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ترس سالح
عجیبی است!
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ترس سالح عجیبی است!
آنقدر عجیب که عقل و هوش را از سر
می پراند و آدمی را وادار به انجام
کارهای عجیب تر میکند.یک عده این
را خوب فهمیده اند .فهمیده اند که با
ترساندن مردم می توانند آنان را وادار
به انجام کارهایی مطابق میلشان
کنند.
هر کجا که منافعشان در خطر باشد با
دوگانه سازی و ترساندنِ مردم جو روانی
ایجاد میکنند و از آب گل آلود ماهی
خودشان را می گیرند .در کشور ما نمونه
اش همین موجوداتی هستند که مردم را
از جنگ های خیالی می ترسانند .همین
ها که زمان جنگ فقط جاهایی از منطقه
جنگی میرفتند که کولر داشت!!!
اسمشان "کاسبان جنگ" است.
مردم را از ناو نیامده می ترسانند تا زیر
بار افتضاحاتشان در عرصه ی
کم
دیپلماسی
نیاورند.آنهم
دیپلماسی
پیامکی...
 اما
واقعا ماجرای
ناو

ابراهام

لینکن چه بود،
که

شد

خوراک رسانه های این جماعت؟
اولین بیانیه در خصوص اعزام ناو آبراهام
لینکلن به یک ماه پیش بر میگردد و در
آن ذکر شده است که اعزام ناو طبق
برنامه معمول بوده ولی جان بولتون قصد
داشته از این موقعیت ایجاد شده برای
تحریک افکار عمومی و ایجاد جنگ روانی
در داخل ایران استفاده کند و به لطف
شیپورچی ها و بزک کن ها در داخل ایران
به هدفش نزدیک شد ولی باید بدانیم
لزومی به جدی گرفتن تاکتیک هراس
افکنی که سالح اصلی امریکا در مواجه با
کشورهایی که توان جنگیدن با آنها را
ندارد ،نیست.
عده ای از تحلیلگران هدف از این اقدام را
صرفاً در جهت افزایش فشار و جنگ روانی
برای سوق دادن دوباره ایران به پای میز
مذاکره میدانند .مذاکره و قراردادی که
قبل از انعقاد آن ،یک طرفه بودنش به
لطف قرارداد هایی همچون برجام ثابت
شده است .با این تفاوت که پیش شرط
های مداخله جویانه پمپئو در راستای
مذاکره یِ منصفانه! به هیچ وجه با شروط
مذاکرات گذشته قابل مقایسه نیست و
"هیچ انسان با شعوری در باره نقات قوت
خود معامله نمیکند".
"مذاکره سم است  ،تا وقتی آمریکا این
است که االن هست و مذاکره با
دولت کنونی آمریکا یک سم
مضاعف است  .مذاکره یعنی
معامله و داد و ستد اما
نظر
در
آنچه

آمریکاست ،نقاط قوت ماست(".رهبر
انقالب)
در داخل هم #صدای_ترامپ با وضوح
کامل از رسانه هایی هفته نامه صدا به
گوش میرسد و سعی دارد القا کند که
ظاهرا ما داخل دو راهی جنگ و صلح
هستیم ،تا با علم کردن یک شخصیت
دیگر تحت عنوان "میانه رو" که قصد
نجات ما از این جنگ خیالی را دارد،
دوباره همان بازی کثیف را بازی کنند.

 اما آیا باید به توصیه های
کورکورانه ی ترسو های داخلی و
دشمنان خارجی گوش کرد و با تکرار
اشتباه دیگری بدتر از برجام ،خلع
سالح شد و پس از تبدیل شدن به
گاو شیرده دیگری برای آمریکا به
سمت فروپاشی ایران اسالمی رفت؟
جواب برای هر انسان شجاع و آزاده ای
روشن است ،نباید به امر و نهی های
آمریکا گوش داد تا دوباره با مهلت دادن و
التماس کردن منتظر بد عهدی ها باشیم.
کافیست با حفظ وحدت و تکیه بر توانایی
های داخلی به جوانان متخصص مان
اعتماد کرد و با مدیریت جهادی حماسه
ی دیگری آفرید همان طور که در زمینه
نظامی با مقاومت و تکیه برتوانایی های
داخلی به جایگاهی رسیده ایم که آمریکا
با  6تریلیون دالر هزینه در خاورمیانه
اعتراف به شکست و عقب نشینی می کند،
قطعا در زمینه اقتصادی نیز می توانیم به
این جایگاه برسیم...
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سالم می داد و شعله می کشید تا شجره
داند  ،و شما را غاصب سرزمین های
خویش می شمرد  .گرچه اکنون جرات

ی زیتون را سریعتر بســوزاند .این معنا را
به عیان می توان در بند زیر دید.

