
      
 

 7931 آذر 17 شنبه چهار /175شماره /  پنجمسال  در سپاه  /  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه
 

 شرق به غرب از قدرت انتقال و آمریکا افول/ یاسیس تحلیل آموزش

نویسنده و اندیشمند آمریکایی سه دهه پس از اورگانسکی  "الوین تافلر

تغییر ماهیت »ای به نام میالدی از پدیده ۰۹۹۱با انتشار کتابی در سال 

سخن گفت. وی معتقد بود در عصر حاضر، ماهیت قدرت  «قدرت

ت و این روند همچنان ادامه خواهد داشت. تافلر کلی تغییر یافته اسبه

تمدن جدیدی »نویسد: می «موج سوم»در اثر دیگر خود تحت عنوان 

جا سعی دارند آن را های نادان در همهدر حال ظهور است، ولی انسان

سرکوب کنند ... طلوع این تمدن جدید تنها واقعیت روشن زندگی ما 

 "است

 

 نکرد خاموش را معترضان خشم آتش ماکرون باج
 

 امتیازات اعطای و دستمزد حداقل افزایش وعده با فرانسه ملت به خطاب خود سخنرانی در فرانسه جمهوررئیس جوان:

 نتوانست هم اقتصادی هایوعده این اما بکاهد، «زردهاجلیقه» به موسوم معترضان خشم آتش از کرد تالش مالیاتی

 اعتراضات به که گفتند و خواندند بلوف و مزخرف را ماکرون سخنرانی هازردجلیقه از گروهی. کند متقاعد ار معترضان

 اعتراضات هفته چهار از پس. کردند تأکید آن بر هم چپ و راستی دست احزاب که چیزی دهند؛می ادامه خود

 دوشنبه فرانسه جمهوررئیس ماکرون، امانوئل تی،معیش هایهزینه و سوخت بر مالیات افزایش علیه فرانسه در بارخشونت

 خبر معترضان به دولت اقتصادی هایوعده از خود، مواضع از نشینیعقب با ایدقیقه ۰۱ تلویزیونی سخنرانی یک در شب

 این در اقتصادی اضطراری وضعیت اعالم ضمن سخنرانی، این در ماکرون. بکاهد کشور در هاخشونت حجم از تا داد

 فرانسه، خبرگزاری گزارش به. کرد معاف مالیات پرداخت از را ماه در یورو هزار ۲ از کمتر درآمد با افراد کشور،

 افزایش یورو ۰۱۱ میزان به کشور این در ماهانه دستمزد حداقل ۲۱۰۹ سال از که داد وعده همچنین فرانسه جمهوررئیس

 را کارگران حقوق درصد ۸/۰ بود گفته گذشته هفته ماکرون که است چیزی آن بر عالوه حقوق افزایش این. یافت خواهد

 و کندنمی توجیه را پلیس مأموران به حمله اعتراض، و خشم: »گفت فرانسه مردم به خطاب ماکرون. دهدمی افزایش

 هب وابسته من. دهم گوش معترضان حرف به حاضرم اما ندارم، قبول را خشونت. است ممنوع مطلقاً آمیز خشونت اعمال

 از فرانسه مردم از بسیاری» که کرد تصدیق همچنین ماکرون. «ندارم وابستگی گروهی و حزب هیچ به و هستم مردم

 این در او. «دهدنمی گوش هاآن شکایات و درخواست به کسی که کنندمی احساس و هستند ناراضی زندگی شرایط

 شما به را حس این من شاید. پذیرممی مشکل این تمسئولی در را خود سهم من: »گفت هافرانسوی به خطاب سخنرانی

 .«ایدشده ناراحت من هایحرف از شما از ایعده که دانممی و دارم دیگری هایاولویت و هانگرانی که امداده

 ۰۱ ناخرسندی یک: »گفت کرد، خواهد دیدار کارگری مختلف هایاتحادیه نمایندگان با اینکه بیان با فرانسه جمهوررئیس

 بدتر زندگی شرایط و یابد کاهش محالت برخی و هاروستا در دولتی خدمات شده باعث که دارد کشورجریان در ساله

 .کندمی برخورد معترضان با شدت به بود گفته ترپیش که است حالی در ماکرون نشینیعقب. «شود
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 شد معلوم کنندگانحجاب کشف درد! «کنید تحریم را ایران»

 کرده حجاب کشف به اقدام ایران مردم ملی و اسالمی هایارزش گذاشتن پا زیر برای خیابانی دختر هک زمانی کیهان:

 دست دینی هایارزش به هتاک فرد این نظیر افراد برخی و وی برای آنان داخلی پادوهای برخی و خارجی هایرسانه بود

