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 اقتصادی جنگ اقات تشکیل     /سیاسی تحلیل آموزش

 جرائم و تروریسم با مبارزه امور در آمریكا داریخزانه مدیر معاون ،"زاراته خوان"

 که "آمریكا داریخزانه کارشناسان" از لوی، استوارت مدیریت دوران در مالی

 هایچریک" عنوان با نیز هستند ایران جمله از دیگر کشورهای با مالی نبرد درگیر

 افزارهایجنگ جدید عصر ظهور خود کتاب در او. کندمی یاد "شلواری و کت

 کشور این داریخزانه در کوچک گروهی اعضای چگونه که دهدمی توضیح "مالی

 سه از استفاده با سال چند طی توانستند، جنگی یکابینه این اصلی بخش عنوان به

 هایتراکنش هاب نوانعبه نیویورک" ،"المللیبین واسط ارز عنوانبه دالر" اهرم

 از و داده توسعه را هاییروش "مالی متقابل ارتباطات شدن جهانی" و "دنیا دالری

 .کنند استفاده کشورها سایر علیه نبرد افزار جنگ عنوانبه "بانک و دالر"

 کدخداها همه از تربزرگ خدایِ نامبه

 نشانی کشور مشكالت حل برای جمهوری، ریاست انتخاباتی نبردهای در که زمانی و قبل سال چند شاید صبح نو: 

 کسی رفتمی سؤال زیر تلویحاً و صریحاً انقالب، استكبارستیزانه اقدامات و شعارها و شدمی داده کدخدا خانه آدرس

 آن پی در حاال شان،قبل سال چند مواضع در چرخش با وگوگفت و دیپلماسی روزِ آن مدعیان که کردنمی را تصورش

 به زمین کردندمی تصور این از پیش تا که هم قدرهاآن کدخدا، کردن اخم با که کنند اثبات عمومی افكار به که باشند

 خواب تلنگرش، که بود سنگین قدرهاآن قعیتوا.نیست زیبا و شكیل شعارهای آن از خبری اما حاال. آیدنمی آسمان

 بِلّا و ااِل. شودنمی اداره زیبا شعارهای این با دنیا! فالنی هی که کند زمزمه شانگوش در و بپراند را زیبا شعارهای مدعیان

 ماما که زمان آن چه شودمی زمزمه انقالب توسط است سال چهل که شعارهایی همان! بایستی خودت پای روی باید

 کلیت روزها این در و حاال. کندمی راهبری را آن ایخامنه اهللآیت که حال چه بود انقالب بانکشتی خمینی؟ره؟ اهللروح

 روی جز نیست ایچاره: »دادمی را انذارش قبل، سال پنج همان از رهبری که اینقطه همان به رسیده حاکمیت و جامعه

 جبر به بلكه اختیار با نه هابعضی آنكه ولو نیست انقالب اساسی اصل همان زج چیزی واقعیت این.«ایستادن خود پای

 فال به باید را آبان31 آستانه در همآن واقعیت، این اجباری ولو فهم. باشند نداشته ایچاره و باشند داده آن به تن شرایط

 و ترینواقعی که کرده ثابت اخیر سال04 در زمان گذشت. کرد گوش آویزه را آن باید هم مسیر ادامه برای و گرفت نیک

 «آیدنمی بر دشمنی جز دشمن از» که شده گرفته یقین این به ناظر که بوده تصمیمی آن همواره هاتصمیم ترینزمین روی

 .«است تربزرگ کدخداها همه از که خدایی به اتكا» و «جنگیدن و ایستادن خود پای روی جز نیست ایچاره» و

 شوندمی اضافه ایران علیه هاتحریم فهرست به نهاد و فرد 077 :آمریکا دولت

 و بود خواهد موقت هامعافیت این گفت وی. شد معاف ایران علیه نفتی هایتحریم از را کشور 8: آمریكا داریخزانه وزیر

 هاتحریم این از مورد 144 .وی در مورد نوع تحریم ها افزود:کنند پیدا ایران نفت برای جایگزینی منابع باید کشورها

