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 (8)انقالب رهبر روایت به انقالب استمرار و ماندگاری عوامل  /سیاسی تحلیل آموزش

 همچنان - دهد ادامه را پیشرفت و عزت راه خواهدمی اگر ایران، ملت

 در که خدمتگزاری و توانا بازوان برکت به سال، چند این در بحمداهلل که

 و کار مختلف هایبخش در و فعالیت، و تالش اسالمی جمهوری دولت

 را زندگی رفاه و سازندگی توسعه، راه خواهدمی اگر - کردند پیشرفت

 مقابل در ایستادگی و استقامت به باید برساند، نتیجه به و دهد ادامه

 14/3/75. بپردازد استکبار و دشمنان

 

 !هستند سانسور غيرقابل که هاييخون

 دین ترین املک و آخرین پيروان مظلوميت از دیگري پرده نيوزیلند، کشور در مسلمان نمازگزار هاده شهادت رسالت:

 نشدند حاضر ها اعتس تا سي، بي بي مانند هایي رسانه اگرچه .گشود دنيا عمومي افکار حيران دیده برابر در را آسماني

 و ها سانهر سوي از حادثه این شهداي پاک خون اما کنند، یاد ”تروریستي حمله“ عنوان به بزرگ، یتجنا این از

 : گذشت آن کنار از سادگي به توان نمي که دارد وجود نکاتي خصوص این در. .نيست سانسور قابل غربي سردمداران

 یک مثابه به ،آن پيشبرد و تقویت در روپاا و آمریکا امنيتي نهادهاي که بوده اي پروسه ”غرب در ستيزي اسالم“-۱

 و نژادپرست احزاب از حمایت آن، از فراتر و مسلمانان تحقير و اسالم از خشن چهره ارائه .اند کرده عمل ”کاتاليزور“

 مقامات عملي هاي گام و اقدامات جمله از اند، یافته راه اروپایي هايدولت حتي و هاپارلمان به امروز که اسالمي ضد

 سال در. دارد مهادا غربي کشورهاي در هاست دهه روال، این. شود مي محسوب گرایي اسالم و اسالم با مواجهه در غربي

 سوریه و عراق در آنها اي منطقه متحدان و انگليس و آمریکا امنيتي هايدستگاه توسط داعش اینکه از پس ميالدي، ۲۰۱۳

 اساس بر مه آن ،”خوب تروریسم“ و”بد تروریسم“ تفکيک و بندي يمتقس با کردند سعي غرب امنيتي مقامات شد، خلق

 . کنند مدیریت و هدایت مسلمانان عليه را خونين بازي این آنها، قربانيان ماهيت و تروریستي حمالت جغرافيایي مکان

 ابتدایي ماهه ۹ در تنها .هستيم غربي کشورهاي در مسلمانان عليه تروریستي حمالت افزایش شاهد اخير، هايسال طي-۲

 و آمارها نيز اروپایي کشورهاي دیگر در. بود شده ثبت آلمان کشور در مسلمانان عليه حمله ۵۷۰ ميالدي، ۲۰۱۸ سال

 و تصاویر زا خبري اینکه توجه جالب نکته. باشد مي مسلمانان عليه حمالت شدید افزایش از حاکي موجود، هايداده

 در گرفته رتصو خونين حمله رسد مي نظر به حال این با! نيست غربي هاي انهرس در حمالت این قربانيان بيوگرافي

 !است نداشته را آن سانسور قدرت غرب که است بوده گسترده و وسيع اي اندازه به نيوزیلند

 فکنيفرا نوعي بلکه ،ندارد مسلمانان براي ارزشي تنها نه نيوزیلند، در اخير فاجعه به نسبت غربي مقامات تاسف ابراز-۳

 زیادي سواالت اکنون. شود مي محسوب خونين ماجراي این در غرب امنيتي و رسمي نهادهاي نقش به نسبت آشکار

 ”ستيزي اسالم”ااساس:  ینکه قبيل از سواالتي باشند، مي آن خصوص در پاسخگویي به ملزم غربي مقامات که دارد وجود

 این استمرار در غربي کشورهاي تبليغاتي و امنيتي هايتگاهدس آشکار و پرده پشت نقش و یافت تبلور چگونه غرب در

