
خواسته مردم گم نشود
بــا تمــام تلخــی هایــی کــه بــود اغتشاشــات اخیــر بــه کمــک 
ــی کشــور و حضــور گســترده ی مــردم در  نهــاد هــای امنیت
راهپیمایــی محکومیــت آن، تقریبــا فروکــش کــرد. البتــه بــا 
توجــه بــه ابعــاد جدیــدی کــه هــر روز دربــاره فتنــه کشــف 
ــران  ــردم ای ــی م ــش اله ــه آزمای ــت ک ــد گف ــود بای ــی ش م

هنــوز تمــام نشــده اســت.
ــز اهمیــت فــراوان اســت  ــان چیــزی کــه حائ امــا در ایــن می
ــه طــور خــاص  ــه ب ــن فتن ــروز ای ــه ی ب ــن اســت کــه زمین ای
مســائل اقتصــادی کشــور و مطالبــات بــه حــق مــردم بــود و 
اکنــون بعــد از پایــان درگیــری هــا نبایــد ایــن مطالبــات بــه 
ــن  ــون ای ــق قان ــد از طری ــه بای ــود بلک ــپرده ش ــی س فراموش

ــرد. ــه پیــش ب ــات را ب مطالب
مبــارزه بــا فســادهای متعــدد مالــی کــه هــم در اوضــاع 
معیشــتی مــردم اثرگــذار اســت و هــم در اطمینــان و اعتقــاد 
بــه نظــام جمهــوری اســامی بایــد در دســتور کار قــوا قــرار 

ــرد. گی
مســئله ی اقتصاد مقاومتی ســال هاســت که توســط مســئولین 
کشــور مــورد بــی توجهــی قــرار گرفتــه اســت در صورتــی 
ــن  ــور همی ــکات کش ــروج از مش ــی خ ــکار اساس ــه راه ک

اقتصــاد مقاومتــی اســت.
مالباختــگان موسســات پولــی و بانکــی و همیــن طــور حقوق 
ــود درد  ــم خ ــور ه ــته کش ــر و بازنشس ــر کارگ ــوق قش مع
ــش  ــش از پی ــاعدت بی ــوزی و مس ــه دلس ــت ک ــی اس بزرگ

مســئولین را می طلبــد.
یکــی از وظایــف اصلــی دانشــجو بــه فرمــوده رهبــری 

ایســتاده ایم! مــردم  کار  پــای  مــا  اســت.  مطالبه گــری 

وقتي فقط رهبري 
 مسئول است!

مــردم  معیشــت  فســادها،  موضــوع  انقــاب  رهبــر  چــرا 
حل وفصــل  را  کشــور  مشــکات  دیگــر  و  ،اختاس هــا 

؟  نمی کنــد
ــل  ــود در ح ــه ی خ ــه وظیف ــف ب ــئولین مختل ــر مس ــرا اگ چ
ــزل  ــا را ع ــری آن ه ــد، رهب ــدام نمی کنن ــردم اق ــکات م مش

نمی کنــد؟
ایــن جمــات و ماننــد آن جماتــی  اســت کــه ممکــن اســت  
ایــن روز هــا در گوشــه و کنــار خــود  بشــنویم . بــرای برخــی 

پاســخ قانــع کننــده و برخــی را بــی جــواب بدانیــم .  
بــرای یافتــن پاســخ ایــن دســته از ســؤاالت  مهــم، بایــد مصداق 
»ورود« و دخالــت  رهبــری را و به عبارت دیگــر حدومــرز 
ــم مصداقــی کــه مطــرح  ــم و ببینی ــن ورود را مشــخص کنی ای
می شــود  و یــا بــه  ذهــن خطــور مــی کنــد ، آیــا ازنظــر عقــل 
مدیریتــی قابلیــت اجــرا دارنــد یــا نــه.در ایــن زمینه 4 فــرض در 

ــه ذهــن می رســد: ــه اول ب مرحل
فــرض اول: رهبــری همــه ی مســئولینی کــه بــه وظیفــه ی خــود 
به طــور کامــل و صحیــح عمــل نمی کنند،عــزل نمایــد و خــود 
شــخصاً بــه اجــرای ایــن امــور بپردازند.)یعنی ایشــان هــم قانون 
گــذاری کنــد و هــم قــوه مجریــه باشــد و عــاوه بــر ایــن هــا 
خــودش متهمین را دســتگیر کند و ســپس محاکمــه و محکوم 
ــد کارگــردان و  ــد و فرامــوش نشــود کــه بای و مجــازات نمای

