
      
 

 1398ماه  مرداد 5شنبه   /799شماره  /ششمسال  /در سپاه  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه
 

 برگشت ورق  /سیاسی تحلیل آموزش

 ایم؛گذرانده را متفاوتی هایدوران خودمان طوالنی تاریخ طول در هاایرانی ما

 یساله دویست طوالنىِ دوران این در اما داشتیم؛ هم ذلت داشتیم، هم عزت

 همین در. گذراندیم را ذلت تاریکِ سختِ دوران یک ما انقالب، به منتهی

 آن، از قبل و ترکمانچای بارذلت یمعاهده که است ساله دویست دورانِ

 همین در. کردند جدا ایران از را قفقاز شهر هفده افتاد؛ اتفاق گلستان یمعاهده

 دوران همین در. کردند اشغال را ما بوشهر آمدند که بود ساله دویست دورانِ

 مرکزی دولت و زد نظامی اردوی قزوین در آمد بیگانه دولت یک که بود

 .کنندمی حمله تهران به والّا...بکنید را کار فالن باید که کرد تهدید را تهران

 

 هشتاد دهه مبارک مولود

 رخيب اگرچه. شد برگزار تهران شهر محالت سطح در ها شوراياري جديد دور انتخابات گذشته، روز رسالت:

 شان کام به ايدب که طور آن انتخابات، اين در هاتهراني ميليوني نيم مشارکت نگذاشت اشکاالت، و سياسي رويکردهاي

 که کساني همه از بايد. رسيد خود پنجم دور به هشتاد، دهه مبارک مولود اين که است خوشحالي جاي اما شود، شيرين

 سال در که وستار و شهر شوراهاي. کرد تشکر اند، داشته نقش مردم به محلي امور سپردن و ساالري مردم نهاد رشد در

 در تهران پيشرفت هب نهايتا، اما شد، حواشي درگير اول دوره در اگرچه بود، يافته شکل اصالحات، دولت دوران در و ۷۷

 رو گام يک ت،پايتخ در مطلوب حکمراني تحقق مسير در واقع، در و کرد شاياني کمک عمراني و اجتماعي مختلف ادابع

 مسير در کار اگر و است مردم نفع به نهايت در شود، همراه اشکاالتي با اگر حتي امور، اداره کردن مردمي. بود جلو به

 از دقيقا و شوند يم گر جلوه بيشتر قوت، نقاط و شده برطرف نيز هاکمبود و ها کاستي دوره، به دوره گيرد، قرار درستي

 .کنيم مي استقبال تهران، هاي شوراياري پنجم دور انتخابات برگزاري از که روست همين

 نهفته هاي ظرفيت از استفاده و حداکثري ساالري مردم سمت به حرکت در جديدي رويش شاهد انقالب، از دهه هر در

 ابتکار اب ها شوراياري هشتاد، دهه بود، شهر شوراي تولد دهه تهران، شهر براي هفتاد، دهه اگر. ايم بوده پايتخت در محلي

 به دوره شورا، سرئي ويژه به و چهارم و سوم شوراي همراهي با و آمد وجود به تهران وقت شهردار قاليباف، محمدباقر

 . گرفت تري جدي بوي و رنگ دوره،

 چنديست هک محالت دل از جوشيده و مردمي نهادي است، تهران ابرشهر در ساالري مردم مظاهر از يکي شوراياري،

 شهري، مديريت ماعال طبق. است کرده ايجاد جوانان ويژه به و محالت سطح در را نشاط و شور آن، تبليغات و انتخابات

 کننده خوشحال ياربس ترديد، بدون موضوع، اين اصل. اند بوده بانوان درصد ۲۵ و جوانان دوره، اين نامزدهاي از نيمي

 شهرداري الشپرت بدنه و شهري مديريت از اگرچه. است خرسندي مايه باشند، داشته حضور بيشتر مردم، چه هر و است

 موضوع ناي به حدي تا طلب، اصالح احزاب برخي که دارد وجود هم گاليه اين جاي اما کرد، تشکر بايد تهران،

 . اند داشته اي غيرحرفه و سياسي ورودي شهري، و اجتماعي

 شوراي پيشين دوره عضو عنوان به اينجانب شخصي تجربه. يابد افزايش شوراياران اعتبارات و اختيارات بايد دوره اين در

