
      
 

 1398ماه  آذر 4شنبه دو /846شماره  /ششمسال  /در سپاه  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه
 

 (2)نکنید دشمن معطل را کشور  /سیاسی تحلیل آموزش

 معاون گی،مک و کرد مطرح را استهخو این آمریکا، به خود یروزه 4۵ سفر در

 قول این. داد او به را دالری میلیون 12۰۰ وام قول نیز آمریکا وقت یوزیرخارجه

 یک اساس بر بلکه نرسید، خود آرزوی به مصدق تنها نه و نشد عملی هیچگاه اما

 به این از پیش کاشانی اهللآیت که هشدارهایی رغمعلی آمریکایی، کودتای طرح

 دولت سقوط از بعد روز 1۷ آنکه جالب. شد سرنگون او دولت بود، هداد او

 آنان نفع به ایران اوضاع که کردند پیدا اطمینان هاآمریکایی که زمانی مصدق،

 دالر میلیون 4۵ متحده، ایاالت وقت جمهوررئیس آیزنهاور، دستور با کرده، تغییر

 !دادند قرار زاهدی تمیسار ضدمردمی و نظامی دولت اختیار در

 صفر: مدیریت

 1000 بله. ستا زده تخمین تومان میلیارد 1000حدود را کشور بانکی شبکه به خسارت میزان همشهری روزنامه کیهان:

 !بود هابانک به تقریبی هایخسارت فقط این ضروری و الزم طرح یک بدِ بسیار اجرای خاطر به خسارت تومان میلیارد

 به خسارت ومانت میلیارد 300 اینترنتی، فروش تعطیلی بابت تومان میلیارد 1000 به نزدیک کنید؛ اضافه رقم این به

 سوخت، هاییگاهجا به تومان میلیارد 100 ای، زنجیره هایفروشگاه به خسارت تومان میلیارد 200 اصفهان، هایاتوبوس

 نخست روز سه دو مانه «تقریبی» یبرآوردها به مربوط نیز اینها... و درمانی مراکز و هاآمبوالنس به تومان میلیارد 100

 «یریتمد سوء» حاصل یک هاخسارت این همه! بماند...و روانی سیاسی، جانی، هایخسارت. است بنزینی هایآشوب

 !است

 نشجودا خبرگزاری.)است شده برآورد سال در دالر میلیارد 2 حدود سوخت کارت حذف از حاصل واردات هزینه 

 از حاصل بنزینِ ققاچا( دالر میلیارد 4 حدود)تومانی میلیارد 500 و هزار 36 خسارت ومینج رقم این به( 98 اردیبهشت

 نگهداری ینههز تومان میلیارد 20 آن کنار بگذارید را جمع حاصل و کنید اضافه هم را سال یک در سوخت کارت حذف

 ! سال در سوخت هوشمند سامانه

 ما غفلت و نرم جنگ شروع برای امام فرمان

 که است کرده صادر آینده جنگ برای را فرمانی نظامی، و سخت جنگ پایان از پس ماه سه کرده سفر آن جوان:

 بسیج امام. نیست خبری آن در نظامی سالح از که فرمانی بود؛ خواهد متفاوت کامالً آن اهداف و مبارزه روش فرماندهان،

 جنگ فرمان 136۷ آذر دوم در امام حضرت چرا اینکه. شود دیگری جنگ وارد باید بالفاصله که کندمی ترسیم را جدیدی

 الهام مدل این از الهی ثابت هایسنت و المللبین روابط از او مفهومی مدل که بود دلیل این به کردند صادر را نرم

 هشت جنگ از که اکنون پس «دارد وجود زندگی ختم تا آدم از جنگ این بود، باطل و حق جنگ ما جنگ»: که گرفتمی

 و استکبار نخواهیم چه و بخواهیم چه» :کرد نخواهند هار را ما ایمآمده بیرون -آن از قبل - دوساله طلبیتجزیه و ساله

 و کفر تا» که دانستمی امام طریق بدین« .نمایند دارلکه را مانمکتبی حیثیت تا بود خواهند مانتعقیب در هاصهیونیست