 سال ۲ به کرده حجاب کشف خیابانی دختر که بودند شده مدعی خارجی هایرسانه !کردند نماییمظلوم و زده تبلیغات به

 گذشت با !دادند خبر وی غذای اعتصاب از نیز دیگر هایرسانه برخی است، شده محکوم تعلیقی حبس سال ۰۸ و زندان

 میان در غذایی اعتصاب نه و شده محکوم قطعی حبس سال دو و تعلیقی زندان سال ۰۸ به نه او که شد مشخص زمان

 دختر اقدام این .است شده ایران ملت تحریم خواستار که رسدمی گوش به کانادا از امروز فرد این صدای است، بوده

 اینکه آن و ندارند بیشتر قصد یک کنندمی هتاکی ایران مردم ملی هایارزش و مقدسات به که افرادی داد نشان خیابانی

 .کنند منفی تبلیغات ایران رشید ملت علیه ،پناهندگی دریافت منوض برده خود اربابان پیش و کرده فاکتور را هاهتاکی این

   نه هاقیمت آمد، پایین ارز
 به مربوط دالر میلیارد ۰۰ که است ارزی درآمد دالر میلیارد ۲۱ شده، منتشر ارقام که آنجایی تا بودجه الیحه ابهامآرمان: 

 مفهومش که شده بینی پیش 0۸۱۱ بودجه در محاسباتی نرخ متوسط که درحالی است تومان ۰۲۱۱ نرخ با اساسی کاالهای

 که نفتی بشکه میزان و شده داده که نرخی ضربدر نفت فروش از حاصل درآمد اگر که صورتی در. نیست روشن چندان

 کاالهای به مربوط بحث آن دالر میلیارد ۰۰ باشد، تومان 0۸۱۱ متوسط طور به گیرد قرار ارزیابی مورد شود تولید باید

 جایی احتماال که دارد وجود مغایرتی ظاهرا که باشدمی شود، پرداخت باید هایارانه عنوان تحت که ایمجموعه و ساسیا

 این با اکنون. است زود حدودی تا قضاوت و تحلیل ارائه صورت این در. نیستیم مطلع آن از هنوز و شده دیده بودجه در

 در اکنون که باشد رقمی از باالتر باید ارز نرخ که رسدمی نظر به اینطور و داد ئهارا ایبینانه واقع تحلیل تواننمی هاداده

 شروع ۹9 سال اواخر از اتفاق این و دهدمی نشان تورم در را خود ارز نرخ افزایش سازوکارهای چون اما. هست بودجه

 کاالها همه روی تقریبا افزایش این ورمیت آثار شد، اعالم تومان ۰۲۱۱ ماه فروردین در ۹9 سال اول نیمه در هم بعد و شد

 و اساسی کاالهای روی و شد نمایان هم مسکن اجاره روی تورمی تاثیرات حتی. یافت افزایش نیز هاقیمت و شد ماندگار

 خواهد ادامه و شد زده پیش ماه چند از ارز نرخ افزایش از ناشی تورمی نگاه استارت درواقع. بود اثرگذار کاالها مجموعه

 آثار تخلیه اکنون و کندمی تخلیه را خود زمانی مقطع یک در و افتدنمی اتفاق آنی تورم بحث که اینجاست نکته. اشتد

 نقطه به نقطه تورم که همانطور گذاشته، را خود آثار تورم. داشت خواهد ادامه روندش و شده شروع ما اقتصاد در تورمی

 تا روند این و کرده پیدا افزایش قبل سال ماه هشت به نسبت ماه آبان پایان تا سال ابتدای از تورم و کرده پیدا افزایش

 نرخ افزایش به مربوط بحث از ناشی تورمی آثار دلیل به بودجه در تومان 0۸۱۱ رقم شدن دیده. دارد ادامه نیز سال پایان

 این در هم تورمی آثار است، مایینی نرخ قیمت زیر که رقمی. است بوده اقتصاد در و گرفته شکل که است نقدینگی و ارز

 سیاستگذاری یکی که دارد عهده بر کلیدی و اصلی وظیفه دو دولت. بود نخواهد میزان آن به دیگر و گرفته شکل مدت

 نرخ اعالم با جاری سال ماه فروردین در ارز نرخ به مربوط سیاستگذاری حوزه در متاسفانه اما نظارت دیگری و است

  .نگرفت صورت که است نظارت بحث ترمهم نکته و شد اشتباه مرتکب ۰۲۱۱
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 است بسته رو از را شمشیر اروپا برای ترامپ

