
      
 

 1398ماه شهریور  11 شنبهدو /814شماره  /شمشسال  /در سپاه  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه
 

 (2) است منتفی قطعا آمریکا با مذاکره  /سیاسی تحلیل آموزش

 دو این نیست، مادی قدرت حتی یا نظامی قدرت صرفا قدرت، از منظور

 نیز( اقتصادی فرهنگی، سیاسی،) قدرت هایعرصه سایر اما اندمهم اگرچه

 «گفتمانی جذابیت» مانند موضوعی همچنین. برخوردارند زیادی اهمیت از

 فرامادی یحوزه در قدرت مهم هایمؤلفه جمله از نیز «راهبردی عمق» یا

. هستند مادی قدرت از ترمهم حتی جهاتی از اتفاقا که شوندمی محسوب

 شکست به محتوم شانسرنوشت آنکه برای ندارند ایچاره کشورها پس

 .بیفزایند خود «قدرت هایمؤلفه» بر همواره نشود،

 7 جی متفرق جمع

 دیگران از ودترز ترامپ شد، برگزار کانادا میزبانی به که میالدی 2018 سال در 7 جی گروه اجالس پایان در کیهان:

 بود، نشده شکخ پایانی بیانیه پای در ترامپ امضای جوهر هنوز مصطلح، تعبیر به که حالی در و کرد ترک را کانادا

 2019 سال اجالس در و گیردمی پس را خود امضای که کرد اعالم رسماً کانادا، صداقتیبی بهانه به آمریکا جمهوررئیس

 دامنه که ودش مشخص تا داد پایان خود کار به مشترک بیانیه صدور بدون سازمان این بار، اولین برای 7 جی گروه

 وضعیت به وجهیت اندک اگر. است آشکار و عیان البته و شدید حد چه تا گروه این اعضای بین هماهنگی عدم و اختالف

 در رند،دا را جهان برای گیریتصمیم داعیه که کشورها این که شد خواهد مشخص شود، 7 جی عضو کشورهای کنونی

 آنان از را نخودشا امور در هماهنگی و گیریتصمیم توانایی و قدرت که وضعیتی. برندمی سر به نامناسبی وضعیت چه

 .کندمی سلب

 الزم شروعیتم و اعتبار فاقد عمومی افکار نزد در کشور این وزیرنخست و است مواجه برگزیت بحران با انگلستان 

 در نگامزوده انتخابات و صادر جانسون بوریس برای اعتماد عدم رأی دارد تالش مخالف حزب حاضر حال در. است

 و دارد أکیدت توافق بدون حتی قیمت هر به برگزیت موضوع بر که است ایچهره جانسون بوریس. شود برگزار بریتانیا

 شخصیت. بپردازند او با جانبههمه مخالفت به اتفاق این سنگین تبعات به اشاره با او، مخالفان که شده باعث امر همین

 .دارند نظر اتفاق آن بر همگان که است امری جانسون بوریس سخیف رفتارهای با توأم و متزلزل

 به کشورها این هاینگرش و راهبردها تفرق کنار در نیست آن به پرداختن مجال که دیگری مسائل و مسائل این

 اجالس از تربر بلکه و ترازهم نظامی حتی و سیاسی اقتصادی، هایائتالف تولد دیگر، سوی از و المللبین موضوعات

 ترامپ که نیست جهتبی. بپردازد جهانی مسائل در آفرینینقش به گذشته همانند نتواند 7 جی گروه که شده باعث 7 جی

 و جذب دونب که است آگاه ترامپ .گویدمی سخن 8 جی به 7 جی تبدیل و گروه این به روسیه مجدد پیوستن ایده از

 .ندارد وجود 7 جی گروه در راهبردی تصمیمات سازیعملیاتی و اتخاذ امکان مقابل، جناح از مؤثر عنصری کارگیریبه

 ختم نایشا همسران و کشورها این روسای برخی بازیزنکخاله تصاویر به 7 جی اجالس امسال خروجی که زمانی 

 به وجهت با البته و است شده حقیر و ضعیف حد، چه تا گروه این تصمیمات اعتبار و وزن که است مشخص شود،می

