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 (7) 98 راهبردي مربع  /سیاسی تحلیل آموزش

 توجننه مؤینند نینن  اخیننر سننال  دو یکننی در انقنن   رهبننر هننايکننن 

 اسننت هننامسننلولیت يحننو ه بننه ترهنناجننوا  ورود بننراي ایشننا  يوینن ه

 اینن  بننا ایشننا   اخیننر سننال دو هننايانتصننا  تمننامی تقریبننا کننه طننوريبننه

 ا  تننوا مننی تنهننا نننه محننور چهننار اینن  بننا. اسننت شننده انجننا  رویکننرد

 هننايپایننه تننوا مننی بلکننه کننرد عبننور کنننونی هننايچننال  و مشننک  

 . کرد ری يپی نی  را آتی هايسال در کشور پیشرفت و حرکت

 کشور امروز نیاز اقتصادی آوریتاب

 خام نفت وشفر از که دهندمی شنهادپی و تذکر مختلف هایدولت به ایران اقتصادی کارشناسان که هاستسال آرمان:

 که دارد قصد طرفهیک صورتبه آمریکا که حاال و برویم نفتی هایفرآورده و محصوالت فروش سوی به و بکشیم دست

 را خود خام نفت وشفر و کنیم استفاده فرصت این از باید هم ما کند ترسخت را هاتحریم و برساند صفر به را ایران نفت

 دارد وجود عموضو این برای هاییزیرساخت که است تاکید قابل نکته این. برویم نفتی تولیدات فروش ویس به و قطع

 با مسئوالن اگر. کند برطرف زیادی حدود تا را بنزین به ایران نیاز توانسته حاضر حال در که فارسخلیج پاالیشگاه مانند

 خام تنف فروش از و برود نفتی مواد تولیدات سمت هب گیرد،می نام اقتصادی آوریتاب همان که مردم همکاری

 درآمد تواندیم موضوع این. شد متصور ایران اشتغال خصوص به و اقتصاد برای را روشنی آینده توانمی کند خودداری

 ندک برطرف را مردم عمومی هاینیاز باید اقتصادی آوریتاب برای هم دولت. دهد افزایش نفت فروش حوزه در را ایران

 روانی وضعیت تمرداندول تا است نیاز اقتصادی آوریتاب در. بکاهد عمرانی بودجه از بخواهد هاتحریم برابر در اینکه نه

 حذف و مالیات یافتدر با و کنند تالش بیشتر عمومی اعتمادسازی در باید مسئوالن. بخشند بهبود را شهروندان اعتماد و

 مالیاتی فرار از اگر. هستند عمومی اعتماد وضعیت بهبود برای تالش حال در که بدهند را پیام این مردم به کور هاییارانه

 اشتغال ایجاد رایب مناسبی بسیار راه که باشید مطمئن شود جلوگیری زندمی ناپذیری جبران هایلطمه کشور اقتصاد به که

 سوخت دریافت موضوع همین. کنند توجه آن به مسئوالن دارد جا که بود خواهد تحریم مواقع در دولت بودجه کمبود و

 گفته طبق. شود جلوگیری بنزین مانند ارزشمندی محصوالت قاچاق از تا باشد ایدوباره شروع تواندمی هوشمند کارت با

 دریافت و بندیسهمیه که شودمی خارج قاچاق صورت به کشور از سوخت لیتر میلیون10 حدود روزانه نفت وزیر

 .کند جلوگیری ملی سرمایه رفت هدر از تواندمی شمندهو کارت با سوخت

 بازار در گرانی تب

 کمیابی به منجر گرانی، موج که چرا است گذشته سال از متفاوت حدی تا امسال اساسی کاالهای بازار وضعیت خراسان:

 مانند دیگر برخی در. دید ماکارونی و ماهی تن کاالهای بازار در توان می را این نمونه. شود می ها آن گرانی و ای دوره

 بازار رویدادهای ترین تازه در.است شده قیمت افزایش و عرضه افت عامل جوی شرایط دلیل به تولید کاهش هم شکر

 افزایش درصد 60 از بیش به برندها برخی قیمت و شده نایاب اینترنتی نیز و ای زنجیره بزرگ های فروشگاه در ماهی تن
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 می عرضه تومان 9200 قیمت به این از پیش تا که ماهی تن معروف برندهای از یکی گزارش، این اساس بر. است یافته

 تن توزیع هم دیگر برندهای فروشندگان، برخی گفته به و شده درج آن روی تومان 500 و هزار 15 قیمت اینک هم شد،

 محصوالت بازار از .اند داده را قیمت افزایش وعده نیز ها شرکت این کنندگان توزیع و کرده کم بازار در را ماهی