 از استفاده و شوراياري با همکاري که ادعاست اين مؤيد تهران، شهر محله ۲۲۰ مشکالت و مسائل بررسي و تهران شهر
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 محله و گرايي مردم مدل ترين هزينه کم و ترين سريع ترين، نزديک ضعفش، و قوت نقاط تمام با آن، عظيم ظرفيت

 را نهاد اين بايد. است تهران شهر افزاري سخت و افزاري نرم توأمان پيشبرد و نشينان پايتخت مشکالت رفع در محوري

 .جست بهره ديگر شهرهاي کالن در آن، تجربه از و گرفت نيک فال به
 تراحمق و احمق

 صدام با وستپي در که گروهکي اقدام بارترينخيانت است؛ ذهابسرپل دشت در منافقين نابودي روز امروز، :نو صبح

 اين آنقدر .کند برقرار را حکومتش و برساند تهران به روز دو تا يک طي نهايتا را اشبرزيلي هايتانک خواستمي

 جالدان چگونه ينکها. گذشته اعصار به مربوط ماندمي ايافسانه شبيه بيشتر که بود فکرانهکوته و بارحماقت ريزيبرنامه

 صدام راهبرد ات گرفته سازمانيدرون هايتسويه از است؛ وگوگفت و بحث محل همچنان افتادند، ايورطه چنين به منافق

 ديگر و برانداز يانجر اين در دورانديشي و تعقل فقدان دهندهنشان بود، که هرچه باوجوداين،... . و هاآن نابودي براي

 گذشته سال در شيفروپا ايده که آلباني جنايتکار سازانهشتگ هم امروز همين. است امروز تا گذشته از آن هايپالکيهم

 را ترامپ تيح پمپئو، و بولتون مانند افرادي شدهسرکوب اميال و سعودي هايپول واسطهبه و پروراندندمي سر در را

 تنهانه خود شمنيد در دشمن درواقع،. رفتند را جاويدان فروغ تاريک مسير دوباره بودند، کرده ايواقعه چنين به مجاب

 دوخوردهايز به فقط اکنون کند، بسيج نظامي نيروي تواندمي قبل سال 3۰ اگر و زندمي هم درجا بلکه نرفته، پيش

 و تکرار همباز را اشتباهش تواندمي احمق حال،بااين. وسيع اختالفات گرفتار خود، درون در و است مشغول مجازي

 .دهند ييرتغ نتوانند را شهيد و جالد جاي که داد توسعه بايد را هوشياري اين و کند خاصوعام مضحکه را خودش

 دالالن درباره دولت آلزایمر

 بر ماليات موضوع با دولت هيئت به تقديمي اليحه در اقتصاد وزارت ها، گزارش طبق که آمده خبرها در خراسان:

 اين حتي. است کرده حذف را مسکن بخش در سرمايه عايدي بر ماليات به مربوط بخش زا، اختالل هاي فعاليت

 .کند نمي ارسال دولت به را مسکن عايدي بر ماليات اليحه که کرده اعالم وزارتخانه

 اقتصاد وزارت توسط ناکنو گذاشت، ناتمام را آن زمينه، اين در اليحه ارائه بر مبني دولت اعالم با مجلس قبل سال که طرحي

 همه از همزمان بايد ار مسکن عايدي بر ماليات اوالً که بودند معتقد قبل دوره در راه وزارت مسئوالن. شود مي گذاشته کنار

 دوره در مسکن شبخ که زماني و شود دريافت رونق شرايط در بايد ماليات ثانياً. کرد دريافت نيز مسکن موازي بازارهاي

 شرايط اين با. شد مينهز اين در اي اليحه تنظيم به مامور اقتصاد وزارت ماجرا، آن از بعد. ندارد کارايي طرح اين است، رکود

 است؟ کشيده پس موضوع اين از را خود پاي اقتصاد وزارت که داده رخ اتفاقي چه نيست معلوم اکنون

 اوالً که چرا. ودنب موجه هم کرد مطرح مجلس طرح با مخالفت در و ابتدا از اقتصاد وزارت که داليلي داشت توجه بايد

 معطل ست،ا مواجه واقعي بحران يک با مسکن بخش که شرايطي در داللي ضد ماليات اين وضع که ندارد دليلي هيچ

 واحد هزار ۷۰۰ و ميليون دو ساخت به حداقل ساالنه کشور که دهد مي نشان برآوردها.  شود گذاشته ها بخش ديگر

