
    
 

 9090ماه  مرداد 08 شنبهچهار /089/ شماره ششمسال / در سپاه  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه
 

 داشتن اسالم زنده نگه ؛ن غدیرداشت زنده نگه  /سیاسی تحلیل موزشآ

ی والیت و زنده نگهداشتن غدیر، به یک معنا زنده  ی امامت و مسئله مسئله

ی شیعه و معتقدین به والیت  نگهداشتن اسالم است. مسئله فقط مسئله

 السالم( نیست. اگر ما مردم شیعه و مدعی پیروی از امیرالمؤمنین )علیه

امیرالمؤمنین حقیقت غدیر را درست تبیین کنیم، هم خودمان درک کنیم، 

آفرین  ی غدیر میتواند وحدت هم به دیگران معرفی کنیم، خود مسئله

 .باشد

 

 رهنگامیموضع بجا اما د

 یا توافق هسته دیگفت: ما نبا «وزین یس یب ان»در مصاحبه با شبکه  یمل تیامن یعال یشورا ریدب «یشمخان یعل» کیهان:

احساس  رانیاز مردم در ا یافزود: برخ یشمخان .میکرد ی)باراک( اوباما )برجام( را امضاء م یجمهور استیدوران ر

 نیاز ا یکی زیشما ن ایآ»سؤال که  نیدر پاسخ به ا یو اشتباه بود.  یالدیم ۵۱۰۲سال  یا هسته توافق یکه امضا کردند یم

 .رانیمردم هستم؛ مردم ا یها دگاهیگفت: بله؛ من تابع د ،«دیافراد هست

د تا کشور هشدار دا نیخواند و به ا« ها در منطقه تنش یمتجاوز و منشأ اصل»را  کایآمر ،یمل تیامن یعال یشورا ریدب

را به زانو  رانی( اکا،یآمر یجمهور سیدولت ترامپ )رئ یدر ادامه افزود: کارزار فشار حداکثر یشمخان «.عاقالنه عمل کند»

 ست؛یمذاکره ن ها، میکرد: هدف تحر حیتصر یو برگرداند. یا مذاکره هسته زیتهران را به م تواند ینم زیدرنخواهد آورد و ن

هرگز به دنبال مذاکره نخواهد  رانیا رد،یبگ شیرا در پ کردیرو نیا کایکه آمر یاست. مادام میبلکه وادار کردن ما به تسل

 بود.

که مردم ما چقدر بانشاط  دید دی. خواهدیتهران قدم بزن یها آن ابیاظهار داشت: در خ یمل تیامن یعال یشورا ریدب

 نیا رایز ست؛ین یا  هسته  به دنبال سالح رانیت. ااس دهینرس خواست،  یبه آنچه که م کایشد آمر دیهستند و متوجه خواه

 جادیرا ا یتیامن ،یستیونیصه میدارند، مانند رژ اریکه آن را در اخت یهائ طرف یها در اسالم حرام است و هرگز برا  سالح

 نکرده است.

واهند گرفت. قرار خ یوحشتناک تیآن در وضع یا  و متحدان منطقه کایهشدار داد: در صورت وقوع جنگ، آمر یو

 خواهد رفت.  نیاز ب ایدر منطقه و دن شیاز پ شیب کایکه وجهه مخدوش آمر ستین یدیترد

که  ی. در حالشد یابراز م دیبا ها نیاز ا شیبجاست که پ یبرجام، موضع یاشتباه بودن امضا درباره  یشمخان یآقا موضع

و  یپاسخ منطق یجا  اما دولت به ،را ابراز کرده بودندموضع  نیا یدلسوز یاز ابتدا و از رو نیاز منتقد یتعداد اندک

 به آنان پرداخت. یزن و انگ یانتقادات، صرفاً به فحاش نیبرخورد کارشناسانه با ا

 است نیآفر مقاومت عزت

سلطه و به ریز یها کشور میبا سازش و تسل سهیدر مقا ریاخ یها در سال کایدر برابر امر رانیمردم ا یستادگیاجوان: 

 جهیمقاومت است که نت نهیاز هز شتریب اریبس میسازش و تسل نهیاگرچه به ما آموخت که هز ،ردهیش یها ترامپ گاو ریبتع
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مردم  یبرا یگریآورده د ریاخ یها اما روند تحوالت روز د،ید توان یمنطقه م یها از کشور یاریآن را در سرنوشت بس

