
 

 9018 بهمن ماه 03 شنبهچهار /888/ شماره ششمسال / سپاه در  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه

 از مکتب  شهید سلیمانی بیاموزیم  / سیاسی تحلیل آموزش
 ذهن در هاآمریکایی که است شومی نیّتهای از بسیاری یکنندهخنثی انتخابات،

 خنثی را شوم نیّتهای این انتخابات کشور؛ علیه دارند دل در هاصهیونیست دارند،

 از است اینمونه یک است؛ ایران دشمنان کید و مکر فنّبدل انتخابات، این. یکندم

 برکت هنگامبه حضورِ به خدا کردیم عرض. کردیم عرض که هنگامیبه حضور همان

 در حضور هم اینجا داد؛ برکت آن به خدا که ۶۵ بهمن ونهمبیست حضور مثل میدهد؛

 بدهیم انجام خوب اگر. بود خواهد برکت ییهما الهی توفیق به انتخابات، صندوق پای

 تأثیرِ یک کار این با باشد؛ داشته آفرینتحوّل تأثیرِ است ممکن را، کارمان

 .آیدمی وجود به کشور در آفرینیتحوّل

 انتخابات ترینرقابتی

 دهه چهار هایانتخابات ترینرقابتی و پرشورترین از یکی برگزاری حال در خود سالگی 14 در اسالمی انقالب: فارس

 مردم ایران، در. نیست مقایسه قابل جهان در دموکراسی هیچ با انتخابات هر در مردم سیاسی مشارکت سطح .است گذشته

 اسالمی جمهوری توانمی جرئت با .کنندمی انتخاب غیرمستقیم و مستقیم را خود کمرانانح و کنندمی حکومت که هستند

 نظارت با نگهبان شورای نیست، رقابتی انتخابات، گفتندمی که کسانی همان. دانست حکومت ترینساالرانهمردم را ایران

 5 ،1 از بیش و اندکرده انتخابات به عوتد را مردم روزها این است، کرده لیست ارائه از محروم را هاآن استصوابی

 و بابهانه و ریختند نظام جمهوریت و اسالمیت از صیانت رکن تریناصلی روی تهیه آتش هاآن. دارند انتخاباتی فهرست

 داده فهرست هم کنند،می شرکت انتخابات در هم اندکرده اعالم االن اما دادند، قرار خود حمالت آماج را نهاد این بهانهبی

 که این. دهدمی نشان کشور انتخاباتی فضای در را هاآن صداقت و عدالت انصاف، درجه موضوع این. دهندمی و

. اندداده فهرست کشور در سیاسی معتبر هایجریان همه !اندبرده سؤال زیر را باشند، داشته اخالقی رقابت یک خواهندمی

 بیش مجلس در نمایندگی کرسی هر ازای در که طوری به اند،کرده شرکت متنوع و متکثر مستقل، صورت به زیادی افراد

 !کوبندمی «رقابت بدون انتخابات» و «انتصابات» طبل بر مهریبی با برخی هنوز اما کنند،می رقابت نفر 03 تا 55 از

 .است مشخص هم هانظرسنجی  در جماعت این وزن و نیست رقابتی انتخابات گویندمی درصد 0 ها،نظرسنجی براساس

 آن گویندمی مردم. است گذشته هایدوره از بیش سلیمانی شهید گفتمانی فضای به توجه با دوره این در مشارکت سطح

 ما گذاشت، ایران اقتدار و ملی امنیت از صیانت برای را خود گرانبهای عمر از سال 13 انقالبی جوانمرد آن و عزیز شهید

 پای در حضور مردم، نظر از .بگذاریم دهیرأی طوالنی هایصف در را خود وقت قیقهد 13 قوی ایران حفظ برای هم

 .است اسالمی جمهوری اقتدار و خودشان امنیت به رأی دهند،می رأی کسی چه به که این از فارغ رأی هایصندوق

 آبروی مایه و عمومی جهاد یک رهبری، معظم مقام تعبیر به و اسالمی جمهوری اعتبار جهانی، نظرگاه در امروز انتخابات

 تهدیدات برابر در تا دهند تشکیل قوی مجلسی که روندمی رأی هایصندوق پای به نیت این با مردم .است کشور

