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 (2)قرآن مدار بر مبارزه  /سیاسی تحلیل آموزش

 شهید یعنی ای،امنهخ اهللآیت شاگردان از نفر دو کهزمانی بعد، سال چهار

 استادشان از فرزانه محمدباقر االسالمحجت و کامیاب سیدرضا االسالمحجت

 تفسیر ایجلسه در عقاید، اصول و فقه درس جلسات کنار در تا خواستند

 از بعد و بود مائده یسوره شروع، برای استاد انتخاب هم باز بگویند، قرآن

 و عقیدتی مهم مباحث آن، در هک جلساتی. انفال یمبارکه یسوره آن،

 یعنی. رفت دست از جلسات این نوارهای متأسفانه،» اما شد گفته مبارزاتی

 درد به اآلن که بود چیزی آنها اال و! شد چه و افتاد کی دست نفهمیدیم

 «.خوردمی

 خردمندانه مقاومت منشور

 دشمن و نيست رکا در جنگي اساسا که بود آن بر موجود فضاي دقيق تحليل با رهبري، معظم مقام اصلي تأکيد رسالت:

 دميدن و گريهوچي با و صدا و سر ايجاد با که است اين بر دشمن تالش اما .تواني نه و دارد عزم نه نظامي حمله براي

 آتش و شوند يمحاسبات خطاي دچار ها،آن که کند کاري و بيندازد ترس به را کشور مسئوالن از برخي جنگ، شيپور بر

 کشور قوت قاطن بر پافشاري از و کنند مهار را خويشتن خود، دستان با نتيجه در کنند؛ احساس نزديک واقعا را جنگ

 و دولت براي آن هايعبرت و برجام تجربه از پس .بيايند کوتاه موشکي و دفاعي توان يا و منطقه در راهبردي عمق يعني

 .نيست ايمذاکره چنين در نفعي که است مشخص و باشد آمريکا با دادوستد دنبال به نبايد کسي واقعا مردم

 و مقاومت اش،اصلي روش و مشي فعلي، دولت که بود روشن هم ابتدا از هرحال به. مردمند رهبري سخنان دوم مخاطب

 زعمبه ولت،د اين نخست هايسال در روش، اين اگرچه. دارد اعتقاد مذاکره به و نيست دشمن ربراب در مستحکم موضع

 .رسيد بستبن به آنها اقرار به سال چند فاصله در و نهايت در اما داشت، هاييموفقيت خودشان

 مذاکره و شودينم جنگ». بود آرامش القاي نظام، کارگزاران با انقالب معظم رهبر گذشته روز ديدار ديگر نکته اما

 ويژه به آمريکا، با نيست قرار ما .شد تکرار قطعيت با ديروز که بوده گذشته ساليک در ايشان سخنان بندترجيع «کنيمنمي

 نمي جنگ که است دليل همين به دقيقا و آييم نمي کوتاه خود قوت نقاط از يعني اين کنيم، مذاکره آمريکا فعلي دولت

 دور را جنگ که يستن مذاکره اين که بدانند اند کرده دور کشور از را جنگ سايه مذاکره با کنند مي رفک که ها آن. شود

 . ماست اي منطقه راهبرد و دفاعي توان ملي، وحدت از اعم ما قوت نقاط بلکه کند، مي

 بود آمریکایی وارد تازه ناو به گویی آمد خوش پهپادی، عملیات این...: انصارا

 اين که کرد اعالم 95 سال بهمن در يمن... انصارا جنبش دبيرکل «الحوثي بدرالدين عبدالملک» که زماني شايد خراسان:

 فناوري به بتوانند بعد سال يک از کمتر ها آن کرد نمي تصور کسي کرد، خواهد آغاز را پهپاد ساخت کار زودي به جنبش

 که کرده پيشرفت تاجايي يمن مردمي هايکميته و ارتش ديپهپا حااليگان اما يابند، دست مدرن سالح اين ساخت پيچيده

 وجده مدينه مکه، مانند عربستان مهم شهرهاي تمام روي از را خود پيشرفته پهپاد سابقه، هفت کم و بزرگ عملياتي در

 قلب رد اي حمله .کند مي منهدم را آرامکو اصلي لوله خط عربستان خاک عمق کيلومتري1200 به نفوذ با و داده عبور

