
      
 

 7938 آذر 5 شنبه دو /807شماره /  پنجمسال  در سپاه  /  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه
 

 

 امید به زندگی پس از انقالب/ سیاسی تحلیل آموزش

 جامعه آن از عضوی هر دهدمی نشان که است آماری شاخص یک زندگی به امید

 و بهداشتی هایشاخص هرچه طبعا. باشد داشته زندگی توقع تواندمی سال چند

 هم زندگی به امید کند، پیدا بهبود جامعه در سرزندگی و نشاط فضای و درمانی،

 جنگ وجود علیرغم انقالب، از پس هایسال در آمار، طبق. یافت خواهد افزایش

 علیه دارو و غذا یناجوانمردانه هایتحریم و سیاسی، و اقتصادی فشارهای نظامی،

 درصد بیشترین ،"خود سطح هم" کشورهای میان در توانست کشور اما ایران، ملت

... و اقتصادی رفاهی، بهداشتی، هایشاخص ارتقای با و باشد داشته را ساالنه رشد

 . دهد افزایش جامعه مردم بین در را حیات توقع

. 
 

 بازار از سیبیبی مشاهدات

 ایرن  مرردم  نظر و ایران به سفر درباره گزارشی در «سیبیبی» شبکه جهانی سرویس خبرنگار «الندیل جیمز» /بی بی سی

 مسرالل  ارشرد  خبرنگرار .نیسرتند  نگران هاتحریم درباره هم هاآنقدر هاایرانی کرد، تصریح امریکا هایتحریم درباره کشور

 درباره را کشور این مردم نظر تهران، بزرگ بازار در حضور و ایران به سفر با «سیبیبی» شبکه جهانی سرویس دیپلماتیک

 یرک  غربری  شبکه این برای «الندیل جیمز» ویدلویی گزارش به نگاهی با. استشده جویا را ایران علیه امریکا هایتحریم

 توانمنردی  با توأم خونسردی و هاتحریم برابر در ایستادگی بر ایران مردم تأکید آن، و است رؤیت قابل روشنی به موضوع

 سرال  ۵۳ از بریش  برای ما: »گفت سیبیبی ارشد خبرنگار به ایرانی میانسال مرد یک.است امریکا هایفشار برابر در هاآن

 برا  قیرا   در هرا تحرریم  ایرن : گفرت  امریکرا  هایتحریم درباره هم دیگر ایرانی یک.«ایمگرفته قرار تحریم مورد که است

 گرزارش  ایرن  از بخشری  در النردیل  جیمز. «استنکرده تغییر چیزی» و نیست جدید ایران، علیه امریکا گذشته هایتحریم

 همه واقعاً است، سرزنده و پا سر تجارت بینید،می که همانطور آمدیم، تهران در بزرگ بازار به فیلمبرداری برای ما: »گفت

. باشرند مری  بردییجات  و ارزان زیرورآالت  و فررش : قبیل از هستند، اشفروشنده آنچه هر فروش حال در همه هست، چیز

 شدیدترین تحت جهان از بخش این که فهمید نخواهید شما و است گرفتن رونق حال در تجارت که رسدمی نظر به اینجا

 صرحبت  تاجران با و نگاه را( تهران بزرگ بازار) بازار این از بیرون شما اگر ایبته: »افزود وی.«دارد قرار امریکا هایتحریم

 شرما  اگرر : »گفت ایران مردم با گوهایشوگفت و مشاهدات درباره الندیل جیمز.«بود خواهید هانگرانی برخی شاهد کنید،

 ناچیز نشانه به که حایی در هاآن دارید؟ نگرانی( اثراتش و امریکا هایتحریم) درباره چقدر شما کنید، سؤال اینجا مردم از

 نجات هاتحریم از هم قبال ما چیست، موضوع دانیدمی» که گویندمی پاسخ در دهند،می تکان را شانشانه هاتحریم شمردن

 ایرران  اقتصراد  بره  شما اگر: »گفت سیبیبی خبرنگار به ایرانی شهروند یک .«یافت خواهیم نجات هم باز احتماالً و یافتیم

 را نیازهایمران  خودمران  مرا . کنریم می صادر هم را زیادی هایچیز و کنیممی تویید چیز همه حاضر حال در ما بکنید، نگاه

 تروأم  توانمندی و پذیریانعطاف نوعی( ایران در) اینجا در: »گویدمی خود گزارش آخر در الندیل جیمز. «کنیممی برطرف