  بود؟ چه روند
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 آمريکا عصبانيت هایپيام

 آنها. اندداشته ایران اسالمي جمهوري قبال در توجهي قابل تحرکات اخير روزهاي طي هاآمریکایي سياست روز:

 در ایران که ندساز وانمود چنان تا اندکرده شتال و داده صورت ایران عليه را عليه اقدامات و مواضع از ايزنجيره

 وضعيت قراريبر اجرایي فرمان آمریکا جمهوررئيس ترامپ. دارد قرار تنگناها و هانابساماني از ايگسترده مجموعه

 وزیر پومپئو یرانا عليه دیگر اقدامي در دیگر سوي از. کرد تمدید دیگر سال یک براي را ایران مورد در ملي اضطراري

 بيشتر عرضه ايبر را آنها تا کندمي دیدار بسته درهاي پشت جهان نفتي بزرگ هايشرکت روساي با آمریکا خارجه امور

 آمریکا خارجه زارتو نماینده «هوک برایان» حال همين در. کند ترغيب ایران مشتریان گرفتن و آسيایي بازارهاي به نفت

 در. کند تبدیل ایران هاياستان از یکي به را عراق خواهدمي اسالمي وريجمه که شد مدعي ماه، اسفند ۲۰ایران امور در

 شمالي، رهک روسيه، چين، شده، حاضر سنا مسلح نيروهاي کميته نشست در که آمریکا دفاع وزارت سرپرست ميان این

 . کرد توصيف پنتاگون روي پيش تهدیدات مهمترین را تروریسم و ایران

 تحریمي تمعافي خرید، کاهش شرط به احتماال واشنگتن اند،گفته آمریکایي یپلماتيکد منابع برخي دیگر سوي از

 مالي اطالعات و سمتروری دفتر رئيس مندلکر سيگال توجه قابل اقدامي در. کرد خواهد تمدید را ایران نفت واردکنندگان

 او. کرد تشریح را دفترش هايبرنامه افتهی شهرت ایران با نبرد براي آمریکا «ساکت جنگ اتاق» به که آمریکا داريخزانه

 اهبردي،ر سازمان یک به شدن تبدیل با کنيم حاصل اطمينان که امکرده این صرف را ايمالحظه قابل زمان»: گفت

. «کنيممي ستفادها راهبردي اثرگذاري بيشترین به دستيابي براي ماناقتصادي هايتوانمندي تمام از مشارکتي و یکپارچه

 این از آمریکا تفادهاس سوء بر سندي خود که دارد اف.تي.اي.اف ساختار با ايگسترده ارتباط ساختار این آنکه وجهت جالب

 را اف.تي.اي. فا تصویب به اروپا مالي کانال سازيمشروط دالیل از یکي شاید و است ایران بر فشار اعمال براي نهاد

 . دانست ارتباط همين از برگرفته توانمي

 قرار به اقدام مریکاآ. است ایران آن هدف مستقيم غير طور به که داشته منطقه عرصه در را تحرکاتي آمریکا حال ينهم در

 تروریسم را لبنان اهللحزب نيز انگليس همزمان. کرد تروریستي هايگروه ليست در الشعبي حشد مردمي نيروهاي نام دادن

 شرط یمن ردميم و مرکزي دولت با دیدار در یمن به سفر در نيز ليسانگ خارجه وزیر هانت جرمي همچنين. کرد معرفي

 منی بمباران به آمریکا زا نيابت به نيز عربستان نيز همزمان. کرد عنوان لبنان اهلل حزب از انصاراهلل دوري را جنگ پایان

 ماتاقدا این اچر که شودمي مطرح سوال این حال. رسيدند شهادت بي کودک و زن ۲۳ مورد یک در که پرداخت

 . است توجه قابل نکته چند پرسش این به پاسخ در است؟ گرفته صورت آمریکا سوي از ايزنجيره

 انيروح روز سه سفر آن و گرفت صورت ایران خارجي سياست حوزه در بزرگ رویدادي گذشته، هفته آنکه نخست

 دو براي رهنگيف و ،امنيتي سياسي اقتصادي، يدستاوردها کنار در که سفري. بود عراق به ایران اسالمي جمهوري رئيس

 آمریکا براي شکست و ایران براي موفقيت سراسر را سفر این جهانيان. کرد تحميل آمریکا به را بزرگ حقارتي کشور

