
      
 

 1398ماه تیر  31شنبه دو /797شماره  /ششمسال  /در سپاه  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه
 

 (61)برجام درباره انقالب رهبر از سؤال ده  /سیاسی تحلیل آموزش
 ندادند؟ را جامبر اجرای توقف دستور انقالب رهبر  چرا   موجود، شرایط به توجه با: دهم سوال

 مسائل به ورود رهبری یوظیفه مسائلی، چنین در که معتقدند انقالب رهبر

 نسبت رهبری به را برجام تصویب گفتند دوستان از یکی»: نیست اجرایی

 را چیز همه دارید، هوش ماشاءاهلل دارید، چشم که شما امّا بله، خب اند؛داده

 جوری چه تصویب ببینید کنید، اهنگ نوشتم من که را اینامه آن! فهمیدمی

 البتّه. شودمی تصویب[ توافق] این صورت این در که شده ذکر شرایطی است؛

 یوظیفه نشد، اِعمال نشد، اجرا خصوصیات این و شرایط این چنانچه اگر

 . بشود اجرا نباید برجام بگوید و وسط بیاید که نیست این رهبری

 

  راهبردها جنگ وضعیت آخرین

. است روزیپی بشارت کند،می هاگزینه محدودیت و سادگی به میل تنوع، و پیچیدگی از حریف، بازی وقتی کیهان: 

 رفتار هک هنگامی. است شده سلب او از هوشمند و نرم جنگ قدرت یعنی کند، بازی «رو» شودمی مجبور دشمن وقتی

 برخی و انگلیس و آمریکا رفتار در واقعیت، این. است ترقدرتمند شما راهبرد یعنی ،کندمی استراگیجی به میل دشمن،

 . است مشاهده قابل اروپایی هایدولت

 عمال نقشه، همین ماا. بود براندازی و مهار و تحریم و محاصره بر مبتنی اخیر، دهه دو در مسیحی صهیونیسم مثلث نقشه 

 خود دست به کردندمی بینیپیش قبل سال 20 نفر چند. شد مقاومت محور و میاسال جمهوری سابقهبی ید بسط موجب

 و نیروها و ودی،سع نظامی و اقتصادی مراکز صهیونیستی، رژیم عمق به پیاپی ضربات بتوان که شود فراهم مجالی دشمن،

 ار آمریکا پهپاد یا ؟گذاشت مایشآز به واقعی میدان در را نظامی پیشرفته هایفناوری یا کرد؟ وارد آمریکا ارتش امکانات

 آمده دشمن ؟گذاشت نمایش به واقعی مفهوم به را هرمز تنگه بر حاکمیت و کرد توقیف را انگلیسی نفتکش و سرنگون

 جاسازی الیزاسیوننُرم و برجام طریق از استحاله با سرانجام و نیابتی، آشوب و جنگ سپس و مستقیم جنگ با ابتدا بود

 سند پالرمو، ،FATF، FTC و بود مختلف ابعاد در عملیات رمز اسم نُرمالیزاسیون،. کند یکسره را ارک آن، متن در شده

 اقتدار شیرشم که بکند کاری بود قرار فرآیند این. شدمی تعریف آن ذیل... و MTCR موشکی معاهده ،2030 فرهنگی

 هب رفتارشان گرفتند، ارقر انقالبی مومن نیروهای و هیال مکر دایره در چون اما. بیاید بیرون غالف از نتواند دیگر ایران

 .انجامید اسالمی جمهوری سابقهبی ید بسط

. است کرده شخوی عجله و طمع فدای را صبر بر مبتنی و بلندمدت راهبردهای که بوده این همواره غرب مهم چالش یک

 ولتد اگر گفتند، اسالمی انقالب از پس آنها. کند اریاستکب اخالق قربانی را آینده که است شیطان اردوگاه تقدیر البته این

 25 نبودیم مجبور شدیم،نمی غرب به بین خوش سیاستمدار این علیه کودتا مرتکب و کردیممی تحمل را مصدق سکوالر

 باید و شد تنظیم مدتبلند راهبردی مبنای بر که است برجام متاخر، مثال. بزنیم زانو اسالمی انقالب برابر در بعد، سال

 در طمع و گیری متیازا برای عجله و هول اما. برباید انقالبی ایران از را قدرت مانور مجال و کند اثر تا کردندمی صبر

 پروژه یک نه) روند یک عنوان به را برجام که شد رفتارهایی ارتکاب و گستاخی موجب ایرانی، مدیران برخی انفعال

