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 (10) آمریکایی مغرضانه گزارش  /سیاسی تحلیل آموزش

 منفی اخبار و مشکالت از کشور عالی مقامات جریان، این القائات برخالف

 هایجنبه بر کشور علمی جریان مثبت هایجنبه یقیناً اما هستند خبر با هم

 تکیه امید یمسئله روی بنده» مقابل، در 17/7/98« .دارد غلبه آن منفی

 اساتید عزیز، خواهران عزیز، برادران که است این من خواهش. کنممی

 حتماً دانشجویان با یمواجهه در درس، هایکالس در را این مکرّم، و معظّم

 دشمن. بشود امیدوار جوان این تا کنید کاری و باشید داشته نظر در

 کمک داخل در متأسّفانه هم جریانی یک کند؛ ایجاد یأس خواهدمی

 ....میکند

 نشدند آموخته که هاییدرس

 اين. داشتيم هم ار دام قاچاق گندم، قاچاق زميني، سيب و پياز قاچاق بنزين، قاچاق بر عالوه ما گذشته سال: آرمان

 اچاقق از حاال ولي شد، برده اسم صادرات رشد به آن از مقابل در و دادند اخطار هاخيلي و کرديم تکرار قبال را موارد

 کشور، از صادرات و هاقاچاق اين همه اصلي علت اما !نيست منطقي هاقيمت که استدالل اين با گويندمي سخن بنزين

 امکانات و استعدادها اينکه و کشور اقتصاد ساختاري مشکالت دليل به است مشخص آنچه. است ملي پول ارزش تنزل

 هادولت لطغ کارکردهاي و هاکاستي که شده باعث مردم، منافع نه هستند قدرت هايگروه منافع خدمت در اغلب کشور

 ارز قيمت افزايش به مبادرت دولت که است باري آخرين اين که بودند مطمئن مردم اگر. شود جبران مردم جيب از

 اين واقعيت اما دبپذيرن توانستندمي کند،مي انرژي هايحامل قيمت افزايش به مبادرت که است باري آخرين اين و کندمي

 که چيزي فتگ خواهد بعدي دولت يا دولت همين بعد، سال دو حدود ديگر، وقت چند و نيست و نبوده اينطور که است

 ايچرخه روند !دهيم افزايش را آن بايد و کرده غيرمنطقي را ارز قيمت شده، حاصل که تورمي قيمت و افتاده اتفاق

 فقيرترشدن به بوده، عمده طور به هامجلس و هادولت اقتصادي هايسياست ناتواني از ناشي که کشور سياسي اقتصاد

 آينده اندازچشم و انجاميده هانابرابري گسترش اين از ناشي اجتماعي هايآسيب منفي پيامدهاي و بيشتر نابرابري و جامعه

 .اندتهنگرف گذشته دهه سه غلط هايسياست اين از درسي هيچ هادولت بنابراين. بود خواهد وضعيت همين تکرار
 !نشد ادا خوب کهحقی

 بعضي يقيناً»: ودندفرم اعتراضات برخي به اشاره با( خارج درس آغاز از قبل) خود ديروز بيانات در آقا حضرت  کیهان:

 اين «است ضررشان به کنندمي خيال يا است ضررشان به يا شوندمي ناراحت يا شوندمي نگران يا تصميم اين از مردم از

 که کندمي ايتحک آن نتايج و اخير تصميم علت از آنها کردنآگاه و مردم براي مسئوالن توضيح ضرورت از ظريف نکته

 طرح، اعالم از قبل ساعاتي تا بلکه نبود خبري فقط نه ضروري روشنگري اين از محترم مسئوالن اظهارات در متاسفانه

 !کردندمي هم تکذيب را آن وجود

 از ديگري نشانه نيز اندکرده نقل روحاني آقاي به خطاب آقا حضرت قول از توکلي دکتر آقاي که اينکته

 نيز هايارانه نقدي پرداخت اولين بنزين بنديسهميه اجراي با همزمان بود مناسب» بودند فرموده ايشان هاست،تدبيريبي
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 در شد انجام قبلي دولت در که اقدام اين اگر. «کنيد اقدام زودتر است الزم نشده، انجام که حاال ولي گرفت،مي صورت