"من کراراً راجع به طمع های اسرائیل

اظهار صریح آن را ندارد"

تنبّه دادهام که اسرائیل اینطور نیست

ایستادگی جبهه مقاومت و ترس همیشه

که اکتفا کند به آن زمین هایی که

بخش هایی از نشریه ی "اسرائیل

عیان جبهه از نیل تا فراتیسم همچنان

غصب کرده است .حاال دیدید که

هیوم" است که مدعی است به بخشی

جرات اظهار نظر صریح را به توده ی نکبت

پایتخت خودش را در قدس قرار داده

از مفاد معامله قرن دست یافته است :

نداده ولی معامله ی قرن زمرمه ای است
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است و تمام این چیزهایی که از

که مدت ها در دهان می چرخد و در ذهن

«اسرائیل» ،سازمان آزادیبخش فلسطین و

آمریکا و از طرفدارهای حقوق بشر و

ها تجزیه و تحلیل می شود و زنگ خطری

حماس امضا شده و دولت فلسطینی

از این محافل و مجالسی که در خارج

است برای کسانی که هنوز از ماهیت ذاتی

جدیدی به نام «کشور جدید» در اراضی

هست ،اینها تمام یک شعرهای غیر

دشمن بی خبرند.

کرانه باختری و نوار غزه بدون شهرکهای

موزون است  ...اینطور نیست که

حرکت رو به جلوی آمریکا در به رسمیت

یهودی (صهیونیستی) ایجاد میشود.

امریکا جدّاً مخالف باشد با اینکه

شناختن قدس بعنوان پایتخت اسرائیل در

 .7تجمعهای شهرکسازی مانند گذشته به

پایتخت اسرائیل در قدس باشد ...

دسامبر  7192و بازگشائی سفارت آمریکا

دست

ماند،

اینها همه یک مانورهایی است که

در  91مه ( 7199اردیبهشت  )32همان

شهرکهای جدا افتاده به آنها ملحق

میدهند "...

تجزیه و تحلیل ذهنی است که چگونه از

شد.

آنچه که خواندید جمالتی بود از امام (ره)
که بمناسبت روز قدس سال  9933بیان

 آنچه که در پی می آید

توافقی

اسرائیل

سهجانبه

باقی

خواهد

خواهند

میان

قدس تقسیم نخواهد شد و میان

مخالفت  )9933(9391به رسمیت بخشی
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 7192و بازگشائی  7199رسید.

اسرائیل و فلسطین جدید مشترک خواهد
بود ،ساکنان عربی (فلسطینیها) انتقال

شد .اینک سال ها از آن روز و از آن

از آن موقع که طرح معامله ی قرن به

پیدا میکنند تا جزء اهالی فلسطین جدید

دشمن شناسی دقیق می گذرد و صدای

خیال خام خود برای حل منازعه فلسطین

شوند .به یهودیان اجازه خرید منازل عربی

تفنگ های غاصبانه این ندای حکیمانه را

و اسرائیل پیشنهاد شد موجی از مخالفت

داده و به عربها(فلسطینیها) اجازه خرید

به یاد می آورد  " :من کراراً تذکر داده ام

ها را بر انگیخت .چرا که در آن اثری از

منازل

نمیشود

که اسرائیل از نیل تا فرات را از خود می

حل نزاع نبود بلکه بنزینی بود که به آتش

 .1مصر اراضی جدیدی با هدف ساخت

یهودی

داده
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فرودگاه ،کارخانه ،تبادل تجاری و زراعی به
فلسطین میدهد و فلسطینیها اجازه
سکونت در این مناطق را ندارند .
 .3فلسطین جدید حق داشتن ارتش و
سالح ندارد و تنها میتواند پلیس مسلح
داشته باشد.
 .6حماس تمام سالحش را تحویل میدهد
و این موضوع حتی شامل سالح فردی و
شخصی رهبر حماس نیز میشود.
 .2در صورتی که حماس و ساف ،معامله
قرن را نپذیرند آمریکا تمام حمایت مالی
خود از فلسطینیها را قطع خواهد کرد و
تالش میکند تا جلوی کمک هر کشور
دیگری به فلسطینیها را بگیرد.

آنچه که مطرح شد در صورت صحت مطلب
از پیش شکست خورده و اعتراضات اخیر
مردمی فلسطین ( که به شهادت چند تن
و مجروح و زخمی شدن عده ای انجامید)
گواه آن است .و در صورت عدم صحت می
توان آن را مقدمه ای جهت حساسیت
سنجی از کشورهای عربی و محور مقاومت
دانست.
آرایش اخیر اسرائیل و آمریکا در مسئله
فلسطین و سلسله حوادث پیوسته ای چون
به رسمیت شناختن تسلط اسرائیل بر
جوالن اشغالی ،پیشنهاد طرح معامله قرن،
انتقال سفارت و همچنین همکاری دول
عربی با اسرائیل ،تروریستی اعالم کردن

سپاه پاسداران و  ...نشان از رویدادی دارد
که شاید نطق نکبت باز کند و اجازه اظهار
صریح به آنان بدهد " ...هر چه ضعف در
مسلمین و فساد در ممالک اسالمى است،
از حکومتهاست .حکومتها به واسطه
خودخواهى که دارند مع األسف براى اجانب
به طور نوکرى عمل مىکنند و براى ملت
خودشان آقایى مىکنند ،و تمام مفاسد را
همین نوکرى و آقایى در ممالک مسلمین
ایجاد کرده است؛ و راه حل اینها به دست
ملت است ...اگر مسلمین مجتمع بودند ،هر
کدام یک سطل آب به اسرائیل می ریختند
او را سیل می برد "....
روز قدس نزدیک است....

