
      
 

 1398ماه  خرداد13شنبه دو /778شماره  /ششمسال  /در سپاه  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه
 

 (8)قرآن مدار بر مبارزه  /سیاسی تحلیل آموزش

 هایروضه و قرآن نورانی جلسات همین برکت به اگرچه اسالمی انقالب

 به ۵7 بهمن در کردند،می فکر همگان آنچه از زودتر خیلی سیدالشهداء،

 و هامشغله درگیر ای،خامنه اهللآیت آن تبع به و انقالبیون و رسید پیروزی

 جلسات او، تا نشد موجب اینها یهمه اما شدند، مختلف هایمسئولیت

 که طورهمان دانستمی خوبی به که او. کند فراموش را قرآن تفسیر

 است، قرآنی ناب معارف نیازمند اسالمی، حکومت "تحقق" برای جامعه

 .دارد نیاز آن به بیشتر مراتب به نیز آن "تثبیت" برای

 تقلب محکمه

 به طلباناصالح رایب که کنم بیان را ایمقدمه دانممی الزم شوم، خاتمی دادگاه و تقلب طرح وارد اینکه از قبل جوان:

 صادق از عبارت این سازندگی روزنامه یک صفحه باالی در دیروز. باشد سودمند تواندمی سیاسی جریان یک عنوان

 ایذره که زنی نگارنده« .کنند حذف را طلباصالح دارمسئله هاینیرو اصالحات خردمندان» که بود بسته نقش خرازی

 چرا سازند؟می هزینه اصالحات جریان برای اینقدر نفر ۱۰ ،۲۰ چرا پرسممی هابار کنمنمی حس خود در جناحی تعلق

 انجری یک سیاسی؟ یا است اعتراضی جریان یک اصالحات دانیمنمی که اندکرده مخدوش چنان را جریان چهره

 بر یا ستا نظام در نظام؟ درون یا است آزادی نهضت همتراز اپوزیسیون جریان یک ورز؟سیاست یا است روشنفکری

 خروجی آب نکرد زالل به حاضر جریان این فحول چرا و را؟ خویش خودبنیاد عقل راه یا رودمی را امام راه نظام؟

 داند،می اخالقی حوزه در را آن پیاز تا سیر جهانگیری که است نجفی ماجرای با مواجهه آن نمونه نیستند؟ خویش چشمه

 را آن خالقیا گسترده پرده پشت که آنان و شد تبدیل امنیتی هاینهاد تور در آمده گرفتار مظلوم یک به چطور اما

 باید هم حاال راچ و داد؟ رأی آن به شهر شورای و کرد تأکید وی شهرداری بر اصالحات جریان چرا نپرسیدند دانند،می

 کنند؟ پرداخت هزینه

 را اسناد است الس ۱۰ گویی که شدند مواجه خاتمی دادگاه با طوری( اقلیت همان) طلبان اصالح تقلب مدعای درباره اما

 القای که اندآورده دادگاه ایرسانه نشر عدم پشت را خود ادعای همه اکنون و کنندمی حیا آن نشر از و اندکرده موم و مهر

 در باستانی ینحس به را اسناد چرا نداشتید؟ را ادعایی چنین گذشته سال ۱۰ در چرا هیچ، که دادگاه. کنند حقانیت

 نکند؟ منتشر خاتمی محمدرضا سخنان تأیید در پیش ماه چند را آبکی گزارش آن تا ندادید سیبیبی

 بود نجفی جنایت از بدتر طلباناصالح نایتج

 بوته در عمومی افکار نزد سیاسی جریان یک اهداف و شعار که آیدمی بوجود شرایطی حوادث از برخی در کیهان:

 جریان نای اصلی اعضای از یکی. شد بزرگ شوکی دچار گذشته هفته در طلباصالح اردوگاه. گیردمی قرار آزمایش

 .زدند مختلف هایسناریوسازی به دست وی تطهیر برای بالفاصله طلباناصالح و شد قتل مرتکب سیاسی

 موضوع این البته. است کوتاه دنیا از دستش دیگر که مقتولی .بود مقتول به خیانت وصله چسباندن سناریوها این جمله از

 را خونش ریختن و دادند مقتول بودن مهدورالدم به حکم طلباناصالح از برخی ترپیش اما. شد تکذیب پلیس توسط
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 حاال دادمی بروز خود از دوستانهانسان هایژست و کردمی مخالفت اعدام مجازات با همواره که جریانی. دانستند حالل