 ما که بود دریافته خویش شهودی افق در پیش سال 31 بنابراین ؛«هستیم ما سته مبارزه تا و هست مبارزه هست شرک

 آن سبک و «مبارزه و رفاه رقابت» ،«نظام از افتخارزدایی» ،«شبهه» آن سالح که شد خواهیم دیگری جنگ وارد زودیبه
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 نشان نشدیم، وارد نظامی نگج به حداکثری، هایتنش و امریکا پهپاد سرنگونی از پس که امسال اردیبهشت. است «فتنه»

 همین به .است فیزیکی سالح و اسلحه بدون جنگ آینده جنگ که انددیدهمی درستیبه را امروز 6۷ سال در امام که داد

 جنگ سمت به خمپاره و کالشینکف و لشکر و گردان از را بسیج سازمانی هایقالب جنگ، پایان از پس ماهسه دلیل

 از یکی امروز» که کرد منتقل دانشگاه و علمیه حوزه به هاپادگان از را جنگ این اندهانفرم و برد فکری-اعتقادی

 -1: کرد تعریف آنان برای را-نرم جنگ– غیرنظامی مأموریت چهار و «است طلبه و دانشجو بسیج هاتشکل ترینضروری

 محمدی ناب اسالم هایارچوبچ ترسیم -2 است علمی بزرگ پایگاه دو این عهده به بسیجیان اعتقادی مسائل حل

 همه با -4 است مراکز این نخبگان عهده به غربی نه و شرقی نه تغییرناپذیر اصل از پاسداری -3 است دو این برعهده

 . نمایند دفاع انقالب و اسالم از مراکزشان در وجود

 بنزینی یارانه فهرست از زدایی ابهام ضرورت

 و است یکل کرده، اعالم یارانه فهرست مشمول افراد شدن مشخص برای دولت که هایی مالک و معیارها خراسان:

 نیست، میسر امعهج افراد همه برای مشخص مالکی تعیین که البته صد .ندارد وجود افراد برای آن آزمایی راستی امکان

 تناسب به انتو می اگرچه نیست، پذیر امکان مختلف مناطق برای مشخص درآمد سطح یک تعیین مثال عنوان به که چرا

. کرد تعریف متفاوت درآمدی سطوح بزرگ، شهرهای یا کوچک شهرهای یا روستا در اقامت و برخوردار یا محروم مناطق

 در منزل داشتن یا روخود نوع مثال عنوان به مشخص، دارایی از مندی بهره توان می نیز، امالک و ها دارایی سایر درباره

 هزینه و بانکی های تراکنش برای سطحی تعیین باره، این در مهم نکته. داد قرار کمال را مشخصی متراژ یا محله سطح

 بیش به سترسید بر دولت که تاکیدی و موارد این همه. دهد می نشان را خانوار برخورداری سطح که خانوارهاست کرد

 این بر و دارد ار خانوارها یاقتصاد وضعیت از اطالع امکان دولت واقعا که کند می مشخص دارد اطالعاتی بانک 40 از

 شناسایی یها مالک دقیق شدن روشن بر عالوه .کند شناسایی را بنزینی یارانه مشمول خانوارهای تواند می اساس

 نشدن واریز به انتقادها میزان و آمده دست به اطالعات. است ضروری مشموالن تعداد درباره سازی شفاف مشموالن،

( نفر میلیون 60 ادلمع) خانوار میلیون 18 حساب به یارانه واریز قبال در تردیدی عالمت هک است حدی در بنزینی یارانه

 این بر مجریه قوه از خارج جمله از بیرونی ناظر اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت از فارغ رسد می نظر به. دارد وجود

 این اجرای روند رب نظارت به را بازرسی سازمان قضاییه، قوه رئیس که شرایطی در ویژه به. باشد داشته نظارت فرایند

 این بر مجلس، ارتینظ بازوی عنوان به محاسبات دیوان و سازمان این که است الزم کرده، مامور ها یارانه واریز و طرح

 توزار به را ادپیشنه این توان می حتی. باشند داشته نظارت است، شده واریز خانوار میلیون 18 حساب به یارانه که