 .داشت پي در را دولت به -مردم ديدهآسيب متاسفانه-اعتماد پذيرفتمي صورت هم اخير ماجراي

 اگر»...: مودندفر يادشده خارج درس جلسه در انقالب معظم رهبر اينکه آن و هست نيز ديگري مهم نکته ميان اين در 

 پشتوانه با تندنشس قوايند، سران. کنممي هم حمايت گفتم، را اين من. کنممي حمايت من بگيرند، تصميم قوه سه سران

 اعتماد ماش کارشناسي کار به آقا حضرت. «تصميم آن به بشود عمل بايد گرفتند، کشور براي تصميمي يک کارشناسي

 درخور و يستهشا پاسخي اعتماد اين به حضرتش هايتوصيه موي به مو انجام با هم شما که است آن انتظار و اندکرده

 به است آمده يشانا بيانات در که خدمات و کاال قيمت افزايش از پيشگيري براي را خود توان همه آنکه جمله از .بدهيد

 مردم با صداقت دالبتهص و نکنيد رها خود حال به ديگر احتمالي تورم موج و گسيخته افسار گراني با را مردم و گيريد کار

 ...و است آن لوازم از نيز اشرافي زندگي از دوري و

 در گفتند هاآمريکايي کهاين»: فرمودند ۹۷ سال در انگيزيفتنه به آمريکا تهديد به اشاره با انقالب معظم رهبر ۹۷ آذر ۲۱ روز

 کشيده ۹۸ الس براي را نقشه و بکنند جنجال ۹۷ سال در است ممکن باشد، فريب است ممکن کنيم،مي چنان و چنين ۹۷سال

 کاسه يک رد منطقه مرتجعين و هاصهيونيست با دستش که است خبيثي دشمن آمريکا. کنند جمع را حواسشان همه،. باشند

 .کنند غلطي توانندنمي هم اين از بعد و بکنند اندنتوانسته کاري حاال تا آنها و هستيم قويتر ما البته. باشيم بيدار بايد ما. است

 شد؟ اینجوری چرا

 را رسانياطالع نوع بدترين اينکه اول. نداشت خوبي شروع دولت موضوع، اصل از فارغ که اينست حقيقت فارس:

 را تصميم داليل و کند صحبت مردم با و اعالم 00 ساعت در و شب همان بيايد دولت رييس توانستمي. کرد انتخاب

 .شمردنشانن محترم و نشدن ديده از احساسي حجم و شدند روروبه اطالعيه يک با تعطيل صبح مردم اما. کند بيان

 اينکه به کرد شروع دکن استدالل و دفاع طرح از اينکه جاي به پديده با مواجهه در نکرده، شروع را کار دولت اينکه دوم

 .گشتمي گناه شريک دنبال اول همان از انگار. بود نفساعتمادبهبي دولت... و قواست سران مصوبه اين

 براي بود ابزار بهترين ايرسانه رويداد يک نقش در که سفري. داشت استاني سفر دو قبل هفته در دولت آقاي اينکه سوم

 التهاب ايجاد و وهق دو دعواي و اختالفي هاينطق به شد تبديل اما بزرگ تصميم اين براي عمومي افکار در آمادگي ايجاد

 .شد اشنتيجه جامعه در

 خال دو. شوديم ميدان وارد شجاعانه است خالء که آنجا. است ميدان در رهبري است داده نشان تجربه شد؟ چه نتیجه

 شود يکپارچه نخبگان و مسئولين صف تا شد موجب رهبري موضع اينکه اول. افزودمي فضا غبار بر را روزها اين بزرگ

 فرض. ديديم را اشتجربه کشورمان اطراف در. است خطرناک بسيار رخنه. برود بين از رخنه و شود حل واقعي مسئله تا

 چه آورد؟مي صحن به را آن لغو فوريتي دو طرح کشيد؟مي پيش را جمهوررييس از سوال طرح امروز مجلس کنيد

 رکزيتم نقطه آشوب جماعت هم طرف آن از و نبود مردم درد دواي برزمان هايجدل و بحث حاکميت درون شد؟مي