 تطهیر برای طلباناصالح هایسناریوسازی دیگر سوی از !دهدمی افراد بودن مهدورالدم به حکم که رسیده جایی به کارش

 مدعی همیشه که اصالحات جریان .نامیدند( جنسی جاسوس) «پرستو» را وی مقتول همسر که رسید جایی به نجفی

 به دست خود بلکه کرد اختیار سکوت قتل یک حد در آنهم زنان علیه خشونت برابر در تنها نه هستند زنان از حمایت

 .زدند نجفی مقتول همسر علیه مضاعف هایپراکنیتهمت با زنان به نسبت یافته سازمان و گسترده خشونت

 تأمل قابل یاربس نیز هستند جریان این تابلوداران جزو عرصه این در که سیاستمدارانی بخصوص طلباصالح زنان سکوت

 اصلی نانز از یکی گویی که کرده سکوت آنچنان اینجا در. است زن سیاسیون همین از یکی «ابتکار معصومه». است

 یشترب را سکوت این نیز جمهوررئیس «خانواده و زنان معاون» سمت در ابتکار حضور .نیست اصالحات اردوگاه

 .است کرده برانگیزتأمل

 جایگاه تقلیل و هاورزشگاه در زنان حضور خصوصاً مختلف موارد در که است کسانی جمله از هم موالوردی شهیندخت

 معرکه وارد وردیموال نیز زنان به مرموز اسیدپاشی ماجرای در. است کرده فراوانی تالش فوتبال تماشاچی یک به آنان

 . سکوت از بدتر است؛ کرده سکوت هم جمهوررئیس خانواده و زنان سابق معاون حاال اما .شد

 طیبه» هاشمی فائزه ،«حسینی فاطمه» ،«سلحشوری پروانه» جمله از مجلس طلباصالح زنان توانمی لیست این به

 که است هایییسلبریت جمله از «افشار مهناز». رسدمی نیز هاسلبریتی به سکوت دایره این .افزود را... و «سیاوشی

 کرده معرفی خود هایجنس هم دوآتیشه حامی یک عنوان به را خود که وی. است کرده ایجاد اخیراً زیادی هایحاشیه

 هتران» جمله از دیگر یتیسلبر زنان لیست این به. شد سیاسی بازی وارد نباید که کندمی بیان تنها موضوع این برابر در حاال

 .افزود باید نیز را... و «علیدوستی

 شد ناامید آمریکا

 شرط پیش عمالً داشته، زیادی های واکنش که جدید گیری موضع یک در آمریکا خارجه وزیر که حالی در خراسان:

 اقتصادی هایروزنامه پرنفوذترین و ترینمهم ترین،قدیمی از یکی گرفته، پس را ایران با مذاکره برای اش قبلی های

 مقامات امید شدن کمرنگ از و کرده اشاره ایران مردم مقاومت به تهران، وضعیت از میدانی گزارشی در جهان در سیاسی

 مدعی سو یک از آشکار گویی تناقض یک پمپئودر دیروز. است گفته سخن فشار راهبرد رسیدن نتیجه به برای آمریکایی

 همچنان ایران بر فشار کارزار که کرد تأکید دیگر سویی از و است ایران با «شرط پیش بدون» مذاکره آماده آمریکا شد

 طرف عمل ایران، مالک که این به اشاره با کشورمان خارجه وزارت سخنگوی گذشته شب حال همین در. یابد می ادامه

 تداوم دهنده نشان ایران بر حداکثری فشار کارزار تداوم بر مبنی پمپئو آقای تاکید»: گفت کلمات، با بازی نه و است مقابل

 خود سوئیسی همتای با خبری نشست در دیروز پمپئو چه آن. «شود اصالح است الزم که است قبلی نادرست رویکرد

 برای آمریکا آمادگی. است تاکتیک یک عنوان به مذاکره کردن مطرح و فشار به توجه نمای نخ راهبرد همان کرده تأکید

 مطرح گو و گفت برای را شرط پیش ۱۲ گذشته سال در آمریکا خارجه وزیر که است حالی در شرط پیش بدون مذاکره

 هایتالش ادامه بر جمله از. کرد تکرار هم دیروزش خبری نشست در را شرط پیش همان حال عین در وی! بود کرده

