ﺑﺪون ﻋﻨﻮان
ﺷﻤﺎره ﭘﺮﺳﺶ۳۳۰۰۴ :
ﺗﺎرﯾﺦ ارﺳﺎل ﭘﺮﺳﺶ۱۴۰۱/۳/۲۸ ۱۳:۵۳:۳۹ :

ﻣﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶ

ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ اﻋﺘﻘﺎد دارم ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺮ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ
دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺣﺪاﻗﻞ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺮگ آورش را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ اﺻﻼح ﮐﺮده و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﺮدم و ﭘﯿﮑﺮ اﻧﻘﻼب وارد ﻧﺸﻮد .اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺨﻦ رﻫﺒﺮی ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﮐﻪ »ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺧﯿﺎﻧﺖ اﺳﺖ و «...؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻼم ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺸﻢ را
ﺑﺮ ﻫﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﺴﺘﻦ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﮑﺮدن؟ آﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮح ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺻﻼح ارز ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ
ﺑﺮود ﺣﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ؟ وﻗﺘﯽ ﻗﺮارﺳﺖ ﻣﺮدم اﻗﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺨﺮﻧﺪ ﭼﺮا ﻗﺒﻞ از آﻣﺎده ﺷﺪن زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﻬﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﺨﺶ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎزار وﺣﺸﯽ و درﻧﺪه ﺷﻮد و ﺑﺠﺎی  ۴ﻗﻠﻢ  ۴۰۰۰ﻗﻠﻢ ﮔﺮان ﺷﻮد؟ ﭼﺮا وﻗﺘﯽ در اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ
ِ
اﺟﺮا ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎزار اﺳﺖ ﺿﻌﻒ ﺟﺪی وﺟﻮد دارد  ،ﻃﺮح را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﯿﺮ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن
ﺷﻮﯾﻢ؟ آﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ روﺣﯿﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﺮی ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﯿﻢ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﻮی و
ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ آﻧﻬﺎ و ﺳﮑﻮت و ﻋﺪم ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎ از ﺗﺮس ﻋﺪم اﻟﻘﺎی ﻧﺎاﻣﯿﺪی
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ ﺧﺪای ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﮕﺮان اوﻟﯿﻦ دوﻟﺖ ﯾﮏ دوره ای در ﻃﻮل اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ اﯾﻦ ﻫﺸﺪار اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد اﻣﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﮐﻪ در
دل ﺑﺎزار و ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻢ اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﯾﺎ آدم ﺧﻮب و ﻣﺨﻠﺺ و ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ی ﻣﻌﯿﺎر
اﺳﺖ و ﺑﺮای اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ؟ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﯿﻢ ﻗﻮی را ﻫﻢ ﻧﯿﺎز دارد؟
ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ دوﻟﺖ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ .ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
دوﻟﺘﻤﺮدان ﻗﺒﻠﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺰم ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از ﮐﻮﺗﺎﻫﯽﻫﺎی
ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی
ِ
ِ

ﮐﻢ ﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﻋﺪهای ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ دوﻟﺖ در ﻣﻮرد ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﺎن روز اول اﻗﺪام ﻣﯽﮐﺮد.
ً
ﺣﺘﻤﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ از درون و ﺑﯿﺮون ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﻮد ،دوﻟﺘﯽ

ﻋﺰم
را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آورد ﮐﻪ روﯾﻬﻤﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺑﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی دﺷﻤﻦِ ،
ِ
ً
ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺼﯿﺮت و
ﻋﺒﻮر از آنﻫﺎ را دارد و
آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