 مردم، کارهاي و کسب افتادن خطر به آن پي در و بود گسترده آشوب گيريشکل اول تازه و کردندمي پيدا تجمع براي

 .است اقدامي هر مقدمه که امنيت خوردن برهم

 البته و تندگرف تضمين ضمني مسئولين از شد وارد مردم توجيه عدم و طرح مسئولين صحبت خال در رهبري اينکه دوم

 . باشند گراني مراقب شانوعده مطابق که دادند هشدار
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 به اعتراضات. کندمي عمل ترروشن دشمن ايرسانه اهداف از يکي حاال و شد ميدان وارد شجاعانه رهبري کرد؟ باید چه

 و است عدالت هن وضعيت اين. کرد ايچاره بايد باالخره را بنزين و سوخت که دانندمي همه. کندمي پيدا سوق او سمت

 بود؟ زمانش االن» اينکه اما. است افتاده اتفاق آن حاال و است بوده بزرگ جراحي يک به نياز و مصرف صحيح الگوي نه

 انتخابش مردم و کند اجرايش بايد که آني از بهتر جايي چه را «گرفت؟مي صورت بايد جزئيات اين با رفتار نحوه اين يا و

 مستظهر که حاال و گذاردوامي دولت به استدالل همين به ساله هر بودجه کلي طرح در هم مجلس را مجوز اين. اندکرده

 .کرد تکميل و اصالح را طرح و رفع را هايشنگراني بايد است ملي تصميم يک و قواست سران مصوبه به

 سوخت مصرف مدیریت طرح با رهبری مواجهه منطق

 چرايي يرامونپ سواالتي با فقه خارج درس يجلسه ابتداي در اسالمي انقالب معظم رهبر صبح امروز بيانات بصیرت:

 االخصب. است گرديده همراه است، رسيده قوه سه سران تصويب به که سوخت مصرف مديريت طرح اجراي از حمايت

 منطق مورد در. دانستندمي ملت منافع و ملي مصالح خالف را آن اجراي و بوده مصوبه اين منتقد که جامعه از بخش آن

 :نمود توجه زير نکات به توانمي رهبري کالم

 همه که يستن خودکامگي و تازي يکه جايگاه اسالمي نظام در رهبري و فقيه واليت جايگاه :تازي يکه از پرهيز. ۱

 نظارت جايگاه در رهبري گانه، سه قواي بين کشور امور کار تقسيم با اسالمي جمهوري در. گردد باز ايشان به تصميمات

 ممکن که نجاآ تا ايشان. نشود خارج انقالب ريل از کشور حرکت کلي گيريجهت تا دارد قرار کشور کالن روندهاي بر

 در تصميمي هک آنجا مگر ننمايد، دخالت کشور گانه سه قواي امور در تا اندنموده تالش اخير دهه سه طول در است

 .باشد ملت مصالح و ملي منافع با آشکار مخالفت

 که است مالحظاتي زا ديگر يکي فرآيند، اين از ايشان حمايت و قانوني روندهاي تقويت بر رهبري تاکيد: قانونگرايي. ۲

 . نمود توجه بدان بايد

 وقتي»: فرمودند که مودن مشاهده ايشان تعبير اين در بايد را فوق طرح از رهبري حمايت بناي: نظام مسئولين به اعتماد. 3

 ابلق حرف شک بدون حرف اين «کند نگاه او به بينيخوش چشم با بايد آدم هست، کشور سران يمصوبه چيزي يک

 قرار اگر. ستا گرفته شکل همکاران و مسئولين اعتماد بر مبتني موجود نظم سياسي، نظام هر در که چرا است، دفاعي

 شک بدون گردد، اعتمادبي بلند ديوار گيريشکل به تبديل که باشد آنجا تا جدي اختالفات سياسي نظام هر راس در باشد

 . شد خواهد زوال و ضعف دچار زود خيلي و کرده حذف را خود اقتدار و هويت توانست نخواهد نظامي چنين

 از رهبري حمايت قعوا به. است "تصميم اين کارشناسي پشتوانه" به توجه بعدي مالحظه: کارشناسي پشتوانه به اعتماد. 4