هنرپیشــه نیــز بیــاورد و فیلــم و ســریال بســازد و ... !(

ــان را  ــه وظیفه ش ــی   را ک ــئولین فعل ــری مس ــرض دوم: رهب ف
ــری را  ــراد دیگ ــد و اف ــزل کن ــد ع ــام نمی دهن ــتی انج به درس

ــد. ــوب نماین ــا منص ــای آن ه به ج
فــرض ســوم: رهبــری بــه مــردم فرمــان دهد کــه علیه مســئولین 
فاســد و بی کفایــت، مــردم بــه خیابان هــا ریختــه و شــر آن  هــا 

را از ســر نظــام کــم کنــد.
ــری از طریــق ســخنرانی و نشســت هــای  فــرض چهــارم: رهب
ــش روی  ــن مســیر پی ــه تبیی ــف ب ــی و خصوصــی مختل عموم
ــه  ــئولین مربوط ــه و مس ــی الزم  پرداخت ــت ده ــاب و جه انق
موظــف باشــد اوامــر ایشــان را پیگیــری و بــه آن جامــه ی عمل 

بپوشــانند.
حــال بــه بررســی فرض هــای بــاال می پردازیــم تــا ببینیــم ایــن 

پیشــنهادات تــا چــه حــد قابلیــت اجــرا دارنــد:
ــه  ــتیم ک ــی دانس ــان م ــم ، خودم ــوخی کردی ــرض اول را ش ف

نمــی شــود . 
در فــرض دوم بایــد دیــد آیــا افــراد بهتــری بودنــد کــه رهبــری 
از آن هــا اســتفاده نکــرده اســت یــا آن هــا را به خدمــت نگرفته 
اســت ؟ آیــا نهــاد هــای نیروســازی مثــل حــوزه و دانشــگاه در 
تربیــت نیــروی متعهــد و متخصــص الزم بــرای مســئولیت هــا 
ــت و  ــل دول ــی مث ــمت های ــد ؟  و در قس ــرده ان ــی نک کوتاه
مجلــس کــه مــردم خــود منتخبیــن را انتخــاب نمــوده انــد ، آیــا 
رهبــری بــدون دلیــل و خــارج از چهارچــوب هــای قانونــی و 
شــرعی مــی توانــد بر اثــر هر اشــتباهی روز بــه روز مســئولین را 
عــزل و نصــب نمایــد؟ همچنیــن بــه لحــاظ عقلــی بایــد به یک 
مســئول فرصــت کافــی بــرای اجــرای ایــده هــا و فعالیــت هــای 
ــویش  ــار تش ــه دچ ــی جامع ــن حالت ــا در چنی ــود را داد . آی خ
نخواهــد شــد و یــک حکومــت دیکتاتــوری شــکل نخواهــد 
گرفــت ؟ و عــاوه بــر همــه ی ایــن هــا رهبــری مســئولینی را 

مشــخص مــی کننــد کــه هرچــه در مدیریــت از بــاال بــه پاییــن 
برویــم امــکان خطــا پذیــری بیشــتر  خواهــد شــد .   

انتخــاب  را کــه خــود  مســئولینی  از  رهبــری آن دســته   
ــن  ــر اســاس قاعــده ای تحــت عنوان،»انتخــاب بهتری می کند،ب
موجــود بــرای تصــدی مناصــب« برمی گزیننــد و آن دســته از 
مســئولینی را کــه خــود طبق قانــون آن هــا را انتخــاب نمی کنند 
و مســتقیماً مــردم آن هــا را انتخــاب می کنند،ویژگی هــای 
بهتریــن موجــود را بــه مــردم می گویــد تــا مــردم بــر اســاس آن 
تشــخیص دهنــد و انتخــاب کننــد؛ بنابرایــن  رهبــری طبــق ایــن 
قاعــده ی عقلــی و مدیرتــی  بهتریــن فــرد موجــود را انتخــاب 

می کنــد.
ــری  ــود . رهب ــوخی ب ــرض اول ش ــل ف ــم مث ــوم ه ــرض س ف
ــوذ  ــود راه نف ــرده و خ ــن ک ــا ام ــور ن ــردم کش ــک م ــا کم ب