 متولی که وزارتخانه از بخش آن به میدانی صورت به و نزدیک از را خبرنگاران که کرد ارائه اجتماعی رفاه و کار تعاون،

 و سازی شفاف هزمین این در شده، تدوین فهرست و کار ریز فرایند دادن نشان با و کند دعوت است، مشموالن شناسایی

  .کند آفرینی اعتماد

 کارمحافظه طلباناصالح

 بدن به تازه خونی و دهند سر تازه ندایی کنند؛ غلبه خود موجود ساختارهای بر اندنتوانسته هنوز طلباناصالح نو: صبح

 تا آمد میدان به «سرا» طرح با شودمی محسوب ملت اتحاد به نزدیک که طلباصالح جوان طیف. کنند وارد خود رنجور
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 ساختارهای واقع در .بیاورد طرح این سر پشت را طلباناصالح اجماع وانستنت نهایت در که کند رفع را موجود بستبن

 امکان رو این از دهند؛ مداخله هاگیریتصمیم در را خود بدنه نتوانند طلباناصالح تا کرد غلبه جدید ایده به موجود

 در دولت از جداسازی نبالدبه رادیکال طیف. شد نخواهد ایجاد هاآن برای گراییاعتدال از طلبیاصالح جداسازی

 طلباناصالح چالش اما حال این با. هستند معتقد دولت با اتحاد به همچنان ساختارها اما بود مجلس آینده انتخابات

 کاریمحافظه. داشت خواهد ادامه مقبولیت برای جامعه بدنه و مشروعیت برای طلبیاصالح بدنه با کارمحافظه

 واقع در .شد خواهد گروه این به جامعه اقبال موجب نه و آوردمی فراهم را حامی بدنه با آشتی امکان نه طلباناصالح

 در توانندمی تنها و داشت نخواهند اجتماعی نیروهای سطح در چندانی مانور امکان مجلس انتخابات در طلباناصالح

 و آمده پایین شدت به دولت اجتماعی سرمایه بنزین بحران پی در که است شرایطی در هااین. کنند بازی سیاسی سطح

 حفظ دنبالبه بیشتر مجلس انتخابات در طلبیاصالح اما نهایت در. دید خواهند لطمه شرایط این از هم طلباناصالح طبیعتاً

 مردم از صادقانه طلباناصالح .است نداده بروز خود از هابحران از عبور برای چندانی خالقیت و است موجود وضع

 کنند یعذرخواه

 جهان ثباتیبی عامل آمریکا،

 معرفی جهان در ثباتیبی منبع و عامل بزرگترین را آمریکا دولت چین، خارجه وزیر یی وانگ جمهوری اسالمی:

 .کندمی تفادهسوءاس کشورها سایر منافع تضعیف و تخریب برای دولتی ابزارهای از واشنگتن گفت خاطرنشان و کرد

 تجاری – اقتصادی جنگ به مشخصاً و آمریکا و چین منافع تعارض و تضاد به عمدتاً چین، خارجه وزیر اگرچه

 نقش. شودنمی محدود چین به فقط آمریکا کنندهثباتبی نقش ولی داشت اشاره کنگهنگ هایناآرامی و طرفین

 از وسیعی طیف و کائیآمری نظامیان و سیاستمداران حتی که یافته تشدید قدریبه جهانی صحنه در آمریکا گرتخریب

 .است داشته وا اعتراض به و کرده نگران را واشنگتن متحدین

 بعادیا ترامپ دوره در ولی ندارد تازگی اگرچه خاورمیانه در آمریکا جویانهمداخله و تهاجمی هایسیاست

 ظرف دیدیج مینظا کاروان سوریه، از آمریکا خروج مورد در ترامپ ادعای علیرغم و گرفته خود به انگیزشگفت

 این. اندرداشتهب خیز سوریه نفتی تاسیسات و خیزنفت مناطق اشغال برای و شده سوریه وارد عراق از گذشته روزهای

 عشق سوریه نفتی منابع و نفت به سوریه، از خروج برای اقدام ژست با ترامپ که دارد اهمیت جهت آن از نکته

 نفتی هایتثرو غارت برای عمالً ترامپ واقع در !آیدمی خوشش نفت بوی از گویدمی وقیحانه کامالً و ورزدمی