 عمال سرخ درياي ساحل در ينبع بندر سمت به شرقي ساحل از نفت انتقال اصلي لوله خط شد باعث  که عربستان
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 خط حمله اين در گفت بود عصبانيت از پر کلماتش که حالي در حمله اين تاييد با نيز سعودآل انرژي وزير. شود متوقف

 تنها نه حمله اين که گفت ترس، از پر کلماتي در سعودي يانرژ وزير .است شده منهدم آرامکو شرکت اصلي لوله

 . است داده قرار هدف را الملليبين انرژي بازار و جهاني اقتصاد که عربستان

 همه ماه هس دو مدت ظرف کرديدمي فکر شديد، يمن وارد که روزي آن کرد گوشزد سعودي وزير به بايد که جاست اين

 با خود مرزهاي از سوترآن کيلومتر صدها هايمني درواقع .است شده شروع تازه بازي هک ديديد حاال اما است تمام چيز

 ائتالف واييه حمالت در اخير روزهاي طي که هستند يمني کودک و زن صدها خون انتقام دنبال به جديدشان پهپادهاي

 نفت صادرات ددرص 40 از بيش رفيتيظ تنهايي به کيلومتر، 1250 طول به ينبع - بقيق لوله خط.اندباخته جان سعودي

 عربستان، در نفت اصلي لوله خط به حمله اعالم از پس بالفاصله .است داده اختصاص خود به را سعودي عربستان خام

 192 از کتشر 162 سهام ارزش. رسيد بشکه هر در دالر 72  به و يافت افزايش نيز جهاني بازارهاي در نفت بهاي

 بيان با يمن رسانياطالع وزير معاون «اليوسفي فهمي»همزمان، .کرد سقوط شدت به عربستان بورس در شده ثبت شرکت

 يگان که ملياتيع:افزود بود، فارس خليج به  آمريکا وارد تازه ناو به گويي آمد ديروز،خوش پهپادي عمليات که اين

 جز که کساني» بود اين هاپيام ترينمهم داشت؛ پيام چندين که بود فرد به منحصر تحولي داد انجام يمن ارتش پهپادي

  .«رسدمي وديسع ائتالف عضو کشورهاي عمق به که سازندمي پهپادهايي امروز نداشتند، اختيار در سالحي کالشينکف،

 برجام؟ از گام به گام خروج چرا

 شامل که گيردب تصميم آن باره در بايد نظام که است ايمسئله برجام در ايران ماندن يا خروج موضوع سیاست روز:

 شرايط در هک است اين بر اعتقاد چند هر. است کشور ملي امنيت عالي شوراي همچون گيرتصميم هايسازمان و نهادها

 دولت که سياستي. گويندمي سخن تي.پي.ان از خروج درباره مسئولين برخي اما شد، خارج ايهسته توافق از نبايد کنوني

 قرار ايهسته قتواف از آمريکا رسمي خروج از پس يکسال که است، برجام مرحله به مرحله گذاشتن کنار گرفته پيش در

 آغاز نگينس آب و شده غني اورانيوم خروج واقع در و فروش از جلوگيري با نيز آن نخست مرحله و شود اجرا است

 .شد

 بر بنا ياسالم شوراي مجلس گاننمايند برخي همچنين عراقچي، و ظريف آقاي همچون دولتمردان هايگفته براساس 

 خود تعهدات به دادن پايان به اقدام ايران مرحله به مرحله تا است قرار بلکه نيست ايهسته توافق از سريع و کامل خروج

 در را برجام اروپا اينکه از فارغ. بازگردند خود تعهدات به بايد آنها شده داده اروپا به که روزي 60 مهلت در و کند

 اين سر بر موضوع ،ميکند مطالبه را تعهدات اجراي ايران براي مقابل در و ميخواهد خود براي نمايشي توافق يک جايگاه

 خارج رسماً وافقت از گذشته سال ماهارديبهشت نکرد، اجرا را خود برجامي تعهدات سال دو که آن از پس آمريکا که است

 به گام و ايرحلهم خروج است، گرفته تصميم چنين دولت اي،هسته فقتوا ادامه براي اروپا با مذاکره يکسال از پس و شد

 ايرويه چنين نيز وپاار و گذاشت کنار را برجام همه آمريکا نه؟ قاطع و کامل چرا و گام به گام چرا اما. برجام از گام

