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 گرفتند؟ موضعی چنین انقالب رهبر چرا / سیاسی تحلیل آموزش
 هایواکنش موجبدر حمایت از تصمیم بنزینی دولت  انقالب رهبر موضع

 انقالب رهبر موضع این انتظار عدم اصلی دالیل از یکی شاید. شد مختلفی

 انقالب، رهبر حکمرانی منطق در. باشد ایشان «حکمرانی منطق» به توجهیکم

 حفظ. است «رسمی ساختارهای حفظ» حاکمیت، تداوم اساسی هایپایه از یکی

 رهبر برای آنقدر قانونی، یشدهطراحی هایمکانیسم و رسمی ساختارهای

 در ایبهانه به ساختارها این ببینند هرکجا که است برخوردار اهمیت از انقالب

 .شوندمی میدان وارد بالفاصله ت،اس شدن مخدوش حال

 مجلس راه در مسئوالن فرزندان

 دوره يازدهمين در حضور براي بودجه و برنامه سازمان رئيس نوبخت، محمدباقر فرزند نوبخت، توحيد :ملی آرمان

 نوبخت، محمدباقر خانواده از فرد نخستين نوبخت توحيد البته. شد کانديدا رشت انتخابيه حوزه از مجلس انتخابات

 علي يعني او برادر که چرا دارد پارلمان به ورود عزم که نيست بودجه و برنامه سازمان رئيس و جمهوررئيس معاون

 االسالم حجت فرزند هم دهم مجلس نماينده علوي محسن. است نماينده اکنون و شد دهم مجلس کانديداي نوبخت

 .است مطهري مرتضي شهيد فرزند و مجلس چنددوره نماينده مطهري علي. است دولت اطالعات وزير علوي محمود

 کیست؟ کرد، صادر تیر دستور که فرمانداری واثقی؛ لیال

 گويدمي روز آن اتفاقات درباره واثقي شود؛ليالمي شنيده مجازي فضاي در زياد روزها اين واثقي ليال نام : ۴۲رویداد

 سپر سينه. شدند وارد و شکستند را در معترضان. »است تيراندازي احتمال که بود داده هشدار مورد اين در مردم به دوبار

 انتظامي نيروي به. ندارد شليک دستور انتظامي نيروي دانستندمي چون. بزنيد را ما توانيدمي اگر گفتندمي و کردندمي

 معترضين هوايي، تير از بعد دارد تاکيد البته واثقي.« کند شليک شد فرمانداري ساختمان وارد که کس هر به دادم دستور

 مشهورترين حاال واثقي ليال. نشد شنيده مجازي فضاي در او هايصحبت دوم قسمت حال اين با کردند ترک را صحنه

 با واثقي اما گيرند،مي قرار فرمانداري مثل هاييمسئوليت در سختي به ايران در زنان اينکه وجود با. است ايران فرماندار

 .باشد ايران در زن فرمانداران معدود از يکي توانست فيزيک تحصيلي مدرک

 است؟ خبر چه ما همسایه در

 گرايي،فرقه فاسد، نخبگان فراگير، فساد ضعيف، دولت از عمومي نارضايتي: دارد وجه دو عراق آشفته اوضاع :ابتکار

 امنيتي جنگ به آن ايمنطقه و عراقي متحدان و ترامپ دولت ورود به مربوط ديگر وجه. ناکارآمد احزاب و قدرت جنگ

 شدت از معترضان اصلي هايخواست از يکي عنوان به «عبدالمهدي عادل» دولت استعفاي با رفتمي گمان. است ايران با

 شدن ترسست يا و نبود. است شده ايتازه فاز وارد اکنون عراق بحران که دهدمي نشان قرائن اما شود، کاسته هاناآرامي

 و هرج معرض در را کشور اين قدرت، کيک از خواهي سهم براي طلب فرصت هايجريان تشويق و حاکميتي سقف

 اعتراضات در عراق مردم. است آن از بخشي تجزيه خطر و تروريستي هايهسته دوباره تقويت که داده قرار ايتازه مرج

 ناتواني و دولت غافلگيري اما کردند بيان را آميزي مسالمت و روشن هايخواست شده، شهره اکتبر خيزش به که خود
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 جايگزين را خشونت زمان اندک در بتوانند که داد سوارانيموج به را فرصت بحران، مديريت در عبدالمهديعادل

