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 (4) )ع( حسین ملت  /سیاسی تحلیل آموزش

 مانند مردم دینداری رفتار بیرونی ادابع که است آن توجه قابل ینکته 

 زیارت اعتکاف، مراسم در شرکت سیدالشهداء، عزاداری مراسم در شرکت

 هایسال بین که ایمقایسه در. است یافته افزایش شدت به مقدسه اماکن

 مجالس در شرکت میزان است، گرفته انجام بارهدراین 1388 تا 1374

 1388 سال در درصد 75 به 1374 سال در درصد 57 حدود از خوانیروضه

 سال در درصد 7۰ از نیز مقدس اماکن زیارت میزان. است کرده پیدا افزایش

 . است کرده پیدا افزایش 1388 سال در درصد 78 به 1374

 شودمی تنروئین کهآن ها؛نقشه نبرد

 جلب قیمت به هافرصت هدررفت و اشرافیگری بانی که اندشده کارگران و زنان و جوانان حقوق مدعی جماعتی کیهان:

 جای به اما اندکرده دریغ هاخیلی از را شدن زندگی صاحب و اشتغال و ازدواج فرصت که کسانی اند،بوده غرب اعتماد

 ژست گاهی. شوندمی همصدا اباحیگری ترویج و هنجارشکنی برای معارض هایجریان با عذرخواهی، یا پاسخگویی

 در آنها. اندکرده پایمال خود که زنندمی کارگرانی حقوق از دم گاه، و. برانند حاشیه به را عدالت مطالبه تا گیرندمی آزادی

 مردم ستد روی خسارت دالر میلیارد صدها که دادند شمند به را مردم سفره گرفتن هدف و تحریم گرای ،88 فتنه

 طالبهم را حقی آنها. رکوهت هم حقّاً لیطلبون انّهم» جمل، فتنه در شورشی اشرافیت درباره( ع)مومنان امیر تعبیر به. گذاشت

 .«واگذاشتند خود که کنندمی

 باید را بمخاط شخصیت .هستند ترور سوژه مردم، حاال. است دشمن صدایبی اما حجم پر شلیک میدان ،مجازی فضای 

 آتشین یگو دشمن، نیاز وقت به که ساخت منفعلی ربات یا زامبی و گرفت هدف را ضعیف مخاطبان باید. کرد مسخ

 شودمی موجب که دانروانگر قرص تاثیر شبیه. کرد استفاده دیگرزنی یا خودزنی برای او از بتوان و شود التهاب و هیجان

 مغلوط، هایپاسخ و هامسئله انبوه با عمومی افکار بمباران دیگر، شگرد یک. ببرد را خود نزدیکان سر زده، متوه قربانیِ

 تراکمم و زیاد واب،ج که زمانی. وَابُالصَّ خَفِیَ الْجَوَابُ ازْدَحَمَ إِذَا»( ع)مومنان امیر تعبیر به. است حقیقت کردن پنهان برای

 مغز به دامم بوکس، رینگ مانند که متنوعی مسائل سریع طرح و رو، در بزن شگرد .«ماندمی پوشیده درست پاسخ شد،

 و است، سازی میلیشیا برای موقعیتی ادعا، برخالف ها،شبکه برخی. کندمی سلب را تمرکز قدرت و زندمی ضربه مخاطب

 .مخاطب توانمندسازی برای جایی نه

 این .است اسالمی تمدن پایه عنوان به پذیرمسئولیت و شناسئولیتمس هایانسان تربیت دشمن، راهبرد مقابل نقطه 

 در کشد،می تهدید و فشار برای که هایینقشه فهمدنمی دشمن. شودنمی حاصل اربعین، و عاشورا مکتب در جز تربیت،

 بتواند که است آن زا ترفروغبی و تردروغ ،«بنیان مجازی» التهاب و آشوب. است عاشورایی تربیت برای الهی مکر مدار

 حقیقت این ما بنشاند؛( ع)حسین امام فراگیر محبت دامن بر غباری یا دهد قرار الشعاعتحت را غربی جهانی نظم در زلزله

