
      
 

 1398ماه  مهر 20 شنبه /829شماره  /ششمسال  /در سپاه  همعاونت سیاسی نمایندگی ولی فقی
 

 (6) )ع( حسین ملت  /سیاسی تحلیل آموزش

 در و ذکر حال در جا همه است، دارروزه جاهمه !کنید نگاه شما امروز 

 ن،قرآ جلسات. جوانانند میان از دارانروزه بهترین و است توجّه حال

 طوالنی هایسخنرانی و تضّرع جلسات توسّل، جلسات دعا، جلسات

 کم خیلی گذشته در اعتکاف اصالً. بود طورهمین نیز اعتکاف... هست

 فساد به رو روز، به روز جوان نسل که دنیایی در - ما جوانان امروز... بود

 ترنورانی و طاهرتر تر،پاکیزه روزروزبه مملکت، این در - رودمی بیشتر

  «.شوندمی

 کند؟می التماس هاواسطه به ترامپ چرا

 مانند ديگري زيگرانبا از آباد، اسالم بر عالوه سفيد کاخ که گيرد مي صورت حالي در تهران به خان عمران سفر رسالت:

 ميان گري اسطهو براي را خود تالش نهايت تا است خواسته نيز خود اروپايي متحدان و توکيو آنکارا، بغداد، دوحه،

 با)  ترامپ آيا ؟ است داده رخ آمريکا خارجي سياست حوزه در اتفاقاتي چه راستي به .گيرند کار به تهران و واشنگتن

 قاماتم کالن هدف آيا! ؟ است رسيده ايران خصوص در ذاتي تنبه و بيداري نوعي به( خود خاص شخصيت به توجه

 ! است منفي قطعا سؤاالت اين پاسخ ؟ است تغيير حال در «ايران سياسي نظام تغيير» بر مبني آمريکايي

 وقفه بي تالش يا و قدرت از آمريکا ملي امنيت مشاور بولتون جان برکناري مانند رخدادهايي که است اين امر واقعيت

 متعاقبا، و آمريکا خارجي سياست در«محاسباتي فاجعه» نوعي از گرفته نشئت ايران با مذاکره براي وي التماس و ترامپ

 يک دهد مي سوق ايران با مذاکره به نسبت را ترامپ امروز آنچه. است «قدرتمند ايران برابر در واشنگتن استيصال» تحقق

 با را آن امروز ترامپ که است «استراتژيک جبر» نوعي بلکه نيست، «آمريکا دولت ذاتي رويکرد تغيير» يا«استراتژي تغيير»

 فشار استراتژي» فايده و هزينه محاسبه و مختصات ترسيم در که داند مي خوبي به ترامپ. کند مي حس وجود تمامي

 اين در کمتري هزينه تا زند مي چنگ اي واسطه هر به امروز او. است کرده اشتباه شدت به ايران قبال در «حداکثري

 ايران برابر در ترامپ استيصال» از بايد کشورمان، خارجي سياست و ديپلماسي دستگاه شرايطي چنين در.  بدهد مواجهه

 متعاقبا و)  ايران با توافقي هرگونه که داند مي خوبي به ترامپ. کند صيانت ناب دستاورد يک مثابه به «قدرتمند

 انتخابات در وي کن صاف جاده به تواند مي( واشنگتن تبليغاتي و اي رسانه هايدستگاهه سوي از توافق آن بزرگنمايي

 اياالت در گرفته صورت هاي نظرسنجي در ترامپ محبوبيت شديد کاهش .شود تبديل آينده سال جمهوري رياست

 وارد آمريکا جنجالي جمهور رئيس به را سختي شوک وييسکانسين پنسيلوانيا، فلوريدا، اوهايو، مانند خاکستري و حساس

 و خورده شکست خارجي سياست آمريکايي، شهروندان ديدگاه در ترامپ ضعف هاي شاخصه از يکي. است ساخته

 را معضل اين خود خودي به تواند مي بولتون جان برکناري که کرد مي تصور آمريکا جمهور رئيس .است وي نامتوازن

 را ترامپ دوران در سفيد کاخ خارجي سياست همچنان آمريکايي شهروندان که دهد مي نشان ها نظرسنجي اما کند حل

