هوایی و حال بهمن 22 اهللیوم امسالفارس: 

 استکبار و جهانی اشرار برابر در را نظام اقتدار و اسالم عظمت ایران، عزت زمان؛ هر از بیش مردم. دارد مردم نگاه در سال

 ماندگاری و پیدایی رمز عنوان به گذشته هایسال از بیش( ره)امام هایآرمان و انقالب به پایبندی حس .کنندمی حس

 و فقیه والیت محور حول کلمه وحدت و وحدت کلمه به ایمان .رسدمی استشمام به اسالمی جمهوری مقدس نظام

 دستاوردهای پاسداشت در ملت .دید سر چشم با توانمی را انقالب ساله14 حرکت بر حاکم معنوی هوشمند رهبری

 نگذاشتند، کم چیزی سال هر انقالبی نیروهای ایثار و هافداکاری ها،گذشتگیجان از شهیدان، یاد تعظیم و تکریم انقالب،

 دیده امیدوارتر سال هر از ملت و ترمأیوس سال هر از دشمن امسال .شدند ظاهر وادی این در مضاعف طور به امسال اما

 و المهندس ابومهدی و سلیمانی قاسمحاج که است توفانی امسال بهمن 22 هوای و حال فرد به منحصر ویژگی. شودمی

 منطقه و کشور سرتاسر. اندآورده پدید آسیا غرب و ایران در جنایتکار آمریکایبرابر در نابرابر مصاف در باوفایش یاران

 تقدیس و تکریم را هاآن ابرقهرمان، یک حد تا مسلمان هایملت و ایران ملت که است شهدایی خون عطر به معطر

 و مکتب یک صاحب بلکه نیست نظامی یک فقط سلیمانی شهید سردار بگویند تا آمد خواهند هاخیابان به مردم .اندکرده

 در خدمتگزار و پاکباز انسان یک نمود و نماد او. است رهبری و امام اسالم، مکتب شدهتربیت او. است زنده گفتمان

 او. است حقیقت شیفته هایانسان جان و فطرت با ارتباط او جاودانه حیات و پیروزی رمز. است رهبری و( ره)امام مکتب

 نگری،جهان به تا آیندمی مردم. اندکرده طی یکشبه را صدساله ره هستی حقیقت به رسیدن برای که است هاییانسان نماد

 .کنیم فدا را جانمان حاضریم جهان از فهم این برای هم ما بگویند؛ و بزنند تأیید مهر او آگاهیمرگ و فهمیجهان

 ایحماسه خلق برای دارد، بدن در رمقی کس هر. هست نیز هاآن شهادت تکریم روز چهلمین درست امسال بهمن 22

 را آنان مقدس هایآرمان و اسالمی بانقال گرانقدر شهدای تکریم حق تا آمد خواهد هاخیابان به حتما نظیربی و باشکوه

 آمریکا با سخت نبرد و نرم نبرد مصاف در ایرانیان ملی و اسالمی اقتدار نمایش امسال بهمن 22 اهللیوم راهپیمایی .کنند ادا

 شهدای باشکوه تشییع از پس ویژهبه مردم را حقیقت این .است جهان هایملت به الیزال قدرت این کشیدن رخ به و

 بهمن 22 اهللیوم راهپیمایی .کنندمی و کرده درک خوب معظم، رهبری امامت به باشکوه جمعه نماز برگزاری و متمقاو

 .است معاصر تاریخ بندانقداره برای جدی تهدید یک و نظام دشمنان با حسابتسویه برای فرصت یک امسال
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 آمد مسیح که روزی

 2 . نمودمی فرساجان آمریکا برای بود دلنشین ایران مردم برای که قدرهمان( ره)خمینی نهضت :کیهان

 سنای مجلس هایکمیسیون از یکی استماع جلسه در بروکینگز موسسه پژوهشگر ملونی سوزان 68 اسفند

. است ساالرانهمردم و خداساالرانه نهادهای و هاآرمان از تلفیقی ایران: »گفت سناتورها به خطاب آمریکا