 جنگ متن در درست مقاومت، جبهه. ایستاد خواهیم نظاره به امسال اربعین راهپیمایی در دوباره و دیدیم 88 سال را
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 الجرم، سخت، هایفتنه پتک و آتش متن در شدن تنروئین و دیدهآب پوالد و است؛ سازی تمدن متوجه دشمن، تحمیلی

 .است ظهور دوران تدارک ها،رزمایش و رزم این پیچیدگی. است بزرگ رسالت این ناپذیر تفکیک شرایط از

 ریشخند

 مردم اعتمادییب درباره جمهوریرییس اطرافیان انتقادات به پاسخ در کشور ایرسانه مسووالن از یکی زمانی صبح نو:

 هایحرف ینع به عین شوندکهمی مواجه مردم ریشخند با علت این به رسمی هایرسانه بود، گفته رسمی هایرسانه به

 مسووالن ادعاهای و سویک از کشور اقتصادی واقعی وضعیت حکایت ماجرا این هم حاال. کنندمی منتشر را مسووالن

 از لیحا در قبل روز چند جمهوریرییس آقای. است دیگر سوی از اجرایی دستگاه مسوول اهآن صدر در و دولتی

 چیز مردم از نفر هامیلیون معاش و بازار کف بر حاکم واقعیات که بود زده حرف ملی پول ارزش درصدی 40 افزایش

 ظاهراً که استاینج نکته ولی شده مهار کمی هاقیمت افزایش و تورم گسیختهلجام روند هرچند .دهدمی نشان را دیگری

 موفقیتی تنهانه را اقتصادی فشار و هاقیمت افزایش صعودی شیب کردنمتوقف و شده مشتبه امر مسووالن بر مورد این

 نسبت را ملی پول وضعیت امر مسووالن. شوندمی نیز ملی پول ارزش افزایش مدعی ادامه در بلکه کنند،می تصور عظیم

 .شوند ملی پول زا صفر حذف دوپینگِ دامن به دست آن ترمیم برای باید حاال که اندرسانده جایی به شتهگذ سال چند به

 افزایش از جراییا دستگاه رییس بارهیک به چرخد،می سابق پاشنه همان به معاش و اقتصاد درِ که شرایطی چنین در حاال

 یکی که پاسخی ارهدوب مرور نباشد بد شاید. کنندمی تکرار را آن نوبت به نوبت هم هارسانه و زندمی دم ملی پول ارزش

 مردم یشخندر با علت این به رسمی هایرسانه: بود گفته جمهوریرییس اطرافیان به خطاب کشور ایرسانه مسووالن از

 .کنندمی منتشر را مسووالن هایحرف عین به عین که شوندمی مواجه

 شود؟ می صاف یارانه کج دیوار

 افراد یارانه حذف دوم دور آغاز از کوتاه خبری در ثروتمندان یارانه حذف ستاد سخنگوی گذشته، روز سان:خرا

 700 معادل) خانوار هزار 200 یارانه حذف به منجر گذشته ماه در افراد این یارانه حذف نخست دور .داد خبر غیرنیازمند

 این تداوم صورت در. شود می تومانی میلیارد 382 ساالنه یجوی صرفه به منجر یارانه حذف میزان این. شد( نفر هزار

 صرفه تومان، میلیارد هزار 13 سال در است، نفر میلیون 24 حدود معادل که درآمدی باالی دهک سه شناسایی و روند

 توضیحات که شرایطی در هم آن. باشد گشا گره ها بخش از بسیاری برای تواند می که مبلغی. گیرد می صورت جویی

 است فردی آن، مورد آخرین. اند کرده دریافت یارانه درآمدهایی، چه با افرادی چه که دهد می نشان ستاد این سخنگوی

 هم معترض خود یارانه حذف به اکنون و کرده می دریافت یارانه سال، در میلیاردی 20 بانکی حساب گردش وجود با که

 افراد شناسایی بدون همه، به شرط و قید بدون پرداخت و شده دهنها کج نقدی یارانه خشت که است این واقعیت !هست

 و دارد مناقشه جای جا این المثل ضرب این اما است، بوده طرح این اجرای در بزرگی انحراف نقطه نیازمند، و ثروتمند