 اروپايي و شرقي اي، منطقه هاي واسطه از ،اعم اي واسطه هر به امروز ترامپ. اند کرده قلمداد پرهزينه و کننده نااميد

 در«  ايران واکنش» از ناشي سنگين هاي هزينه پرداخت توان ديگر سو يک از زيرا کند مي التماس ايران با مذاکره براي
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. بيند مي ۲۰۲۰ سال جمهوري رياست انتخابات در شکست قدمي چند در را خود ديگر، سوي از و ندارد را معادله اين

 آن زمان اکنون هم. است ايران با توافق به ترامپ نياز احساس ميزان افزايش حتي و حفظ فعلي، برهه در بازي بهترين

 حس خوبي به را ايران ملت با مواجهه و ايران اسالمي جمهوري با مطلق تقابل سال سه تبعات و عواقب ترامپ تا است

 !کند

 حقوقدان جمهوررئیس با سخنی

 را نگهبان ايشور استصوابي نظارت ضرورت آن در که روحاني آقاي اخير اظهارات به کيهان امروز شماره در کیهان:

 ،اما وجيزه اين در. ايمآورده ايشان سخنان نقد در توجهي قابل مستندات و ايمپرداخته اند،دانسته ضروريغير و کرده نفي

 چه خود يراخ اظهارات از جمهوررئيس آقاي که است پرسش اين طرح آن، و است ميان در ايشان جناب با ديگري سخن

 که؛ چرا! است؟ کردهمي دنبال را مقصودي و منظور

 پاي است، نميا در تشکيالت يک تاسيس از سخن هرگاه که دانندمي خوبي به حقوقدان يک عنوان به روحاني آقاي -۱

 انطباق تا باشند سانيک بايد الزاماً بنابراين شودمي کشيده ميان به هم باشند تشکيالت آن عضو است قرار که کساني شرايط

 نظر و هکرد بررسي است شده گرفته نظر در آن براي که شرايطي با را تشکيالت آن در حضور داوطلبان خصوصيات

 به بعيد بسيار و ستا حقوق علم اصول و مباني ترينابتدايي و ترينبديهي از نکته اين. کنند اعالم را خود منفي يا مثبت

 !باشند خبربي آن از محترم جمهوررئيس که رسدمي نظر

 آراء هب مراجعه و اسالمي شوراي مجلس جمهوري، رياست رهبري، خبرگان مجلس» انتخابات بر نگهبان شوراي نظارت -۲

. است اساسي انونق با مخالفت آن، با مخالفت که دانندمي روحاني جناب بنابراين. است اساسي قانون ۹۹ اصل صريح نص «عمومي

 .نيست اجرا قابل ايشان شده ابراز نظر که انددانستهمي روحاني آقاي گفت توانمي يقين به و جرأت با روي اين از

 وضوح به است، تضاد در ياساس قانون صريح متن با ثانياً و منطقي بديهيات با اوالً اندخواسته آنچه که دانندمي خوبي به وقتي -۳

 آمده اظهاراتشان در که نيست همان اندکرده ابراز آنچه از ايشان منظور و مقصود که گرفت نتيجه توانمي ترديدي کمترين بدون و

 دولت هيئت! ت؟اس ناشدني و ممکننا دارد يقين که باشد داشته ايخواسته حقوقدان جمهوررئيس کرد باور توانمي چگونه! است

 !چيست؟ و بوده چه ايشان منظور پس! نيست آرزوها بيان جاي و است کشور اجرايي امور به رسيدگي جاي که هم

 مشغول و!  «افکني شبهه» باشد داشته تواندمي ايشان اظهارات که اثري و خاصيت تنها گفت، بايد پوزش عرض با -۴

! بود؟ قائل آن رايب ديگري خاصيت توانمي اين، از غير آيا! است آورده ميان به که است ايشُبهه پاسخ به ديگران کردن

 !نيست تصور قابل ديگري خاصيت هيچ آن براي نيز هاذهن افق دورترين در يقين به

 بدون سؤال ينا پاسخ! است؟ بوده خبربي بديهي نکته اين از روحاني جناب آيا که رسيممي پرسش اين طرح به حاال -۵

 وانعن با و جمهوري رياست جايگاه در شخصيتي است محال گفت توانمي جرأت با و است منفي ترديدي کمترين

