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 (3)قرآن مدار بر مبارزه  /سیاسی تحلیل آموزش

 موضوعیت تفسیری نکات بیان صرفا ای،خامنه اهللآیت برای که است واضح

 حکومت تحقق برای مبارزه در را خود کار اساس ابتدا، همان از که او. نداشت

 مضامین بیان برای دانستمی طریقی را قرآن تفسیر بود، نهاده بنا اسالمی

 در که کردمی انتخاب را آیاتی و هاسوره علت، همینبه. سیاسی و اجتماعی

 تصریح "طاغوت با یمبارزه" و "جامعه بر دین شدن حاکم لزوم" یدرباره آن،

 پهلوی رژیم عصبانیت و خشم موجب قدرآن جلسات این همین، برای. بود شده

 که "اصالح غیرقابل" فردی عنوانبه ایشان از ساواک، اسناد در که شد

 .است شده برده نام "گردد طرد علمیه یحوزه از باید باالخره"

 هااراده جنگ

 اشتباه یک. است تیغ بهل بر حرکت مانند منطقه در حرکت اکنون. گیردمی باالتر آن هر آمریکا و ایران میان نزاع ابتکار:

. گرفت موضع اسیتحس حداکثر با باید امروز. باشد داشته بینیپیش غیرقابل عواقب تواندمی طرف هر از نظامی یا سیاسی

 در را ما تدس مسئوالنه رفتار این. است بوده ها تنش کنترل جهت در منطقه در ما مواضع مدت این در خوشبختانه

 از سدی کی ما، «راهبردی عمق» با همزمان «استراتژیک صبر» اخیر سال چند در. است کرده بازتر سیاسی مناسبات

 ار ما «ملّی امنیت» هتوانست واحد، سیاستی ذیلِ هوشمندانه، و فعال دیپلماسی و نظامی نفوذ .است ساخته ما برای مصونیت

 در کشور هایظرفیت و قوا تمام و باشد گونههمین همیشه اگر. کند تضمین جهان منطقه ترینناامن در مطلوبی حد تا

 اقتدار و کندمی ولیدت ملی قدرت حتماً شود گرفته کار به ملّی منافع از دفاع محورِ با و واحد ایده ذیل خارجی، سیاست

 غم و هم تمام. ستا رژیم تغییر و تنش افزایش دنبال به ترامپ دوران در سفید کاخ تیم وضوح به. دهدمی ارتقا را کشور

 .ببازیم را بازی ،کارزار این در که نداده اجازه کنون تا ما هوشمندانه سیاست. است گذاشته حداکثری فشار بر را خود

 همین به. برد هدنخوا سودی آمریکا نزاع، این انتهای لذا شودمی ترپُر نزاع این در ما دست رویممی پیش بیشتر هرچه

 گردنه این از نهایتدر ما معتقدم. کنیممی مذاکره وضعیت این با نه و شودمی جنگ نه گوییممی نفسبهاعتماد با ما سبب

 .شکست نخواهیم آمریکا فشار مقابل در و کرد خواهیم عبور هم

 اقتصادی مسئولین در بنیادی تغییر ایجاد

 در مهمی سهم که کرد انکار را واقعیت این تواننمی ولی نیست زیربنا اقتصاد اسالمی، نظام یک در اسالمی:جمهوری 

 نظام واقعیت، مینه به باتوجه .دارد نظام مردمی پشتوانه از برخورداری و دشمن برابر در مقاومت پیشرفت، سازیزمینه

 امروز وضعیت متاسفانه .شود بحران یک به آن شدن تبدیل مانع و بگیرد جدی را اقتصاد موضوع باید اسالمی جمهوری

 درک رایب .است مرج و هرج گرفتار و شده رها ایبگونه و نشده گرفته جدی اقتصاد موضوع دهدمی نشان ما جامعه

 را آنها همه و دارند سروکار مردم روزمره زندگی با که نکاتی است، کافی نکته چند به توجه تلخ، واقعیت این صحیح

 .کنندمی لمس

 به مربوط ارزاق که دادند اطمینان مردم به مسئولین از تعدادی روز هر رمضان، مبارک ماه از قبل هفته سه از اینکه با -1