 به گزارش سردبیر سیاسی نشریه حیات در

مصاحبه

مصاحبه با مهدی عبدالملکی قائم مقام
شورای تبیین مواضع کشوری بسیج مطرح
شد:



گرانی را چطور می بینید؟

که با بطن زندگی مردم ارتباط مستقیم

بسم اهلل الرحمن الرحیم واضح هست یکی

دارد و هر تغییری در آن میتواند به سرعت

از معضالتی که مردم قشر متوسط به پایین

بر روی زندگی آنها تاثیر بگذارد .چه در

جامعه را درگیر خودش کرده ،همین تورم

جهت مثبت و رفاه اقتصادی و چه در جهت

و گرانی بی حد و قاعده ،اجناس هست.

منفی و مشکالت و تورم و . ...

شامل دالیل مختلفی هم هست که شاید

چیزی که مردم هم از آن گله دارند و به

در ادامه به آن هم برسیم .اما شاید بشود

نوعی راه حل هم در آن نهفته است شاید

گفت معضل معیشت مردم اصلی ترین

در یک تقسیم بندی دو قسمت داشته در

پاشنه آشیل نظام شده که مسئولین طبق

یک تقسیم بندی دو قسمت داشته باشد،

وعده هایی که داده اند باید هر چه سریعتر

اول عدم افزایش درآمد ها متناسب با میزان

رسیدگی کنند و دیگر طوری برخورد

واقعی تورم و با مالک واقعی جیب مردم( و

نکنند و حرف نزنند که گویی در برهه

نه آمار و ارقام روی کاغذ مسئولین) .در

انتخابات هستند و باید شعار و وعده بدهند.

زمان گرانی کسانی که حقوق ثابت دارند

االن دیگر وقت اقدام است

مانند کارمندان و و کارکنان کشوری
کشوری و لشگری و ...افراد اصلی تحت



زندگی

به نظر شما گرانی روی
مردم

چقدر

تاثیراتی

گذاشته است؟
به طور کلی مسئله اقتصاد ،مسئله ای است

فشار خواهند بود و تنها اگر میزان

درآمد و حقوق آنها به تناسب افزایش قیمت
ها ،افزایش پیدا کند بخش زیادی از مشکل
زندگی مردم حل خواهد شد .مجلس برای سال
 39قانون افزایش حقوق را طوری تصویب
کردند که یک بخشی ازاین کمبود ها را جبران
کند اما متاسفانه االن بحثی در خبرها می
بینیم که دولت علیرغم مصوبه و قانون مجلس
و علیرغم تخصیص بودجه کافی برای افزایش
حقوق ها ،این قانون حداقلی را هم اجرایی
نمیکند و انواع تخلفات در پرداختی های این
قانون را به ثبت رسانده .و دوم عدم توزیع
عادالنه منابع

 .به جرات میتوان گفت مردم بیش از

هم از جنگ نرم ،بروزرسانی شد .تا قبل از

یکبار مرداد ماه  ،32یکبار آبان ماه  32و

آنکه از کمبودها گله داشته باشند از

آن ایشان جنگ نرم را ،عامل تسخیر قلوب

االن هم اردیبهشت  .39یعنی دشمن چاره

توزیع نا عادالنه ثروت گله دارند.

و مغزها معرفی میکردند اما بعد از آن

ای ندارد جز اینکه سعی کند با همین

حرف مردم به درستی این است که

ایشان فرمودند جنگ نرم عبارت است از

کارهای زرد و تکرار تحریم هایی که قبال

تغییر نظام محاسباتی مردم و مسئولین.

وجود داشته در داخل کشور جو روانی

به بیان ساده تر یعنی دشمن طوری زمینه

ایجاد کند .چون عمال ابزار دیگری ندارند و

چینی میکند که قوه ی تحلیل ما از

چیزی برای تحریم باقی نمانده است وهر

شرایط بگونه ای رقم بخورد که او طراحی

ادعایی هم که میکننددروغ است .تاثیر

کرده است و در نهایت مردم و مسئولین بر

تحریم ها بر اوضاع اقتصادی کشور

اساس آن تحلیل ،طوری تصمیم بگیرند

خوشبینانه  71تا  91درصد است و الباقی

که دشمن میخواهد .در این کارزار ،عامل

سوء مدیریت ها و عدم نظارت و برنامه

بدهند.

اصلی ایجاد جو رسانه ای و جنگ روانی

ریزی و اقدام مسئولین است .یعنی اگراآلن

باید فکری جدی به حال مفسدین

است و چشم امید آنها هم در داخل کشور

تمام تحریم ها هم برداشته شود ما از

اقتصادی و دانه درشت ها و آقا زاده ها،

به کسانی است که این جنگ روانی را در

معضل اقتصادی عبور نخواهیم کرد تا

حل فساد ها و برچیده شدن سازوکار ها

داخل ضریب دهند و پر رنگ کنند .تنها

زمانی که مدیریت اصالح نشود .بسیاری از

های فساد زا و تصویب قوانین نظارتی و

گزینه ی دشمنان علیه ایران برخالف

کارها را میتوان انجام داد که هیچ ربط

مالیاتی و بازدارنده از ایجاد فاصله طبقاتی

ادعاهای بی اساسشان ،تنها تحریم است

تعیین کننده ای به تحریم و محدودیت

و بازدارنده از انجام فساد ،کرد.