 به مجددا و بود شده رفع برجام ذیل آنها علیه هاتحریم که هستند هاییشرکت و نفرات دیگر مورد 044. است جدید

 .گردندبازمی هاتحریم فهرست



    21/8/61 شنبه /966شماره 

 

 

 اربعین و رسانه دانشگاه،

 مختلف هایشاخص نظر از حتی و جهان جمعی معنوی رویپیاده ترینمهم و ترینبزرگ نخستین، اربعین فرهنگیان:

 واجب حج.است متمایز هم حج در مسلمانان گردهمایی از جمعیت تعداد و رویپیاده میزان مراسم، محل و نوع ازجمله

 سنین از مذاهب و هاقومیت ها،ملیت از مردم از نفر میلیون ۰4 از بیش این، وجود با نیست، واجب اربعین اما است

 معنوی و جمعی رویپیاده و راهپیمایی ترینگسترده و ترینطوالنی در بیماران و نمس زنان و پیرمردها حتی مختلف

 و هاموکب قالب در اسكان برای مردم اقتصادی و اجتماعی مشارکت.یابندمی حضور عراق پرتنش و ناامن کشور در جهان

 کامال و باال غذایی تنوع با شهرها ینا در زوار اقامت و کربال تا نجف مسیر در ویژهبه سفر طول در زائران از پذیرایی

 با هاعراقی و هاایرانی دوستانه و برادرانه رفتار.است مردم اعتقادی و سخاوتمندانه ماندگار، جذاب، هایجلوه از مجانی

 این تا و بوده رویا شبیه شانشخصی منازل در اقامت و پذیرایی برای عراق مردم اصرار و تحمیلی جنگ سالهشت وجود

 عراق ناامن کشور در است؛ تاملقابل بسیار موضوع نیز امنیتی لحاظبه.است سابقهبی تاریخ طول در شكل این به و حد

 هزار ۶ از اینكه وجود با حج برخالف شود؛می برگزار ایحادثه هیچ تقریبا بدون راهپیمایی در جمعیت از حجم این

 نفر صدها شهادت و قربانی از نه شد،می استفاده 31۳0 سال در شكیپز کادر هزار ۰۲ امنیتی، نیروی هزار 344 و دوربین

 شاهد تاکنون را 31۶۶ سال حج مراسم در زائران سویبه تیراندازی مثل حوادثی نه و بود خبری منا فاجعه و باالبر اثر بر

 ارزش ویژهبه خبری هایارزش همه دارای خبر، و ارتباطات کالسیک هایشاخص منظر از نظیربی پدیده این .بودیم

 مهم موضوع این چیستی روی چقدر هادانشگاه اما. است شیعیان و مسلمانان خود برای حتی «استثنا و عجیب» خبری

 از و دارند تاکید اطالعات آزاد جریان و دانستن به مردم حق طرفی،بی بر مدام که غربی هایرسانه؟اندکرده علمی تحقیق

 چه به را اربعین کنند،نمی نظرصرف اسالمی کشورهای از چندنفره حتی اعتراضی معتج هیچ تحلیل و خبری پوشش

 برگزاری به کمک و موجود مشكالت برخی رفع هایراه یافتن و سواالت این به اند؟پاسخداده پوشش چگونه و میزان

 و کربال به قبل روز ندچ سفر در مشاهداتم اما است نیاز روشمند و علمی تحقیق به اربعین، حادثه بدون و بهتر

 و مطبوعات دوربین لنزهای تریندقیق و ترینبزرگ اینكه وجود با است آن از حاکی هارسانه در اماجمالی هایبررسی

 و قیامت این بتوانند که هستند آن از ترکوچک تلویزیون و رادیو مجریان و خبرنگاران زبان و مطبوعات قلم تلویزیون،

 هایرسانه تاکنون اما کنند؛ «نماییواقع» را اربعین توانندنمی هم وقتهیچ من، باور به و دهند پوشش را عاشقانه هایقدم