 از دیگر یکی پایانی بخش جمله این.« خواهیم می را ترامپ دونالد ما که دهند می شعار( فرانسه در) همه» خراسان:

 در. است فرانسه در اخیر اعتراضات موج ارهدرب آمریکا جمهوری رئیس ترامپ، دونالد جنجالی و نامتعارف های توئیت

 ریختن با ترامپ دونالد کند، می طی را گذشته قرن نیم طی خود اجتماعی – سیاسی دوران ترین ناآرام فرانسه که حالی

 آشوب و اعتراضات. نکرد کار پاریس برای خوب خیلی پاریس توافق: »نوشت فرانسویان خشم های شعله روی بنزین

 محیط از شاید تا بدهند سوم جهان کشورهای اکثر به هنگفتی پول خواهند نمی مردم. است گرفته فرا را فرانسه سراسر

 که است کشوری امور در آمریکا دخالت آشکارترین این!«.خواهیم می را ترامپ ما» دهند می شعار. شود حفاظت زیست

 نتیجه به زمانی بریتانیا از آمریکا استقالل جنگ. شود می شناخته جهان در متحده ایاالت دیرینه متحدان از یکی عنوان به

 اکنون اما رساندند پیروزی به را آمریکا انقالب و رفتند واشنگتن جورج فرمان تحت ارتش کمک به فرانسویان که رسید

 ددار تصمیم گویی واشنگتن جورج سلف ترامپ، دونالد آمریکا، به فرانسویان ساز سرنوشت کمک از بعد قرن نیم دو

 از اندکی های نشانه البته .اروپاست شرق در رنگین های انقالب یادآور که اندازد راه به فرانسه دولت علیه را انقالبی

 شود، می دیده فرانسوی زردهای جلیقه اعتراضی جنبش گیری شکل در ترامپ رهبری به آمریکایی گرایان راست مداخله

 را اروپا اتحادیه فرانسویان، اعتراضات موج بر سوار دارد قصد که است تهنگذاش باقی را تردیدی هیچ ترامپ حال، این با

     تصور چنین ۲۱۰9 ژانویه در سفید کاخ به ترامپ دونالد ورود از پیش تا اگر. کند غرق پوپولیستی توفانی دریای در

 اتحادیه آمریکا، جمهوری ئیسر اکنون آمریکاست، و اروپا میان فراآتالنتیکی روابط از بخشی اروپا اتحادیه که شد می

 بیایند ها خیابان به اروپا شهرهای در گروهی است کافی فقط رو، این از. خواند می آمریکا منافع دزد ترین بزرگ را اروپا

 حتی. شوند برخوردار آمریکا جمهوری رئیس حمایت از تا بزنند فریاد اتحادیه این توسط گرفته شکل مناسبات علیه و

 مدیون ۲۱۰9 سال انتخابات در را خود پیروزی ترامپ، دونالد که فردی سابق، ارشد استراتژیست «بنن» نیز آن از قبل

 پارلمان انتخابات در پیروزی برای را اروپایی گرایان راست تا بود آمده اروپا به داند، می وی سنجی نکته و تیزهوشی

 دهند، رای ترامپ دونالد به تا کرد سحر را آمریکایی ندگانده رای که جادویی همان دارد قصد بنن استیو. کند متحد اروپا

 آنگال همچون سیاستمدارانی پای زیر از را صندلی تا دهد قرار اروپایی افراطی گرایان راست و گرایان راست اختیار در

 .بکشد بریتانیا در می ترزا شد، الزم اگر حتی و فرانسه در ماکرون امانوئل آلمان، در مرکل

 نفت بورس از پرسش

 کار به آمریکا که تحریمی ابزار شود؛می منتشر ایران نفت فروش میزان مورد در متفاوتی خبرهای روزها این صبح نو:

 مطرح کشور داخل در پیشنهادهایی خدعه، این برابر در .سازد محقق آنرا نتوانسته تاکنون برسد صفر به میزانش تا گرفته

 تجارت بخش لیکن شد، اجرا و اعالم پیش سال۰۰ حدود طرح این است؛ نفت بورس ازیاندراه هاآن ترینمهم که شده

 در که هاستتحریم زدن دور برای خاص عملی ابتکار داخلی، نفت بورس. مانده مغفول هاسال این تمام در آن خام نفت

 اسکناس ورود همه، از ترمهم و نفت تولید سقف تضمین خصوصی، بخش وسیع هایسرمایه و نقدینگی کارگرفتن به آن

 اما شد عرضه بورس در خام نفت نوبت چند در ماهآبان در هرچند. خورد خواهد رقم داخل به( آن امثال و حواله نه)ارز