 رمضان ماه در موردنیاز ویژه اقالم است، موجود انبارها در کافی اندازه به چیزهمه و شد نخواهند گرانی دچار رمضان ماه
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 اقالم این قیمت کاهش جهت در تغییری هیچ داریم قرار ماه این نیمه آستانه در که امروز تا و گرفتند قرار گرانی چنبره در

 با ولی نداریم، کمبودی بابت این از و دارد وجود کشور در شکر و خرما مثالً که است درست این. است نشده ایجاد

 .شوندمی فروخته مردم به واقعی قیمت برابر 5 تا 3 بین اقالم این اینحال

 ار حرص این تواندمی آنچه ولی هستند غیرضروری خریدهای حرص دچار مردم از ایعده که است درست این -2

 .است نظارتی و اقتصادی مسئولین به مردم اعتماد جلب کند، کنریشه یا دهد کاهش

 حرکت اخاللگران، با قاطع برخورد برای مسئولین در الزم اراده فقدان که گرفت نادیده را تلخ واقعیت این نباید ولی -3

 فساد و کندمی آماده اخاللگران برای را زمینه هادستگاه بعضی در فاسد عناصر وجود متاسفانه و نظارت در پشتیالک

 .یابدمی استمرار اینگونه اقتصادی

 نیاز اقتصادی مسئولین ویژهبه اجرائی سطوح باالترین در عمیق و گسترده پاالیش یک به دولت که کرد نباید تردید -4

 آقای شود،می دیده نظارتی و اقتصادی هایدستگاه در که فساد و سوءاستفاده کاری،کم تخلف، اینهمه با. دارد مبرم

 این با کنونی رمستق دولت اگر قطعاً است؟ اقتصادی وزرای ناکارآمدی اثبات برای مدرکی و سند چه منتظر جمهوررئیس

 دولت از یماندهباق سال دو از بیش فرصت. شد نخواهند حل اقتصادی مشکالت بدهد ادامه خود کار به اقتصادی مسئولین

 و ایریشه اتتغییر ایجاد با توانمی فرصت این از. شود تلف هاناکارآمدی این با نباید نیست کمی فرصت که کنونی

 با است صدد در هک را دشمن نقشه و کرد جلب را مردم اعتماد داد، سروسامان اقتصاد به اقتصادی، مسئولین در بنیادی

 .کرد آب بر نقش بزند، ضربه ما به اقتصادی حربه

 یمن جنگ در نوین فصلی

 پایگاه در وفقیم عملیات و کرده معرفی «پهپادی سال» عنوانبه را خود میالدی جاریسال مبارزه که یمن ارتش خراسان:

 حمله از پیش.قراردهد هدف را آرامکو شرکت به متعلق نفتی تاسیسات توانست است، داشته هاسعودی العند نظامی

 های میدان در نگج عربستان، ارتش برابر در ها یمنی میدانی نبرد راهبرد عربستان، نفتی تاسیسات به یمنی پهپادهای

 تهدید را بوظبیا و ریاض شهر بار چند توانست که موضوعی. بود تاکتیکی و راهبردی های موشک از استفاده و ناهموار

 نجران و یرعس استان دو در آسا برق حمله و نفوذ راهبرد البته. کرد عمل موفق ها گیری هدف در تاحدودی و کند

 به نظامی حمله اما. کرد عبور دستاوردها این موقعیت به توجه بدون آن کنار از توان نمی و داشت مهمی دستاوردهای

 :دارد ویژه اهمیت منظر چند از عربستان نفتی تاسیسات

 انجام و تانعربس کیلومتری 1200 عمق به پهپادها این هدایت. شد انجام انتحاری پهپادهایی توسط عملیات این -1

 سال چهار لطو در که است هایی یمنی توسط ریاض ارتش پدافندی کور نقاط شناسایی از حاکی آمیز، موفقیت عملیات

 این آوردن دست به. دارند قرار دریایی و هوایی زمینی، محاصره در و نداشتند خود از خارج با ارتباطی هیچ اخیر نبرد

 . است جنگ سرنوشت تغییر برای... ا انصار جدی حرکت فناوری

 مستقر یها کن شیرین آب از پس کشور این حساس و مهم زیرساخت تنها عربستان نفتی تاسیسات نشود فراموش -2 

 زدن از تر مهم مراتب به خساراتی تواند می تاسیسات از یک هر گرفتن قرار هدف. است عربستان جزیره شبه سرزمین در