 هست.  زین «نیآفر عزت»بودن  تر نهیمقاومت عالوه بر کم هز که نیداشت و آن ا رانیا

 دید دیو با دستور کاخ سف سیانگل ثیخب میتوسط رژ رانیشده ا فیتوق یکشت یدر ماجرا توان یدستاورد را م نیا ابعاد

و پس از اسقاط پهپاد متجاوز  گرید بار کیرا  رانیعظمت مردم ا اعتبار و ،یقدرت مطرح جهان دو نیا ریکه عالوه بر تحق

  .داد رارق انیجهان دیدر معرض د ارتقا و ،در جهان ییکایامر

سکوت و قرار بود از  سیتوسط انگل ۰ سیگر یکشت فیپس از توق رانیاگر اکه  ستیماجرا چندان دشوار ن نیا درک

به  رانیا گرید یکشت نیکه چند میشاهد بود دیبا ۰ سیاکنون عالوه بر گر ،کند یریگیماجرا را پ کیپلماتید یمجار

و  کایکه امر یشده بود. اما زمان فیفارس توق جیدر خود خل دیشا یها و حت ها و آبراه تنگه گریدر د یواه یها بهانه

 فیبعد از توق ژهیمضاعف به دشمن و به و نهیهز لیتحم یبرا یو آمادگ یستادگیرا در مقاومت و ا رانیمتحدانش اراده ا

 زیمحاسبات خود را ن و یجار یها هیاز رو یاریکه ناچار شدند بسنه تنها عقب نشستند بل دند،ید یسیمتخلف انگل یکشت

 .دهند رییتغ

دشمن در منطقه، به  شیآرا و یآن در برهم خوردن نظام محاسبات ریتأث و یپلماسید ای ها که موضوع مقاومت و روز نیا

 سیموضع رئ نیوان در آخرپاسخ را بت نیتر روشن دیشده است، شا لیها تبد البته نقل محافل ورسانه و یسؤال اساس

 یتوهم است که نظام جمهور نیحال دچار ا نیدر ع و کند یاعتراف م انیرانیا« غرور»آنجا که به  افت،ی کایجمهور امر

را که با  یریمس دی: شادیگو یم رانیا هیها عل فشار جیدرباره نتا ها دیبا اذعان به ترد در به دنبال مذاکره است و دربه یاسالم

 هم کارا نباشد! دیداشته باشد و شا ییکارا میا گرفته شیپ در رانیا

 ثانهیمسئوالن و کارگزاران نظام، با اشاره به اقدامات خب داریدر د یامسال رهبر معظم انقالب اسالم ماه بهشتیارد ۵۲

فاصله گرفتن » زیو ن «شدن مسئوالن میمحاسبات و تسل رییتغ» یبرا ران،یمردم ا هیعل ها میها و تحر فشار دیدر تشد کایامر

 ایو  ها آن متقابل یشرویما و پ ینینش عقب ایوجود ندارد  شتریبا دشمن دو راه ب جههشدند که در موا ادآوری« مردم از نظام

جواب  م،یهر جا در مقابل دشمن مقاومت کرد دهد ینشان م یاسالم یکه تجربه ما در جمهور یستادگیمقاومت و ا

 .میگرفت

 ژهیراقبت وبزرگان و ضرورت م

 انیدر داخل با کمک جر یانیاست جر یسال چند :یو آمل یزدی اتیدو عالم بزرگوار آ نیاختالفات ب خراسان:

آغاز کرده است که البته  یجانیالر یا... آمل تیآ هیرا عل یها آنناجوانمرد یها بیها و تخر یضدانقالب، دروغ پرداز

کرد. اما بعد از  یم جادیموضوع ا یبرا یمناسب رهیدستگ زین انشیاو شخص  ییدستگاه قضا یعملکرد یخطاها یبرخ

 ها که احتماالً از معاونت یکی رمجموعهیز رانیاز مد یکیو بازداشت  هییقوه قضا استیو کنار رفتن از ر شانیدوره ا انیپا

که جزو دو دسته  ییاه انیاز افراد و جر گرید یبرخ دیدوره جد نیشود. در ا یم یدیفاسد است، ماجرا وارد مرحله جد

به عنوان  یآمل یآقا نیو همچن ریمد نیا هیعل ینقد و افشاگر یوارد ماجرا ستند،یمنحرفان و ضدانقالب( ن یعنیقبل )

ها یبه ظاهر افشاگر نیکه ا یا کنند به گونه یرا مطرح م ییها دهیاخبار و شن ،یشوند و در جلسات محفل یقوه م سیرئ

 )که احتماالًیطبر یآقا یعنیمربوط  ریمد هیافراد عل نیا یها یشود. افشاگر یم دهیکش زین یرسم یها رسآن یبه فضا یحت