 همچنین. کرد متوقف را بورس در نفت عرضه فرآیند اقتصادی هماهنگی عالی شورای از مجوز اخذ بهانه به نفت وزارت

 وزارت انحصارطلبی راهکار این اجرای اصلی مانع و دارد وجود راستا این در کافی قانونی اماتالز دهدمی نشان شواهد
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 به دلخوشی از ناشی که بورس در نفت عرضه ضدتحریمی، راهکار مجدد توقف. است کشور نفت صادرات در نفت

 است، نفت صادرات برای یخصوص هایشرکت توانمندی به اتکا عدم و خریداران برخی به آمریکا موقتی هایمعافیت

 ایده این چرا که است این پرسش حاال. است آن اجرای حال در نفت وزارت که شودمی محسوب استراتژیک خطایی

 هر و بارهاین در نفت وزارت چرا شود؟ نمی اجرایی هاآمریکایی هایتحریم اعمال و سال۰۱ گذشت از بعد خالقانه

  برانگیخته؟ را ناظران حیرت و دهدمی انجام منفی اومتمق نفت، فروش برای متفاوت حلراه
 !کجاست؟ «آزادی مهد»

 ایتن  مانتد متی  حتال ! استت  ماهری شترسوار بدهد، پا اگر هم مکرون که فهمیدیم و دیدیم هازدهغرب رغمبه امروز:وطن 

 یکی و شودمی تهران شهردار ۸۸ از بعد صباحی چند فتنه، آن خواص از یکی وقتی!کجاست؟ دقیقا «آزادی مهد» که سوال

 در آیتا ! بهشتت؟  خیابتان  صدارت بر نشستن جدی نامزد ممکن، کارنامه بدترین وجود با و مسکن وزیر سالی چند دیگر،

 «آزادی مهتد » واقعتا ! شتود؟  حمایتت  حکومت، اصلی نفرات سوی از یا! ببیند قدر اینقدر تواندمی زردیجلیقه هم فرانسه

 آب همته  آن وجتود  بتا  کته  کتنم نمی هاشمی مرحوم همچون رجالی به ایاشاره هیچ متن، اینجای در من حاال! کجاست؟

 نفتر  حکم با که مردم، رأی با نه حیات، آخر روز تا ریخت، تقلب بزرگ دروغ ریزیپی در دشمن آسیاب به که سرگشاده

 جنتگ  در متا  کته  حتالی  در اواختر  این و ماند باقی نظام مصلحت تشخیص مجمع سرئی همچنان اسالمی جمهوری اول

 مجمتع  در مصتلحتش  تشخیص اول نفر خودش که نظامی همان یعنی - ما هایموشک به گاه بودیم، داعش با مرزیبرون

 آقتای  بعضتا  هم هنوز و مشنویمی هم هنوز گاهبی و گاه و !شنیدیم هم انتخابات ایام که هاییطعنه! زدمی هم طعنه -! بود

 فنارسته ! کجاستت؟  «آزادی مهتد » واقعا که کنممی تکرار هم باز لذا! است BBC کار راست که گویدمی را همان ظریف،

 به جماعتی اقتصادی، کامال اهدافی با اگر فرانسه در! کجا؟! ترامپ؟ آمریکای! اردوغان؟ ترکیه! مکرون؟ دموقراضه! جالل؟

 دهنتدگان رأی بتا  -گرانفتنه تمنای تمام آنکه ولو ایران در اما کند دخالت فرانسه امور در ندارد حق ترامپ بریزند، خیابان

 بته  منجتر  کته  آبروییبی همه آن خلق و باشد میلیونی ۰۱ حماسه یک ابطال -!نشود اشتباه ۸۸ انتخابات دوم نفر به محترم

 در لودریتان  آقتای  همتین  استالف  دخالت شد، ایران ملت علیه اوبامایی هایتحریم از جدیدی موج و دشمن سوءاستفاده

 کته  ایتن،  تنهتا نته  و! زنتد نمتی  دموکراستی  رستوم  و رسم و کشورها استقالل موازین و اصول به ایلطمه هیچ ایران، امور

 بتدل  را نکشورشتا  االن، تا حتی و! کنند علنی حمایت هاتروریست از سوریه، در مثال که دارند نیز را حق این نشینانالیزه

 و دموکراستی  و بشر حقوق از خجل ها،زدهغرب و غرب مندرجات اعتبار به ما! شگفتا و! منافقین گروهک پاتوق به کنند

 !«آزادی مهد» هم هنوز فرانسه اما هستیم چه و چه و آزادی

 