 پس. است مشخص یارانه پرداخت نحوه اصالح مسیر که چرا! رفت خواهد کج ثریا تا یارانه دیوار که پنداشت توان نمی

 حساب بدون نیازمند، و ثروتمند افراد شناسایی بدون نقدی یارانه و شد گذاشته دهم دولت در که کجی خشت نخستین از

 خشت دومین دهد، یارانه به قدسی جنبه داشت، سعی گزاف ادعاهای با هم سابق جمهور رئیس و شد پرداخت همه به

 .کشید نخواهند سرک مردم های حساب به که کردند اعالم دولتی مقامات برخی و شد گذاشته دولت همین در کج
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 و شویی پول با مبارزه خاطر به آن از تر مهم بلکه بگیران، یارانه شناسایی خاطر به فقط نه دولت که هایی حساب

 اقتصاد با یدبا ترامپ، های تحریم واسطه  به که اکنون. بکشد و کشید می سرک ها آن به باید مالیاتی فرار از جلوگیری

 فرار از جلوگیری برای بانکی، های حساب بررسی و است کرده هندوستان یاد مسئوالن برخی فیل کرد، خداحافظی نفتی

 بررسی ثروتمند، بگیران یارانه شناسایی برای حال این با. است گرفته قرار کار دستور در شویی پول با مبارزه و مالیاتی

 یارانه و شوند می شناسایی افراد این دیگر، اطالعاتی بانک 40 با ابتدا و است نگرفته قرار اولویت در بانکی های حساب

 برای دولت به معترضان مجوز براساس آزمایی راستی یارانه، حذف به ها آن اعتراض صورت در و شود می حذف ها آن

 بررسی از را دولت قانونی هیچ و دارد اشکال جای البته مسئله این. گرفت خواهد صورت بانکی های حساب بررسی

 موید کشورها دیگر در هم جهانی های تجربه. است نکرده منع فقیر و ثروتمند افراد شناسایی برای بانکی های حساب

 قرار حمایت مورد باید و دارد تقدیر جای بگیران یارانه پاالیش در دولت جدیت همین حال این با. است واقعیت همین

 های حساب براساس آزمایی راستی و اعتراض امکان به توجه با که داد خواهد رخ اشکاالتی ماحت هم مسیر این در. گیرد

 ثروتمندان یارانه حذف در جدیت صورت هر در.بود بین خوش ثروتمندان یارانه حذف روند ادامه به توان می بانکی،

 اصالح شود، می شنیده نیز آن پیگیری یها زمزمه که بعدی گام بلکه. شود تلقی ها یارانه ماجرای در نهایی گام نباید

 بنزین، و گاز برق، آب، ارزان های نرخ از ثروتمندان بیشتر مندی بهره تا ارزی یارانه از. است ای یارانه نظام در اساسی

 ها، تحریم فشار تحت ایران اقتصاد که اکنون و شود اصالح باید که است یارانه توزیع در انحراف اصلی مصادیق همگی

 !نشویم سوزی فرصت گرفتار که امید. است اصالحات این برای فرصت بهترین دهد، تن ساختاری اصالحات به دبای

 !نفوذ جریان و انتخابات

 قباحت و زشتی .است استصوابی نظارت آن بهانه ترینمهم که کنندمی مطرح را انتخابات تحریم بحث بهانه چند به اول

 بحث و روندمی عقب قدم یک که است چنان اسالمی جمهوری از زداییوعیتمشر و عمومی افکار برای موضوع این

 .کنندمی مطرح را «مشروط مشارکت»

 |!نفوذ جریان و انتخابات

 شود؛می زیر شرح به پروژه چند اجرای مشغول نفوذ جریان شودمی انتخابات فصل وقت هر رسالت:

 قباحت و زشتی .است استصوابی نظارت آن بهانه ترینمهم که ندکنمی مطرح را انتخابات تحریم بحث بهانه چند به اول

 بحث و روندمی عقب قدم یک که است چنان اسالمی جمهوری از زداییمشروعیت و عمومی افکار برای موضوع این

 این ست؛ا «انتخابات تحریم» همان چهره روی نمانخ گریم یک مشروط مشارکت. کنندمی مطرح را «مشروط مشارکت»