 ظراتن و حرفها تصميم، اين پس در که است آن بر فرض که چرا نيست دقت و منطق بدون و بسته چشم طرح اين

 شتوانهپ بدون جمهور رئيس آن راس در و قوا سه سران گيريتصميم که شود مشخص اگر لذا. دارد وجود کارشناسي

 .بود خواهد موضوع انتفاع به سالبه نيز رهبري حمايت شک بدون است،

 روحاني آقاي به البانق رهبر ،(۹۸ آبان ۲4 جمعه) عيد روز در نظام مسئولين با ديدار حاشيه در :مسئولين راهنمايي. 5

 صورت نيز( يحمايت بسته) هايارانه نقدي پرداخت اولين طرح اين اجراي با همزمان بود مناسب» که اندشده يادآور

 «.کنيد اقدام زودتر است الزم نشده، انجام که حاال ولي گرفت؛مي
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 اعالم مردم منافع هکنند تامين را طرح اين اجراي قوا سه سران که آنجا از اوال: مردم حقوق تحقق براي گري مطالبه. 6

 نند،ک دقّت البته هم مسئولين» که اند داشته تاکيد جديت با نيز کالم همين در ثانيا دارد، تاکيد آن بر نيز له معظم اند،کرده

 مسئولين از ضيبع که تلويزيون در ديدم ديروز من حاال. کنند کم کار اين مشکالت از است ممکن هرچه کنند، مواظبت

 مهم اين بله بخ نشود؛ کاالها و اجناس قيمت افزايش موجب قيمت افزايش اين که مراقبيم ما که گفتند آمدند محترم

 بايد کند،يم درست مشکالت خيلي مردم براي اين خب گراني بشود اضافه باز باشد بنا هست، گراني االن چون است،

 ملت براي ينههز کمترين با طرح اين تا بود خواهد مسئولين از گرمطالبه بزرگترين رهبري شک بدون «.کنند مراقبت

 .گردد اجرايي

 اند بسته صف نظام نابودی برای دشمنان

 دارند، وظيفه کي مسئولين شده، پيدا جريان اين در مشکلي يک که اآلن: آملي جوادي عبداهلل العظمي اهللآيت مشرق:

 عقالً و رعاًش واقعاً، ما مسئوالن .دارند ويژه وظيفه يک دو هر مشترک دشمن خصوص در اما دارند وظيفه يک مردم

 يا کوتاهي وصخص اين در اگر و چيست؟ مملکت مصلحت فعالً که بفهمند دقيق کنند، ارزيابي را امور که هستند موظف

: گويد مي ما به يند که است همان دارند مردم که ايوظيفه .آنهاست وظيفه اين هستند، ضامن شرعاً واقعاً کنند اشتباهي

 الامث و زدن شآت! ستما وظيفه اين ،بگيريم را مسئوالن اشتباهات جلوي روش بهترين به «السَّيئَةَ أَحْسَنُ هِي بِالَّتِي ادْفَعْ»

 .کندنمي حل را مشکلي آشوب ايجاد جز کارها، اين

 مشترکي دشمن اين نند،ببي را آن بايد مردم هم و ببينند را آن بايد مسئوالن هم که داشت، توجه آن به بايد که سوم نکته

 شب محققانه، و انهعالم که است اين مسئوالن همه وظيفه بنابراين است، بسته صف[ معاذاهلل] نظام نابودي براي که است

 مردم يقيناً ،باشد مملکت صالح اقدامي اگر کنند، سؤال و بگيرند مشورت مملکت اقتصاددانان از کنند، تالش روز و

 واجبات جباو از تعبيري به اين کرد، حفظ بايد تخصص با را نظام. دهندمي رضايت آن انجام به و دهندمي تشخيص

 ياقدام يک باشد، «ورَيشُ أَمْرُهُمْ وَ» با همراه و عالمانه محققانه، اقدامي اگر است، واجبات اوجب از نظام حفظ .است

 .داشت نخواهد پي در هم را کسي اعتراض و بود خواهد همه نفع به که شد خواهد

 

  