 با شده، خارج برجام از کشورش که آمریکا خارجه وزیر .کرد تأکید خواند، می «ایران رفتار تغییر» چه آن درباره آمریکا
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 سازیذخیره سنگین، آب مانند موضوعاتی و برجام مفاد به ایران پایبندی دقت به آمریکا: کرد تأکید خاصی وقاحت

 .کند می رصد را شده، نصب سانتریفیوژ و اورانیوم

 مذاکره ربارهد پمپئو اظهارنظر به شرمن وندی حال همین در: قبلی شرط ۱۲ از پمپئو ظاهری نشینی عقب به ها واکنش

 االن نیامد،در آب از خوب ترامپ برای شمالی کره با یادگاری عکس»: نوشت و داد نشان واکنش ایران با شرط بدون

 به اشاره با رشیگزا در گیری موضع این با همزمان هم تایمز فایننشال« !است شده ایران با یادگاری عکس نوبت ظاهرا

: نوشت ایران هب فشار برای آمریکایی مقامات امید شدن کمرنگ و گذشته سال با مقایسه در ایران اقتصاد بیشتر ثبات

 مقابل در ار خودشان پذیری آسیب کنند می تالش و اند آمده کنار موجود وضعیت با کشور این شهروندان از بسیاری

 کشور در سابقه بی تورم و هاقیمت شدید افزایش مقابل در باالیی مقاومت تاکنون هاآن. دهند کاهش اقتصادی هایتالطم

 کند،می خطاب تروریست ملت یک را ایران ترامپ که زمانی: است کرده گیری نتیجه انتها در گزارش این. اند داده نشان

  کنند؟ تصور خود منجی عنوان به را او توانندمی چگونه ایران مردم

 رهبری و امام یگانگی راز

 خدا جز و بود یکی فعلش و قول بود، صدّیق که امامی شود؛ می زنده بیشتر عزیز و راحل امام یاد خرداد، نیمه رسالت:

 و راه به ؤمنم هدف، به مؤمن رب، به مؤمن. شد تعبیر نور انفجار انقالبش و بود مصلح و صالح که رهبری. دید نمی

 ضمیری و شاد حیرو و مطمئن قلبی و آرام دلی با» کند؛ وداع اینگونه شد باعث کامل ایمان این و بود مردم به مؤمن

 بعد سال سی این در اما«.کنممی سفر ابدی جایگاه سوی به و مرخص، برادران و خواهران خدمت از خدا فضل به امیدوار

 گویند می. داشت هنگ را آن تر افراشته که نگذاشت زمین را آن تنها نه که گرفت قرار علمداری دست به پرچم امام، از

 فقط نشیعیا که چرا است، امام پای جای هم آن شود؛ نمی دیده بیشتر پا رد یک بردارند گام شیعیانش همراه به امام اگر

 خامنه اهلل آیت حضرت رهبری و زعامت سال سی در است؛ اینگونه هم ما آقای و امام رابطه حال. گذارند می او پای جا

 دیده امام مرام و شیم مبانی، با مخالفت جایی نشد هرگز. شود فراموش امام راه و خط آن، از مهمتر و امام یاد نشد ای،

 و برسد نداشتند هم ار امام دیدار توفیق که امروز جوانان دست به عظیم میراث این تا شد مقابله امام تحریف خط با. شود

  بود؛ استاد مثل شاگرد. شوند اهلل روح حضرت عاشق ندیده

 هزار ۱۳ مرز به ردال ریزش

 به ۱۵:۳۰ ساعت تا را قیمت افت تومان هزار ۳۵ نیز آزادی بهار تمام سکه دالر، قیمتی افت با همسو :اقتصاد دنیای

 رفته شده یاد مرز زیر به حتی نیز روز ساعات از برخی در سکه .رسید تومان هزار ۶۰۰ و میلیون ۴ بهای به و رساند ثبت

 افت انتظار که دادند نشان بهاگران فلز این گرانمعامله ولی کرد، نوسان تومان هزار ۵۹۰ و میلیون ۴ محدوده در و بود

 ارزش از درصد ۱ /۵ به نزدیک دالر بعدازظهر ۱۵:۳۰ ساعت تا ارز بازار در که بود حالی در این. ندارند را قیمت بیشتر

 است ممکن فعاالن، گفته به. بود شده محدود درصد۷/۰ به تنها سکه افت و بود داده دست از روز یک طی را خود