 .داشت خواهد ادامه همچنان 7جی گروه موقعیت و جایگاه تضعیف این کنونی، روند
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 شویم؟ صاحبخانه مسکن ملی اقدام طرح در چگونه

 ساخت طرح در توانندمی خانه خرید متقاضیان مسکن، ملی اقدام و یکم مسکن اندازپس صندوق طرح دو ادغام با :ایرنا

 راه وزارت کنیمس های طرح در متقاضیان دارشدن خانه نحوه .شوند صاحبخانه( ملی اقدام طرح) خانه واحدی هزار ۴00

 اضیانمتق اساس این بر .شد مشخص مسکن تولید ملی اقدام طرح به یکم انداز پس صندوق اتصال با شهرسازی و

 صندوق این در گذاریسرمایه به اقدام گذشته هایسال در که( هااولی خانه) یکم انداز پس صندوق از تسهیالت دریافت

 رهزا ۳۵0 وام اکنون .دکنن منتقل ملی اقدام طرح در گذارانسرمایه به ساخت هزینه عنوان به را خود وام توانندمی اندکرده

 هستند صندوق این در گذارانسرمایه جزو که کسانی و است تحویل آماده یکم اندازپس صندوق در گذارانسرمایه از نفر

 واحدهای اختس برای( ملی اقدام طرح در خانه ساخت گذاران سرمایه) سازندگان اختیار در را خود هایوام توانندمی

 .دهند قرار خود

 فقط و شوند انهخ صاحب ملی اقدام طرح در خواهندمی اما اندنکرده نام ثبت یکم اندازپس صندوق در تاکنون که افرادی

 روش هب مسکن فروش طرح در باید دارند، مشکل زمین پول پرداخت برای و دارند را ساخت پول پرداخت توانایی

 که است شده حیطرا مکانیزمی شود،می برده نام فاز تام طرح عنوان به آن از که طرح این در .کنند نام ثبت اقساطی

 در را ساخت ولپ ناتوانند،( عرصه) زمین هزینه پرداخت از اما دارند را( اعیانی) ساخت پول پرداخت قدرت که کسانی

 و راه وزات مسکن ریزیبرنامه و اقتصاد دفتر .شودمی آغاز طرح این در آنها مشارکت و دهندمی قرار پیمانکار اختیار

 .کند الماع  طرح این در را دولت به زمین پول پرداخت نحوه از تری دقیق جزییات زودی به است قرار شهرسازی

 که زمین سهم شهرسازی، و راه وزارت مسکن اقتصاد و گذاریسرمایه دفتر کل مدیر «فرهادیه عباس» اظهارات براساس 

 .شودمی بازگرفته خریدار سوی از ساله 10 است دولت سهم همان

 تهاان تا را است شده ردهآو قرارداد ابتدای در که ایهزینه همان بلکه دهد؛ افزایش را ساخت هزینه نیست قرار نیز پیمانکار

 .داشت نخواهد وجود ساخت هزینه افزایش و گیردمی عهده بر

 در طرح این یاجرا مقدمات: گفت روز شهرسازی و راه وزارت مسکن اقتصاد و ریزیبرنامه دفتر مدیرکل فرهادیه عباس

 صندوق در تاکنون اما دارند ای اندوخته و انداز پس اکنون که است مناسب افرادی برای طرح این است؛ سازی آماده حال

 نمی اما ارندد را مسکن ساخت هزینه پرداخت توانایی مردم از بسیاری اینکه ضمن .اندنکرده نام ثبت یکم انداز پس

 شده طراحی کاری و ساز فاز تام طرح در بنابراین .است ساخت قیمت برابر چند زمین قیمت چون شوند دارخانه توانند

 بتوانند ارندد مشکل یکجا صورت به زمین هزینه پرداخت از اما دارند را ساخت پول پرداخت قدرت که افرادی که است

 .شوند صاحبخانه

 اسرائیل آشفته خواب و... ا حزب جدید سیاست

 زرهی نفربر. ردک آغاز را انتقام وعده به عمل صهیونیستی رژیم به  کاری ضربه یک با گذشته روز... ا حزب خراسان:

 ۳ درعمق هم آن  موشک سه همزمان شلیک با... ا حزب  زره ضد یگان توسط مستقیم شکل به صهیونیستی رژیم ارتش

 .شد منهدم و گرفته قرار هدف اشغالی اراضی داخل کیلومتری
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  اسرائیلی  هپادهایپ اخیر حمله انتقام هنوز  ولی گرفت را نیروهایش از نفر دو  شهادت انتقام  حمله این در... ابحز

 اشغالی ایه سرزمین در... نصرا حسن سید سخنرانی از بعد که وحشتی و هراس معادله نوعی به و است مانده باقی

 . است باقی صهیونیست نشینان   شهرک سر بر همچنان بود شده حکمفرما

 ساحل از و ستهنش عقب  فلسطین و لبنان مرزی خطوط از  اسرائیل ارتش عمال...  نصرا گذشته هفته  سخنرانی از بعد

 شلیک بدون بود تهتوانس که... ا حزب عبارتی به بود شده تخلیه نیز مرزی خط کیلومتر ۵0 العدیسه؛ روستای تا ناقوره

 را فرایند این خود امانتق وعده به عمل آغاز با اکنون کند وادار نشینی عقب چنین به را صهیونیستی ارتش  گلوله یک حتی

 .است کرده جدیدی فاز وارد

 سرزمین اکخ سراسر در عملیات... ا حزب ریزی برنامه امروز و جنگید می بیروت جنوب آزادی برای... ا حزب روزی

 اسالمی مقاومت د،دا نشان... ا حزب کل دبیر اخیر سخنان. هاست صهیونیست با نبرد شیوه و کیفیت تعیین و اشغالی های

 سیاسی جغرافیای زا فراتر بازیگری تواند می و نیست سرزمین این خاک از دفاع برای لبنانی ساده گروه یک دیگر لبنان

. دهند می تشخیص ار آن گستردگی و کنند می تعیین آویو تل با نبرد برای ها لبنانی که جغرافیایی. باشد داشته لبنان

 چیزی هیچ جودمو های ظرفیت از استفاده و خدا به اعتقاد جز که است جوانانی تالش درحقیقت قدرت این به دستیابی

 و دفاعی ریگذا سیاست الگوی که است رسیده بندی جمع این به... ا حزب گفت؛ باید اول گام در .نبود دستشان در

 جدید یاستس واقع در. نباشد اول پذیری ضربه منتظر ها صهیونیست تحرکات قبال در و کند بازنگری را اش امنیتی

 زدن ضربه هزینه ای کند دفع وقوع از پیش را ها صهیونیست ضربه بتواند که است ای بازدارنده مکانیسم طراحی... ا حزب

 تجاوز به اطعق پاسخ برای. ..ا حزب تصمیم که  بود  شده مدعی آگاه منابع از نقل به الیوم رای روزنامه پیشتر. ببرد باال را

 حزب از بیغر های دولت و سیاسی های گروه از بسیاری و شده مواجه مختلفی کشورهای واکنش با  صهیونیستی رژیم

 وارد صهیونیستی ژیمر به جدی آسیب و دهد انجام شده ریزی برنامه پیشتر البته و محدود عملیات یک تا اند خواسته... ا

 حزب عملیاتی یمعمار که معناست آن به این و شد رد مقاومت امنیتی مقامات سوی از کامل طور به که موضوعی. نسازد

 مکان که هستند... ا حزب گیر تصمیم مقامات این و دارد وجود هم آن پذیری باور و بود خواهد گذشته از تر پیچیده... ا

 .کنند می مشخص را نبرد سطح و

 ارتش هوایی و پادیپه یگان برابر در... ا حزب بازدارندگی قدرت مسئله است، توجه قابل  ماجرا  این در که دوم موضوع

 . دارد پدافندی قدرت که داراست را توانی است مدعی... ا حزب. است صهیونیستی

 آیدبرنمی ایژله افراد از شفافیت

 جامعه، به امید تزریق و کارآمدی افزایش آن، موجب به و فساد با مبارزه های گلوگاه و کلیدی نقاط از یکی رسالت:

 صورت در دهد، می رخ تر کم تخلف که است ای شیشه اتاق یک در اصطالحا و شفاف مدیریتی نظام در. است شفافیت

 .یابد می افزایش روشن آینده به امید و کشور جاری روند از آگاهی و شود می کشف زودتر وقوع

 این از و است قضائی و اجرایی های دستگاه تمام بر حاکم روح شفافیت کیست؟ وظیفه شفافیت که جاست این سؤال

 و است نظارت جنس از شفافیت اساسا. باشد اسالمی شورای مجلس وظایف حوزه در نهادها، سایر از بیش شاید رو،

 با اما باشد، ملت فضائل عصاره و امور رأس در باید که مجلسی است، مجلس اصلی وظیفه و رکن دو از یکی نظارت،

 و است شفافیت عدم اوج در خود که مجلسی .کرد تمیز را شیشه توان نمی کثیف، دستمال با که گفت باید تأسف کمال
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 چگونه ایستد، می شفافیت برابر در صراحت با نمایندگان، تک به تک فردی کنش خالف به جمعی، کنش هنگامه در

 بزداید؟ ها دستگاه سایر از را ناپاکی و شفافیت عدم های آلودگی و غبار و گرد خواهدمی

 دهنماین 290 از .است ایستاده شفافیت مقابل نقطه در دقیقا هم، شفافیت طرح خود بررسی در حتی ما، مجلس متأسفانه،

 اند کرده امضا را نمایندگان آرای شفافیت طرح پای نماینده، 1۶0 از بیش مجلس،

 فضائل عصاره اقعاو مجلس این. اند داده رأی طرح این فوریت به نفرشان ۶0 از کمتر بوده، مخفی رأی که جا آن از اما

 می قرار لیک دسته سه در مخالفان نظرات. است ترعجیب شانمخالفت اصل از مخالفان، واکنش بررسی اما! است؟ ملت

 :گیرد

 در و است جواب از نیاز بی البته که! نیستیم موافق آن فوریت با اما موافقیم طرح اصل با ما گویند می دسته یک -الف

 .شود نمی گرفته جدی سیاست، فضای

 از. دانند مین جامعه صالح به را آراء شفافیت داند، می را مردم صالح که کسی و کل دانای موضع از دوم دسته -ب

 در ما جامعه ازیر نیستم موافق نمایندگان رأی شفافیت با»: است گفته صراحت به مجلس رئیس نایب مطهری، علی جمله

 «.است نکرده پیدا را الزم رشد زمینه، این

 می مخالفت یوزیر با» که این جمله از. اند دانسته بعدی تبعات موجب را مجلس وکالی آرای شفافیت سوم، گروه -پ

« .کند می توجه ترکم ان،عمر و بودجه زمینه در ما، انتخابیه حوزه به اند، بوده کسانی چه مخالفان داند می چون او و کنیم

 .اند دانسته نمایندگی از جزئی را چندگانه رفتارهای و البی صراحتا دسته، این

 فاج شما انتخابیه حوزه هب اگر و کنید مخالفت قدرت با بود، الزم مخالفتی جایی اگر! مردمید وکیل! اید نماینده شما آقایان

 قرار شما. کنید تفادهاس نظارت برای ابزارهایتان از و بکشانید مجلس به را جمهور رئیس و وزیر بزنید، فریاد را آن شد،

 . دارید هم کافی ابزار کار، این برای و باشید ها دستگاه بر ناظر است

 .شود مین مربوط هم جناح آن و گروه این به و نیست هم جریانی و سیاسی نمایندگان، آرای شفافیت عدم موضوع

 جنجالی هم آن از پس مرتضوی، سعید از نماینده 1۶۴بود هم اصولگراتر فعلی مجلس از الظاهر علی که پیشین مجلس در

 نامه آزاد، شگاهدان دار مسئله مدیریت هم، پیشین مجالس در. کردند حمایت کرد، ایجاد اجتماعی تأمین سازمان در که

 .کردند دریافت دانشگاه، وقت رئیس از حمایت در نماینده 2۶0 و نماینده 2۵۵ امضای با هایی

 

 