 . دارد

 و قاطع نيز او که است ايران حق اين قطعاً مرحله، به مرحله نه بود ناگهاني اقدام اين و شد خارج برجام کل از آمريکا

 و قاطع روشي است، گرفته برجام عليه اروپا و آمريکا اقدام به پاسخ براي دولت که روشي. شود خارج توافق از کامل

 ايران ايمرحله اقدام منفي بارنخستين. شد خواهد اسالمي جمهوري براي تبعاتي باعث روند اين چراکه نيست، منسجم
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. است ايران اسالمي جمهوري عليه تبليغاتي و رواني جنگ تردقيق تدارک براي اروپا و آمريکا به شتربي فرصت دادن

 و تبليغاتي جنگ راستاي در کشورها ديگر به او متعدد سفرهاي و آمريکا رژيم خارجه وزير پمپئو گسترده هايرايزني

 جنگ عمق به بيندازيم اروپايي و آمريکايي هايهرسان به نگاهي است کافي. است اسالمي جمهوري عليه آمريکا رواني

 توافق از ايران گام به گام خروج که است روشن پس. برد خواهيم پي ايران عليه رواني جنگ چارچوب در آنها ايرسانه

 عمومي افکار شده داده، فرصت از بتواند تا است آن درپي آمريکا داشت خواهد درپي را غرب فشارهاي افزايش اي،هسته

 شگردهايي از يکي دنيا عمومي افکار فريب .کند همراه خود با برجام، از ايران گام به گام خروج با همزمان نيز را جهان

 . کنندمي پياده خوبي به را آن هاآمريکايي که است

 طرف به د،افزايمي کشور داخل عمومي افکار بر را رواني فشار ايهسته توافق از گام به گام خروج روشي کلي طور به

 هايتحريم ماند،يم باقي حريف دست در عمل ابتکار همچنان کند، پياده را خود هايبرنامه تا دهدمي بيشتري زمان مقابل

 نظر به يآخر دست و گيرد،مي دست به هاتحريم در را خود نقش نيز اروپا ادامه در و شودمي اعمال که اقتصادي

 توجيهي شودمي باعث شده گفته عوامل آن همه بلکه نينجامد برجام از ايران املک خروج مرحله به روشي چنين رسد،مي

 . شود ايجاد اروپا و آمريکا به امتياز دادن براي

 از هارصتف آن همه گرفت،مي انجام مقابل طرف واکنش سنجش بدون و ناگهاني خروج براساس دولت برنامه اگر اما

 تنها و باشند نداده انجام که نمانده کاري ايران اسالمي جمهوري عليه آمريکا و ااروپ. شدمي خارج اروپا و آمريکا دست

 .داشت خواهد يادن و منطقه آنها، براي وخيمي عواقب دانندمي چراکه کنندمي دوري هم آن از که است باقي جنگ گزينه

 تورم از گذارسیاست غفلت

 ميان در ادعا ينا خالف البته. نيست توليد رونق آن عالج عاقط چيست؟ باال تورم هاينرخ عالج راه دنیای اقتصاد:

 ادعاهايي جنس زا شکست را تورم عمر شيشه توانمي توليد رونق با اينکه. است شده پذيرفته کامال مديران از بسياري

. ماندنمي يباق چيزي آن منطق از آيدمي ميان به رقم و عدد پاي وقتي ولي رسد،مي نظر به منطقي سخن در که است

 .سنجيد را آن عيار توانمي هاگزاره اين کردن کمّي با درواقع

 به تورم مهار براي را خود تالش پولي گذارسياست شده، جديدي سطوح وارد نقطهبهنقطه تورم که فعلي شرايط در

 و شودمي گذاريهسرماي افزايش به منجر سود نرخ کاهش که توجيه اين با. است کرده معطوف بانکي سود نرخ کاهش

 .شودمي مهار هاقيمت رشد اقتصاد، در شده توليد خدمات و کاالها افزايش با ادامه در و گيردمي رونق توليد

 تحليل در. انجامديم فوق ادعاي به نسبت تريشفاف ارزيابي به کمّي منطق از استفاده و کيفي تحليل اين از گرفتن فاصله

 مثال براي کند؟ دايجا اقتصاد در رونق ميزان چه تواندمي مرکزي بانک که شود داده اسخپ سوال اين به است الزم کمّي