 در این. باشند کرده احتیاط سکه فروش مورد در داشتند، جهانی اونس مورد در که افزایشی انتظارات دلیل به گرانمعامله

 که اتفاقی. بود نخواهد دارادامه دالر قیمت افت که کردندمی تصور بازانسکه داشتند، باور دیگری عده که است حالی

 سرعت شد موجب که عاملی. بود روز انتهایی ساعت نیم در دالر یکباره افت بود، غیرمنتظره سکه گرانمعامله برای



    13/3/98شنبه دو/778شماره 

4 

 

 ۴ عدد روی و بدهد دست از را خود ارزش از تومان هزار ۷۰سکه ساعت نیم طی و کند پیدا افزایش بسیار سکه کاهش

 که صورتی در کردندمی عنوان گرانمعامله کاهشی، چنین ثبت از پیش آنکه جالب .بگیرد قرار تومان هزار ۵۳۰ و میلیون

 سرعت با اونس، ثبات فرض با زیاد احتمال به سکه قیمت نشود، حمایت تومانی ۳۰۰ و هزار ۱۳ سطح در دالر قیمت

 روز انتهایی ساعت نیم در که حالی در. پیوست وقوع به نیز عمل در که تصوری. گرفت خواهد قرار کاهشی مسیر در بیشتری

 .داد دست از را خود ارزش از درصد ۱ /۵ زمانی بازه همان در آزادی بهار تمام سکه بود، کرده افت درصد۰ /۹ حدود دالر

 خارجه امور وزیر راتاظها بخشید، شدت روز اواخر در را دالر قیمتی افت آنچه میان این در: ارز بازار به سیاسی سیگنال

 میان در جهت نآ از اظهارات این. است ایران با وگوگفت به حاضر شرط، پیش بدون آمریکا کرد عنوان که بود آمریکا

. دارد ایران با مذاکره برای شرطپیش ۱۲ آمریکا که بود کرده عنوان بارها مسوول مقام این ترپیش که شد برجسته گرانمعامله

. گرفتند جدی بیشتر را آن گرانمعامله شد، مطرح ایران به ژاپن وزیرنخست سفر از پیش اظهارات این که آنجا از این کنار در

 تومانی ۳۰۰ و زاره ۱۳ سطح زیر دالر قیمت اگر هستند، مواجه مهم سوال یک با گرانمعامله حاضر حال در فعاالن، گفته به

  بود؟ خواهد نیتوما ۷۰۰ و هزار ۱۲ محدوده دالر بعدی کف و رفت خواهد تومانی هزار ۱۳ کانال زیر به آیا شود، تثبیت

 جهان جدید شکل

 در و کرده ایمالحظهقابل پیشرفت امنیتی و اقتصادی هایزمینه در شرق است؛ کرده پیدا جدیدی ریخت جهان :نو صبح

 اقتصادی زمینه در چین فراوان قدرت .دارند قرار مناسبی شرایط در ترکیه و روسیه چین، مانند کشورهایی اقتصادی حوزه

 مانند رهاییکشو هم نظامی و امنیتی بخش در. است کرده فراهم را واشنگتن و پکن میان تجاری بزرگ جنگ یک زمینه

 برای و شده متحده ایاالت برای جهان سطح در جدی رقیبی به تبدیل روسیه .نیستند گذشته با مقایسهقابل روسیه و ایران

 قدرت به ایران نمیا این در. است کرده مواجه چالش با را آمریکا دولت ونزوئال، و سوریه مانند کشورهایی در نمونه

 بر عالوه ایران. داشت ایویژه توجه کشورمان نقش به باید شرق ریخت تغییر در کهطوریبه شده تبدیل باابهتی و بزرگ

 تغییر مهم نکته. ددار قرار همیشه از جلوتر نظامی هایحوزه و دانش مانند هاییحوزه در انقالب، مسیر در استوارماندن

. است افول به رو شدتبه سیاسی احزاب بخش در اروپا. است افول به رو غرب مقابل، در. است شرق شدنقوی جهان،

 ناسیونالیسم رشد دیگر، مشکل. دارد وجود اروپا چشم مقابل فراوانی هایچالش فرهنگی و هویتی بخش در حال عین در

 شکل دجدی جهان. است شرق مقابل در غرب هایبحران از بخشی هااین. است شدنجهانی علیه اروپا و آمریکا در

 .ضعیف غرب مقابل در قوی شرق است؛ کرده پیدا جدیدی

 