چون خوشان هم میدانند که هرگز از پس

ناشی از آن ندارد .برای افزایش صادرات

 -یک نمونه از این قوانین قانون مالیات بر

هزینه های اقدام نظامی علیه ایران برنمی

پیمان های دو جانبه مالی و صادرات با ارز

عایده ی سرمایه هست که از سال 39

آیند.

محلی ،برای اشتغال ،رونق تولید و راه

جلوی آن را گرفته اند و وزیر سابق راه و

تحریم ها هم علیه ایران از اول انقالب و

اندازی کارگاه های زودبازده و جلوگیری از

شهرسازی هم با افتخار وقیحانه ای اعتراف

بعد از تسخیر النه جاسوسی عمال شروع

واردات بی مورد ،برای افزایش ارزش پول و

میکند که این کار را انجام داده است.

شده است .و اکنون هم تقریبا میتوان ادعا

جلوگیری از خروج بی مورد ارز ،راه اندازی

نمونه دیگر برخورد با مفسدین بدون در

کرد چیزی باقی نمانده است که تحریم

صنایع پایین دستی و مشتقات نفت و

نظر گرفتن نسبت آنها با مسئولین هست

نکرده باشند .اما خودشان هم میدانند که

پتروشیمی و ...این ها راه حل هایی است

که الحمدهلل شاهد آن هستیم که این کار

اگر بنا باشد عایده ای از تحریم ها داشته

که دولت میتواند با تکیه بر داخل و اعتماد

شروع شده و نیاز به حمایت دارد.

باشند ،آن در زمینه ی جنگ روانی و

به جوانان در داخل کشور انجام دهد و

قدرت تاثیر تحریم ها بر ثبات

همان تغییر نظام محاسباتی خواهد بود و

مسئله اقتصادی تا حد زیادی حل شود.

اقتصادی چقدر است؟ وظیفه

نه چیز دیگری.

مسئولین برای مقابله با تحریم ها

به عنوان شاهد مثال اخیرا آمریکا صنایع

اگر بنا به فشار و سختی هم هست
باید همه اقشار جامعه یکسان باشند
نه اینکه عده ای در این فشار دست و
پا بزنند و عده ای دیگر اتفاقا ثروتمند
تر از گذشته بشوند و شب و روز
جلوی چشم همه مردم مانور تجمل

چیست؟
ببینید بیایید تحریم ها را از زاویه ی

فلزات ایران را تحریم کرد .جالب است

وظیفه

مردم

در

مواجه

مشکالت چیست؟

بدانید فرمان تحریم فلزات ایران از سال

مردم عزیز ما باید راهی که تا به امروز با

گذشته برای بار سوم صادر شده است!

صالبت و با عزت طی کرده اند ،با جدیت

دیگری نگاه کنیم .بعد از فتنه  99و شروع

ادامه دهند و این را قطعی بدانند که

موج جدید تحریم ها علیه ایران از سال

دشمن با مقاومت عقب نشینی خواهدکرد

 93و  ،31اگر در بیانات مقام معظم
رهبری دقت کرده باشید ،تعریف ایشان
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(ادامه مصاحبه)  ...به قول مقام معظم
رهبری خیلی از کارشناسان دنیا اذعان
کرده اند که این فشار ها اگر در هر کشور
دیگری بود قطعا اتفاقی در آن می افتاد اما
ملت ایران با مقاومت خودشان هر
زورگویی را سر جای خودش نشانده.
مردم بدون واهمه از ادعاهای واهی دشمن
و بدون تاثیر پذیری از آن ها باید راهی که
شروع کرده اند را با قوت ادامه بدهند.
البته مردم ایران همیشه ثابت کرده اند که
جلو تر از همه مسائل را میفهمند و اقدام
میکنند و از اهدافشان حفاظت میکنند.

نشاط یا رقاصی؟
نویسنده  :محمد مزین زاده

"«نشاط» ،یعنی باید آنجا بزن و بکوب و
رقّاصی و [امثال اینها باشد]! نشاط این
نیست؛ نشاط یعنی جوان سرزنده باشد،
پژمرده نشود؛ با ورزش ،با فوقبرنامههای
آموزنده و جذّاب ،با این چیزها ،نه با آن
کارهایی که شنیدهام در بعضی از مدارس
میشود ،البتّه اینها را باید شماها مراقبت
کنید ،دنبال بکنید؛ یعنی مسئولیت
مستقیمش به عهدهی خود آموزش و
پرورش است".
شادمانی احساسی است که همه ما به
دنبال آنیم و در خود ،خانه ،محل کار،
مدرسه به جست و جوی آن می پردازیم.
مشخصه چنین احساسی قدردانی ،آرامش
درونی ،احساس رضایت و عالقه به خود و
دیگران است.مسئله شاد بودن در مدارس
خود به تنهایی هدف آموزش و پرورش
نیست بلکه وسیلهای است در جهت نیل
به اهداف آموزش و پرورش .چراکه شادی
افزایش دهندهی آگاهی ،خالقیت و
فعالیت های دانش آموزان و تسهیل گر
روابط اجتماعی آنهاست .همچنین شادی
موجب حفظ سالمت روحی و جسمی
دانش آموزان میگردد و در نهایت دانش
آموز را برای رسیدن به اهداف آموزش و
پرورش که تربیت یک انسان کامل ،سالم،
متدین و آماده برای زندگی در جامعه
است مهیا میکند .از این رو دســتیابی به