 و شد برگزار شترکم مالي کانال سازي اجرایي براي اروپا و ایران ميان مذاکرات گذشته هفته آنکه دوم. اندکرده عنوان

 ایران رابرب در آمریکا به را جدیدي هايناکامي موضوع، دو این مجموع. گرفت صورت طرح این تحقق براي داماتياق

 . سازدمي تحميل
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 از تا دارد تالش دخو زعم به ایراني ضد اقدامات از ايزنجيره اجراي با آمریکا که گفت توانمي شرایط این به توجه با

 سازي ناکام هايزمينه دیگر سوي از و سازد تلخ کشور دو کام به را عراق و رانای مناسبات توسعه شيریني سو یک

 زاویه این از اگر. داشت نظر در باید را سناریو دو اروپا مسئله باب در البته. سازد ترگسترده را اروپا و ایران ميان توافقات

 دندار معنایي اروپا ليما کانال شدن اجرایي عمال که دهدمي نشان آمریکا اقدامات این کنيم نگاه موضوع به اروپا استقالل

 نگاه موضوع به است تاکتيکي اختالفاتشان گویندمي آمریکا و اروپا که زاویه این از هم اگر است کاغذ روي امري صرفا و

 . است داده صورت را اروپا آتي هايبدعهدي توجيه براي سازيزمينه آمریکا که گفت توانمي کنيم

 صليبيان بازگشت

 عينو سمت به را اسالمي جوامع و مسلمانان سکوالریسم، و بشر حقوق پوشش در غرب که هاستسال نو: صبح

. هاآن آنِ از محبت و مرحمت و هاستمسلمان سهم وحشت، و خشونت آن در که بردمي پيش به جدید استانداردسازي

 موضع در اند،برده پایان به اتمي بمباران با را آن و داده نجاما جهاني دوم جنگ در را تاریخ جنایات مرگبارترین که کساني

 ساحات تمامي رد صليبيان که داد نشان همزمان اتفاق دو دیروز. کنندمي خطابه سایرین براي و اندنشسته صالح و صلح

 به کشت، يابانخ و انبيمارست و مسجد در را مسلمان۵۰ نيوزیلندي جالد «تارنت برنتون» اند؛فعال غرب فرهنگي و سياسي

 یکي در است؛ صليبي هايجنگ انتقام به این که کرد منتشر ايبيانيه بعد و شد رد شانروي از ماشين با و زد خالص تير هاآن

 اروپا اتحادیه همزمان. رودمي شمار به آن دائمي رواني جنگ هايکانون از هراسياسالم که انگليس اقماري هايمستعمره از

 ، سياسي پذیريانعطاف گونههمه که ايترکيه کرد؛ رد را اتحادیه این به پيوستن براي ترکيه درخواست بارمينچند براي

 تواندنمي سلمانم کشور یک کجاست؟ شاناشکال اصل. شود همخوان غربي استانداردهاي با تا داده انجام را نظامي و فرهنگي

 شعار همين با سرپ بوش را قبل سال۱۷ در خاورميانه به هجوم و کرد شروع پاپ را صليبي هايجنگ. شود اروپا اتحادیه عضو

 .اسالم و مسلمانان همه نابودي خواهان و است صليبي نظام یک همچنان اشپوسته و مغز در غرب کرد؛ آغاز

 دارند حساب حرف و دلسوزند منتقدان که فهميديد دير

 گفته جهانگيري .داندمي دلسوز را خود منتقدان دولت،: نوشت هورجمرئيس اول معاون قول از اعتماد روزنامه کيهان:

 «.گرفت خواهد کار هب اشکاالت رفع منظور به را آنها نظرات احترام دیده با و داندمي دلسوز را خود منتقدان دولت: است

 است؛ ياقتصاد جنگ شرایط در دولت تخریب است کننده نگران که چيزي آن»: داد ادامه جمهوريرئيس اول معاون

 «.است نادرست و ناشایست شرایط این در دولت مدیران تهدید و روحيه تخریب

 حتي و -نتقدانم تمام گذشته، سال پنج طول در روحاني آقاي مشخصاً و دولتمردان برخي که است حالي در اظهارات این