 موجب هااستسي ديگر و سود نرخ کاهش با تواندمي مرکزي بانک آيا باشد، روروبه درصدي 50 تورمي با اقتصاد اگر

 کمّي تحليل ينا دليل دو به. برسد ددرص 20 محدوده به تورم طريق اين از و يابد افزايش درصد ۳0 اقتصادي رشد شود

 درصد ۳0 اقتصادي رشد ديگري، کشور هيچ در و ايران معاصر اقتصادي تاريخ در ـ اول. نيست شده پذيرفته اصال

 .است نشده مشاهده

 افق در بلکه است؛ محدود اقتصادي رشد اين تنها نه کند، ايجاد اقتصادي تحرک بتواند اگر حتي مرکزي بانک ـ دوم

 نظريات در که است دليل همين به. شودمي محو کوتاهي مدت در رونق اين و بود نخواهد پايدار چندان نيز نيزما
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 تاکيد نظريات اين. شودمي تاکيد پول عرضه رشد کاهش بر تورم مهار براي و معرفي پولي ايپديده تورم اقتصادي،

 و شوند مواجه مزمن تورم با توانندمي اقتصادها که است ولپ نامحدود عرضه در گذارسياست توانايي دليلبه که کنندمي

 در پول پررنگ نقش واسطه به همچنين. کرد مقابله شوم پديده اين با توانمي پول عرضه کردن محدود با تنها بنابراين

 .کنندنمي يمعرف تورم مهار براي راهکار يک عنوانبه را توليد افزايش اقتصادي نظريات که است پايدار تورم ايجاد

. باشد دتولي بخش به ناپذيرجبران ايضربه تواندمي فعلي شرايط در توليد رونق طريق از تورم کاهش بر تاکيد

 آيا ولي اشد،ب جديد مشاغل و توليد در رونق ايجاد براي سود نرخ کاهش دنبالبه خيرخواهانه است ممکن گذارسياست

 پولي، انبساط هايسياست نتيجه در اگر داشت؟ نخواهد توليد بر معکوس ياثر انبساطي هايسياست اين از ناشي تورم

 ثبات پولي گذارستسيا هدف چه فعلي شرايط در. داشت اعتقاد توليد افزايش به توانمي هم باز آيا شود، برابر دو تورم

 بهبود طريق از بايد دولت. دارد نگاه منطقي ايمحدوده در را تورم کند تالش بايد اقتصادي، رشد چه و باشد هاقيمت

 به بستن ميدا اما کند؛ فراهم را اقتصادي رشد تقويت زمينه رقابت تشويق و انحصارات کاهش کار،وکسب فضاي مستمر

 .نيست بيش رويايي مدتکوتاه در انبساطي پولي هايسياست با تورم معنادار کاهش

 است اشتباه مذاكره چرا

 که است مخابره الح در پيغام اين. است شده تبديل متحدانش و آمريکا براي ناامني يطمح به خاورميانه منطقه صبح نو:

 رواني امنيت ريبرقرا هزينه است حاضر فقط و ندارد را متحدانش منافع براي دادنهزينه توانايي متحده اياالت دولت

 هايدولت جانب از زيادي هايپيغام ت،اس گذشته برجام درباره ايران اقدام از که روزي چند در. کند دريافت را هاآن

 اگر رايط،ش همين در. است ايران قدرت از جديد درک و هاآن محاسبات تغيير محتوايش که آمده ايران سويبه غربي

 از است حکايتي هااين تمامي. دارد را روز در نفت بشکه ميليونيک حداقل فروش توان ايران کند، همراهي زنگنه آقاي

 .اشاستحاله حتي يا ايران نظام ساختار تغيير در آمريکا پروژه شکست

 ضربه مقاومت تسرنوش به هم و ايران امنيت به هم شود، منجر ايران قدرت کاهش به که ايمذاکره نوع هر است طبيعي 

 هم و کند لغو را ايهسته هايتحريم و بازگردد برجام به هم که کند وگوگفت ايران با تواندمي زماني آمريکا .زند مي

 رهبري سخن ،اوصاف اين با. ندارد وجود هاآن نزد اکنون نگرشي چنين که بپذيرد را ايران موشکي و ايمنطقه قدرت

 .است سخن برترين کنيم،نمي هم مذاکره و شودنمي جنگ که بزرگوار

 