ــد   ــاز نمای ــگان را ب بیگان
ــی  ــری یعن ــن وظیفــه ی رهب ــا فــرض چهــارم کــه اصلی تری ام
ــر  ــه را متذک ــت جامع ــه و هدای ــردن راه از بیراه ــخص ک مش
ــه  ــم ک ــی دانی ــت . م ــدنی اس ــول و ش ــر معق ــود،به نظ می ش
ــه ی  ــر پای ــام ب ــوط به نظ ــری مرب ــث نظ ــی از مباح ــق برخ طب
ــد  ــی کار کن ــای کس ــدارد به ج ــق ن ــه ح »والیت فقیه«،ولی فقی
ــر دوش آن هاســت انجــام دهــد زیــرا در  و وظیفــه ای را کــه ب
اینصــورت مانــع از رشــد او شــده و ایــن بــا اصلــی تریــن وظیفه 
امــام کــه هدایــت جامعــه اســت در تناقض اســت . بــرای همین 
اســت کــه در انتخابــات گوناگــون رهبــری مــردم را راهنمایــی 
ــود  ــا خ ــد ت ــی ده ــا رای نم ــای آن ه ــه ج ــی ب ــد ول ــی کن م
انتخــاب کننــد . بــه نظــر مــی رســد اکنــون زمــان آن رســیده 
تــا بــه فرمــوده ی  رهبــر هرکــس امکانــات و مســئولیتی داشــته 

اســت در قبــال مــردم و جامعــه پاســخگو باشــد .   
ادامه در انتهاي صفحه دوم

ویژه نامه نشریه سیاسی فرهنگی صبح دانشگاه
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1 نشریه صبح دانشگاه

اجتماعات را این مردم بوجود مي آورند
راهپیمایي ها را این ها بوجود مي آورند 

بار گراني بر دوش این هاست 
آن کسي که پول دارد و از بیت المال مي گیرد

که گراني را نمي فهمد 
آن وقتي هم که مي گویند مردم کم مصرف

کنید ، تا یک اندازه گراني بشکند باز این ها کم
مصرف مي کنند . آن ها مصرف را روز به روز

زیاد مي کنند .
بیکاري مال این ها 
گراني مال این ها 
سختي مال این ها 

ضرر محاصره اقتصادي مستقیما متوجه توده
مردم 

 آخرش هم هیچ کاره مملکت
 پول شان را 

بدهند به این مسئول و آن مسئول بخورند و به
ریش انقاب و این مردمي که براي انقاب جان

دادند و خون دادند بخندد . 
این قابل تحمل است ؟ 

سخنراني رهبر انقاب  در نماز جمعه
t.me/khamenei_history/730 :)فایل ویدیویي(



2 نشریه صبح دانشگاه
 

اقتصــاد مقاومتــی را مســئوالن محتــرم جــّدی بگیرنــد، بــه زبــان اکتفــا نکننــد؛ اقتصــاد مقاومتــی بــا واردات بیرویـّـه نمــی  ســازد، بــا ضعــف تولیــد نمی ســازد؛ تولیــد داخلــی را 
قــوی کننــد. ادارات حکومتــی و دولتــی، محصــول داخلــی را بــر محصــول خارجــِی مشــابه ترجیــح بدهنــد.  یــک خریــدار مهــّم بــازار، دســتگاههای دولتــی هســتند کــه همه چیــز 
ــه تولیــد داخلــی اقبــال کننــد. همــه ی اینهــا باطل الّســحر تحریــم دشــمن اســت؛  می خرنــد، همه چیــز الزم دارنــد؛ آنچــه تولیــد داخلــی اســت، آن را ترجیــح بدهنــد.  مــردم ب
ــا عــاج واقعــی جــز ایــن چیــز دیگــری نیســت. در مــورد کارهــای تبلیغاتــی همین جــور، در مــورد  این هــا ممکــن اســت در ظــرف شــش مــاه و یکســال جــواب ندهــد امّ
جنــگ روانــی همین جــور، در مــورد مقابلــه ی بــا نفــوذ همین جــور؛ مراقــب باشــند نفــوذی دشــمن در دســتگاههای تصمیم ســاز و تصمیم گیــر وارد نشــود.