نقش دانشجو در فرهنگ
سازی اقتصادی؟
نقش آفرینی دانشجو و دانشگاه را میتوان
هم در بعد علمی و ارتباط صنعت و
دانشگاه و تولید دانش بنیان دید و هم در
زمینه تصمیم سازی و گفتمان سازی.
بنده بیشتر دومی را توضیح میدهم.
همانطور که عرض شد هدف دشمن
تصمیم سازی برای مردم است.دانشجویان
هم اما میتوانند برای مردم تصمیم ساز
شوند.

شادی در مدارس باید در چهار چوب
ارزش ها و در راستای رسیدن به اهداف
اصلی آموزش و پرورش باشد .شاد کردن
مدارس با زور ترانه های مبتذل و بی
ارزش و یا مشغول داشتن دانش آموزان به
انواع بازی های رایانهای و از این قبیل
فعالیت ها مدرسه را تبدیل به کلوپ های
بازی و سرگرمی می کند و از غایت خود
دور میسازد .البته پخش ترانه های شاد و
مفید و متناسب با اهداف تربیتی مذموم
نیست و چه بسا توصیه نیز میشود.
شادی در مدارس نباید موقتی و دورهای
باشد بلکه باید دانش آموز در تمام ساعاتی
که در مدرسه حضور دارد احساس رضایت
کند ؛ درواقع چه زمانی که در کالس
درس است و یا زمانی که در زنگ ورزش و
تفریح به سر میبرد ،حتی زمانی که
امتحان دارد و یا در حال تحقیق و
آزمایش است ،بایستی از اینکه به مدرسه
میرود و کسب علم و دانش میکند
احساس مسرت نماید نه اینکه از مدرسه
فراری باشد و هر صبح شنبه با غم و اندوه
راهی مدرسه گردد ،چه بسا برای رفتن به
مدرسه شور و اشتیاق نیز داشته باشد.
دانشجویان باید با فکر خودشان و با عمل
انقالبی خودشان و تزریق روحیه انقالبی به
جامعه به مردم خدمت کنند ،و همزمان
مسائل را برای مردم تبیین کنند.

آنقدر تکرار کنند و از جهاد تبیین خسته
نشوند تا حرف آنها به گفتار و گفتمان
رایج مردم تبدیل شود و اگر این شد مردم
بر آن اساس تصمیم میگیرند.
پس نقش دانشجو در این زمینه هم ارز
تمام هدف و تمرکز و برنامه دشمن است
که میتواند با اقدام دانشجویان نقش برآب
شود.

ممنون از شما

تحقق این مهم در مدارس امری است
ضروری و مسئول امر آن آموزش و پرورش
است که با برنامه ریزی کالن می تواند
تعریف درستی از مقوله نشاط ارائه و
سپس اجرایی کند ،غفلت از این مسئله و
رها گذاشتن مدارس ازمفاهیم روحی و
روانی سبب بروزمشکالتی چون وقایع اخیر
می شود ،قطعا انجام کارهای ضرب االجلی
برای پنهان کردن مصادیق آن مشکلی را
حل نمی کند و ممکن است چندی بعد
دوباره آتشی از زیر خاکستر سر بر آورد.
حرکت در بستر شاداب سازی،
مستلزم تغییرات گسترده و بنیادین
در نظام آموزش و پرورش است.
شاداب سازی محتوای برنامه های درسی و
روشهای تدریس ،افزایش مشارکت دانش
آموزان در مدرسه ،ارتقا کیفیت و کمیت
امکانات آموزشگاهی ،اهمیت دادن به
فعالیت های فوق برنامه ،ارتقاء ارتباط
والدین با مدرسه ،توجه به ویژگی حرفه ای
معلمان ،ارائه روشهای تدریس جدید و
فعال ،تغییر در برنامه های درسی و
فعالیت هایی از قبیل :رنگ آمیزی،
فضاسازی و تجهیز کالس و مدرسه،
آموزشهای ضمن خدمت معلمان برای
آشنایی با روشهای تدریس جدید ،می
تواند از جمله راه حل های این موضوع
باشد.