 که نکته اين نارک بگذاريد را موضوع اين .مسکوني واحد ميليون ۲۲ حدود يعني دارد؛ نياز آينده سال هشت تا مسکوني

. دارد رارق داللي و احتکار معرض در آساني به و است خالي کشور در مسکوني واحد ميليون دو از بيش اکنون هم

 با مسکن يعني مردم يمعيشت کاالي ترين عمده که بپذيرد تواند نمي سليمي عقل هيچ تنگنا، و عسر شرايط اين در بنابراين

 .کند پيدا داللي امکان خانوار، هزينه سبد در درصد 3۰ از بيش سهم
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 خانه بر ماليات نظير يديگر مالياتي هاي پايه اجراي و الزامات به بخش، اين در داللي با مبارزه که است درست اين البته

 در بيشتر چه ره ها ظرفيت اين ديگر سوي از و شود آزاد مسکن بازار خالي هاي ظرفيت سو يک از تا دارد نياز خالي

 ايجاد قبيل زا نيازهايي پيش تامين در دولت ساله سه از بيش تعلل حال، اين با. درآيد مسکن واقعي تقاضاي خدمت

 نمي باقي مينهز اين در را اي بهانه و عذر گونه هيچ جاي خالي، مسکوني واحدهاي شناسايي براي امالک ملي سامانه

 .است فراهم هسرماي عايدي بر ماليات اجراي هاي زيرساخت مالياتي، سازمان مسئوالن گفته به که اين ضمن.  گذارد

 دوران در مسکن يعايد بر ماليات وضع بودن کارا غير بر مبني دولت قبلي ادعاي نيست معلوم گفت بايد ديگر منظري از

 تفکيک براي ظاتمالح و ها معافيت اقسام و انواع طرح، اين در که است اين نه مگر. دارد استداللي مبناي چه رکود،

 از قبل که يامالک انتقال اولين نظير هايي معافيت) است؟ شده انجام مسکن مصرفي تقاضاهاي از سوداگري حداکثري

 سال، دو ره در بار يک حقيقي، شخص هر اصلي مسکوني واحد انتقال و نقل باشند، شده خريداري قانون اين اجراي

 اين نه مگر نيز و ...(و باشد نگذشته ساخت پروانه دريافت از سال پنج که صورتي در نوساز، هايساختمان انتقال اولين

 تصفيه و نظيمت به که ماليات اين چگونه حساب، اين با پس است؟ مسکن به مردم واقعي نياز رفع پي در دولت که است

 زد؟ خواهد دامن بخش اين رکود به کند، مي کمک مسکن و ملک بازار

 نکرد رحم هم عادل به مزدک

 و تواننمي اما شود،مي قلمداد شخصي تصميم يک اگرچه سعود آل شبکه سمت به فوتبال مجري کردن غش جوان:

 مواقع جور اين معموال. دارد را خودش خاص تبعات قطعا که تصميمي گرفت؛ ناديده را تصميم اين مفهوم و معنا نبايد

 تصميم اما ها،حرف اين از و دارد ربط خودشان به هاآدم خصوصي زندگي نکنيم، قضاوت که کشندمي بنفش جيغ ايعده

 . کرد محدود شخصي تصميم يک به صرفا تواننمي را ميرزايي مزدک

 و کشور ربارهد قطع طور به او بگذاريم کنار را بوده اشمادي پيشرفت و شهرت بسترساز که ايرسانه با او نسبت اگر

 نوايي و نان هب شهرت طريق از که هاآن مسئوليت اما شود،مي ايراني هر شامل مسئوليت اين. است مسئول ايران مردم

 او شخص به متعلق فقط که نيست چيزي ورزشي مجري يک آمده دست به اعتبار چراکه است بيشتر قاعدتا اندرسيده

 پيوند ايران مردم و اناير نام با که هويتي است؛ برخوردار جمعي هويتي از باشد داشته فردي هويتي آنکه از بيش او .باشد

 که کنندمي ثابت وا جنس از افرادي و ميرزايي مزدک اما کرد، انکار را مسئوليتي چنين تواننمي بنابراين است، خورده

 و طلبانه فيتعا تصميم در فوتبال مسابقات سابق مجري. بدانند قدر بخواهند تا شناسندنمي را مسئوليت اين اساسا

