
      
 

 9318ماه آبان  6شنبه دو /835/ شماره ششمسال / در سپاه  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه
 

 انجام شد شرفتیبود، پ یجهاد هیهر جا روح / سیاسی تحلیل آموزش
به  یجهاد کردیحل آن در اتخاذ روقابل حل است، و  زیکشور ن یمشکالت اقتصاد

 شود یکه در بخش اقتصاد به کشور م ییها یدشمن ی نهیما در زم»موضوعات است. 

ما  ت،اس نیعالج ا م،یافتیو  میجستجو کرد یداخل یها ییعالج را در نگاه به توانا

قبالً  د،یکن یحاال هم شما مالحظه م نیخوب است. هم یلیخ مان یامکانات داخل

 نیو چنان خواهد شد، حاال خود مسئول نیچن 18که سال  کردند یم ینیب شیپ ها یبعض

به صورت  یرشد اقتصاد یمقدار کیکه مثالً  کنند یاشاره م 18کشور در مورد سال 

دشوار است، اما اگر  شتهایمردم سخت است، مع عکرده، البته وض دایپ شیافزا ینسب

دانه انجام بدهند، قطعاً در وضع و مجاه ریگیو پ یو منطق یچنانچه حرکت را قو

 .«جیتدر مردم اثر خواهد گذاشت به شتیمردم و مع یزندگ

 

 است یانیرا پا یهر صبر

شده است.  ییگو درشت یو در مراحل ییگو یاز دولت مجددا وارد مرحله کل یاست بخش خاص یچند روز نو: صبح

نحوه  نیبا ا نهیکاب یشکل داده و از قضا تا امروز، اعضا یجمهور سیشخص رئ شتریگفتارها را هم تاکنون ب نیا تیمرکز

سبک  یدر ناکام ها یتیاعالم نارضا نیا دی. شاستنکرده ا یدر کشور همراه یمواجهه با مشکالت و موضوعات جار

برخورد  دیشا ایداشته باشد  شهیخورده ر برجام شکست یبرا نیگزیحل جا دولت در حل مسائل و نداشتن راه یتیریمد

در زندان بگذراند،  از عمر خود را یاست بخش کوتاه ریناگز ها یریگ برادر او که با وجود همه سهل میبا جرا یقانون

خارج است  ییساله کشور، راه رها04بودن  معطل ، اف یت یا رفراندوم، افشده باشد.  یا یعیرطبیغ یرفتارها نیچن ثباع

 و صرفا به خورده است شکست یریو بعضا با خط س یاسیمبهم، س یکه جمالت هاست یریگ موضع نیاز ا ییها و... بخش

 یاسیس ندهیبا آ خواهد یم یجمهور سییر نکهیخواهد. ا یکشور را نم شرفتیح و پکه صال دیآ یخوش م یانیمذاق جر 

 دیبا یو نم تواند یرا نم یمساله شخص نیروشن است ا یاوست؛ ول یموضوع شخص یخود چگونه برخورد کند، تا حد

با صبر و  دهیمنتقد دولت کوش انیجر یسال گذشته، بخش اصل  6دهد. در تمام  یتسر یبه حوزه حکومت و حکمران

 نیبهره ببرد. فعال هم بر هم« کردن در یکیو از آن  دنیشن گوش نیاز ا»گونه مواضع رفتار و از قاعده   نیا برتأمل دربرا

 نهیآرامش ملت و کشور معتقد است؛ اما هز یتر برا مهم یکردن مصالح و لحاظ یراهبرد خواهد ماند؛ چون به صبر راهبرد

 است. یانیپا را یو هر صبر ستیثابت ن هشیهم یکردیرو نیو منافع چن

 سرکرده داعش کشته شد یالبغداد ابوبکر

ارتش  ژهیو یها روین یبالگرد اتیاز عمل ییکایآمر یمقام نظام کی( به نقل از کشنبهیبامداد ) «کیوزوین» هینشر :جوان

خبر داده و نوشته است که « داعش» یستیسرکرده گروه ترور «یابوبکر البغداد» هیعل هیسور« ادلب»کشور در استان  نیا

 حمله کشته شده است. نیدر ا یادمعتقد است که بغد« باال نانیبا اطم»واشنگتن 

اطالعات  افتیروز شنبه و بعد از در کایارتش آمر ژهیو یها رویاز ن یمیبه نقل از منابع مطلع نوشته است که ت کیوزوین