 !باشد خبربي است کرده مطرح آنچه نتيجه از «حقوقدان»

 آشکار تضاد و مغايرت و خود سخنان بودن منطقيغير و بودن ناشدني از خوبي به جمهوررئيس آقاي که بپذيريم اگر -۶

 روحاني جناب که شودمي کشيده ميان به بعدي سؤال پاي  -است داشته خبر يقين به که - است داشته خبر قانون با آن

 کدام از عمومي افکار کردن دور پي در رهگذر اين از و اندداشته افکنيشُبهه بر اصرار منظوري و انگيزه چه با و چرا

 در افکنيشبهه که است آن رسدمي ذهن به سؤال اين براي که پاسخي تنها!اند؟بوده موضوعي و مسئله يا و رخداد
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 آنچه نظير مسائلي به مردم ساختن مشغول و دولت مانده برزمين هايوعده از ملت عمومي افکار کردن دور براي بديهيات

 !است بوده شد اشاره آن به

 ماند نخواهد پاسخ بی ایرانی نفتکش به حمله

 شد انفجار چارد سعودي عربستان جده بندر مايلي ۶۰ در گذشته روز «سابيتي» نام با ايراني نفتکش يک روز:سیاست 

 نفتکش که اند ردهک اعالم کشورمان مسئوالن و رسيده يقين به اکنون احتمال اين. رودمي آن به موشک اصابت احتمال که

 و عوديس عربستان نقش ها، بيني پيش برخي. است گرفته قرار موشک هدف ساعت نيم فاصله به «سابيتي» ايراني

 صهيونيستي و وديسع نيروهاي سرخ درياي از منطقه آن در. اندندانسته ارتباط بي موشکي حمله اين در را ها صهيونيست

 انصار از که هاييشکست و ايران اسالمي جمهوري با دشمني و خصومت به توجه با و دارند حضور آمريکا همراهي با

 . گرفت ناديده حمله اين در را ها صهيونيست و ها سعودي نقش تواننمي اند، خورده يمن اهلل

 چه سوي زا موشکي حمله که شودمي روشن شد، خواهد و شده انجام نفتکش کشتي روي بر که تر دقيق هاي بررسي با

 در ها سعودي دشو ثابت اگر. است روشن نيز تکليف موضوع اين تاييد با و است شده انجام ايراني نفتکش عليه رژيمي

 را ناسبم پاسخ و گذاشت نخواهد دست روي دست ايران اسالمي جمهوري اند، داشته دست مستقيم طور به حمله اين

 خواهد پاسخ اي ملهح چنين به ايران که اين در. داد خواهد آنها به منطقه در موجود شرايط به توجه با سعودي رژيم به

. باشند ملهح اين در رياض نقش اثبات از پس ايران سخت واکنش انتظار در اکنون هم از ها سعودي نيست، شکي داد

 انتظار در بايد ئيلاسرا رژيم صورت، اين در که اند کرده مطرح حمله اين در را صهيونيستي رژيم نقش نيز اظهارات برخي

 يک سوي از ايراني نفتکش که داده احتمال خبري در نيوز فاکس. باشد ايران اسالمي جمهوري سوي از تندتري پاسخ

  .است گرفته قرار موشک دو هدف سرخ درياي در صهيونيستي قايق

 يک ايجاد با تا دارند سعي رژيم دو اين دارند، قرار ايران اسالمي جمهوري مقابل اکنون هاصهيونيست و ها سعودي

 زا بسياري که چرا اند نيافته دست ائتالفي چنين به تاکنون چند هر کنند، اقدام ايران عليه منطقه، در ايراني ضد ائتالف

 با مقابله وانت تنهايي به نيز آنها از يک هر هستند، مخالف ايراني ضد ائتالف با آسيا غرب و فارس خليج کشورهاي

 رژيم قطعي نوشتسر نابودي، ايران، عليه جنگ آغاز صورت در که دانندمي خوبي به و ندارند را ايران اسالمي جمهوري

 حمله بررسي کمدار و اسناد که کنند دعا اکنون بايد ها سعودي و ها صهيونيست. بود خواهد ها سعودي و صهيونيستي

 و داد خواهد پاسخ تحمال اين به ايران اسالمي جمهوري که چرا نکند، اثبات حمله اين در را آنها نقش ايراني نفتکش به