 آراء بخشمشروعیت نیروی است؛ بخشفیصله و الهی قدرت دارای که مذهبی لیعا رهبر کنار در شما

 هایقسمت از بسیاری در که چیزی کرده؛ برگزار انتخابات 26 سال، 22 در ایران. دارید نیز را مردم

 کوچک، اشاره یک با که ایوابسته ایران.« است سابقهبی اسالم جهان حتی یا[ آسیا غرب]خاورمیانه

 پس دادمی قرار ویتنام و ظفار در آمریکا و انگلستان ارتش اختیار در را اشانرژی منابع و نظامی تامکانا

 غرب حساس منطقه معادالت در کنندهتعیین و مستقل کشوری به انقالب، از سال 03 از بیش گذشت از

 در جدید راهبرد» عنوان با یادداشتی در آمریکا خارجه وزارت وقت سیاسی معاون. بود شده تبدیل آسیا

 ایران: »نوشت.« است قدرتمندی دشمن ایران» اینکه بر تأکید ضمن کلینتون هیالری به خطاب «ایران قبال

 منطقه در ایران نفوذ با همزیستی باید ما اساسی هدف. شودمی محسوب منطقه مهم بازیگر یک

 جمهوریریاست نامزدهای انتخاباتی هایمناظره بتثا موضوع به متوالی هایدوره برای دیگر حاال «ایران مسئله».«باشد

 قرار آمریکا دولت خارجه وزارت هایاولویت ترینمهم میان در و است شده تبدیل خارجی سیاست حوزه در آمریکا

 دیپلمات برنز ویلیام. گیردمی کشور این سازانتصمیم و دولتمردان از را ایسابقهبی انرژی و وقت که ایمسئله. دارد

 رویکردمان درباره جلسه چندین اوباما 2340 فوریه: »نویسدمی کشور این خارجه وزیر وقت مقامقائم و آمریکایی باسابقه

 آن حول که ندیدم را موضوعی هیچ بودم کار به مشغول آمریکا دولت در که سالی سی طول در. کرد برگزار ایران قبال در

 پشتی هایصندلی و بود کابینه مقامات از پر معموال سفید کاخ عملیات اتاق. باشد شده بررسی و بحث و تالش حد این تا

 وزیر سابق سیاسی معاون)شرمن وندی مانند ستیزیایران شخصیت برای حتی انقالبی ایران.« شدمی خالی ندرت به نیز

 و حکومت به نسبت را احساسش نتوانست کردمی فریبکاری به متهم را ایرانیان که او. است جذاب هم( آمریکا خارجه

 حکومت[ آسیا غرب]خاورمیانه جوامع ترینثبات با از یکی بر منتخب دولت و انقالب رهبر: »کند کتمان ایران جامعه

 .«دارد باسوادی و بزرگ متوسط طبقه و است برانگیزرشک ثباتش که کنندمی

( ره)خمینی اهللروح سید دیروز که دارد قرار مسیری همیان در امروز عزتمند ایرانِ اما باقیست راه قله فتح تا هنوز اگرچه

 جانبی کالبد در روحی اشالهی نفَس با( ره)امام. نیست شدهشناخته جهان جای هیچ در او نامبی انقالب این داد؛ نشانمان

 حیات نآ از هاستسال جهان خواهانآزادی حتی و منطقه در مقاومت جبهه که کشور مردم تنها نه که دمید ایران

 در جمعیت ازدحام متوجه مدرسه از بازگشت هنگام لویی نامبه نوجوانی لوشاتو،نوفل روستای در 4296 پاییز. گیرندمی

 حلقه در که دید را مردی سیمای و کشید جلو جمعیت میان از را خودش کنجکاوی با شد؛ همسایگان از یکی خانه مقابل

 به مسیح: »گفت مادرش به رسید خانه به وقتی. بودند شده گوش و چشم سخنانش شنیدن برای همه و نشسته یارانش

 .«است آمده ما دهکده
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 نظام دشمنان بر ملت دیگر کوبنده ضربه

 و بهمن 22 راهپیمایی ماه، بهمن 48 چهارشنبه روز صبح اسالمی انقالب معظم رهبر ایخامنه اهللآیت حضرت :جوان

