
  1 
 

  

 

 است مسئوالن نوبت اکنون
 هایتفاوت ترینمهم از یکی شاید جوان:

 سال چهلمین با آن تقارن امسال، راهپیمایی
 رسیدن. بود اسالمی کبیر انقالب پیروزی
 واجد خود سالگی ۰۴ به اسالمیانقالب
 با که انقالبی. است ایمالحظهقابل معنای
 به توکل با و امام و امت الیخ هایدست
 نبود اگر و خورد رقم ایمانی اراده و خدا
 انبوه شکبی مسیر، در اخالص و ایمان این

 مسلح دندان بن تا دشمنان و مادی عوامل
 از گذر .بودند درآورده پای از را آن هابار
 کار ساله۰۴ سخت و پرحادثه مسیر این

 یرمس این امتداد شکرانه به و نبود آسانی
 سر تعالیباری ذات پیشگاه در باید نورانی

 به نگاهینیم اگر. سایید گاهسجده به
 روشن بیفکنیم، سال ۰۴ این هایفرازوفرود

 انقالب سالگی ۰۴ دیدن و رسیدن که است
 الهی جلیه و خفیه الطاف از یکی خود
 عبور آن کنار از سادگیبه تواننمی و است
 . کرد
 باشند، شناخته را ایران مردم که آنان
 نیستند متوقع چندان ملت، این که دانندمی
 استمرار مسئوالن از شانتوقع تنها و

 به عمل و اسالمیانقالب مسیر در حرکت
 اکنون. است شاندوش بر محوله وظایف

 در مردم از مسئوالن قدردانی تریناصلی
 تالش و کار» انقالب، سالگرد چهلمین

 کالتمش حل برای جهادی و وقفهبی
 دهه به انقالب ورود. است «مردم واقعی
 که است مغتنمی فرصت عمرش، پنجم

 درمانی،حرف امر، متصدیان و مسئوالن
 بیهوده، سیاسی هایسازیجنجال
 گرفتن سردست کاذب، هایسازیدوقطبی
 و سیاسی قدرتمند هایاقلیت مطالبات
 و کرده هار را عملیبی و تنبلی و اقتصادی

 مشکالت حل برای روزیهشبان جهاد به
. بپردازند مردم اقتصادی و معیشتی
 مردم هایمندیگله و مطالبات هایسرفصل

 به نیازی و است مشخص حوزه این در
 و همت اگر. نیست نیز هاآن تکرار

 آید عمل میدان به جهادی مدیریت
 پنجم دهه طلیعه در توانیممی

 مدیریتسوء بحران از عبور اسالمی،انقالب
 هایتوطئه سازیخنثی و تدبیریبی و

 .بگیریم جشن را دشمن
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 هاتحریم دوم پای اروپا،
 بماند برجام در که داد وعده ایران به اروپا و زد آن زیر آمریکا بود، المللیبین توافق یک برجام نو: صبح

 شرکتی واقع در که) صندوقی هاآن و شده دگرگون کلی طور به مسأله صورت ظاهراً اما کند، جبران و
 چین به فروش از ماحصل ایران، نفتی دالرهای تا اندانداخته راه را( اولیه سرمایه یورو هزار سه اب است

 و مبهم سازوکاری با تازه. شود گرفته درنظر دارو و غذا برابر در و بگیرد قرار آنجا در ماچین، و
 و ترناتوان کنونی اروپای ،تردیدبی. پالرمو مانند دیگر هایینامهتوافق امضای به ملزم حاال و ناشناخته
 هم اعتقادی چندان این برعالوه بایستد؛ آمریکا هایخواهیزیاده برابر در بتواند که است آن از ترضعیف

 تبادالت حجم که است آن واقعیت .گرفتنمی پیش در را ایرویه چنین داشت اگر که ندارد کار این به
 و نیستند هم ما نفت خریداران جزو هاآن رسد،نمی هم الرد میلیارد یک به حتی اروپا کل با ما تجاری

 در ایرانی شهروندان علیه نیز ایخصمانه اقدامات منافقین، هایبازیشعبده واسطهبه اخیر هایماه در
 توانستمی برجام از عبور یا نقض. آمریکاست کار پای و هاتحریم دوم پای اروپا، این. اندگرفته پیش
 فشار براساس ،FATF اقمار دیگر و پالرمو تصویب بر دولت اصرار حاال و براند عقب به کمی را اروپا

 هاتحریم کاهش جای به و کندمی تضعیف را ایران راهبردی موقعیت که است دیگری نشینیعقب ها،آن
 د.ش خواهد منجر هاآن ازدیاد به