همه اتهامات گذشته مربوط به  اوالً ؛روند ماجرا گذاشت رییمهم در تغ اریدو نقش بسدرست است(  ها از آن یبخش مهم
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مهم تر از مورد  اریکه بس- اًیبود، زنده کرد و ثان ردهرسوب ک دیهمراه با ابهام و ترد یقوه را که در ذهن افکار عموم سیرئ

 شد. همان طور که عرض شد، هییسابق قوه قضا سیرئ هیعل ینجوم یهمه دروغ ها یبخشباعث اعتبار -اول است

 یاز فرد تیحما ییآن چرا نیوجود دارد که مهم تر یآمل یآقا یعملکردها یدرباره برخ یسواالت، ابهامات و انتقادات

مهاجرت به  دینامه تهد ای شانیدختر ا یمثل جاسوس ییدروغ ها دیترد یاما ب ،سادش اکنون محرز شده استف کهاست 

دروغ ها صحه نگذاشتند  نیکدام بر ا چیسا هأر دیجد انیجر نیناجوانمردانه است. ا یبیآشکار و تخر ییدروغ ها ،نجف

دوستان دغدغه مبارزه با  نیکه اگر ا یحال در د،یاعتبار بخش زیدروغ ها ن نیکردند، به تمام ا جادیا که یافشاگر یاما فضا

و  تیدستگاه قضا با قدرت و جد دیجد سیکه پرونده فرد مذکور توسط رئ یهنگام فساد داشتند )نه مطرح کردن خود(

 بانطلعدالت  یبرا یافشاگروجود دارد.  یرسانه ا تیفعال یبرا یاست، چه ضرورت یریگیدر حال پ یاغماض چیبدون ه

مصداق که فرد مذکور  نیشود، نه در ا ینم یریگیپ یقانون یمجار قیاز طر یکند که فساد یم دایضرورت پ یزمان

 است. ییبازداشت شده و در حال بازجو

 متیمربوط به خود، فرصت را غن لیهر کدام با دل یمنحرف داخل انیضدانقالب و جر د،یجد یفضا نیادامه هم در

مهاجرت به نجف و  دیمثل جعل نامه تهد ییها یبا دروغ پرداز دند،یرا شدت بخش یملآ یآقا بیشمردند و تخر

را به جامعه  یمتعدد یاستفاده و دروغ ها ،شده جادیو موج ا یطبر یاعترافات آقا اتیاز جزئ یالیخ یها یپرداز داستان

 .دندیرا شدت بخش یآمل یآقا بیتخر القا کردند و مشخصاً

 مخصوصاً ،دیبه ماجرا بخش یا ژهیمردم، اعتبار و یمعتبر برا یا نوان چهرهبه ع یزدیا...  تیارات آورود و اظه نیب نیا در

 یعیکردند و طب دییأت میمنتقل شده است، مستق شانیبه ا یاز چه منبع ستیدروغ را که معلوم ن از موارد کامالً یکه برخ

 شانیزد با واکنش ا یم یا... آمل تیبه آ یجبران رقابلیغ دیکه لطمه شا یزدیا...  تیو نادرست آ بیورود عج نیبود که ا

آن روشنگر بود، با  یاز محتوا یاریبس که یحال نیاز خودشان داشتند در ع شانیکه ا یا هیسفانه دفاعأرو شود که مت روبه

بدون خطاب  یومعم یا هیانیب کیتوانست در  یکه م یهمراه شد؛ موارد گرید یعالم نسبت به عالم کین أدون ش یاتیادب

 به جامعه ارائه شود.  یزدیا...  تیقرار دادن آ

 به برجام« 1سیگر» یها درس

 نیمنتشر شد که تا هم ینفتکش یرو رانیا یاسالم یدرآمدن پرچم جمهور اهتزاز  به ریگذشته بود که تصو روز صبح نو:

و صرف  کرد یجا م را جابه رانیاناما محموله ابا پرچم پ نیاز ا شیکه پ یبود؛ نفتکش ها یسیانگل فیدر توق شیچند روز پ

بازداشت و بدون  ندیآشده بود. حاال و بعد از اتمام فر ها یسیلانگ یدراز سوپرنفتکش باعث دست نیمحموله ا بودن  یرانیا

شده و  رها فیاز بند توق« ۰سیگر»باشد، سوپرنفتکش  رانیدر ا شده  فیتوق یِسینفتکش انگل یاز آزاد یفعالً خبر که نیا