 . نکرد رحم هم اشساله ۲۰ رفيق به حتي اشسودجويانه

 از بود گرفته رارق مظلوم يک موضع در طرفدارانش ايرسانه پروپاگانداي واسطه به اواخر همين تا اگر پور فردوسي عادل

. است گرفته قرار قضاوت مورد عادي طور به عمومي افکار در سعودي رسانه به مزدک پيوستن خبر با و پيش روز چند

 از چيز همه به ات بدهد حق خود به بايد درآمد شدن کم فرض به مجري يک آيا که اندگفته خود با روز چند اين در مردم

 آن دشمني که بيندازد ايرسانه آغوش به را خود و کند پشت کرده کار آن در هاسال که ايرسانه و مردم و وطن جمله

 . است ايشده ثابت موضوع

 چند. کرد عيان هم را نود برنامه خروس دم غيرمستقيم عادل همکار پرستيپول اما دارد، ادامه هم هنوز بنفش هايجيغ

 بند پشت و زد افشاگري به دست نود نجومي هايدرآمد درباره روزنامه يک مزدک ماجراي شدن ايرسانه از پيش روز
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 اين عمومي افکار فهميده و آگاه بخش آن که است واضح. شد هارسانه از بسياري اول تيتر مزدک خبر موضوع اين

 .شودمي ماجرا اصل متوجه و چيندمي هم کنار پازل يک مانند خود ذهن در را اتفاقات

 براي حتي و بود ولمشغ خود کار به سيما گزارشگر عنوان به همچنان او. بود نکرده بيکار کار از کسي را ميرزايي مزدک

 کرده دريافت هم را قرارداد مبلغ از چهارم سه و بسته قرارداد مستند شبکه با فوتبال درباره تاريخي مستند چند ساختن

 پور فردوسي تيم ضاياع ديگر و او براي نود برنامه درآمد ظاهراً اما است، اساسبي او شدن بيکار ادعاي بنابراين بود،

 حال احتماال و قساب رفيق و همکار. کند پشت چيز همه به هاآن از يکي شود باعث شدنش قطع که بوده توجه قابل آنقدر

 عادل به سوم و بود هايشپيشرفت همه بستر که ايرسانه به بعد کشورش، به اول کرد؛ خيانت چيز چند به عادل آينده و

 .باشد داشته زيادي تأمل و عبرت جاي تواندمي انديشانظريف براي سومي اين. پور فردوسي

 !هاستایرانی کار،کار

 رفتاري رد کشور، اين عوام مجلس در اشکابينه جلسه اولين تشکيل از پس انگليس جديد وزيرنخست :امروزوطن 

 جمع در نجشنبهپ روز جانسون بوريس. کرد حمله کوربين جرمي به ترامپ دونالد خود آمريکايي همتاي با مشابه کامال

 با تعامل درمورد کوربين هايپرسش به پاسخ در کارگر حزب رهبر با رودررو مناظره نخستين در عوام، مجلس نمايندگان

 «بوجو» را او نگليسا در که لندن پيشين شهردار. کرد انتقاد او از بشدت فارس،خليج در تنش کاهش و برجام درباره ايران

 که محترمي آقاي همين. پرسدمي ايران از آقا اين»: گفت خواند، ايران به نزديک را کوربين ابتدا اينکه از پس خوانندمي

 ما دوستان طرف آنکه جايبه گذرد،مي فارسخليج در آنچه درباره آقا همين. است داده پول او به ايران ويتيپرس شبکه

 اينکه به کردن فکر حتي: گفت همچنين جانسون بوريس. «گيردمي را تهران)!( مالهاي طرف دائما بگيرد، را آمريکا در

 .است باورنکردني شود، واگذار کوربين جرمي به کشور امنيت بر نظارت

 پرخاشگرانه ارهايرفت يادآور خود، سياسي کنش نخستين در هم آن منتقدانش با مواجهه در گوييدريده و جانسون تند ادبيات

 هايشواکن. است ترامپ دوم نسخه جانسون که گزاره اين بر است تاييدي مهر و آمريکاست در ترامپ غيرمعمول و

 بوريس که است خصوصياتي جمله از ها،رسانه با مستقيم درگيري و ديپلماتيک و رسمي عرف خالف ادبيات هيستريک،

 .«. است ردهک استقبال آن از هم آمريکا جمهوررئيس حتي که مطلبي کند؛مي وصل هم به نقطه يک در را ترامپ و جانسون

 
 
 

 

 

 

 