 . کرد روزگار بدیلبی ضرورت را قاطعیت و انقالبیگری و رساند بستبن به( محدود
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 تولید و بانک برد - برد بازی

 اکنون هم. دکر حذف بانکی نظام از را مرکب سود بانکی، نظام برای تاریخی تصمیمی در مجلس گذشته روز خراسان:

 پرداخت در یرتاخ جریمه معوق، اقساط برای بانکی، تسهیالت بازپرداخت در مالی، موسسات و ها بانک از بسیاری در

 دیرکرد جریمه محاسبه در همگی قبلی، دیرکرد جرایم و وام سود وام، اصل که کنند می محاسبه ای گونه به را اقساط

 جریمه که الیح در و کرد می گیرنده وام بانکی بدهی مجدد تقسیط به اقدام بانک، که ترتیب این به. شوند می دخیل

 در. شد یم درصد شش شدن اضافه مبنای قبلی تاخیر جریمه و سود عمل در ست،ا سود نرخ اضافه به درصد شش تاخیر

 در تغییر و ارز نرخ جهش جمله از خاص، اقتصادی شرایط دلیل به کننده تولید ویژه به وام، کننده دریافت که شرایطی

 وام سود مبنای بر اصرف نه ،تاخیر جریمه شدن اضافه بار هر شد، می مشکل دچار وام بازپرداخت در ها بخشنامه و قوانین

 وام. شود می نجرم بانک به گیرنده وام بدهی تصاعدی افزایش به قبلی تاخیر جرایم اضافه به وام سود مبنای بر بلکه

 به. شود بدهی عمجمو محاسبه مبنای مرکب، سود که شرط این با البته شود، می وام مجدد تقسیط به مجبور نیز گیرنده

 بابت این از ینیسنگ فشار و شد می مواجه وام اصل برابر در برابری چند یا دو بدهی با گیرنده وام بعضا ترتیب این

 عمل در. کند لتبدی پول به را خود بدهکار از سنگینی تعهد چنین توانست نمی عمل در نیز بانک خود و کرد می تحمل

 .انکارگر بیکاری و تولیدی واحد فعالیت توقف اموال، مصادره از است عبارت که داشت تلخی پایان ماجرا

 210 و گیرنده موا میلیون 29 به مناسب فرصتی هم که است مهم بسیار نظر این از خورد رقم مجلس در دیروز که چه آن

 آخرین. دهد می افزایش را بانکی های بدهی شوندگی نقد هم و دهد می بانکی حساب تسویه برای اقتصادی واحد هزار

 حالی در این. تاس کرده اعالم تومان میلیارد هزار 130 حدود را بانکی معوق های بدهی کل زانمی مرکزی، بانک آمار

 از و است دهش مجدد تقسیط عمل در که دارد وجود معوق بانکی تسهیالت نیز میزان همین به شود می برآورد که است

 از بخشی حداقل که این برای است مناسبی فرصت ترتیب این به. است شده خارج موقت طور به معوقات سرفصل

 .شود گرفته کار به تولید رونق و ها بانک دهی تسهیالت چرخه در و گردد باز بانکی نظام به معوقات

 بانکی عرصه ارسکاند دهد می نشان که است مرکزی بانک کل رئیس همتی، دفاع مجلس، دیروز مصوبه امیدوارکننده نکته

 و است ولیدت و بانک برد - برد بازی فکر به داشت، نظر ها بانک سود به صرفا که قبلی رویکردهای برخالف کشور،

 .دارد مدنظر را تولید و بانکی نظام توام حیات

 ایران ایمنطقه نفوذ کاهش برای قرن معامله از استفاده به کوشنر اذعان

 هاصهیونیست و نفلسطینیا نمیا سازش هدف با است مدعی که «قرن معامله» طرح از دفاع در ترامپ داماد وطن امروز:

 ردپای اما تاس طرف 2 هر برای امنیت مفهوم به فلسطینیان و هااسرائیلی میان صلح اگرچه»: گفت است، شده طراحی

 .«کندنمی تهدید را منطقه امنیت ایران، از بیشتر چیز هیچ، بردمی بین از نیز را عرب جهان در تهران

 موجب ایران با اکشوره این مخالفت داد توضیح عربی کشورهای برخی ضدایرانی واضعم با ارتباط در آمریکایی مقام این