 تحوالت اما دارد، پرهيز همچنان ايران با مستقيم نظامي رودرويي از ترامپ دولت اگرچه. کنند جويانهمسالمت تظاهرات

 اقتصادي، فشارهاي حلقه کردن تنگ پي در واشنگتن که دهدمي نشان سوريه و يمن لبنان، رخدادهاي آن بالتبع و عراق

 هدف. است کرده آغاز را ايران عليه امنيتي فاز به مستقيم ورود  «پمپيو مايک» گانه 21 شروط راستاي در و اکنون

 رفتن کنار. است کشور اين مرزهاي کنار در بحران وضعيت ايجاد و منطقه گستره در ايران امنيتي ديوار شکستن واشنگتن

 عراق، در ايران حضور با هامخالفت و هاناآرامي تشويق نيز و است نزديک ايران به که ايچهره عنوان به عبدالمهدي عادل

 نيروي هزار 05 به نزديک کردن رزم به آماده در بايد را ديگر بخش. است واشنگتن امنيتي رويارويي سياست از بخشي

 .دانست ايران مرزهاي حوالي در داعشي

 ها قصاب قیام حکایت و صدر مقتدی

 ها شورش اين جمله از. کردند وارد فرانسه به جدي هاي آسيب فرانسه ساله يکصد هاي شورش :ایرانی دیپلماسی

 تلخ از يکي شورش اين. است معروف "پاريس هاي قصاب" شورش به که "کن پوست کابوش" رهبري به بود شورشي

 دربار در نفوذ اعمال براي هاآرمانياک با رقابت در هابورگينيون. است فرانسه تاريخ هاي شورش ترين وحشتناک و ترين

 که را طلب فرصت کشيک يک خود امور پيشبرد براي و پرداختند ها قصاب شورش حمايت و تحريک به ششم، شارل

 خود خشونت با توانستند آنها. انداختند راه به خون حمام پاريس در و کردند همراه خود با داشت درباره در هم نفوذي

 را اداري اصالحات سلسله يک 2121 مه ماه در که کنند وادار را پارلمان و اعمال را خود نظر مد اصالحات يکسري

. شد سرکوب شورش اين و آورد عمل به ممانعت اصالحات اين اجراي از هاآرمانياک دوباره تفوق البته. کند تصويب

 سراسري اعتراضات وجود و مقتدر دولتي نبود سايه در صدر، جريان رهبر صدر، مقتدي عراق، در سال 025 از بعد حاال

 و اراذل اجير همچنين و فرودست اقشار از استفاده با و شيوه همان به دارد تالش کشور، بر حاکم موجود وضع عليه

 مرج و هرج و آشوب پشتوانه به و ببرد پيش را خود اراده و کند استفاده فرصت از شهرها نشين حاشيه مناطق در اوباش

 سوء نهايت موجود وضع عليه آنها اعتراضات و مردمي احساسات از وي. بزند جا عراق رهبر به را خود کشور، در

 به و کند مي همراه خود با را فرودست اقشار فريبانه عوام هاي پيام و اظهارات و مالي هاي کمک با کند، مي را استفاده

 هاي درگيري به کند، منحرف را ها اعتراض کند مي تالش معترض جمعيت ميان به نفوذ با و فرستد، مي عراق سراسر

 قباي کردن تن بر تنها هدف او براي. شود حکمفرما شهرها در وحشت که کند پا به آشوبي چنان و بکشاند مسلحانه

 او پيرو جماعت و فرانسوي طلب فرصت کشيش آن با بتوان را صدر مقتدي شايد. است عراق در مسئوليت بدون رهبري

 بر را خود اراده ها قصاب شورش سايه در توانستند ها بورگينيون که طور همان. کرد مقايسه پاريس هاي قصاب با را

 .کند تحميل عراق ملت بر را خود اراده شيوه همان به خواهد مي نيز او کنند تحميل مردم و پارلمان

 ...نکنید فراموش را هاشمی دوران تجربه! جهانگیری آقای

 به ايران ملت برابر بايد همواره": گفت صادرات ملي روز مراسم در جمهور، رئيس اول معاون جهانگيري اسحاق :الف

 گفتمان دارد ضرورت دارد، اعتقاد خود گفته اين به واقعاً اول، معاون اگر"آوريم فرود تعظيم سر ضعيف طبقات ويژه