 .«نیستند نگران هم آنقدر اما هستند، دیواپس قدری هاآن. نیستند نگران هم هاآنقدر مردم و دارد وجود خونسردی با
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 ماه یک طی ارز حوزه در نفر 641 بازداشت

 ارسرال  دادگراه  بره  و شرد  صرادر  جزایری شهرام کیفرخواست گذشته هفته: گفت تهران انقالب و عمومی دادستان ایران/

 بانرک  سرابق  کرل  رلریس  ارزی معراون  عراقچی پرونده کیفرخواست: افزود همچنین آبادی دویت جعفری عبا  .شودمی

 را ارز فرروش  قصرد  مردم برخی: کرد اظهار نیز ارز با مرتبط هایپرونده خصوص در وی.شد صادر نیز آقاخان و مرکزی

 تردبیری  کره  اسرت  ایرن  مرکرزی  بانک کل رلیس از ماندرخواست ما که کنندمی خریداری قیمت زیر هاصرافی اما دارند

 دالرهرای  گیررد  صرورت  اقردام  ایرن  اگرر  کره  کننرد  فروش و خرید تأیید مورد قیمت اسا  بر هاصرافی تا گیرد صورت

 ،«انرد شرده  دسرتگیر  نفر 641 ارز حوزه در اخیر ماه یک در» اینکه به اشاره با وی.شودمی بازار جذب مردم شده نگهداری

. هستند بازداشت نفر 611 از بیش و اندشده آزاد وثیقه با متهمان این از تعدادی که شد صادر کیفرخواست 5۳ شنبه: افزود

 تعرداد  و وی اتهامرات  و خرودرو  عظریم  شررکت  مدیرعامل بازداشت با رابطه در سؤایی به پاسخ در آبادی دویت جعفری

 هایپرونده که هاییشرکت جمله از و است مفتوح تهران دادستانی در خودرو فروش پیش پرونده 6۱: کرد اظهار شکات،

 شررکت  ایرن : گفرت  پرونده، این با رابطه در متهم 5 بازداشت به اشاره با وی. بود خودرو عظیم شرکت است مفتوح هاآن

 تومان میلیارد ۱11 و داده انجام فروش پیش هزار 4 حدود متأسفانه ویی داشته، خودرو فروش پیش مجوز فقره 6۳1 صرفاً

 اینکره  بره  نسربت  هشردار  برا  تهرران  دادسرتان  .است متهمان اموال تومان میلیارد 511 اعالم حسب و دارند مطایبه شکات

 هرای شررکت  بخرش  در: داد ادامره  ،«اسرت  ممنروع  خرودرو  فروش پیش هایشرکت برای پویی فعاییت و سود پرداخت»

 در کننرد مری  فروش پیش خودرو خود اختیارات از فراتر افرادی چراکه هستیم؛ مواجه مشکل با خودرو فروش و ییزینگی

 پرداخرت  سرود  شرکات  بره  که است مدعی متهم دارد، شاکی 6411 خودرو مفتاح شرکت. ندارد وجود اتومبیلی که حایی

 ییزینرگ  و خرودرو  فروش پیش هایشرکت توسط سود پرداخت: کرد تأکید وی. کنندمی تکذیب شکات بعضاً ویی کرده،

 اگرر  و بدهنرد  دارنرد  رسرمی  مجروز  کره  هاییشرکت به باید فقط را پول که بدانند و کنند توجه باید مردم و است ممنوع

 .آیدمی پیش داده، رخ اکنون که مشکالتی بگیرند، سود بخواهند

 فامیلی انتصابات

 مغایر دویتی مناصب در اقوام استخدام. شوند دچار آن به نباید مدیران که است آفتی کلمه دو این «فامیلی رانت» ابتکار/

 هستند، بیکار توانمند و معتبر تحصیلی مدرک با جوانان از بسیاری که شرایطی در و است مردم به جمهوررلیس هایوعده

 فرزندت» کمپین قبل چندی. ندارد دویت به مردم اعتمادیبی جز اینتیجه دویتی مناصب در وزرا اقوام کارگیریبه

 برخی که دهند توضیح فرزندانشان وضعیت درباره که خواستند مجلس نمایندگان و دویتمردان از و افتاد راه به «کجاست؟