همه ی مدیران جمهوری اسامی، از اّول تا امروز )دولتی ها و قضائی ها و مجلسی ها را در طول این زمان  : )هم خدمات بوده و  هم صدمات(

صدمات خدمات

بایستی انتقاد کرد، نقد کرد؛ منتها نقد منصفانه و نقد مسئوالنه، نه نقد همراه با تهمت هرچه بوده، باید انسان سپاسگزاری کند، شکرگزاری کند؛

متأّســفانه در داخــل هــم گروهــی همیــن کار دشــمن را دارنــد انجــام می دهنــد؛ 
حــاال بعضی هــا میفهمنــد کــه چــه کار دارنــد می کننــد، بعضی هــا نمی فهمنــد و 
ــوا  ــد تق ــام می دهن ــل انج ــد در داخ ــمن را دارن ــه کار دش ــانی ک ــد؛  آن کس می کنن
ــد .  ــی باش ــان دین ــت ش ــه سیاس ــای اینک ــت، بج ــی اس ــا سیاس ــن این ه ــد؛ دی ندارن
کســانی هســتند و انســان مشــاهده می کنــد کــه یــا امــروز همــه ی امکانــات مدیریّتــی 
ــآب هــا نقــش  ــه قــول فرنگی َم ــا دیــروز آن وقــت ب ــار این هــا اســت ی کشــور در اختی
اپوزیســیون بــه خودشــان مــی گیرنــد. ایــن کســانی کــه کشــور در اختیارشــان اســت یــا 
در اختیارشــان بــوده، ایــن هــا دیگــر حــق ندارنــد علیــه کشــور حــرف بزننــد، موضــع 
]بگیرنــد[؛ بایــد موضــع مســئوالنه ]بگیرنــد[، بایــد پاســخگو باشــند. انقابی نمایــی غیــر 
ـّـه مــا  از انقابی گــری اســت؛ انقابی نمایــی ]یعنــی[ آدم جــوری عمــل کنــد کــه کأن
ــن الزم  ــدی الزم دارد، تدیّ ــت؛ پابن ــختی اس ــری کار س ــتیم[؛ انقابی گ ــی هس ]انقاب
دارد. نمی شــود کــه انســان یــک دهــه همه کارهــی کشــور باشــد، بعــد یــک دهــه ی 

ــه مخالف خــوان کشــور؛ این]طــور[ کــه نمــی شــود. ــل بشــود ب بعــدی تبدی

مهم این است که در هر دورهای از دوره ها ما بفهمیم دشمنِی دشمن چگونه است؟
ــی کــه نقشــه ی دشــمن  اگــر شــما توانســتی حــدس بزن
چیســت، پیشــگیری می کنــی، خــودت را آمــاده می کنی؛ 
یــا دفــاِع خــوب می کنــی یــا حملــه ی پیش دســتانه 
ــدارد؛  ــدس زدن ن ــروز ح ــمن- ام ــه دش ــی؛ -نقش می کن
ــه   ــرای هــر آدم آگاهــی، روشــن اســت. هــزاران توپخان ب
بزرگنمایــی  توپخانــه ی  دروغ پــردازی،  -توپخانــه ی 
مشــکات-  بــه ســمت ایــن ملـّـت از راه هایــی کــه امــروز 
وجــود دارد و دیــروز وجــود نداشــت، مشــغول شــلّیکند.  

ــم  . ــن را می گویی ــازی ای ــای مج ــورد فض ــا در م م
  بــرای چــه؟ بــرای اینکــه راز پیــروزی انقــاب اســامی 
ــردم  ــان م ــردم و ایم ــاد م ــده؛ رازش اعتق ــمن فهمی را دش
اســت؛ می خواهــد ایــن ایمــان را از بیــن ببــرد. حــاال اگــر 
در طبقــات ســنین بــاال نتوانســت،[ می خواهــد ]ایــن اعتقاد 
را در جــوان و نوجــوان و نســل نــو از بیــن ببــرد کــه دیگــر 

مــردم پشــت ســر ایــن انقــاب و ایــن نظــام نَایســتند؛
ــاالت  ــم ای ــا کــه رژی ــی م دشــمن اصل
کــه  اســت  آمریــکا  متّحــده ی 
ظالم تریــن  و  فاســدترین  از  یکــی 

. اســت  دنیــا  حکومت هــای 

ــی  ــیم م ــا تقس ــی دنی ــلطه یعن ــام س نظ
شــود بیــن دو گــروه کشــور، دو گــروه 
ــک گــروه، گــروه ســلطه گر؛  ــت: ی ملّ
ــا  ــلطه پذیر.  م ــروه س ــروه، گ ــک گ ی
ایــن نظــام را، ایــن فرمــول غلــط را در 
ــم  ــا نشــان دادی ــم.  م ــم زدی ــه ه ــا ب دنی
ملّتــی  یــک  می  توانــد  نخیــر،  کــه 
ــه ســلطه گر  وجــود داشــته باشــد کــه ن
باشــد و نــه ســلطه پذیر؛ نــه خــودش 
ــه  ــد و ن ــی زور بگوی ــه کس ــد ب بخواه
زیــر بــار هیــچ زورگویــی بــرود؛ ملـّـت 