 یحمله قرار گرفته، از مدت نیکه هدف ا یگزارش، محل نیاند. بنا بر ا را انجام داده اتیعمل نیا ،یمحل حضور البغداد

 تحت نظر قرار داشته است. شیپ
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 نی( هم در اای)س کایاطالعات آمر ینوشته است که آژانس مرکز یمنبع نظام کیهم به نقل از  «ان ن ا یس»شبکه  همزمان

 پنتاگون قرار داده است. اریرا در اخت ینقش داشته و اطالعات محل حضور البغداد اتیعمل

منطقه به ندرت  نیکه ا شود یمطرح م یدر ادلب در حال یهدف قرار دادن البغداد یادعا: واشنگتن یدرباره ادعا ها دیترد

هستند که از « القاعده»وابسته به  یها حاضر در ادلب گروهک یستیترور یها شاهد حضور داعش بوده و عمده گروه

به نظر  دیبع اریبس ب،یرق یها در مرکز تجمع گروه یرو حضور البغداد نیدارند. از ا یمنبا داعش دش یلحاظ سازمان

قرار گرفته است، خصوصا آنکه ادلب با  ییکایاز کارشناسان آمر یهم مورد توجه شمار ترییمسئله در تو نی. ادیرس یم

 .ندارد ییایجغراف یوستگیداعش بود هم پ طرهیتحت س یهم که زمان یمناطق نیآخر

 هیعل کایآمر اتیقرار دارد و عمل یستیترور یها همچنان تحت کنترل گروه هیاست که در سور یا تنها منطقه ادلب

در منطقه را آغاز کند.  نیا یپاکساز اتیعمل یبه زودقصد دارد  هیصورت گرفته که ارتش سور یدر حال یالبغداد

و  یمنطقه احتمال بازداشت و نیا یآزادساز ادلب، با در یبر حضور البغداد یواشنگتن مبن یصورت صحت ادعا

 .رفت یاز او م ییبازجو

قرار داشت و پس  ها ییکایدر بازداشت آمر «بیابوغر»ها در زندان  سال کا،یهنگام اشغال عراق توسط ارتش آمر یالبغداد

  داعش را شکل داد. یستیتوسط واشنگتن، به مرور گروه ترور یاز آزادساز

 میابراه»اش  یاست و نام واقع یساله و عراق 0۴داعش  یستیسرکرده گروه ترور ید: ابوبکر بغدادکه بو یالبغدا ابوبکر

. القاعده جدا شد یستیدو سال پس از هالکت اسامه بن الدن از گروه ترور یعنی یالدیم ۳4۰۲است که سال  «یالسامرائ

 کرده بود. نییتع یدالر ونیلیم۳۲ زهیجا یابوبکر بغداد دربارهارائه اطالعات  یبرا کایوزارت امور خارجه آمر

داعش  یخالفت موهوم لیدر مسجد جامع النور در موصل ظاهر شد و تشک یبه صورت علن یالدیم ۳4۰0سال  یبغداد

 شده بود.  تیرو یستیگروه ترور نیاز سرکردگان ا گرید یبه همراه شمار شیسال پ کیحدود  نیرا اعالم کرد. او همچن

 ه شده؟ورشکست روین وزارت

 زانیم نیدارد. ا یتومان بده اردیلیهزار م 04به  کیاکنون نزد است، هم یوزارتخانه اقتصاد کیکه  رویوزارت ن :میتسن 

از آن با  یبخش هیبا تسو رو،ین ریوز ان،یمقدار بود، به گفته رضا اردکان نیبه هم زیکه در آغاز دولت دوازدهم ن یبده

آب و برق در نقاط مختلف کشور، به  یها اما با فعال بودن پروژه افت،ین شیو افزا شد تیریمد ،یمختلف مال یراهکارها

اکنون با وجود  اضافه شد و هم رویانباشته وزارت ن یها یبه جمع بده دیجد یشد، دوباره بده هیکه تسو یزانیم

 نیباز هم ا ر،یاخ یلهاسا یو ... در ط یاوراق خزانه اسالم قی( از طریکل بده زانی)نسبت به م یجزئ یها هیتسو