نویسنده  :احمدرضا گلچین
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از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی دولت
آمریکا رابطه خود با ایران را براساس
دشمنی و تخاصم بنا نهاد .گذشته از
توطئه های گوناگون ،تحریم یکی از
ابزارهای اصلی و همیشگی آمریکا علیه
ایران به شمار می رفت .در روزهای سخت
جنگ تحمیلی که واردات سالح به ایران
ممنوع بود و ارتش صدام به پیش رفته
ترین سالح های آن روز مجهز بود .ملت
ایران با اتکا به توانایی های خود و استفاده
از ظرفیت های کشور توانست این جنگ را
با موفقیت پشت سر بگذارد .شاید دلیل
آمریکایی ها برای تشویق صدام جهت
حمله به ایران پیش بینی آنان از عدم
توانایی ما جهت استقامت مقابل ارتش
مجهز صدام و عدم خودکفایی در استفاده
از تجهیزات نظامی بود .همین پیش بینی
و تصور غلط باعث شد که صدام به عنوان
یکی از نوکران منطقه ای آمریکا شکست
سنگینی را متحمل شود که در نهایت به
سقوط نظام بعث ختم شد .در دوره کنونی
نیز به نظر میرسد که آمریکا با پیش فرض
اقتصاد مریض ،دارای عیب و عدم توانایی
مدیریت آن توسط ایرانیان دست به تحریم
همه جانبه اقتصادی زده است .بنابر نظر
اغلب کارشناسان داخلی و خارجی عمده
مشکالت اقتصادی کنونی ایران نتیجه
ایرادات ساختار اقتصادی کشور ( وابستگی
 %11بودجه کشور به فروش نفت خام،

ایرادات موجود در ساختار بانکی ،نقدینگی
بسیار باال،معیوب بودن نظام مالیاتی،
وابستگی به واردات بسیاری از کاالهاو)...
می باشد و تحریم به خودی خود تنها
باعث  %71مشکالت کنونی شده است به
بیان دیگر تحریم ها در کنار مشکالت
اقتصادی یک کشور معنا پیدا می کنند و
تاثیرگذار خواهند بود..
حال چه باید کرد؟ جهت رفع  %71از
مشکالت اقتصادی عناصر قدرت خود را
معامله کنیم و آن  %91را با مسکن درمان
کنیم تا در روزگاری دیگر دوباره سر باز
کند و متورم شود؟ و یا اینکه در زمان
تحریم که باعث شناسایی تقریبا تمام
مشکالت ساختار اقتصادی کشور شده،
آستین باال زده تا عالوه بر حل ریشه ای
مشکالت نظام اقتصادی کشور و مقاوم
کردن آن( اقتصاد مقاومتی ) %71اثر
تحریمی به خودی خود رفع شود .تحریم
های اقتصادی گرچه باعث محدودیت
هایی می شوند اما می توانند به عنوان
بسترهای مناسبی جهت حل مشکالت
داخلی اقتصاد یک کشور عمل کنند .می
توان از مصادیق بسیار آن به چند نمونه
ذیل اشاره کرد:
 )9جهت حل مشکل نقدینگی باال،
نیازمندی به واردات بی رویه کاال و بیکاری
باید تولید کشور را گسترش و رونق داد.
کشور ژاپن که در حال حاضر بهترین

فرصت
تحریم
برندهای جهانی خودرو را تولید می کند،
روزگاری جهت خودکفایی در صنعت
خودروی با کیفیت ،شرکت های
خوروسازی خارجی موجود در کشورش را
تعطیل کرد و با حمایت از خودروسازان
داخلی توانست در طی چند سال
خودروهای باکیفیت را تولید کند.حال
تحریم و مشکالت ارزی کشور این بستر را
جهت خودکفایی ما در صنایع مختلف
فراهم کرده است .اگر زمانی که کشور
شوروی از هم پاشید و دولت های استقالل
یافته سالح های باقی مانده از زمان
شوروی را به حراج گذاشتند ،ایران جهت
خرید آن اقدام می نمود هرگز به قدرت و
پیشرفت نظامی و موشکی کنونی نمی
رسید .زیرا تمایل و اشتیاقی برای
خودکفایی باقی نمی ماند .کما اینکه
پیشرفت هسته ای ما نتیجه تالش
دانشندان کشورمان بدون کمک کشورهای
خارجی می باشد.
 )7گرچه تحریم ارزی باعث شده کشور در
تامین دالر با مشکل مواجه شود اما همین
تحریم می تواند ما را از بند و وابستگی به
دالر رهایی بخشد کما اینکه که باید سال
ها قبل از آن مستقل میشدیم و با
کشورهای مختلف جهان با ارزهایی غیر از
دالر مبادله می کردیم تا آمریکا نتواند هر
زمان که اراده کرد در تجارت ما با دیگر
کشورها اخالل ایجاد کند.

بخوانند؟

نویسنده  :فرهنگی

جوانان
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یکی از مسائی مبتال به همه ی جوانان در
عصر حاضر خال خویشتن شناسی واقعی
است .خویشی که یا در کتاب نوشته شده
باشد و یا اینکه در مقابل دیدگان (در
قامت الگو) ظاهر شود؛ بدون شک تمسک
به راه دوم نوعی نسبی گرائی را به وجود
می آورد  .به این معنا که :کسی که
خویش نوشته شده و معیار را نداند نمی
تواند فردی را که رو به رویش قرار گرفته
را الگو بداند یا نداند؟ و این خود عامل
غفلت و سوء استفاده از یک
طرف و بیهوده زندگی
کردن از سوئی دیگر می
شود.
سالح جوانان در
پیچ تاریخی عصر
حاضر احساس
به
آگاهی
خویشتن
است؛ خویش
واقعی .کسی
که می داند
ازکجا