 آمریکا گرایییکجانبه آزمون
 جمهوری رئیس «بوش واکر جرج» سخنان با ایران علیه جهانی ائتالف ایجاد برای تالش نخستین ابتکار:

 محور اعالم به آمریکا کنگره در را اشساالنه سخنرانی میالدی 9۴۴9 ژانویه 92 او. شد آغاز آمریکا اسبق
 در و میالدی نود دهه در آن از پیش .داد اختصاص «عراق و شمالی کره ایران،» از بود عبارت که شرارت

 معرفی خاورمیانه در صلح مانع را ایران تا بودند کوشیده ناکام تالشی در آمریکاییان نیز مادرید کنفرانس
 . کنند همراه خود با بارهدراین را جهانی باور و کرده

. است همراه گرایییکجانبه اتهام اب همچنان ورشو روزه دو اجالس در آمریکا پررنگ حضور اکنون
 و ترامپ داماد «کوشنر جارد» امورخارجه، وزیر «پمپئو مایک» جمهوری،رئیس اول معاون «پنس مایک»
 و صلح» کنفرانس اهمیت تا اندرفته ورشو به خاورمیانه در آمریکا ویژه فرستاده «گرینبالت جیسون»

 ایجاد برای را خود تالش همه دیگر سوی از و کنند ستهبرج واشنگتن نگاه از را «خاورمیانه در امنیت
 . گیرند کاربه ایران علیه اجماع

 را آن نام و پرداخته خود مدعای اصالح به ترامپ دولت هایمقام بالفاصله تا شد سبب هامخالفت
 این .هندد تغییر «خاورمیانه در امنیت و صلح از برآمده ایآینده ترویج برای امورخارجه وزیران نشست»

 سطح در حضور برای اروپایی هایدولت ویژهبه و هادولت کردن مجاب هدف با عنوان و لحن تغییر
 نشده زدوده واشنگتن رفتار ماهیت درباره هااتهام ولی شد انجام ورشو در خود خارجه امور وزیران

 از ورشو به شده عوتد هایدولت دیگر و اروپا باور نخست دارد؛ وجود امر این برای دلیل دو .است
 واشنگتن مشکوک تالش دوم،. اروپا اتحادیه غربی و شرقی اعضای میان ترامپ دولت افکنیشکاف

 از دیگر برخی و( اسلواکی چک، مجارستان، لهستان،) شرقی اروپای و عبری عربی، ائتالف ایجاد برای
 تشویق اروپا اتحادیه اعضای میان افکنیشکاف نیز صورت این در که ایران علیه اروپایی کشورهای

 . شودمی
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 !ستآورده هیزم نمرود گرچه
 نظام و اسالمی انقالب به ربطی رویپیش اقتصادی مشکالت که دانستندمی خود زدنیمثال بصیرت و هوشیاری با اما، مردم کیهان: 

 آمریکا که ایخواهانهباج و ظالمانه هایتحریم اول؛. است تنیده درهم و پیوسته هم به عامل دو مشترک حاصل بلکه ندارد، آن از برخاسته
 و بود پیچیده کشور اقتصاد برای انقالب که اینسخه به مسئوالن از برخی توجهیبی ؛دوم و اندکرده تحمیل نظام و ملت به متحدانش و

 نادیده در یادشده عامل دو هر ریشه. هست و بوده همراه اروپا و آمریکا به بیجا اعتماد با متاسفانه که غربی هاینسخه به آنان رویکرد
 اسالمی انقالب اساس با مقابله شده تعریف هدف با بیرونی دشمنان سوی از هاتحریم که تفاوت این با بود، انقالب اصول و مبانی گرفتن

 از شماری احتمالی حضور نباید و تواننمی البته و بود آنان تدبیرسوء از ناشی مسئوالن از برخی انقالبیغیر عملکرد ولی بود آمده صحنه به
 در را اصلی نقش که اشاره مورد عامل دو هر! گرفت نادیده هامدیریت از برخی یا و مشاورت هایپست در را اندیشانبد و هانفوذی
 و آمده پدید اسالمی انقالب «راه نقشه» از عبور و عدول در آنها، متفاوت هایانگیزه از صرفنظر دارند، و داشته اقتصادی مشکالت تحمیل
 .اندشده سازمشکل