 این که بود مخواهی آن شاهد آینده در کنممی فکر من» و شوند نزدیک یکدیگر به اسرائیل و عربی کشورهای است شده

 .«کند کمک صلح ایهتالش جمله از دیگر هایزمینه در دیپلماتیک هایپیشرفت تقویت به نهایت در همکاری
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 منازعه پایان برای ،عربستان حمایت با و صهیونیستی رژیم و آمریکا دولت پیشنهاد به طرحی نهایی، توافق یا قرن معامله

 مساله بعدی، تمذاکرا و طرح این در. است اسرائیلی - عربی روابط سازیعادی برای ایمقدمه و فلسطین با «اسرائیل»

 برای شانکشور به فلسطینی آوارگان «بازگشت حق» و حل اشغالی فلسطین از خارج در «جایگزین وطن» با آوارگان

 و «ب» و «الف» مناطق در صرفا و غزه نوار در فلسطین دولت مذکور، طرح اساس بر همچنین .شودمی لغو همیشه

 موکول بعدی کراتمذا به آوارگان بازگشت و قدس نهایی وضعیت و تشکیل باختری کرانه «ج» منطقه از هاییبخش

 آغاز سعودی عربستان رهبری به عربی کشورهای و صهیونیستی رژیم میان «صلح» مذکرات آخر، گام در و شودمی

 .داد نخواهند ار آن شدن اجرایی اجازه که اندکرده تأکید و هستند مخالف طرح این با بشدت فلسطینی مقامات .شودمی

 ما امیدواری مبادا غیر دست به

 داشتند؛ شتهگذ با ایران امروز وضعیت میان جالبی هایمقایسه فلسطینی هیات با دیدار در انقالب رهبر نو: صبح

 قبل سال 40 کسی اینکه. اندکرده طی را نشیبی و پرفراز مسیر چه ایرانیان و اسالمی انقالب دهدمی نشان که ایمقایسه

 .شود تبدیل فلسطین سفارت به بود هاآمریکایی امید و وذنف مرکز که کشوری در اسرائیل رژیم سفارت کردنمی باور

 بر فشار اهرم تواندمی که هستند تجهیزاتی به مجهز امروز کردند،می مبارزه هاصهیونیست با سنگ با روزی که هافلسطینی

 دبع حاال بود، هایشانمقد زیر کردندمی اراده هاصهیونیست گاه هر که ایمنطقه لبنان، باالتر کمی. باشد صهیونیستی رژیم

 رسمی برنامه یک در مقاومت رهبر. است شده اسالم جهان و لبنان منافع از دفاع برای مستحکم دژی به تبدیل سال40 از

 کرده حماقت هااسرائیلی اگر چرا که دهدمی توضیح دست به نقشه و خواندمی رجز هاصهیونیست علیه رسماً تلویزیونی

 ایران در و سواین. داشت نخواهد وجود اسرائیل نام به موجودیتی دیگر بیندازند، راه اهللحزب علیه دیگری جنگ و

 جنگیدند،می خرمشهر هایدروازه پشت بعثی، دشمن از شانخاک گرفتن برای روزگاری که ایرانیانی و رزمندگان اسالمی،

 در. است رسیده تیصهیونیس رژیم مرزهای نزدیکی و سوترآن کیلومتر هزار چند به شانمنافع از دفاع خاکریز دامنه حاال

 هانگلیسیا پنجه در پنجه و کرده دفاع خودشان شرف و حیثیت از اقتدار با ایرانیان هم هرمز تنگه و فارسخلیج

 انایر از هرات جنوب، به هاآن لشکرکشی و هاانگلیسی فشار با که قاجار دوره با کنید مقایسه را وضعیت این. ازنداندمی

 قرن،نیم از بعد االح. کردند جدا ایران خاک از را بحرین انگلیس، و آمریکا سبز چراغ با که پهلوی دوره با یا شد جدا

 دردها نقطه، این به رسیدن برای ما. بیاورند دست به است شانتالش و همت سهم را آنچه تا اندکرده عزم دوباره هاایرانی

 چشم که باشد. مهستی پرافتخار تاریخ یک دمسپیده در مبارزه، هاسال پس در حاال و ایمدهش متحمل زیادی هایهزینه و

 .باشیم نداشته الهی نصرت و خودمان همت جز به امیدی

 (ره)خمینی حل راه

 دست به مبارزه و مقاومت بدون پیروزی»: فرمودند حماس سیاسی دفتر رئیس نایب با دیدار در انقالب رهبررسالت: 