 آسیب و دهکر خوش دل تاسیسات همین به عربستان واقع به. باشد داشته سعودی پادشاهی کاخ حتی یا جده یا ریاض

 .سازد مواجه اساسی چالشی با را عربستان اقتصاد و صنعت تواند می آن دیدن



    28/2/98شنبه /772شماره 

3 

 

 از حمایت را دخو ماموریت بارها منطقه در مستقر آمریکایی ناوهای که شد انجام شرایطی در حمله این سویی از -3 

 واقع در و دادندن حضور این به اهمیتی ها یمنی که داد نشان حمله. کردند اعالم فارس خلیج حاشیه متحدان و عربستان

 پیام یک عملیات نای صورت بدین. ندارند یمن در درگیری به رغبتی و چندان تمایل هم ها آمریکایی نظامی، معادالت در

 . هستند عربستان از حمایت مدعی نوعی به و حاضرند منطقه در که است آمریکایی ناوهای برای هشدار

 در را کشور این کاستراتژی بندر سه یمن ارتش و... ا انصار. دارد ای ویژه اهمیت که شد منتشر خبری اخیر چندروز در-4 

 آسیب مردم ستد به ریاض بهانه بدون ملل سازمان انسانی های کمک تا کردند تخلیه روز سه مدت به یمن مردم از حمایت

 در... ا انصار داد، بجوا محاصره که بود ای گونه به خروج این برای عربستان تبلیغات که شرایطی چنین در. برسد منطقه دیده

 عمق در بزرگ اتعملی این آن، کنار در. کند سازی پاک را استراتژیکی منطقه توانست و زد مهمی عملیات به دست یمن شرق

 .ساخت خنثی را هاسعودی تبلیغات نوعی به و داشت... اانصار امنیتی باالی قدرت از حکایت عملیات دو هر .شد انجام

 قوّال یا فعّال دولت

 زمامداری قولهم کالن و اساسی مشکالت از یکی واقعا که رسم می نتیجه این به بیشتر کنم، می بررسی هرچه رسالت:

 که است نآ زدن، حرف همه این حاصل .زنند می حرف موضوعی هر در و حد از بیش زمامداران که است آن ایران، در

 منظومه کی حاصل واقعا بنگری، سخنانشان مجموعه به اگر و کنند می فراموش را خود قبلی های حرف هم خود گاهی

 و ماعاتاجت در بلکه نبوده، نظر و اندیشه اهل چندان گوینده، فرد که است مشخص وضوح به و نیست جامع فکری

 .است زده حرفی جلسه جو با متناسب و ضرورت به مختلف، محافل

 کی از کمتر اروپا» «بود هاانتظار از بهتر برجام از اروپا حمایت»: ببینید را هم خالف کامال نظر اظهار دو این مثال، عنوان به

 برجامی ملکردع موضوع با ای مناظره در جمله دو این که کرد فرض بتوان شاید و«است داده انجام را خود تعهدات درصد

 امور محترم وزیر ار دو هر بدانید است جالب اما باشد، شده صادر برجام با مخالف کامال و موافق کامال چهره دو از اروپا

 .است دهش خارج برجام از آمریکا که بوده شرایطی در هم دو هر. است گفته هم از ماه چند فاصله در هم آن خارجه

 حداقلی آن از نباید ایرانی هیچ. است ایران ملت همه برای حداقلی یک که ایم کرده تهیه دوازدهم دولت برای ای برنامه»

 موفق اگر که گویممی ناطمینا با دلیل همین به. باشد داشته درآمد کمتر کند، تامین مالی نظر از را زندگی یک بتواند که

 کارتن هیچ شت،گذا نخواهد بالین بر گرسنه سر ایران نقطه هیچ در کس هیچ – شویم پیروز انتخابات در یعنی – شویم

 انتخابات رد دولت محترم اول معاون های وعده جمالت، این« .داشت نخواهیم کاری کودک هیچ و بود نخواهد خوابی

 دولت در اش هادام و شده انجام امور این اول بخش گوید می ادامه در که آن تر جالب و است ۹۶ سال جمهوری ریاست

 .شد خواهد پیاده دوازدهم

. است جریان در دوازدهم و یازدهم های دولت در که است چیزی آن از نمایی تمام آینه تقریبا دولت، رئیس مواضع اما