 اشک ایران مردم برای حالی در آنها. بود دارخنده اروپایی و آمریکایی هایسانهر و رسمی مقامات نظرهایاظهار و مواضع میان، این در
 آنان پردهبی و آشکار هایتوزیکینه از مردم انگار که گفتندمی سخن ملت با خود همراهی از دلسوزی، پوشش در و ریختندمی تمساح

 خارجه وزیر پمپئو، و جمهوررئیس ترامپ،. خبرندبی بوم و مرز این مردم چه و اسالم و انقالب و نظام چه اسالمی، ایران تمامیت علیه
 از بهمن 99 راهپیمایی در ملت حضور عدم بر آنها تاکید و! هستند ایران مردم سعادت خواستار که کردندمی توئیت فارسی زبان به آمریکا

 از ملت همین با دشمنی و توطئه برای را فرصتی هیچ تهگذش سال چهل طی که انگار نه انگار... و! است مردم خود برای خواهیخیر سر
  کنید؛ توجه بسیارهاست از اندکی و خروارها از مشتی فقط که زیر نمونه چند به! اندنداده دست

 یعنی( 9۴۹۴ ژوئن 9۹) ۹۸۳2 ماه خرداد 99 در که ایران اسالمی جمهوری علیه ملل سازمان امنیت شورای ۹292 قطعنامه صدور از بعد
 آمریکا وقت خارجه وزیر کلینتون، هیالری خانم از پست واشنگتن خبرنگار بود، شده صادر ۳۳ اسرائیلی-آمریکایی فتنه سالروز در دقیقا

 است؟ کشور این مردم از حمایت در مخالفت این سوی یک و هستید مخالف ایران در حاکمیت با که کردیدنمی اعالم شما مگر پرسید؛
 خبرنگار نوشته به- که حالی در کلینتون هیالری است، رفته نشانه را ایران مردم که است هاییتحریم حاوی -292۹-اخیر قطعنامه ولی

 از که هستند ایران مردم همین ولی گفت؛ پاسخ در! کند پنهان داشت لب بر که لبخندی زیر را خود خشم توانستنمی -پستواشنگتن
 ضروری فشار این. بشوراند ایران بر حاکم نظام علیه را مردم باید قطعنامه این هایتحریم .کنندمی حمایت کشور این در دینی حاکمیت

 ! است
 و آوردمی فشار منطقه مردم به ایران با مقابله برای آمریکا چرا که سؤال این به پاسخ در نیز بوش دولت خارجه وزیر رایس، کاندالیزا خانم
 هژمونی با جدید خاورمیانه است قرار و است زایمان درد نوع از فشارها این بود؛ گفته ست؟ا شده منطقه این در خونریزی و جنگ باعث

 !شود متولد متحدانش و آمریکا
 با دارد، لب بر «ژکوند لبخند» و شده ظاهر «ترزا مادر» لباس در که -خوارجگر هند بخوانید- آمریکا ارشد کنندهمذاکره شرمن، وندی

! هستند تروریست ایران مردم که بود شده مدعی ترامپ و! است «فریبکاری» ژن حاوی هاایرانی(  DNA) ای .ان. دی بود؛ گفته وقاحت
 گفته است آمریکایی مقامات ناپذیرجدایی ویژگی که شرمیبی با آمریکا جنگ وزیر «برگرواین» تحمیلی، جنگ گرماگرم در نیز این از پیش
 !شوند نابود باید ملت یک عنوان هب ایران مردم بلکه حاکمیت، فقط نه بود؛
 دو) زبیر و طلحه درباره جمل، جنگ جریان در السالمعلیهامیرالمومنین که آنجا بودند، آورده خاطر به را علوی بصیرت دیگر بار اما، مردم

 «ریختند خود که طلبندمی را خونی و کردند ضایع خود که کنندمی مطالبه را حقی آنها » بودند؛ فرموده( جمل فتنه اصلی عوامل از تن
 و مرکل و می ترزا و نتانیاهو و ترامپ گوش بیخ آبداری سیلی بهمن 99 راهپیمایی در خود میلیونی هاده حضور با ملت که بود چنین

 .کردند لگدمال خود هایگام زیر را آنان آرزوهای و زدند عبری و غربی اوباش و اراذل سایر و ماکرون
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 ترامپ به مردم سیلی پژواک

 