 نظامی و اقتصادی سیاسی، فرهنگی، رنگارنگ هایتوطئه از را کشور و بایستند کوه مثل بتوانند سفید کاخ هایتروریست

 .ببخشند مصونیت
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 ایران دوستداران با سخنی و مجلس اتانتخاب

 انتخابات، -4 :دارد را زیر هایکارکرد رأی هایصندوق پای در حضور و انتخابات در شرکت ایرانی یک عنوان به :جوان

 نظام ساالر،مردم نظام. است مردم حاکمیت تحقق مجرای ترینمهم و سیاسی عرصه در مردم حضور مظهر ترینعالی

 انتخابات، -5. است مردم برابر در پاسخگو و مردم از برخاسته حکومتی داشتن نظام خویش، سرنوشت بر مردم حاکمیت

 نسبت نارضایتی اگر و کنند ابراز دولت یک مدیریت و حکومت شیوه درباره را خودشان نظر که مردم برای است فرصتی

 نظام وسیلهبدین. سازند جایگزین شناسند،می ترکفایت با و ترصالح که را دیگر گروهی یا کسی باشند، داشته آن به

 کردن مندقاعده انتخابات، هایکارکرد ترینمهم از -0. رودمی پیش تدریجی تکامل و بهبودی و اصالح سویبه سیاسی،

 اداره مسئولیت و سیاسی قدرت توزیع و انتقال برای ایقاعده فقدان. است دیگر گروه به گروهی از سیاسی قدرت انتقال

 تصاحب برای که هاییگروه به انتخابات، کارکرد و وجود به ایمان. آوردمی دنبال به گوناگونی سیاسی مصائب جامعه،

 کسب. است انتخابات در حضور قدرت، کسب شیوه و راه بهترین که دهدمی تضمین پردازند،می رقابت به سیاسی قدرت

 قدرت اریکه به رسیدن در شیوه آمیزترینمسالمت مردم، سوی از الزم مشروعیت بودن دارا ضمن انتخابات راه از قدرت

 فراهم مستمر طوربه را حاکم گروه از هاییبخش در دگرگونی و نخبگان چرخش برای الزم هایزمینه انتخابات، -1. است

 همیشه رایب کسهیچ. گرددمی دست به دست مداوم طوربه و است چرخش در قدرت ساالر،مردم نظام یک در. سازدمی

 مقابل در نظام مسئولیت احساس رقابتی، و آمیزمشارکت انتخابات برگزاری -5. شودنمی محروم قدرت به دستیابی از

 جامعه هایخواست مقابل در حاکمان مسئولیت احساس افزایش موجب انتخابات. دهدمی افزایش را جامعه هایخواست

 و مناظرات فضای و دهدمی افزایش را ملت اجتماعی - سیاسی هایآگاهی رقابتی، شور و فضا در انتخابات - 6.شودمی

 .آوردمی فراهم را مختلف هایحوزه در کشور وضعیت از مردم آگاهی زمینه نامزدها، تبلیغاتی هایسخنرانی

 ماعی،اجت - سیاسی مختلف هایگروه بین سیاسی رقابت گسترش و مشارکت افزایش با واقعی انتخابات سازماندهی -۷

 ظهور برای الزم هایزمینه و شرایط حتی و آوردمی وجودبه جامعه در موجود هایتشکل رقابت برای مناسب بستری

 مردم، سیاسی مشارکت و انتخابات ویژه کارکرد ترینمهم نهایت، در -8.گرددمی فراهم اجتماعی سیاسی جدید هایگروه

 و شده کشور ملی امنیت و نظام اقتدار افزایش موجب حال،عین در که است دشمنان تهدیدات و هاتوطئه سازیخنثی

 .بود خواهد سیاسی نظام هر برای المللیبین و ایمنطقه مثبت هایپیامد دارای

 :باشد داشته را زیر هایپیامد تواندمی انتخابات در مردم مشارکت کاهش

 امنظ مردمی ومقبولیت مشروعیت کاهش در دشمن روانی جنگ تشدید-4

 منتخب نمایندگان عمل قدرت کاهش-5

 اسالمی نظام علیه دشمنان هایتحریم و هافشار تشدید-0

 مجلس کارآمدی در ضعیف نمایندگان انتخاب تأثیر-1

 اجرایی هایودستگاه وزرا نفوذ اعمال زمینه ایجاد-5

 آمیز خشونت تعارضات افزایش-6

 مرزی هایاستان امنیتی ضرایب تضعیف-۷

 .منطقه سیاسی ساختار در ایران نرم رتقد تضعیف-8
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 پرطمطراق شعارهای آسیب