 ترفند با. تهس رأی صندوق زبان از زدن حرف راه تنها انتخابات در شرکت سوم، بحث روی روندمی گیردنمی هم زیبا

 .گذرانندیم انتخابات در را خود امور رای، زیرساخت تنظیم با و کنندمی جذب را خاکستری رأی کنندمی فکر سوم

 مجلس و دولت در گیریوتصمیم سازیتصمیم مراکز به هانفوذی راه کردن باز استصوابی، نظارت حذف از آنها هدف

  .است

 شورای به حمله در .کندمی تمرکز «رهبری نهاد» و «ملی رسانه» ، «نگهبان شورای» نهاد سه به حمله روی نفوذ جریان

 رسانه» به لهحم در کردم، اشاره یک بند در را آن از بخشی که گذارندمی تمام سنگ استصوابی نظارت بهانه به نگهبان

 آنها شوم اهداف و نفوذ خط به عمومی افکار دهندنمی اجازه آنها. گیرندمی هدف را سیاسی جامعه در روشنگری «ملی
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 از واقعی پاسداشت چون کنندمی حمله رهبری نهاد به .بود قبیل این از «گاندو» سریال هابهواکنش برخی. ببرد پی

 .دهندمی قرار هدف را مورد سه هر توأمان انتخاباتی هر در آنها و است مربوط نهاد این به نظام جمهوریت و اسالمیت

 مرکزی دال. است کاذب قطبی دو خلق انتخابات هر در آنها کار. است کاذب هایسازیقطبی دو در نفوذ جریان نان 

 دارد ساله 100 بقهسا یک بداداست به رقیب کردن متهم. است غربی شیوه به «آزادی» فضا، کردن قطبی دو در آنها گفتمان

 است روسیاه عتجما این گرفتار اسالمی نیرومند جریان اسالمی انقالب ظهور تا ملی نهضت تا گرفته مشروطه نهضت از

 هایبستنب» کارشان که «ایباخته خود» جماعت همین. دارند غربی غاصب هایدولت و هاسفارتخانه آخور در سر که

 هایدولت از ندگینمای به را ترمز نقش همواره دهند،نمی کشور به پیشرفت و توسعه و رشد جازها آنها .است «خودساخته

 و هامصاحبه مقاالت، ها،پردازینظریه قالب در مسموم جریان این گفتمان هایواژه کلید .کنندمی بازی غرب داریسرمایه

 ریانج در حقوقی و حقیقی افراد برخی. است تروی قابل اکنون هم از مجازی فضای و هاروزنامه در هاتوئیت

 .کنندمی تکرار وارطوطی را هاحرف همین ندانسته یا دانسته طلباصالح

 بد یا خوب اوراسیا، به پیوستن

 شده وجبم و داده افزایش را تولید هایهزینه اخیر، سال دویکی درصدیچندده تورم و دالر قیمت افزایش فارس:

 انتخاب تدبیر با کشورها این مقاصد به صادراتی کاالهای اگر. بدهد دست از کاالها برخی در را دخو تجاری مزیت کشور

 افزایش فروشیعمده بخش در ویژهبه را تورم نرخ صادرات، از حاصل تقاضای افزایش دلیلبه بساچه نشوند، گزینش و

 .دهد

 را کشور عمال و کند عمل برعکس است ممکن ود،نش مدیریت درست اگر قبیل این از مواردی و اوراسیا به پیوستن

 ازطریق تولید هایهزینه کاهش. کند منفی شدتبه را ایران تجاری تراز و دهد سوق واردکننده کشوری سمتبه

 کاالهای بر نظارت و کنترل تجاری، پاگیرودست قوانین رفع کشور، تجاری مزیت افزایش منظوربه دولت هایحمایت

 جنوب کشورهای و غربیآسیای و اوراسیا تجاری ارتباطات برای کشور ترانزیت مزیت از استفاده راتی،صاد و وارداتی

 از پیشگیری و فیتظر این از بیشتر جستنبهره برای که است راهکارهایی جمله از مقاومتی، اقتصاد به توجه و فارسخلیج

 .بست کاربه توانمی آن سوء آثار

 

 