آمده در کجا قرار دارد و به کجا خواهد
رفت...
رهبر انقالب در تبیین این خویش واقعی
عرصه ای را در برابر جوانان گشود که
جوان مومن انقالبی نام داشت.
جوانی که از الیه های خودسازی عبور
کرده و نهایتا به تمدن سازی می رسد .این
جوان شاید در نگاه اول کیلومترها با
خویش موجود ما فاصله داشته باشد ولی
دست یافتنی است .
 او کسی است که گذشته خود را بهخوبی می داند و تاریخ می خواند و پای
بند به تعلقات معنوی ،سرزمینی و
خانوادگی است .خود را همواره در برابر
خدا می بیند؛ مخلص است یعنی کار را
برای خدا انجام می دهد نه برای خوشامد
دیگران  ،اهل امر به معروف و نهی از منکر
است (اما اجازه سو استفاده نمی دهد)
اهل دعا ،اعتکاف و خوش بین به فرهنگ
اسالم است.
میانه رو است (بالعدل قامت السماوات و
االرض) نه در عبادت افراط می کند و نه
در برخورد با دیگران اهل تفریط است.
خوش روحیه است و در ارتباط
با دیگران به دنبال هم افزائی
است .عقایدش متقن،
مستدل و ثابت است نه
ارثی  .معتقد به استقالل
فکری است و در مقابل
موافقان عقیده اش به دنبال
کسب دانش بیشتر و اقناع
مخاطب است و در مقابل مخالفان
عقیده اش به دنبال کسب
دانش بیشتر و
اقناع

مخاطب است و در مقابل مخالفان عقیده
اش با جدال احسن بحث می کند و از
بدگوئی و سرزنش دیگران نمی ترسد.
چنین جوانی با درک از شرایط زمان و
مکان و درک تاثیر علم نافع بر رشد روح و
روان انسان و درک تناسب بین افزایش
ایمان و افزایش دانش (کشف قوانین
خداوندی و نظم کائناتی) در مسیر علم
گام بر می دارد .و در قید و بند موانع
نیست و به دست به کار انقالبی می زند و
دروازه های دانش را می گشاید و هر کجا
که باز می ماند به خدا توکل می کند و هر
چه پیش می رود بر ایمانش افزوده می
شود .
چنین جوانی صرفا در قالب عبودیت و
دانش نمی ماند  .ضمن پیشرفت در آن ها
 ،پرانگیزه و مطالبه گر است ،انقالب را
خوب می شناسد ،مبانی امام و انقالب را
خوب می داند و آن ها را تقویت می کند .
و به آنان ایمان و یقین دارد ،هر کجا الزم
باشد از آنان دفاع می کند.
دشمن (اخالق ،بشریت ،تفکر ،اندیشه ،
دین و کشور) شناس است ،آگاهی سیاسی
و بصیرت دارد ،به استقالل کشور پای بند
است ،آرمان گراست ،تقوای دینی و
سیاسی دار  .و هیچگاه نا امید از آینده ای
نیست که خود او در حال ساختنش است.
این چنین انسانی که از سوئی عالم است و
از سوی دیگر عابد و نهایتا انقالبی و جمع
گرا آماده ی پذیرش مسئولیت های بزرگ
و خدمت جهادی است.
اوست که می داند از کجا آمده در کجا
قرار دارد و به کجا خواهد رفت ؟ ومعیاری
است برای دیگران
وهمواره در خط مقدم ..................

است .توانایی مدیریت اقتصادی در

اقتصادی است و در تحوالت اقتصادی،

زندگی شخصی و حرفهای وابسته به

توانایی کافی از خود بروز نداده و در

دانش و مهارتی است که از سنین

مواجهه با آنها رفتار عقالنی و مبتنی بر

اولیه کودکی شکل می گیرد .
از این روست که برنده جایزه نوبل اقتصاد،
پروفسور آمارتیاسن ،بر این باور است که
یادگیری سواد مالی در دوره کودکی ،نسل
آینده جامعه را برای زندگی با توانایی مالی
مطلوب آماده می سازد.
رفتارهایی که از افراد جامعه ظهور پیدا
میکند ناشی از نوع بینش ها و نگرش
هایی است که در فرایند تربیتی خویش
کسب می کنند،که به نوعی مهمترین
عامل در شکلگیری گرایش ها و
رفتارهاست.
از این مسئله اهمیت و ضرورت تربیت
اقتصادی معلوم میشود که همواره مورد
توجه برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی در
کشورهای پیشرفته بوده که البته منطبق
بر دیدگاههای آنها از زندگی مطلوب است
و برای اجرایی نمودن آن نظام آموزشی
تدارک دیده اند به طوری که صدها مرکز
آموزشی به این امر پرداخته و صد ها
میلیون مخاطب از کودکان تا بزرگساالن را
تحت پوشش قرار می دهند.
جهان امروز در یافته که آموزش و تربیت
افراد نوعی سرمایهگذاری ملی است .هدف
از این آموزش ها ،فهم خوب و کافی از
دانش اقتصاد برای آحاد جامعه است به
نحوی که در مسائل اقتصادی شخصی و
سیاستهای اقتصادی کشور درک و قضاوت
و رفتار عقالنی صحیحی داشته باشد.
اما در جامعه ما به علت نبودن آموزش
صحیح فرد در هنگام ورود به زندگی
خانوادگی و عهده دار شدن مسئولیت های