 همآن «نماییکوچک و سكوت» نیز خارجی هایرسانه راهبرد. اندنداده پوشش را آن هم عادی وقایع همانند حتی داخلی

 بوده انسانی سونامی این طبیعی و کوچک هایهحاشی برخی دادن نشان و طرفهیک دار،جهت مغرضانه، شكل به

 و خبری هایقالب در المللیبین و ملی سطوح در مردم کردنآگاه و اربعین مختلف ابعاد از کامل و دقیق شدنآگاه.است

 گنجاندن و پژوهشی و علمی مراکز در تحقیق و هارسانه در موسیقی و سریال سینمایی، فیلم مستند، ساخت و تحلیلی

 . باشد اقدامات این از بخشی تواندمی آموزشی هایبرنامه در ضوعمو
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 !دارند؟ آتویی چه مگر

 ساعت چند برای دانمارک پلیس( اهواز تروریستی حادثه از پس هفته یک از کمتر سپتامبر، ۰8) مهرماه ششم کیهان:

 با و بوده ایران عملیات کردن خنثی یبرا عملیات این گویندمی دانمارکی مقامات. بست را سوئد با کشور میان هایپل

 است؛ قرار این از اندکرده هم سر بازیشبخیمه این در که داستانی کل. است شده انجام نروژ و سوئد همكاری

. است داشته االهوازیه تروریستی گروهک سران اقامت محل از هاییعكس اشخانه در که تبارایرانی یک دستگیری

 هایرویه خالفبر که آلمان خاک در تیرماه دهم اتریش، در ایران سفارت سوم دبیر اسدی اسداهلل آقای بازداشت

 تبرئه علیرغم و بود بازداشت آلمان در غیرقانونی طور به مدتها اسدی. بود نوع این از سناریو اولین شد، انجام دیپلماتیک

 برنامه این اصلی محور عنوان به– فرانسه تحویل بعدی گام در رسدمی نظر به و شد مسترد بلژیک به آلمان، دادگاه در

. است کرده باخبر اروپا در ایران هایبرنامه از را کشورها این موساد گویندمی آشكارا رژیم این مقامات.. شود -ضدایرانی

 از تحكای روشنی به - دانمارک به پمپئو مایک تبریک مانند – سناریوها این از آویوتل و واشنگتن گیریموضع نوع

 بودند موظف برجام، از آمریكا خروج از پس که هااروپایی.دارد اروپایی کشورهای عملگی و بازی این در آنها کارگردانی

 خصوص این در کاری عمالً کنند، تامین را ایران اقتصادی منافع و کرده جبران عملی صورت به را اقدام این عوارض

 است SPV به موسوم «ویژه مكانیسم» عنوان تحت برانگیزپرسش و مبهم ستمیسی طراحی آنها فعالیت تنها. ندادند انجام

 به حاضر اروپایی کشور هیچ. است شوخی یک حالت ترینخوشبینانه در شده، طراحی ایران تحقیر برای نگوییم اگر که

 را ایرانی هزار 31 ترور که گروهكی. است شده موکول نامعلوم ایآینده به نیز آن شدن عملیاتی زمان و نیست آن میزبانی

 پونزی کشورهای و انگلیس فرانسه، از. دانندمی را آنان از ایران مردم نفرت میزان خوبی به هاغربی و دارد خود کارنامه در

 و دولت از انتظار و تعجب. نیست متقابل احترام بر مبتنی و شرافتمندانه رفتار برای انتظاری هلند و دانمارک مانند

 جسارت برای را زمینه و اندرسانده جایی چنین به را کار چگونه و چرا که است خودمان کشور خارجی استسی مسئوالن

 به هادسون موسسه نشست در آمریكا، در فرانسه سفیر «آرو ژرارد» پیش روز چند.اندکرده فراهم کشورها این گستاخی و

 این هاایرانی اگر که ایمکرده مطرح هم هاآمریكایی برای و یماگفته را این همواره ما: »گفت و کرد اشاره کلیدی اینكته