 مي حتي نظر اين از. دهد جهت تغيير مستضعف و فقير مردم سمت به اندکي حداقل دولت هاي گذاري سياست بر حاکم

 در که است اتفاقي همان چرخش اين. است سيستم کل بلکه دولت تنها نه براي بزنگاه يک فعلي وضعيت گفت توان
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 از سازندگي دولت هاي سياست جهت...  و چهاردانگه اسالمشهر، هاي شورش از بعد و داد رخ نيز سازندگي دوران

 داد مي رخ 21۳5 سال در بايد اتفاق اين البته .کرد پيدا تغيير اندکي جامعه ضعيف طبقات ضرر به و ضابطه بدون توسعه

 اعتقاد و تمايل «اميد و تدبير» دولت متاسفانه. دارد وجود جامعه مستضعف و ضعيف قشر به کمک براي فرصت هنوز اما

 در را همه وظيفه موضوع، همين و ندارد موجود شرايط از عبور براي را خود هاي گذاري سياست جهت تغيير توانايي يا

 داشته را مطالبه اين که است سياسي جريانات و ها رسانه برعهده رسالت اين اول درجه در. کند مي تر سنگين آن قبال

 بدليل حاضر حال در که چرا باشد؛ جريانات ديگر از تر سنگين شايد طلبان اصالح وظيفه نيز، سياسي عرصه در. باشند

 در دولت اصلي منتقدان عنوان به خود طلبان اصالح رو، پيش انتخابات و جمهور رئيس سخنان نوع دولت، مفرط ضعف

 نکرد نخواهد آنها به کمکي بلندمدت نه و مدت کوتاه در نه رويکرد اين شک بدون اما دارند حضور مختلف هاي رسانه

 هاي سياست کامل شکست که کنند فکر موضوع اين به بايد نيز اصولگرايان.  گيرد نمي قرار مردم عموم پذيرش مورد و

 و مقطعي گيري موضع از که کند قبول بايد دولت ها، اين همه از پيش اما. شد خواهد نوشته نظام و سيستم پاي به دولت

 .بردارد دست خود متغير

 !خورندمی سرمایه از دارند

 در هاآمريکايي که جنگي هستيم، هيبريدي جنگ يک گرفتار ما ،«کوروبيکو اندره» روسي پژوهشگر يک قول به رسالت:

 نيروهاي اليه اقتصادي، اليه نظامي، اليه سايبري، اليه تبليغاتي، و اطالعاتي اليه ديپلماسي، اليه.هستند درگير ما با اليه ۸

  !محلي هايشورش و هانابساماني از حمايت اليه باالخره و ويژه

 .«کرد سالح خلع کشور اين در را ما سربازان اينترنت، قطع با ايران» گفته؛ اخيرا صهيونيستي رژيم جنگ وزير

 اموال به رحميبي و شرارت با که هاهمان. دارد هم «سرباز» ايران در «سرمايه» بر عالوه صهيونيستي رژيم شودمي معلوم

 و مسجد زدن آتش به را کار و کردند شليک امنيت حافظان و مردم به پشت از و رساندند آسيب عمومي اموال و مردم

 و عراق در. بريزند هم به را «نظام» و «حکومت» ويترين خواهندمي هيبريدي جنگ در هاآمريکايي .رساندند سوزيقرآن

 .است نظام يک بيروني دکور و ويترين دولت،. کردند را کار اين لبنان

 نبرد در بزرگ پيروزي يک بايد را خوردمي «سرمايه» از مرحله اين در دشمن چرا که سؤال اين اول، مبحث به برگرديم

 عظمت ديگر بار ملت: »فرمودند رهبري که طورهمان دانست، جهاني استکبار با سختنيمه جنگ در موفقيت و سوم نرم

 بايد هميشه ماهر بازشطرنج يک همچون نرم جنگ در: »فرمودند نيز و «کرد نابود را خطرناکي توطئه و داد نشان را خود

 جلو هاتوطئه کردن خنثي در دشمن از قدم يک داد نشان خود سراسري قيام با ملت.«بود جلو خود دشمن از قدم يک

 .است

 89 آبان حوادث درباره نکته ۴2

 اينکه. است مردم سوي از باور غيرقابل و نادرست «دشمنان» به کشور مصايب و مشکالت همه ارجاع فارس:خبرگزاری 