 فروشگاه از برخی ماکارونی، قیمت در اخیر روزهای در حمایت سازمان نظر تجدید رغم به که است داده خبر ماکارونی

 . رسانند می فروش به اعالمی جدید های نرخ از تر گران حتی و پارسال قیمت برابر دو تا را کاال این باز ها

 دشمن جنگی آرايش اوصاف اندر

 و آمریکا سوی زا ایران ملت علیه عیار تمام جنگی آرایش یک از خبر معلمان دیدار در اسالمی انقالب رهبر رسالت:

 آمریکا دشمنی الًفع. است نظامی آرایش جز به آرایشی نوع هر از سخن جنگی، آرایش این در .دادند المللبین صهیونیسم

 که این. شودمی اعمال مجازی فضای در ضربه و اطالعاتی نفوذ سیاست، اقتصاد، چارچوب در انقالب رهبر روایت به

. است روشن روز مثل اندفرستاده مرخصی به فعالً را پنتاگون و نیستند ماشه به دست نظامی حوزه در هاآمریکایی چرا

 نداشته نهاآ برای دستاوردی هیچ که است گرینظامی حوزه به مربوط آمریکا دالری تریلیون 20 بدهی از عظیمی بخش

 آمریکا ظامین قدرت حتی فقرات ستون یمن، با نیابتی جنگ و صهیونیستی ارتش تجهیز و عراق و افغانستان جنگ. است

 جبهه تپش سربازان کهنه خودکشی و هاجبهه در انسانی تلفات جز نصیبی هاآمریکایی .است کرده پوکی دچار را

 داخلی نارضایتی و چین ویژهبه رقبا از افتادن عقب اقتصادی، ویرانی جز آمریکا برای نظامی کردهزینه لذا. اندنداشته

 .ندهند حریف دست به بهانه اندزده اردو ایران دور تا دور کهآن با کنندمی سعی دلیل همین به. ندارد و نداشته دستاوردی

 که آن منض. کنند رعایت است رودررویی از پرهیز که را خاصی آداب و ادب کنندمی سعی که فارسخلیج در ویژهبه

 شده باعث قدرت این. دارد ارزیابی غیرقابل نتایجی و بینیپیش غیرقابل ایران کنونی تهاجمی و دفاعی قدرت دانندمی

 .دارد باز بازیدیوانه و حماقت از را آمریکا نظامی مقامات و سیاستمداران تریندیوانه و تریناحمق حتی است

 و اقتصادی قدرت هشکا طریق از را ایران جهانی و ایمنطقه ملی منافع انقالبی، هویت همزمان طور به امروز هاآمریکایی

 با و اندبرده خارجه وزارت و سیا کل، داریخزانه به پنتاگون از را خود جنگی هایقرارگاه لذا. اندداده قرار هدف دفاعی

 .کنندمی کار خود مقابله راهبردهای روی شیفت سه روزانه، کار تقسیم یک

 نفت فروش اندنرس صفر به. هستند متمرکز ایران در ملی ناخالص تولید درآمد کاهش روی اقتصاد حوزه در هاآمریکایی

 خارجه وزارت طریق از آنها. دارند برنامه ایران اقتصادی هایتوانمندی رساندن صفر به روی آنها. است قضیه شروع

 و آلومینیوم فوالد، دستیپایین محصوالت روی نفت از بعد زودیبه و کنندمی ناامن ایران برای را المللبین محیط

 .شوندمی متمرکز پتروشیمی

 بانک هیچ در دالر یک دهندنمی اجازه که کنندمی افتخار و اندگرفته جشن را پول انتقال و نقل از جلوگیری توفیق آنها

 آن بشری حقوق نقض ننگ و اندبسته را زلزله و سیل برای دوستانه انسان هایکمک حتی. شود جاجابه آسیایی و اروپایی

 سراسر در اندافتاده راه آمریکا داریخزانه اکره و عمله. برسانند صفر به را ایران صادرات اندکرده اراده آنها. اندپذیرفته را

 را اقتصادی بنگاه آن یا شرکت سهام نشد اگر و تطمیع با کنندمی تهدید یا کنندمی معامله ایران با که کسی هر با جهان

 او برای ناامنی فضای کندمی کار ایران با که هر برآنند آنها. بزنند را اول حرف هابنگاه آن گیریتصمیم در تا خرندمی

 قبح دارند فعالً دارند مراودات و هاتماس اندکرده باز حساب داخلی هایزادهتقی روی سیاسی حوزه در. کنند ایجاد
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 بهشت را ایران نفوذ حوزه در. برندمی بین از را جاسوسان با قضائی و حقوقی برخورد منطق و ما جامعه در را جاسوسی