 آنان که حالی در. هستند ایران با بازی حال در هااروپایی که همینجاست نكته «کنیم؟ چه خواهیممی کنند، ترک را توافق

 معكوس را ماجرا که نندکمی رفتار طوری دارد، آنها برای سنگینی تبعات چه برجام از ایران خروج دانند،می خوبی به

 روی به را خود چشم اروپا، با مذاکرات ادامه و برجام حفظ بهانه به دولت. دهند جلوه بدهكار و محتاج را ایران و کرده

 را آنها و نكند درز بیرون به هاخصومت این از خبری شودمی که جایی تا دارد سعی و است بسته آنان هایخصومت

 ترتهاجمی سیاستی اتخاذ به را آنان بلكه کندنمی اروپا با دولت مذاکرات به کمكی تنها نه ویهر این. کندمی الپوشانی

 و تكرار اما است اشتباه محاسبات برخی از ناشی دولت انفعالی دیپلماسی رسیدمی نظر به پیش چندی تا. کندمی تشویق

 . کشدمی میان به را دیگری فرضیات پای اروپا گستاخانه و تحقیرآمیز رفتارهای تشدید
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  FATF تبعات

 برای کافی استقالل ،FIU یا مالی اطالعات واحد به تا است خواسته ایران از  FATFکارشناسان معتقدند  فارس:

 اجازه بدون مالی اطالعات انتقال که است نگرانی باعث جهت این از FIU استقالل. شود داده المللیبین هایهمكاری

 تحریم مسائل کارشناس این.باشد خطرآفرین کشور برای اقتصادی جنگ شرایط در تواندمی کشور مختلف نهادهای اطالع

 ملی فرا یافته سازمان جرائم به مربوط کنوانسیون این که است پالرمو کنوانسیون به ایران الحاق الیحه دیگر، الیحه: افزود

 آن از کشور از خارج فضای در شناسیم،می تحریم زدن دور عنوان تحت کشور داخل در ما که آنچه. است قاچاق مانند

 .شودمی یاد بانكی هاینظام مالی فریب و پولشویی قاچاق، مثل عناوینی تحت

 داد؟ معافیت کشورها برخی به آمریکا چرا

 است گرفته نظر در ایران خامنفت خریدار آسیایی کشورهای برخی برای آمریكا که معافیتی دلیل تریناصلی :وطن امروز

 در ایران نفت هایجایگزین کردن تجهیز و یافتن برای وقت خریدن و ایران نفت جایگزینی برای قبلی هایبرنامه شكست

 بازار در را ایران نقش خواهندمی آمریكا خود و سعودی عربستان روسیه، است مشخص که طور آن. است جهانی بازار

 اوال که تبصره این با کشورها برخی است داده اجازه آمریكا است زمانبر بسیار موضوع این اینكه دلیل به اما کنند ایفا

 یكی) دموکراسی از دفاع اندیشكده مدیر دوبوویتز، مارک. دهند ادامه خود خرید به کنند، کم ایران از را خود نفت خرید

: گفت کند، شروع را آنها آبان 31 از ترامپ است قرار که هاییتحریم درباره( حكومت تغییر و ایران هایتحریم طراحان از

 داشته پی در را نفت قیمت افزایش تواندمی باشد سریع خیلی ایران نفت فروش رساندن صفر به برای آمریكا تحرک اگر

: گفت وی. شد ترگران آنها نفت اما ایران نفت فروش کاهش با حتی و داد رخ قبل ماه چند که اتفاقی همان مانند باشد،

 ایران نفت صادرات متعادل کاهش با ترامپ اساس، این بر. بشكه صفر نه است، صفر نفت درآمد هاتحریم این کلی هدف

 قیمت داشت توجه باید. شود دولتش و او منوجه سیاسی فشارهای که ندهد رخ نفت قیمت روی عجیبی اتفاق خواهدمی

 .دانندمی متحده ایاالت نفت عرضه افزایش موضوع این دلیل که داشت کاهش پیش ماه ۶ به نسبت گذشته ماه در نفت

 
 