 در ایران مردم حضور عظمت و شکوه :خراسان

 جمهور رئیس شد موجب بهمن 99 راهپیمایی

 و بزند توئیت فارسی زبان به بار اولین برای آمریکا

 خود زعم به ویدئوهایی در هم بولتون جان و نتانیاهو

 در چه آن اما. بکشند نشان و خط ایران مردم برای

 واکنش بود، مشهود منفعالنه های العمل عکس این

 و نتانیاهو ترامپ، جدید اظهارات به کاربران گسترده

 چهار ها واکنش این پی در که طوری به. بود بولتون

 سال چهل انقالب، بعثت تماشایی، بهمن» هشتگ

 فارسی های هشتگ به «اقتدار سال چهل و سازندگی

  .شد تبدیل توئیتر در دیروز پرمخاطب

 زبان به توئیت یک در آمریکا جمهور رئیس ابتدا

 توهین ادبیات با انقالب سالگی ۰۴ درباره فارسی

 سال ۰۴. فساد سال ۰۴: »شد مدعی ایران درباره آمیز

 ۰۴ موجب فقط ایران رژیم. ترور سال ۰۴. سرکوب

 هاست مدت که ایران مردم. است شده شکست سال

 کاربران.« هستند تری روشن آینده شایسته اند رنج در

 جالبی های واکنش ترامپ توئیت این به واکنش در

 .خوانید می ادامه در را ها آن از برخی که داشتند

 فارس خلیج در آمریکایی های ناوگروه تنها نه* 

 جمهور رئیس بلکه بزنند، حرف فارسی مجبورند

 سال ۰۴* !کند توئیت رسیفا شد مجبور هم آمریکا

 بزنن، حرف اونا زبون به بودن مجبور ما مقامات پیش

 غرب زبان خواستن می که انقالب این کنه می چه

 دیروز تا* .کنن نهادینه ایران اصلی زبان عنوان به رو

 تونست می کرد می اراده ایران اگه گفتی می

 ۰۴ میگی االن بعد بگیره دقیقه ۹9 در رو خاورمیانه

 بچه؟ دست افتاده گوشیت باز*  شکست؟ لسا
 

 (1)انقالب رهبر روایت به انقالب استمرار و ماندگاری عوامل / سیاسی تحلیل آموزش
 انقالب» مردمی نهضت سه شاهد اخیر قرن یک از بیش در ایران تاریخ

 هدف. است بوده «اسالمی انقالب» و «نفت صنعت شدن ملی نهضت» ،«مشروطه
 شدن ملی نهضت هدف و پادشاهی، استبداد کردن محدود مشروطه انقالب

 پس که اینجاست جالب. بود انگلستان از نفت یحوزه در کشور استقالل نفت،
 یجامعه وضع بود، گرفته شکل «حداقلی هدف» با که  هانهضت این دوی هر از

 منتهی رضاخانی دیکتاتوری به مشروطه انقالب. شد قبل از بدتر مراتب به ایران
 منجر آن از بعد خفقان دوران و مرداد 82 کودتای به نفت صنعت شدن ملی و

 . شد

 

 ختاریسا اصالحات نوید

 ایاندازه تا و کوتاه مهم، خبری جاری ماهبهمن ۹۱ روز دنیای اقتصاد:

 برای کلیدی تصمیمی درباره اسالمی شورای مجلس رئیس از نقل به نارسا

 ساختار اصالح» تردید،بی. یافت انتشار کشور در ساختاری اصالحات

 تلقی «اقتصاد ساختاری اصالحات» زنجیره سرحلقه تواندمی «کشور بودجه

 و مخالفت با تردیدبی گرچه باشد؛ بخش امید جامعه اکثریت برای و شود

 قاعده تنظیم یا بودجه ساختاری اصالح. شد خواهد روروبه هاییکارشکنی

 مالحظهقابل کاهش ثروت، خلق بر متکی هایدرآمد افزایش به که مالی

 با واییکامر کاهش اقتصادی، رشد نرخ حدود در تورم مهار بودجه، کسری

 درخشانی عطف نقطه بینجامد، طبقاتی شکاف کردن کم و نسلیبین منابع

 و آیدمی شماربه کنندهثباتبی و سازهزینه سیاسیِ اقتصاد رویکرد در

 که اقتصادی اصالحات شد؛ خواهد اقتصادی اصالحات دیگر رهگشای

 آن از را اجتماعی مختلف طبقات سهم کند، تربزرگ را کشور اقتصاد کیک

 را هانادار زندگی و داراتر را هادارا که رشدی آن نه کند هموارتر

 نیز انقالب از بعد و داد روی انقالب از قبل که گونهآن کند؛ بارترفالکت

 اقتصادی رشد الزمه را بستانبده این اطالعکم سیاستمداران بعضی

 .دانستندمی
 