 . کند دفاع خود منافع از تا گستراندمي نيز سرخ درياي در را خود حضور دامنه

 پيام راه اين در و است اسالمي جمهوري عليه هادشمني به دادن پايان براي ايران با گووگفت پي در اگر سعودي عربستان

 نبايد باشد تهداش دست ايراني نفتکش به حمله در اگر کند،مي درخواست ميانجيگري براي کشورها ديگر از و فرستدمي

 .کند خوش دل ميانجيگري براي تهران به خان عمران سفر به

 !است؟ کرده باور اتمی بمب درباره را ایران غرب آیا

 ايران به غرب اتمي اتهام تکرار از رساتر چيزي هيچ کند،نمي فکر بمب به ايران دارد باور غرب بدانيم اينکه اول :جوان

 تکرار کنند، دنبال را منافعي آن از بتوانند که را چيزي بلکه آورندنمي زبان به گاههيچ دارند، باور که را چيزي هاآن! نيست
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 يک عنوان به حربه اين از که است آن براي نشانه بهترين ،«است بمب دنبال ايران» امانبي تکرار همين فلذا کنند،مي

 اتم بمب ساخت دنبال ايران که است کرده باور غرب واقع در و قطعي باور و راهبرد يک نه کند،مي استفاده تاکتيک

 بلکه و داردمي نگه پنهان را آن زيرکانه بنابراين و داندمي خود طلبيسلطه و خواهيزياده خالف را آن به اقرار اما نيست،

 .کندمي ترويج را آن خالف

 حرام بتوان اي«مينهز» و «دامنه» هر در که نيست آن معناي به شيعه فقه پويايي. است شده آغاز غلط فرض يک با نيز دوم

 در فتاوا و ماحکا برخي يا شودمي مجاز ناچار شرايط در ميته اکل اگر. کرد حرام را قطعي حالل يا حالل را قطعي

 قابل ايزمينه و منهدا هيچ در انسان هاميليون يکباره کشتار و اتم بمب مسئله دارند، تجديدنظر قابليت جديد هايزمينه

 .نرفتيم بمب دنبال قاطعانه ما گويدمي انقالب رهبري رو همين از و نيست تجديدنظر

! است؟ کرده يفکر چه شود، تهديد اتم بمب با که روزي براي ايران فوق، پاسخ دو قبول فرض با که شودمي مطرح سوم

 پيش که سيريم در جهان که است آن فني پاسخ. داد توانمي ايدئولوژيک و فني پاسخ دو دشوار ظاهر به پرسش اين به

 و داشت خواهد اتم بمب از ترقوي هايبازدارندگي اجتماعي، و سياسي لحاظ به هم و تکنولوژيک لحاظ به هم دارد، رو

 و ازدارندگيب دارند، اتم بمب که هاييآن مقابل در است توانسته اخير سال ۴۰ در اتم بمب بدون ايران کههمچنان

 ضاعاو کنند، استفاده مات بمب بازدارندگي از ايران مقابل اندنتوانسته اتم بمب دارندگان برعکس و باشد داشته پيشروندگي

 ساخت سراغ به شجاعانه ما گويدمي رهبري که است خاطر همين به و رفت خواهد پيش گذشته از بهتر نيز پس اين از

 را آنچه ما که تاس آن هم ايدئولوژيک پاسخ. نداريم خود ديني و اخالقي تصميم عواقب از ايواهمه يعني نرفتيم، بمب

 از تقليد يا دشمن با مثل به مقابله بر را اصل خود ديني اعتقادات و هاباور در و گيريمنمي کار به دهيم،مي تشخيص حرام

 .دهيمنمي قرار دشمن

 قوي هم بمب بدون ايران که است کرده باور اينکه ترمهم و نيست بمب فکر در ايران که است کرده باور اکنون غرب

 فرهنگ با ايران هک نگرانيم عميقاً ما»: است ديگري حرف آوردنمي زبان بر و دارد باور عميقاً غرب که را آنچه! است

 به روزي ندبتوا است، اتم بمب دانستن حرام همين هاآن از يکي که غرب روش از غير روشي با و اسالمي و ايراني

 «.شود تبديل دنيا کشور ترينپيشرفته و ترينقدرتمند

 

  