در باطن اثبات  یول ،یاسیس ادهاتفاق س کیاتفاق ظاهراً  نیا. گذارد یم یالملل نیقدم در آبراه ب یرانیاما با پرچم ا مرتبه  نیا

پرزرق و برق و ظاهراً متمدن  یاینگاه که در دن نیاست؛ اثبات ا یاسالم یجمهور یالملل نینگاه در تعامالت ب کی

تا  یالملل نیب یپلماسینگاه که حقوق و د نیاثبات ا زند؛ یسال قبل، قدرت حرف اول را مصد  هنوز مانند چند ،یامروز

 یفقط برا حقوق هستند که کارکردشان یها در دانشکده سیتدر یبرا ییها صرفاً سرفصل ،از قدرتمند شدن شیپ

هنوز قدرت است که حرف ها در ممالک در حال توسعه است وگرنه در باطن  رشته لیقب نیا انیکردن سر دانشجو گرم

 .کند یم یآن در جنگل هم حکمران هیکه شب یا منطق و قاعده زند؛ یاول را م
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 دهند؟ یم یرأ یبه چه کسان مردم

معنا که  نیبه ا ی. استقرائیاستقرائ کباریپاسخ داد و  یاسیتوان، ق یم کباریسوال،  نیپاسخ به ا یبرا :فارس 

 استیر یها انتخابات لیو با تحل دیرس یبه فرمول ها آن کرد و از مجموع لیگذشته را تک به تک تحل یها انتخابات

 م:دیسگذشته، سرجمع به چهار موضوع ر یجمهور

آورند که فهم  یم یأر یکسان یعنی دست گذاشته اند. ها آنمسائل  یدهند که درست، بر رو یم یرأ یمردم به کسان -۰

کم  نانه،یحل مسائلشان، واقع ب یرا برا ها آندهند که پاسخ  یم یرأ یمردم به کسان -۵ از مسائل مردم دارند. یدرست

 یبرا ها آندهند که عالوه بر دو مورد قبل، توان و جربزه الزم را در  یم یرأ یمردم به کسان -۳ دانند. یم دهیو پرفا نهیهز

ارتباط برقرار کند. مردم او را بفهمند و بتواند با مردم،  -۲ کم است. ها آنهم نسبت به  یمنف تیو ذهن نندیدو مورد قبل بب

( امروز هم هر کس یریپاسخ مناسب، توان الزم، ارتباط گ ،یچهار ضلع را گذاشتم، مپتا )مساله شناس نیا اسم او مردم را.

عمده مردم،  نجانبیبرخوردار باشد. به نظر ا یژگیچهار و نیاز ا دیشود با یجمهور استیانتخابات ر روزیبخواهد پ

 بدهند! یأر گرید دیاما به کاند ورندرا بخ دایکاند کیممکن است ناهار  یدهند. حت ینم یأر یتفنن

وحدت  که نیبا ا یحت دانم و یدرست نم یی... را ادعاو یشکالت یعبا ریثأت ایها  یتیسلبر ادیز ریثأت یاساس، ادعا نیا بر

 ست؟یمسائل مردم چ نیه مهمترشود ک یسوال مطرح م نیحال ا .ستین یشرط الزم هست اما شرط کاف

توان چند مساله  یگذشته و حال، م تیوضع یابیبه آن پاسخ داد اما بر اساس ارز یتوان به راحت یاست که نم یسوال نیا

  یآزاد -۲مبارزه با فساد -۳یعدالت و رفاه اقتصاد -۵مردم به دنبال آرامشند.  آرامش:-۰ را مطرح کرد.

چهارگانه که پاسخ به مسائل مردم است، من معتقدم که اسالم ناب که همان اسالم جامع خصوص مساله دوم از مسائل  در

و  دیها را تول پاسخ نیا ،یمدار و اخالق تیاسالم ناب، با عقالن گاهیتوان از پا یرا دارد و م ازهایتوان پاسخ به همه ن ،است

به مردم عرضه  یتوسط افراد دیها با پاسخ نیا منتها است. یده قابل پاسخ گاه،یاپ نیارائه کرد و همه مسائل مردم از ا

را عرضه کنند و بتوانند با  میمفاه نیو هم هنرمندانه ا نندیرا بب یجربزه الزم و اعتماد به نفس کاف ها آنشوند که مردم در 

اسالم ناب، در  گاهیاز پا بتوانند در چارچوب مپتا، یاند و اگر کسان یو انقالب نیمتد ران،یمردم ا عمده .رندیمردم ارتباط بگ

 شان باالست. تیاحتمال موفق ابند،یعرصه حضور 

 

  