ارزش ها و مقتضیات ملی از خود نشان

نویسنده  :محمد صالحی

اقتصاد از بنیان های اساسی زندگی

اجتماعی فاقد دانش و اصول اولیه

تربیت

نمی دهد .آموزش های رسمی و غیر
رسمی نیز مانند آموزش و پرورش و رسانه
ها بر اساس عقالنیت اسالمی و بومی
نیست.
بر اساس تئوری های جدید علمی آن
دسته از سیاست های اقتصادی موثر و
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اقتصادی

مفید خواهند بود که مردم رفتار مناسبی

آموزش و پرورش به مسئله آموزش اقتصاد

را در پاسخ به آنها از خود نشان دهند چرا

و سواد مالی اشاره شده ولی جای خالی

که در غیر این صورت با شکست مواجه

آن در مدارس به وضوح دیده می شود.

خواهند شد .پاسخ مناسب هم از طرف
مردم ناشی از آگاهی و اندیشه و چارچوبی
سازگار و منطقی است که این امر از طریق
تربیت و آموزشی منسجم امکان پذیر
است.
انتشار دانش اقتصاد در مدارس از
وظایف واحدهای آموزشی است و
آموزش سواد مالی و کارآفرینی
باید از همان سنین کودکی
در بستر مدرسه و آموزش
قرار بگیرد .چرا که
در سنین ابتدایی
زندگی ارتباط بین
سلول های مغز
بسیار است و
ضریب
حساسیت
یادگیری
در انسان
به

طور

چشمگیری
باال می رود.
در سند تحول

معنویت و معرفت و بصیرت است.
قال الباقر(ع) :
بنی اإلسالم علی خمس  :علی الصالة والزکاة
والصوم والحج والوالیة.ولم ینادَ بشیء کما نودی
بالوالیة ،فأخذ الناس بأربع وترکوا هذه!
بشر از ابتدای خلقت با دو راهی های زیادی
روبه رو بوده است و شاید همین دو راهی ها و
انتخاب ها زندگی ما را تشکیل داده است.
عده ای کمی در مکه به رسول خدا ایمان
آوردند و پایه های امتی را تشکیل دادند.
بعدها که امت اسالمی تشکیل شد و به تعبیر
امروزی جامعه ی حجاز وارد اتوبان محمد
رسول اهلل و اسالم شد،دو راهی سخت و حساس
والیت و امامت پیش آمد ...خودمانی بگویم:
آنها که وارد جاده و مسیر علی (علیه
اسالم)شدند بعدها باید وارد خیابان حسن
مجتبی(ع)میشدند اما حیف که صدای سکه
های اموی مفسر بزرگ قرآن را هم فریب داد!
و بعدها مسیر سرخ حسین(ع)!
این خیابان ها و مسیرهای هدایت ادامه داشت
عده ای در خیابان چهارم متوقف

ضعف معنوی و معرفتی و بصیرتی!
ضعفی که قدرت تشخیص حق را از ما می
گیرد!
بحمداهلل این فرصت برای ما هست که خود را
به این سه سالح مهم یعنی معنویت و معرفت
و بصیرت تجهیز کنیم...
حقیقتا طرح والیت آمیزه ای از معنویت و
معرفت و بصیرت است...

نویسنده  :حسین اسداللهی



طرح والیت ،آمیزه ای از

میشدند،عده ای دیگر در خیابان هفتم...
اما هنوز هم این خیابان ها و مسیرها و کوچه و
پس کوچه های هدایت ادامه دارد...
گروه های زیادی وارد خیابان امام خمینی(ره)
شدند اما بعد حتی خیابان امام خامنه ای را
هم قبول نکردند و والیت را فراموش کردند...
اما عیب کار این آقایان از کجا بود،چه شد
حسن مجتبی(ع) را تنها گذاشتند و حسین را
در کربال بی یار و یاور...
چه شد زیدیه آمد و بعد اسماعیلیه،چه شد بعد
غیبت صغری والیت را گم کردند...
چه شد به خواست امام زمان(عج) عمل نکردند
و به فقها رجوع نکردند ...جواب این سوال ها
در منویات رهبر معظم انقالب است...

طرح
والیت
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کلید واژه هایی که رهبر عزیز انقالب از سال
 22تا بحال متذکر می شوند...
حال نوبت ماست که وظیفه ی خود را نسبت
به والیت انجام دهیم!شهدا وظیفه ی خود را
انجام دادند و این شجره ی طیبه را حفظ
کردند و به نسل امروز که ما جوانان هستیم
تحویل دادند.
اهمیت والیت ساعت ها جای بحث دارد و
همین اهمیت ما را به شرکت در این دوره ها
ترغیب می کند.
در اهمیت والیت به قرآن رجوع می کنم و از
آیه ی «اهلل ولی الذین امنو یخرجهم من
الظلمات الی النور»...استمداد می طلبم.
انشاءاهلل امسال شاهد هر چه باشکوهتر برگزار
شدن این دوره باشیم .

توئیت نامه

طمطراق نامه