 انباشته دارد. یتومان بده اردیلیهزار م 04وزارتخانه 

نگاه کرد.  ریاخ یها دهه یشده ط ینادرست ط ریمس کیبه  دیسوال با نیپاسخ به ا یدر کجاست؟ برا یبده نیا شهیر اما

کاالها و خدمات( به مردم عرضه  گریبا د سهی)در مقا گانیرا بایداشته و تقر یزیناچ متیق رانیهمواره آب و برق در ا

 یمثل مسکن، انواع خوراک و پوشاک، مقاومت یو خدمات اساس کاالها گرید متیق شیها در مقابل افزا شده اند. دولت

مختلف در کشور ما خم کرده است، اما در مقابل  یکمر اقتصاد خانواده را در سالها ختهینشان نداده اند و تورم افسارگس

 اند. خانواده را گرفته اداز اقتص تیو حما یژست مردم دوست بانه،یو عوام فر یستیپوپول یب و برق با نگاهتعرفه آ شیافزا



    06/8/18شنبه   /836اره شم

3 

 

آب و  نیتمام شده تأم متیق نیموجب شده فاصله ب ران،یمختلف در ا یها دولت یرفتار، بارها و بارها از سو نیا تکرار

 یرساختیروند، اقتصاد دو صنعت مادر و ز نیشده و ا شتریل بهر سا شود، یکه به مردم عرضه م یمتیبرق در کشور، با ق

اقتصاد صنعت آب و اقتصاد  ا،یاست که در همه دن یدرحال نیکند. ا لیبدو ناکارآمد ت وبیاقتصاد مع کیآب و برق را به 

 یمل ییزابلکه درآمد دهد، یرا پوشش م شیها نهیتنها خود صنعت و هز  است که نه یمولد یصنعت برق، جزو اقتصادها

تراز اول  یکشورها قدر آب و بر یروزآمدتر یدرآمدها، سال به سال تکنولوژ نیکشورها به دنبال دارد و از بهره ا یبرا

 .کند یم دایجهان نمود پ

 اگر او نبود، بودن را چه سود؟

 گرانیو د یبودم، از مرحوم عالمه جعفر دهیپرس یمطهر یمرتض دیاز استاد شه یپرسش را به هنگام نوجوان نیا :هانیک

 ادیآنچه بزرگان  ینیبود و مصداق ع نیکه دلنش افتمی گریاز نوع د یبود و مستدل اما، آن شب پاسخ قیپاسخ ها دق ز،ین

 گفته بودند. ینظر لیشده با دال

فرود آمده و  یهاد خیش ابانیبه غروب مانده در خ یموشک ساعت نیشب موشک باران تهران بود. اول نیشب اول آن

 یاز موشک پران یناش یدرپ یپ بیمه یدانستند که آن غرش ها و انفجارها یکرده بود. مردم هنوز نم رانیرا و یمارستانیب

قبل از بمباران  شهیقبل و در تعجب بودند که چرا مثل هم فعاتاست، مثل د ییکردند بمباران هوا یعراق است. تصور م

 کایسابق، آمر یمشترک شورو دیتول دیبخوان - یعراق یکه موشک ها میدانست یما در سپاه م شود. ینم دهیقرمز کش ریآژ

با  ندگاهتهران خلوت بود و موشک ها هراز چ یها ابانیاست. خ دهیبرد به تهران رس شیاست که با افزا -سیو انگل

... آخر شب بود که دیچیپ یضا مدر ف بیمه یانفجار یبعد، صدا هیو چند ثان دیرس یبلند به آسمان تهران م یغرش

 بیمه یرود و بعد... انفجار یشمال تهران م یداد که به سمت کوهها یخط آتش آن نشان م د،یاز راه رس یگریموشک د

 ...یدر همان حوال

تماس ... با برادران سپاه در جماران میجماران؟!... هر دو به دلشوره افتاد د؛یپرس دهیکه در کنارم بود با رنگ پر یدوست

کرد  یاز موشک ها به جماران و خانه محقر و بدون پناهگاه امام اصابت م یکیاگر آن شب  ینبود. راست ی... خبرمیگرفت

و  دیچرخ یسؤال در ذهن نگارنده با نگران نیرفت؟... آن شب ا یهولناک بود... اگر امام م زیشد؟ تصور فاجعه ن یچه م

ها و آدم ها  یپر از پلشت یایو دن میماند یشد؟... ما م ینبود چه م ینیبه نام خم یکه اگر موهبت دیرس نجایتا به ا دیچرخ