 بیان بااست. کاندیداها  رسیده خودش اوج به اسالمی شورای مجلس دوره یازدهمین انتخابات شور روزها این :کیهان

 مصرح اصول طبق اسالمی شورای مجلس وظایف. کنند جذب خود سمت به را دهندگانرای سالیق مختلف هایوعده

 وظایف این اگر البته نمایند عمل توانندمی اختیارات همین چارچوب در نمایندگان و است نظارت و تقنین اساسی، قانون

 پایبند وظایف این به عمل و شعار در هم آنها و شود تشریح و تبیین جدیدالورودها خصوصا ملت وکالی برای درستی به

 دهند قرار شده تبیین برایش اسالمی جمهوری در که جایگاهی همان و امور راس در را مجلس توانندمی قطعا باشند

 :که است این شده بیان مجلس نظارتی و تقنینی وظیفه فراموشی سایه در عمدتا که عمرانی و اجرایی شعارهای این آسیب

 انتخابیه حوزه به صرفا هایشانوعده تحقق برای مجبورند شوندمی ملت کل نماینده و آورده رای کاندیداها این وقتی -4

 به توانندمی تنها نه باشند داشته ملی نگاه اگر که حالی در کنند، پرهیز کشور امور سایر به توجه از و بیندیشند خویش

 یا و قانونگذاری تصمیمات از نیز ایران ملت کل بلکه دهند پاسخ خود انتخابیه حوزه موکالن مطالبات از اعظمی بخش

 هایبرنامه مطالعه برای کافی دانش و وقت نمایندگان، برخی چون که است این دیگر آسیب -5. دشون مندبهره او نظارتی

 دولت که زمانی ندارند، کلی هایسیاست یا و ساله53اندازچشم ساله،پنج برنامه نظیر باالدستی اسناد و کشور کلی

 کنارش از سرسری و کنندنمی بررسی دقت به را برنامه این آورد،می مجلس به را کشور سالهپنج توسعه هایبرنامه

 برخی در حتی و نیابند دست خود غایی اهداف به سالهپنج هایبرنامه اغلب شده سبب کنون تا مسئله همین که گذرندمی

 در. است شدهنقض مجلسیان دوسوم رای با ساالنه بودجه قوانین نتیجه، در و کنند حرکت اولیه هدف برخالف موارد

 یا اصالح به نیازی اوال بساچه بپردازند سالهپنج هایبرنامه دقیق بررسی به مناسب وقت صرف با نمایندگان اگر که حالی

 البته. شد خواهد حل پولی انضباطیبی همچون فعلی اقتصادی مشکالت از بسیاری ثانیا و بود نخواهد آنها سریع نقض

 آسیب -0. است صادق نیز تجارت قانون نظیر مادر قوانین برخی بررسی در مهم لوایح سرسری بررسی اشکال همین

 دستگاه و وزارتخانه فالن وامدار نمایندگی، زمان در نامزدها از دست این که است آن کاندیداها غیرمعقول هایوعده دیگر

 همچون شانارتینظ ابزارهای تا شودمی سبب و داشته آنها نظارتی وظیفه بر مستقیمی تاثیر امر همین و شوندمی اجرایی

 تقلیل الدولهوکیل حد در را ملت نماینده و نماید عمل برعکس اساسا یا شده کند کارگیریبه زمان در استیضاح یا سؤال

 هم باز وی ضعیف کارنامه رغمعلی که بینیممی زنگنه آقای با فعلی نمایندگان تعامل نوع و نفت وزارت مورد در. دهد

 عملکرد بارخسارت نتایج از نمونه یک فقط که است حالی در این. هستند ایشان سختسر حامی نمایندگان از بخشی

 کارت و بنزین بندیسهمیه با صریح مخالفت ضمن پیش سال چهار او .داد رخ سوخت قیمت موضوع در زنگنه آقای

 این نهایت در و کرد فراهم را سوخت قاچاق و مصرف رویهبی افزایش و بنزین قیمت شدن نرخیتک موجبات سوخت