 ترديدي و شک است شده تاثيرگذار ايمنطقه قدرت يک به تبديل و است ايراني فرا و فراشيعي انقالبي اسالمي، انقالب

 ايران اسالمي جمهوري عليه توطئه گونه هر از آنها عبري -عربي متحدان غربي، پيمانان هم آمريکا، ائتالف اينکه از. نيست

 غلبه هاتوطئه اين به و يافت را آنها تهديدات کاهش بازدارندگي مقابله، راه بايد. کرد ترديد و شک نبايد کنندنمي کوتاهي

  .نمود محاسبه دشمنان سبد در نبايد را مسئوالن لياقتيبي و ناکارآمدي سهم. کرد
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 شودمی تر عمیق حاکمیت و ملت شکاف

 از هرچه که است اين واقعيت: »نوشت در يادداشتي در کارگزاران حزب سخنگوي «مرعشي حسين» : اعتماد روزنامه

 و هاسياست به نسبت را مردم اکثريت هاييعرصه در نيستيم قادر که شويممي مواجه حقيقت اين با گذارد،مي انقالب عمر

 شکاف از است نشاني آن، تبعات و بنزين قيمت افزايش يعني اخير هاياعتراض و هاجريان. کنيم قانع کشور هايبرنامه

 .«ملت و دولت ميان

 موجود؛ وضع ايجاد در دولت نقش :اول. کنند مي سانسور را مسئله 1 همزمان موجود، وضع تشريح در طلبان اصالح

 وضع ايجاد در طلب اصالح طيف نقش :دوم. است مردم در نارضايتي اصلي هاي علت از يکي دولت خالي کارنامه

 خارجه و نفت وزير تا جمهور رئيس اول معاون از دولت، مطلق اکثريت اختيارداشتن در جهت به طلبان اصالح موجود؛

 آن داخلي هاي دنباله و دشمن نقش :سوم. دارد مردم در نارضايتي ايجاد و موجود وضع گيري شکل در اي ويژه نقش...و

 يا دادن نشان کوچک و کوچک عيوب کردن بزرگ اميدبخش، هايجلوه کردن پنهان ها،واقعيّت دادن نشان وارونه در

 بصيرت :چهارم و .آشوبگران از افزاري نرم و افزاري سخت حمايت در دشمن نقش همچنين و بزرگ محسّنات انکار

 در مردم تماشايي و باشکوه حضور نمونه آخرين) دشمن شوم هاي نقشه گذاشتن ناکام و ها بزنگاه در ايران مردم قاطبه

 (.اي اجاره آشوبگران جنايات محکوميت

 هم کار ایران استزلزله 

 زد،مري  حررف  خاصي آرامش با کردمي صحبت هازخمي و هاکشته مورد در وقتي تيمور که است آن انگيزحيرت مشرق:

 تلفرات  از ترر بيش زيرساختي تلفات از رسيدمي نظر به. زدمي زار بچه يک مثل دادمي توضيح رايانه سالن درباره وقتي اما

 وارد پريش  سرال  سره  مرا :داد جرواب  است؟ مهم قدراين برايش رايانه سالن چرا پرسيدم او از. است شده ناراحت انساني

 متحردان  که بودند گفته ما به. کرديممي آماده جديد زندگي يک براي را خودمان داشتيم اآلن تا زمان آن از و شديم آلباني

 امنيرت  در جرا ايرن  بودنرد  گفتره  و انرد؛ کررده  جديد پايگاه اين هايزيرساخت براي زيادي هزينه مان،اسرائيلي و سعودي

 برود  داده قول ما به حتي بولتون آقاي. ماست پشت آن پيمانانهم تمامي و آمريکا دولت کامل حمايت گفتند. بود خواهيم

 به که شدمي ماهي چند و دادند ما به ايرايانه جديد تجهيزات پيش سال يک. گرفت خواهيم جشن تهران در زودي به که

 را ايرران  مرردم  پريش،  روز ده همرين . بدهيم بهبود[ ايران داخل در] را دموکراسي و بشر حقوق تا کرديممي تالش سختي

 امرا . انرد پيوسرته  حقيقرت  به رؤياهايمان کرديممي فکر. زدند آتش تهران در را هاساختمان و آمدند هاخيابان به که ديديم

 !داديم دست از را چيز همه. ايرايانه نه سالني، نه است، کار در انقالبي نه امروز

 