و  تیشخص یخفن و سردمداران ب یدموکراس برالیبا ل کایو آمر گانیکه بودند و هستند، ر یبدرد نخور یو مکتب ها

 ییایبودند... دن دهیومت رسکه در آن به حک ییایو نوادگان دزدان در سیسوز، انگل تیانسان سمیو مارکس یعفن، شورو

 خورد؟ یم یسمت و سو به چه درد نیبا ا ییرنگ و بو و مکتب ها نیبا ا

مبعوث نشده  یامبری)ص( به پیشده بودم... اگر رسول خدا)ص( نبود و محمد مصطف کیکم به پاسخ آن سؤال نزد کم

!... و چیو آسمان را چه سود؟!...ه نیزم نشیو آفربود؟... و خلقت مردمان  ریپذ هیتوج یبا کدام بهانه ا ایبود بودن در دن

لوالک »اسالم فرموده بود...  یبود که خدا خطاب به رسول گرام یآن کالم نوران یبرا یاز ابهام یخال حیپاسخ و توض نیا

 ...«دمیآفر یجهان را نم ،یلما خلقت .االفالک... اگر تو نبود
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 را بمباران کرد؟ هیورخود در س ینظام گاهیپا نیبزرگتر کایامر چرا

 یروهاین ه،یتحت امرش در شمال سور یروهایو ن هیموسوم به چشمه صلح ارتش ترک اتیپس از شروع عمل: مشرق

داعش  یها ستیدر مبارزه با ترور SDF هیسور کیدموکرات یروهایاز ن تیمناطق مشغول حما نیکه سالها در هم ییکایامر

از منطقه  ینیخود شروع به عقب نش یکشور و فرماندهان نظام نیا جمهور سییپ ربودند، با توجه به فرمان دونالد ترام

 کردند. هیخود در برابر هجوم ارتش ترک نیو رها کردن متحد اتیعمل

 گاهیمستقر بودند که به جز پا هیکوچک و بزرگ در خاک سور گاهیپا ۰6در  یغرب نیمتحد ریو سا ییکایامر یروهاین

حسکه و رقه واقع شده بودند. با  یها و عمدتا استان هیسور یمقرها در بخش شمال نیا یمابقتنف در شرق استان حمص، 

واقع در  یها گاهیپا هیشروع به تخل جیبه تدر ییکایامر یروهایو مزدوران تحت امرش ن هیمهاجم ترک یقوا یشرویآغاز پ

ارتش ازاد ظاهرا بدون  یها ستیبود که ترور در شهر منبج واقع شده گاهیپا نیکردند. نخست هیمنطقه امن مورد نظر ترک

 یم ینیبه عقب نش ماقدا ییکایامر یها داشتند که با حضور پرتعداد جنگنده زیمقر را ن نیقصد حمله به ا هیترک یهماهنگ

 .کنند

 ریومحل مستقر شدند. تصا نیدر ا هیروس ینظام سیو پل هیارتش سور ،ییکایامر یروهایتوسط ن گاهیپا نیاز ترک ا پس

اسناد  ای زاتیها تجه ییکایو ساخت و سازها سالم بوده و ظاهرا امر زاتیتجه هیکه کل داد ینشان م گاهیمنتشره از پا

 همراه نداشته اند. هب هیاز تخل شیپ ینابود یمنطقه برا نیدر ا یحساس

در شمال  مالکایاز مرز س ییاکیامر یروهایمقرها و عبور ن ریسا هیتخل اتیگذشته و با سرعت گرفتن عمل یدر روزها اما

 هیپس از تخل کایامر ییهوا یرویفوق توسط ن یها گاهیپا ییاز بمباران هوا ییها به درون خاک عراق، گزارش هیشرق سور

 مناطق منتشر شد. نیاز ا روهایکامل ن

از  یا ماهواره ریتصاو یازگسابق خود منتشر نکردند اما به ت یاز بمباران مقرها یلمیف ای ریتصو چگونهیخود ه ها ییکایامر

دهنده  ( منتشر شده است که نشانیالعرب )کوبان نیائتالف در جنوب شهر ع یقوا یها گاهیپا نیاز مهمتر یکی تیوضع

 است. ییکایامر یها بمباران جنگنده لهیوس هب گاهیپا نیموجود در ا ساتیتاس یبرخ بیتخر

  