ــان داده؛ ــًا نش ــن را عم ــران ای ای

ساختار قدرت را در دنیا عوض کند و تکان بدهد. یکی از رسالت های نظام و دست آورد بزرگ ایران در این 40 سال

پروپاگاندای غربی تبلیغات اسامی
کنترل کردن افکار عمومی مردم در جهت دست یافتن به قدرت، به منفعت و پول تفاهم با مردم ، متوجه کردن به سمت یک هدف عالی و به هم نزدیک کردن ذهن ها

نتیجه : قدرت یابی مادی  با کنترل افکار عمومی نتیجه : ورود مسئوالنه مردم در جهت کارهای اساسی و خیر

فریب افکار عمومی ، بازیگری ، دروغ گفتن وهرچه انسان را به آن نتیجه ی ماّدی برساند، جایز است. صداقت، امانت داری و  احساس مسئولیّت الزم دارد

آنچه از سخنان رهبري
در ديدار اخير مغفول ماند 

تبلیغ به استناد قرآن، رساندن پیام ، رساندن یک سخن درست

شروط تبلیغ : صادقانه ، صمیمانه ، امانتدارانه و مسئوالنه باشد
نکته مهم در تبلیغ : امید و اعتماد 

ــه  ــن حادث ــت بدتری ــک ملّ ــرای ی ب
ــاش  ــه نفس ــه اعتمادب ــت ک ــن اس ای
و امیــدش بــه آینــده را از دســت 

ــد . بده

برادران عزیز، خواهران عزیز!  بدانید 
امروز بیشترین نقشه ی دشمنان، این 
کارهای عظیم، متّوجه این است که 
ملّت ایران این اعتماد به نفسی را که 

دارد از دست بدهد .

نقشه بزرگ دشمن

میدان جنــــگ 
امروز  تبلیغ است.

ادامه مقاله  صفحه اول
ــم  ــر  را مته ــخگویی یکدیگ ــای پاس ــه به ج ــه هم ــروز ک  ام
ــد و آن متهــم کــردن  ــه ان می کننــد راه فــرار دیگــری نیــز یافت
رهبــر جامعــه اســت کــه این موضــوع موجب ســلب مســئولیت 

و عــدم پاســخگویی آنــان نخواهــد شــد . 
بسم ا... : 

حوزه هــای علمیــه ، ســازمان تبلیغــات ، وزارت ارشــاد ، دولــت 
محتــرم ، نماینــدگان مجلس،قوه قضاییــه، ،ائمه جمعه ، اســاتید 
و مســئوالن دانشــگاهی ، شــوراهای شــهر ، نهادهــای دولتــی و 
اســتانداری هــا  و هــزاران دســتگاه و ارگان دیگــر کــه دارای 

هــر امکانــات یــا مســئولیتی بــوده انــد . 
نســبت بــه امکانــات و مســئولیت هــای  خــود پاســخگو باشــید. 

ــردم در  ــه م ــه جــای پاســخگویی ب ــد ب ــری فرمودن اینکــه رهب
ــد نفــر  ــه چن ــه از نظــام هســتند فقــط مخصــوص ب مقــام مطالب
و چنــد دولــت نیســت ، بلکــه هرکــس مســئولیت و امکاناتــی 
ــخگو  ــران پاس ــریف ای ــت ش ــر مل ــد در براب ــت بای ــته اس داش

باشــد. 
حــال بایــد نگاهــی گــذرا بــه وظایــف رهبــر در قانون اساســی و 
عملکــرد ســه دهــه رهبــر فرزانــه انقــاب را رصــد داشــته تــا بــه 

قضاوتــی درســت و واقــع بینانه برســیم . 
ــخیص  ــی تش ــون اساس ــم قان ــد و یازده ــل یکص ــق اص و  طب
شــرایط رهبــری بــر عهــده خبــرگان مذکــور در اصــل یکصدو 

هشــتم قانــون اساســی مــی باشــد . 

راه هــاي ارتباطــي بــا جامعــه 
ــگاه  ــجویان دانش ــامي دانش اس
اطــاع  و  اصفهــان  صنعتــي 
رســاني برنامه هــا، نشــریات و 
 اعام نظرات و پیشــنهادات شما:

info@jadiut.ir ایمیل
www.jadiut.ir سایت

@jadiut تلگــرام   کانــال 
jadiut کانال آپارات

iutjad اینستاگرام