 سال پنج کرد، دیمتق راه این در را خود دانشمندان حتی و داد گزاف های هزینه خود دستاوردهای پای ملت که آن از پس

 کنترل بازرسی انواع با یا و شود پلمب یا شود، پر سیمان با یا ای هسته تاسیسات شود، تعلیق ای هسته های فعالیت عمده

 توافق اجرای وزر از ها تحریم تمام که بگویند بارها شود، زده گره برجام به مردم خوردن آب حتی مدت این در و شود

  ؟ چه حاال و شد خواهند لغو بالمره

 !نداریم اختیار ما یندبگو ناکارآمدی، و عملی بی سال ۶از پس حاال !کند دور را جنگ سایه بود قرار برجام گویند می حاال
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 معامله ود،ب شده ریخته خون پایش حتی که را ایران ملت بزرگ دستاوردهای داشتید اختیار شما! جمهور رئیس جناب

 کنید؟ اصالح را انکیب نظام که ندارید اختیار دهید؟ سامان را اقتصاد نداشتید اختیار کنید، واگذار بخس ثمن به و کنید

 بر را نشایستگا و کنید رکنارب را ناکارآمد و ناالیق مدیران و وزرا ندارید اختیار کنید؟ کنترل را نقدینگی که ندارید اختیار

 اختیار که انیدد می نیک عمل، تا حرفید دولت بیشتر که است این شما اشکال! جمهور رئیس جناب خیر بنشانید؟ مناصب

 ندارید؟ که باشید داشته خواستید می را چیز چه اختیار دقیقا.  اید داشته را چیز همه

 شودنمی جنگی

 و) گذشته وزر سه دو، در هاآمریکایی هایپورت و هارت نزول و نشده نوشته جنگی ایران، نزدیک آتیه در :نو صبح

 منابع هفته، یک زا کمتر در وقتی که است طبیعی. آن بر است تاییدی مُهر ،(روزها این در هاسعودی دادنچاکیقه البته

 ایران، با ندرگیرشد که شده روشن هاطرف همه بر گرفت، قرار تهدید مورد مقاومت محور از بخشی توسط سعودی نفتی

 را خود امنیتی و یدفاع توان ایران، که نیست معنا بدان هااین همه البته داشت؛ خواهد دنبالبه خطرناکی هایهزینه چه

 خطایی نچنی کسی اگر و ندارد وجود نیز جنگ از ترسی که نیست مبنا این بر «شودنمی جنگ» اینکه. کند مضاعف

 است گیریشکل حال در منطقه در ایتازه آرایش رسدمی نظر به اکنون. رویممی پیش به کردنشمنکوب تا شود مرتکب

 سر کنار در مهم این. نیست دور چندان نیز غربیجنوب آسیای در آمریکا کار پایان سعودی،-اسرائیلی محور تضعیف با و

 شعارهای و آلمان و اسپانیا مقطعی هایسرکشی و آمریکاست رژیم حاکمه هیات داخلی اختالفات بازکردن

 عمل ابتکار و ندرو ساخت تقویت با که اسالمی جمهوری برای طالیی فرصتی یعنی این آفریقا؛ شمال در ضدامپریالیستی

 .کند ایجاد منطقه در پایدار وضعیتی و داده ارتقا را اشملی اعتبار مقاومتی، اقتصاد در

 کندمی قدرتمندتر را ایران جنگ: هاس ریچارد

 ضربه دو با قطف و سرعت به ایران با جنگ در آمریکا» بود شده مدعی که کاتن سناتور پاسخ در هاس ریچارد کیهان:

 نظامی جنگ در را ایران تواننمی تنها نه. نیست سریع و آسان ایران با جنگ کاتن، نظر برخالف: نوشت ،«شودمی پیروز

 حوزه در بلکه امینظ حوزه در تنها نه ایران: افزایدمی او .کندمی تقویت منطقه در را ایران بلکه داد شکست سرعت به

 را نایرا اسالمی جمهوری ما، تصور برخالف و شودمی جهانی قیمت افزایش موجب جنگ. دارد قدرت هم سایبری

 عراق و افغانستان»: نوشت کاتن، توئیت به واکنش در هم آمریکایی تحلیلگر برمر، ایان حال همین در.کرد خواهد تقویت

 «.رسانندمی سالم

  