 و آزادی استقالل، گنج انتظار در طبیعتا و نیست رنج نابرده داده نشان سال، ۷0 طول در هم فلسطین ملت ،«.آید نمی

 امید رهبری، فرموده به چرا است؟ شایسته و جا به انتظار، این چرا اما .است صهیونیستی غاصب رژیم بر پیروزی

 است؟ تحقق قابل و عملی کامالً امید یک خوانم، می نماز یمسجداالقص در شاءاهلل ان من: گوید می که نصراهلل سیدحسن

 را هاراه تمام اسرائیل، با مواجهه در ما: گویدمی نوشته، کتاب فلسطین مسئله با ارتباط در که فلسطینی مشهور مبارز یک
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 را راهیک فقط انتها در او اما کردیم، مسلحانه مبارزه رفتیم، سیاسی فشار سمت به کردیم، مذاکره آمدیم، کوتاه آزمودیم،

 که منشی. «خمینی حلراه»:  است گیرینتیجه همین از برگرفته هم کتابش عنوان و داندمی فلسطین پیروزی سویبه پلی

 است، سازیآگاه و تبیین محورش داند،می مؤثر فلسطین مظلوم ملت مشکل حل در را جهان هرکجای در آزاده انسان هر

 که ایگونهبه گیردمی باشکوه و علنی جنازهتشییع شهید، هر برای هراسد،نمی دشمن از ند،کمی جهانی را قدس روز

 هر شود،می ریخته زمین بر کنندگانتشییع میان از دیگری شهدای خون شهید، یک جنازهتشییع محل اوقات، در بسیاری

 حتی که زمانی تا خمینی، حلراه. دارد نگدارتف میلیونیک یعنی دارد، جوان میلیونیک اگر و است تفنگدار یک جوانش،

 سرانجام. دهدنمی نشستن میز یک سر بر و مذاکره اجازه دژخیمان با است، اشغال در مسلمین سرزمین از مترمربع یک

 دندان بن تا ارتش که روز آن شاید. است حماس و اهللحزب روزه 54 و روزه 33 هایحماسه ،(ره) کبیر خمینی حلراه

 تهران شهر سومیک از وسعتش، که کردمی حمله ایغزه نوار به آمریکایی تجهیزات ترینپیشرفته با غاصب، اسرائیل مسلح

 تنها و کند مقاومت هفته هشت فلسطین، مقاومت جنبش که کردنمی تصور نظامی و سیاسی تحلیلگر هیچ است، کمتر

 پیش، دهه چند کهاین چه باشد، انزوا و تحقیر و هیمنه شدن خرد و بسیار تلفات بماند، صهیونیستی رژیم برای که چیزی

 .نبود خمینی امام عصر عصر، آن اما کرد،می تصرف را عربی پایتخت سه روز، ۶ در اسرائیل ارتش

 بریتانیا تردید

 زاتر ریاست هب و هرمز تنگه در «ایمپرو استنا» کشتی توقیف درباره هم انگلیس دولت اضطراری نشست سومین صنعت:

 انگلیسی نفتکش توقیف به راجع کشور این مقامات متناقض موازین و متعدد هاینشست برگزاری از. شد برگزار می

 از سخن گاهی .ددار قرار بالتکلیفی وضعیت در حادثه این به واکنش نوع در کشور این دولت که رسدمی نظر به طوراین

 .دهندمی خبر تهران علیه اقتصادی هایمحدودیت اتخاذ از گاهی و گویندمی دیپلماتیک روش به موضوع حل

 گذشته شنبه بود، دارعهده را نفتکش توقیف درباره بریتانیا قبلی نشست دو ریاست که انگلیس خارجه وزیر هانت جرمی

 دیآزا خواستار و کرد متهم جویانهتالفی و غیرقانونی اقدام به کشور این کشتی توقیف دلیل به را ایران ایبیانیه صدور با

 در منیتیا هشدار سطح انگلیس، نقلوحمل وزیر تصمیم پی در که کرد عنوان همچنین او. شد آن خدمه و کشتی فوری

 با انگلیس مستعفی وزیرنخست می ترزا سخنگوی رابطه این در .است یافته ارتقا سوم مرحله به فارس خلیج منطقه

 را آن ارکنانک و شده توقف نفتکش این تا خواست ایران از هرمز تنگه رد انگلیسی نفتکش توقیف خواندن غیرقانونی
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