 از یکی که داشتم فرزند چهار من: »گفت مجلس رلیس نایب پزشکیان، مسعود نمونه عنوان به کردند چنین مسئوالن از

 فرزندانم از یکی. شوندمی نوه چهار زودی به که دارم نوه سه همچنین. دارم دیگر فرزند سه و است کرده فوت آنها

 سهند دانشگاه علمی هیات عضو اکنون و کرده اخذ شریف دانشگاه از هفده باالی معدل با را خود فیزیک PHD مدرک
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 بود، خارج بورسیه که است کنترل برق رشته در PHD مقطع در نامهپایان گذراندن حال در فرزندانم از دیگر یکی. است

 جم کارمند و کرده اخذ شریف دانشگاه از را خود شیمی ارشد کارشناسی مدرک نیز دخترم. است ایران در اکنون ویی

 ییسانس فوق و برق ییسانس پسرم: »نوشت و کرد استقبال کمپین این از هم امورخارجه وزیر ظریف، محمدجواد .«است

 بازار، مدیریت حوزه در و نیست جایی هیچ استخدام و کنندمی زندگی تهران در دخترش و همسر با و دارد بازار مدیریت

 تربیت به بیشتر و کنندمی زندگی تهران در دخترش و همسر با و است داخلی طراح دخترم. دهدمی انجام ایمشاوره کار

 مدیریت ییسانس فوق دامادم. دهدمی انجام اقوام و دوستان برای داخلی طراحی اوقات برخی و است مشغول فرزندش

 و است مشغول فرزندش تربیت به بیشتر و دارد نانوتکنویوژی دکترای عروسم. است خصوصی شرکت یک مدیر و دارد

 گفته قبال که سوال این به پاسخ در او رسید، کشور وزیر به نوبت وقتی اما.« دارد فعاییت دانشگاه در وقت پاره طور به

 که هستند دختر بله،: »گفت دختر؟ یا هستند پسر آیا و بیکارند هم هنوز آیا دارید، درمنزل ییسانس فوق بیکار سه بودید

 را آنها حاضرند کردند پیشنهاد من به نفر چندین کردم، مطرح را موضوع این اینکه از بعد است؛ شاغل پسرم ندارند، کار

 را دیگران فرزندان و بروید کنید استخدام را من فرزندان حاضرید اگر شما: گفتم پیشنهادشان به پاسخ در که کنند استخدام

 .«شدندمی استخدام االن تا که کنم استفاده رابطه از بود قرار اگر من است، زیاد بیکار کنید، استخدام

 برا »: شرد  نوشرته  اشتلگرامری  کانرال  یک در. شد فاش شنبه روز واقعیت و ندارد تطبیق واقعیت با کشور وزیر ادعای این

 جوان مشاور عنوان به کشور وزیر پسر فضلی، رحمانی هادی آذر، اول پنجشنبه روز در اقتصاد، وزیر دژپسند، فرهاد حکم

 سروال  ایرن  اکنرون  .«اسرت  شده حذف وزیر فرزند نام از فضلی پسوند منتشره رسمی اخبار در. شد منصوب جدید وزیر

 را دیگرران  فرزنردان  کنرد مری  توصیه دیگران به و دارد گالیه کشور جوانان بیکاری از که وزیری پسر چرا که است مطرح

 فرزنرد  از بهتر توانایی با دیگری جوانان که است این از غیر مگر است؟ شده کار مشغول اقتصاد وزارت در کنند، استخدام

 توجیره  چگونره  عمل و حرف دوگانگی این است قرار هستند؟ بیکار که دارند حضور کشور در فضلی رحمانی عبدایرضا

 برعهرده  را انتخراب  برگرزاری  مانند حساسی موضوعات که است کشور مهم هایوزارتخانه جمله از کشور وزارت شود؟

 باشد؟ داشته اطمینان وزارتخانه این عملکرد به رفتاری تضاد چنین با تواندمی جامعه آیا دارد،

 اجتماعی انفجار! هشدار

اگر روسای جمهور کشور به جرای اینکره نزدیکران    :  ایران اجتماعی مددکاری علمی انجمن رلیس اقلیما مصطفی /مانآر

کردند و مدیران خود را ملزم بره پاسرخگویی بره مرردم     بیاورند از افراد شایسته در مسند کار استفاده میخود را روی کار 

خواهنرد، بلکره نگراه آنهرا بره عملکررد       داد. مردم از مسئوالن حرف نمری گاه این اتفاقات در کشور رخ نمیکردند هیچمی