 شدتبه راتف شرق نفتی منابع بر تسلط برای هاطرف سایر ازسوی تالش هرگونه داده هشدار و است سرگرم سوریه

 یهسور ارتش و روسیه ظاهراً ولی نگرفته هدف را خاصی مخاطب اگرچه ترامپ تهدید این. داد خواهد نشان واکنش

 غارت داعش توسط هک را ترکیه مقصد با سوریه نفت حامل تریلرهای زنجیره بارها روسیه که چرا داده، قرار مدنظر را

 .کرد بمباران شدند،می

 ضمن و نامید بارخیانت را کره رهبر مواضع قبال در آمریکا عملکرد هم ملل سازمان در شمالی کره نماینده بعالوه

 و ایمندیده خیانت جز چیزی آمریکا از کرد تصریح آمریکا به نسبت شمالی کره رضایتینا و خشم مراتب انعکاس

 مایک غیرقانونی سفر عراق دولت و مردم حال، همین در .داد نخواهیم را کنونی نابرابر وضعیت ادامه اجازه دیگر
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 امور در واشنگتن دخالت از شکاریآ نشانه را آن و اندکرده محکوم را عراق اربیل به آمریکا جمهوررئیس معاون پنس

 سوریه، در آمریکا مخرب نقش. است رفته اربیل به بغداد، مرکزی دولت با هماهنگی بدون که دانندمی عراق داخلی

 فعال عامل یک به عمالً را آمریکا که است تعارض و تضاد در هاملت منافع با قدریبه فارسخلیج و لبنان لیبی، عراق،

 اعتنابی کامالً هم مرتبط هایدولت و هاملت مقابله و اعتراض مخالفت، با حتی که کرده تبدیل منطقه این در مایشاء

 .هستند

 کنند عذرخواهی مردم از صادقانه طلبان اصالح

 :است توجه قابل بُعد دو از بنزین مصرف طرح اجرای از ناشی حوادث فارس:

 نیروهای بودند، قالانت دنبال به 98 سال در ایران در سخت شکست از بعد ضدانقالب استکبار، جریان: امنیتی بُعد از -1

 اغتشاش به ستد و کرده سوءاستفاده حادثه این از بودند، فرصت یک مترصد بودند، کرده سازماندهی و آموزش را خود

 و کردند ایتمح اینها وحشیانه رفتار نوع و اغتشاشات این از مجازی فضای و هارسانه در گسترده صورت به و زدند

 .کردند آن استمرار به تشویق

 طبیعی کاال، ایرس آن تبع به و بنزین قیمت افزایش از نگرانی و طرح اعالم بودن مخفی از مردم اعتراض: دوم بُعد -2

 فشار این بر ارب هم بنزین اگر و هستند اقتصادی فشار تحت تورم گرانی، بیکاری، ارزی، هایسیاست علت به مردم است

 و انتظامی اتی،اطالع و امنیتی هایدستگاه که است این حلراه .بود خواهند معترض و شده چندان دو آنها نگرانی شود

 از تا نندک رصد را ضدانقالب و دشمن حرکات و برسانند مجازات اشد به و شناسایی را هاآشوب اصلی عناصر قضایی

 .شود جلوگیری حوادث تکرار

 با کنند، جلوگیری هاقیمت افزایش از کنند، رسانیاطالع کنند، جلب هاوعده به عمل با را مردم اعتماد هم دولتمردان

 و خود اقتصادی عملکرد اشکاالت پذیرش جای به اصالحات جریان اثنی این در متأسفانه .نمایند قاطع برخورد متخلفین

 دولت و مردم طهراب است این واقعیت اند،کرده ذکر مردم با حاکمیت رابطه در اشکال را اصلی علت دولت، در همفکران

 دولت اجرای شرو به نسبت مردم است، داده دست از را مردم اعتماد ضعیف عملکرد با که است دولت .شود ترمیم باید

 کنند اصالح دولت رد را خود عملکرد و کنند عذرخواهی مردم از صادقانه فرافکنی، جای به آقایان است بهتر دارند، نقد

  