 حضور با ایران ملت شاءاهللان: »کردند تأکید و خواندند ایران ملت بزرگ مونآز دو را اسالمی شورای مجلس انتخابات

 که مردم سخت ضربه این. «کرد خواهد وارد دشمن هایسیاست بر ایکوبنده ضربه بهمن، 22 راهپیمایی در خود عظیم

 همبستگی نماد بهمن 22 هپیماییرا در مردم پرشور حضور: اول :دارد ویژه پیام چند بود خواهند آن گرنظاره جهانیان فردا

 و اسالمی انقالب پیروزی از سال 14 گذشت رغم به که است آن ماندگار هایارزش و اسالمی انقالب هایآرمان با مردم

 اعمال با انقالب پیروزی از پس هایسال در ملت دشمنان که هاییارزش دارد، هاارزش بودن زنده از نشان نسلی تحول

 محاسباتی نظام زننده برهم مردم حضور: دوم .بودند آن حذف ویا استحاله پی در روانی جنگ ترینوپیچیده ترینگسترده

 نظام وفروپاشی سیاسی ثبات زدن برهم به پیش هاسال باید دشمنان مادی هایمعیار اساس بر که ایمحاسبه است، دشمنان

 سال اولین در بلکه کردند، تجلیل را انقالب سالگرد ویکمین چهل و چهلم مردم تنها نه آنان انتظار رغم به اما انجامید،می

 دشوار چندان دوم گام برای شده طراحی هایشاخصه تحقق که دادند نشان گام این خوب شروع و انقالب دوم گام تحقق

 همراهش یموت ترامپ جز به که ایگونه به نموده شکاف ایجاد دشمن متحد جبهه در مردم، میدانی حضور: سوم .نیست

 محصولی ترامپ مسیر ادامه که است این بر نظر را اروپایی هایدولت حتی و امریکایی پردازی نظریه مراکز سفید، کاخ در

 تکاپو به را هاآن بنابراین ندارد، ایران در غربگرا تفکر انزوای و واقتصادی سیاسی هایعرصه در ایران خودکفایی جز

 هم و رابگیرند وصنعتی اقتصادی مختلف هایعرصه در ایران کفایی خود جلوی هم متفاوت راهبردی اتخاذ با تا واداشته

 ایران مردم ایستادگی و عزم و روحیه تقویت بر عالوه حضور این: چهارم .کنند خارج انزوا از را ایران در غرب دلدادگان

 که چرا شد، خواهد جهان نقاط اقصا در انقالب دوستان روحیه تقویت و دلگرمی باعث ها، تحریم و هافشار برابر در

 پی در طریق این از و اندگرفته فاصله نظام با ایران مردم که کنندمی القا اینگونه خود سنگین تبلیغات با دشمنان معموالً

 انقالب هایسرپنجه علیه دشمن روانی جنگ کننده خنثی حضور این تجلی هستند، انقالب بخشی الگو ماهیت حذف

 به دهی شکل برای دشمن هایآفرینی غائله به مردمی پاسخی بهمن، 22 پاسداشت در مردم میلیونی حضور: مپنج .است

 یا و اجرایی هایسیاست برخی معترض است ممکن چه اگر که مردمی است، ماه آبان توطئه نظیر اعتراضی اجتماعات

 مشکالت حل راه والبته برخوردار برایشان بیشتری اهمیت از اسالمی ایران واستقالل عظمت عزت، اما باشند، هاکاریکم

 پول با واقع در که است کسانی و فراری ضدانقالبیون القائات کننده خنثی مردم میدانی حضور: ششم .دانندمی داخل در را

 در ایچهره ارائه و ایران مردم علیه پراکنی لجن حال در عربی مرتجع حکام وبرخی غربی هایکشور ایرسانه حمایت و

 از پس که بود ایگونه به هاآن تالش سازی خنثی در حضور این اهمیت. هستند اسالمی جمهوری نظام از فروپاشی حال

 ابالغ امریکایی سیاستمداران به شد ناچار امریکا خارجه وزیر پمپئو سلیمانی، شهید پاسداشت در مردمی رستاخیز تجلی