آید در کنند. نکته دیگر اینکه هر مدیری که روی کار مییمسئوالن است که به چه میزان در راستای مطایبات آنها حرکت م

هایی که به مردم داده عمرل کنرد و در   تواند به وعدهدهد. با این وجود پس از مدتی نمیهای بزرگی به مردم میابتدا وعده

شهر تهران همواره با  به عنوان مثال مدیریت دهند.نتیجه مردم به مرور زمان اعتماد خود را نسبت به مسئوالن از دست می
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دانسرتند  حاشیه و جنجال همراه بوده است. متأسفانه در گذشته برخی مدیریت شهر تهران را برعهده گرفتند که اصال نمری 

کنند که گویرا قررار اسرت اتفاقرات     آیند به شکلی رفتار میشهرداری تهران کجاست. برخی مدیرانی که تازه روی کار می

ها و موانع جدی در مسریر  ها رخ بدهد. با این وجود این مدیران پس از مدتی که با محدودیتمهمی در دوران مدیریت آن

رسند که در عمل هیچ کاره هستند. آقای روحانی هنگرامی کره در فضرای انتخابراتی     شود به این نتیجه میخود مواجه می

برا ایرن وجرود امرروز هریچ اتفراق        های مهمی درباره جوانان، زنان و عدایت اجتمراعی مطررح کررد.   حضور داشت وعده

ها بدتر از گذشته شده است. در شرایط ها در جامعه رخ نداده و چه بسا وضعیت در برخی حوزهتاثیرگذاری در این زمینه

کنونی جوانان با بحران بیکاری و در رسیدن به مطایبات خود با موانع جدی مواجه هستند. این وضعیت درباره زنران نیرز   

زنان با مشکالت جدی از نظر اقتصادی، شغلی و عاطفی مواجره هسرتند. در زمینره عردایت اجتمراعی نیرز       وجود دارد و 

گیرد و درصد بیشرتری از  وضعیت نسبت به گذشته مناسب نیست و روز به روز شکاف طبقاتی شکل جدیدی به خود می

ک روزه به دست بیاید. اعتمراد اجتمراعی اگرر    اند. اعتماد اجتماعی یک روزه از بین نرفته که یمردم فقیرتر از گذشته شده

ریشه اتفاقات اخیر صددرصد داخلی بروده و مسرالل نراچیزی    قرار است دوباره به جامعه برگردد نیاز به زمان زیادی دارد.

های اخیر را به خارج از کشور برخی از مسئوالن ریشه اصلی نابسامانیبه عامل بیرونی ارتباط داشته باشد.  وجود دارد که

اند و بلکه برخی در بیررون از مرزهرا   دانند. این دیدگاه به منزیه این است که مسئوالن در داخل کشور هیچ کارهمرتبط می

رت کلی اشتباه است. ریشه انتقادات مردم فقرر، بیکراری و مشرکالت    صوکنند. این دیدگاه بهگیری میبرای کشور تصمیم

در شررایط   وجرو کررد.  های اجتماعی بوده است و نباید ریشه این اتفاقات را در خارج از کشور جسرت اقتصادی و آسیب

جو کررد؟ خیرر.   وکنونی قیمت دالر در کشور افزایش پیدا کرده است. آیا دییل این مسأیه را باید در خارج از مرزها جست

اند و نه صرفا دشرمنی آمریکرا. همره ایرن     های اقتصادی اشتباهی است که مسئوالن در پیش گرفتهدییل این مسأیه سیاست

شود. برخی اتفاقات در کشور اصال سیاسی نیست و بزرگان جامعه نیز اعتمادی مردم نسبت به مسئوالن میمسالل سبب بی

م هستند. مدیران ارشد جمهوری اسالمی همگی به احترام به مردم و رعایرت حقروق   توصیه نکرده و بلکه با آن مخایف ه

کنند؟ در نتیجه نباید آنها را مورد خطاب قررار داد، بلکره بایرد آن    ها عمل میکنند. آیا مدیران به این توصیهآنها توصیه می

های جهان که دارای سراختارها  ومتمدیر را بازخواست کرد. جمهوری اسالمی هم یک سیستم است شبیه بسیاری از حک

 و کارکردهای خاص خود است. ما باید مدیران را مجبور به پاسخگویی نسبت به مطایبات مردم کنیم.

 