 اهانت و اتهام و افترا توپخانه با را -دداشتن محض کارشناسي هايدغدغه که... و نقتي و اقتصادي و حقوقي نظرانصاحب

 کاسب بزدل، م،متوه فکري، مستضعف بر،جيب افراطي، ترسو، سواد،بي شناسنامه،بي مزدور،» مانند عناویني و نواختند

 امروز مانند هم صددر یک اگر و کردند آنها نثار را...( و حجري عصر رسيده، دوران به تازه مانده، عقب فاسد، تحریم،

 باشند، هداشت حساب حرف شاید و دلسوزند منتقدان که کردندمي تصور دادندمي خرج به بينيخوش جهانگيري، ايآق

 همه کردن ابستهو و ملي اقتصاد تضعيف و سوزي،فرصت سال پنج و اروپا و آمریکا به اعتماد و برجام چاله به را کشور

 .نداختندنمي برجام به چيز
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 انتظارات تعديل سال

 که است انتظاراتي زا ناشي ما امروز نارضایتي از بخشي. باشد انتظارات تعدیل سال تواندمي آینده سال ی اقتصاد:دنيا

 ما امروز و سپردند باد به را انتظارات این عهدشکني گاه و عمليبي با سياستمداران. گرفت شکل ۹۶ سال انتخابات از پس

 فبها شود حفظ آینده سال در موجود وضع اگر بنابراین .ایمشده راضي هم اقتصاد موجود وضع حفظ به که بهبود به نه

 . کرد خواهيم رضایت احساس شدت به باشيم، بهبود اندکي شاهد اگر اما المراد،

 اقتصاد یندهآ سال و امسال عملکرد در رشد شدن منفي از حاکي برآوردها چيست؟ آینده سال اقتصادي هايدشواري اما

 همزمان ارضایتين قطعا که گيردمي قرار «تورمي رکود» عارضه به ابتال معرض در دیگر بار یک ما داقتصا. است ایران

 هم دولت هايینههز و درآمدها ميان شکاف تعميق. داشت خواهد دنبال به را اقتصادي فعاالن و مردم از ايگسترده طيف

 در که حالي در اشتد خواهد هزینه تومان ميليارد هزار ۴۴۰ از بيش احتماال آینده سال در دولت. بود خواهد کنندهنگران

 منجر تواندمي ودجهب کسري ترتيب این به .بود نخواهد تومان ميليارد هزار ۳۶۰ از بيشتر دولت درآمدهاي حالت، بهترین

 دید از. کنديم تعزیراتي و دستوري فاز وارد را اقتصادي عامالن با دولت رفتار موضوع این و شود تورم افزایش به

 صورت کردن پاک با دولت اما دارد، اساسي نقش آن در دولت که است تورم افتاده اتفاق آنچه اقتصادي فعال و اقتصاددان

 تعدیل از مانعتم و قيمت سرکوب به دست بنابراین و داده رخ گراني که کندمي وانمود خود قشن گرفتن نادیده و مساله

 به رفته، باال شدت به هابنگاه هزینه تورم و تحریم دليل به که شرایطي در هم آن قيمت سرکوب.  زندمي هاقيمت طبيعي

 شاهد احتماال آینده سال در نتيجه در. شودمي جرمن هابنگاه فعاليت توقف و دهيزیان به نهایت در و انگيزه سرکوب

 بد، بسيار شانس برحسب .بود خواهد کارگران بيکاري اشنتيجه که بود خواهيم نيز توليدي هايبنگاه از تعدادي تعطيلي

 مشکل بنابراین. دکر استفاده رکود از تواننمي اینجا. است خراب جاده هم و ماشين هم که بگيرید نظر در هم را زماني

 حرکت ایدب رکود خراب جاده در خراب ماشين این آینده سال و است خراب ما اقتصاد ماشين است، ماشين از اصلي

 آینده سال بدانيد تا کنيد اضافه وضعيت این به سياسي عوامل عنوانبه هم را کوه ریزش و رگبار و سيل و تاریکي.  کند

 آمادگي ۹۸ سال هايدشواري از عبور راه تنها بنابراین. کنيم حرکت دبای مسيري چه در دقيقا و است حساسي سال چقدر

 .تاس انتظارات تعدیل و سخت شرایط پذیرش و مردم
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