 میدانی حضور: هفتم .کنند پرهیز انقالب ضد هایگروهک عوامل با مشورت از ایران داخلی مسائل با رابطه در که کند

 تهدیدات کننده ودفع نظام درونی قدرت و مردمی پایگاه نمایانگر انتخابات، در چه و بهمن 22 راهپیمایی در چه مردم

 است سیاسی ظامن یک در اقتدار اصلی هایمؤلفه از صحنه، در وحضورشان مردم که چرا است، اسالمی نظام علیه

 مسیر از اندکی و بوده برخوردار ظرفیت این از همواره که ببالد خود به چهاردهه این در است توانسته اسالمی وانقالب

 .است منحرف نشده گرفته، شکل برآن کرده ونظام مبتنی طراحی آن برای( ره)خمینی امام که حضرت روشنی
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 !است؟ شده انتخاب تشریفاتی شده انتخاب روحانی آقای که باری 01

 تبدیل تواندمی جمله این شود؛ تشریفاتی انتخابات نکنید کاری اینکه بر مبنی گفتند ایجمله روحانی آقای وطن امروز:

 و کند کم انتخابات در را مردم مشارکت تواندمی همچنین ببرد؛ سوال زیر نوعی به را انتخابات که شود کلیدواژه یک به

 صحبت این. آمد خواهند بیرون رای هایصندوق از و اندشده انتخاب کسانی چه است معلوم قبل از که بکند را القا این

 عنوان به مجلس دوره 2 مجلس، نماینده عنوان به هاصندوق همین از دوره 5 خود روحانی آقای. دارد بسیار تاسف جای

 انتخابات اول دور در روحانی قایآ. است شده انتخاب خبرگان نماینده عنوان به بار 0 نیز و جمهوررئیس

 آقای خود. کرد کسب را آرا درصد 9/53 یعنی شد، پیروز خود رقیب بر درصد یک از کمتر اختالف با جمهوریریاست

 تاثیر تحت را عمومی افکار تا کند مطرح را سخنان این و کرده رفتار طور این باید آیا شده، انتخاب اینگونه که روحانی

 و است کشور وزارت زیرمجموعه کشور انتخابات ستاد اصال. است اجرایی مسئول و جمهوررئیس انایش !دهد؟ قرار

 چنین باید روحانی آقای چرا کندمی برگزار را انتخابات کشور وزارت وقتی. است دولت وزارتخانه این انتخابات مجری

 دلخوریم، روحانی آقای هایصحبت این از. کندمی برداریبهره هاحرف این از دشمن آورد؟ زبان به را سخنانی

 جمالتی اینکه نه برود باال انتخابات در مشارکت که بزند هاییحرف باید او. کند اصالح را هایشحرف باید جمهوررئیس

 به که هاییوعده به روحانی آقای که است این سخنان این بیان دالیل از یکی .کند کم را مشارکت انگیزه که کند مطرح را

 مشکالت برجام که داشت برجام روی سال 8 که تاکیدی درباره بویژه. نکرد عمل اقتصادی حوزه در مخصوصاً داد دممر

 همه. ماند نتیجهبی هایشوعده کند،می حل را)!( آشامیدنی آب حتی چیز؛ همه و اشتغال زیست،محیط انرژی، اقتصاد،

. نشد عملیاتی هم وعده یک حتی ماند، بالتکلیف روحانی آقای هایوعده تمام .کرد پیدا سرنوشتی چه برجام که دیدند

 نظربه. فقر افزایش یعنی کشور در جینی ضریب رفتن باال رفت؛ باال سال چند این در جینی ضریب گویممی صراحت به

 طرح به ندهآی انتخابات در کشور کردن دوقطبی نیز و دولت ناکارآمدی به پاسخگویی از فرار برای روحانی آقای رسدمی

 رو تشریفاتی انتخابات برگزاری در نظام به زنیاتهام و نگهبان شورای عملکرد دادن قرار حمله مورد و سخنان اینگونه

 .است آورده
 

 