 را سوخت کارت و بنزین بندیسهمیه دوباره شد مجبور سال چهار از پس زنگنه جناب همین که رسید جایی به روند

 .است نوشته این از خارج آن شرح که کشور و مردم به خسارت کلی با ولی کند احیا

 و هم تمام که اینماینده عبارتی به .است ضعیف مجلس گیریشکل کاندیداها، برخی منطقبی شعارهای دیگر آسیب -1

 برخی از هدف، این به نیل برای بساچه است اشایقبیله یا شخصی انتفاع هدف با انتخاباتی وعده چند تحقق غمش

 مالی فسادهای دچار ثروت و قدرت باندهای با پیوند ضمن ناکرده خدای و برداشته دست انقالب آرمانی یا ارزشی اصول

 جهت به را مجلس فعلی نمایندگان از تن 83 از بیش نگهبان شورای که شنیدیم اخیر هایماه همین در ینکهکماا شود... و
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 توجهبی انتخاب، زمان در مردم که است تکرار قابل غیر صورتی در روند این است طبیعی. کرد صالحیت رد مالی مسائل

 هاشهرستان در خصوصا مسئله این بپردازند کاندیدا تماعیاج و فردی سوابق و هابرنامه بررسی به فریبنده هایوعده به

 و پرشور حضور با جمعه روز ملت آحاد است امید حال هر به. بود خواهد پذیرتحقق بزرگ شهرهای از ترساده بسیار

 تاکید دیروز انقالب معظم رهبر که طورهمان گمارند همت قوی مجلسی تشکیل به رای هایصندوق پای در آگاهانه

 مجلسی است، قوی مجلسِ قوی، ایرانِ مصادیق از یکی و است ایران شدن قوی دشمنان، شدن مأیوس راه تنها: »فرمودند

 .«ببخشد مصونیت را کشور مطلوب، مسیر به هادولت هدایت با و الزم قوانین تصویب با بتواند که

  FATFحمایت بی دلیل از 

 بین واقع بخواهیم اگر. است قضیه این از مستقل FATF موضوع اشیمب نداشته چه و باشیم داشته تحریم چه :آرمان

 کشورهایی حاضر حال در. شودمی بدتر اوضاع برویم، سیاه لیست به و شود اعالم قرمز وضعیت که صورتی در باشیم

 این دوار اگر و کنندمی همکاری ما با باریکه آب صورتبه هستند FATF اصلی عضو که ترکیه و چین و روسیه مثل

 ایران پیوستن مهلت هم اینبار چنانچه و درآمده تعلیق حالت به 5346 سال از ایران .«شویممی مشکل دچار شویم، لیست

 لیست این به شمالی کره کنار در ایران اینصورت غیر در و داشت خواهیم وقت دیگر ماه شش مدت به کنند تمدید را

 سرنوشت به نکنیم، تصویب را تی اف سی و پالرمو لوایح اگر که اند شده مدعی بارها اف تی ای اف حامیان .پیوندندمی

 دچار شمالی کره سرنوشت به کنیم، تصویب را لوایح این اگر اتفاقا که است حالی در این. شد خواهیم دچار شمالی کره

 حل و CFT و پالرمو کنوانسیون به شمالی کره پیوستن از پس که است آن از حاکی   FATFرسمی هایبیانیه.شویم می

 مالی تامین اتهام نام به را جدیدی بهانه(  FATF)مالی اقدام ویژه گروه تروریسم، مالی تامین و پولشویی مسئله کردن

 نداده را سیاه لیست از شمالی کره خروج اجازه بهانه این با و کرده آغاز( موشکی و ایهسته) جمعی کشتار هایسالح

 سازمان این سیاه لیست از عنوان هیچ به. کند تصویب نیز را FATF با مرتبط لوایح حتی یرانا اگر اساس همین ر .است

 در مالی، اقدام کارگروه که دهد می نشان شمالی کره تجربه. دهد ادامه را یکطرفه اقدامات همچنان باید و نشده خارج

 کوچکترین اینکه بدون کرد، خواهد مطرح ار موشکی بهانه بعدی گام در تی، اف سی و پالرمو به ایران پیوستن صورت

 .شود می عوض بهانه صرفا یعنی. دهد انجام ایران بانکی تبادالت درخصوص مثبتی اقدام

  