 و تصرف حال در مجازی فضای در. اندکرده تعیین نرخ کاری هر برای کنندمی خرج پول اندکرده جهانی جاسوسان

 همه این با.اندکرده مهیا را آن هایزیرساخت ندانسته یا دانسته هم مسئوالن برخی. هستند ما جامعه عمومی افکار مدیریت

 ملت علیه هاآمریکایی که جنگی آرایش همین دهم یک مسئوالن و دولت است کافی. برد نخواهد جایی به راه دشمن

 آرایش برابر در قد تمام نخبگان و مردم. زندمی همبه را آنها آرایش آمادگی همین. باشند دشمن با مقابله فکر به اند،گرفته

 و برسند خود اهداف کمترین به آنها دهدنمی اجازه دشمن به کشور اقتصادی هایزیرساخت. اندایستاده آمریکا جنگی

 بزرگ هایقطب دنیا در. دهدنمی ایاجازه چنین آنها به هم المللبین و منطقه شرایط.کنند عملیاتی را اقتصادی هایتوطئه

 با ایران خوب همسایگان نیز و هند روسیه، چین،. تابندبرنمی را اهآمریکایی ماجراجویی این که اندکرده ظهور اقتصادی

 . کنندنمی صداییهم تجاوزکارانه هایسیاست این

 استیحاش و شلختگی

 هایحطر اجرای است ماه هشت حدود دولت و شودمی ایتازه گرفتاری دچار لحظه هر مردم معیشت وضع: نو صبح

 برای ساالریدیوان دستگاه ناکارآمدی و شلختگی. گذاشته معطل را فرودست اقشار به کاالبرگ تخصیص نظیر حمایتی

 اقتصادی امور زا نگرانی محفلی، هر نُقل و نَقل و کرده طاق را کنندهتولید و کنندهمصرف توان جاری، امور فتقورتق

 هاکامیون رهگیری با توانمی و شده وارد قبل سال با برابر و کافی میزان به کاالها همه تقریباً که شرایطی در همآن است،

 از بخشی توسط شفافیت شوآف که گذشته سال. شده احتکار یا هست جنسی چه کجا در تا فهمید وضوح به انبارها و

 ماکارونی کاغذ، وزر و حال امروز و است معنیبی رسیدگی بدون شفافیت که شد داده هشدار افتاد، جریان به هاوزارتخانه

 وجود بازار بر ارتنظ و اشراف اعمال رصد، در ایالعادهخارق ناتوانی. است نبوده مبنابی حرف این که دهدمی نشان... و

 این و رسدمی گوش هب... و خارجی نفوذ فاسدان، نفوذ اعمال از ایکننده ناراحت اخبار کنار و گوشه از مرتباً که دارد

 طرح با و دارند مشکالت تشدید در مهمی سهم خود که ایعمومی افکار ندارد؛ عمومی افکار استیحاش جز اینتیجه

 و کنندمی حمله هاکننده عرضه و هافروشگاه به بنزین، و بچه پوشک تا گرفته سکه و دالر از چیزی هر شدنکم شایعه

 فرهنگی و ایرسانه نیاعتمادآفری با باید را دومی .بیفتند جلو بنزین باک یک خود، خیال به تا کنندمی پر را سبدهایشان

 .باشد داشته موثری تحرک هم اجرایی دستگاه آنکه شرط به دید، تدارک

 خونین هالل

 کنار در و گذردمی صهیونیستی رژیم توپخانه و هاجنگنده توسط غزه مختلف مناطق بمباران از روز 2 امروز:وطن 

 زن یک شهادت شود،می مرتکب غربی محافل و عربی هایرسانه کامل سکوت در رژیم این معمول طور به که فجایعی

 هویدا پیش از بیش جهانی صلح و المللبین امنیت برای را اسرائیل یهودی دولت خطر باراین ماهه14 نوزاد یک و باردار

 در هاصهیونیست. اندشده زخمی نفر 80 و شهید نفر 15 گذشته ساعت 48 طی آمارها آخرین طبق و حاضر حال در. کرد

 مبارک ماه آستانه در که زدند زنانی و کودکان قتل به دست المللیبین مجامع سکوت از آسوده خیالی با اشغالی اراضی

 این به نسبت فارسخلیج حاشیه کشورهای گذشته سنوات مانند. کردندمی آماده خدا میهمانی برای را خود رمضان

 نظر به خیر؟ یا رفت خواهد دوبی اکسپوی به هاصهیونیست نماینده آیا نیست معلوم حاال و اندکرده سکوت هاجنایت
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 حاضر حال در اما بگیرند تصمیمی آمریکا اجازه بدون بتوانند تا اشندب داشته خود از ایاراده امارات حاکمان رسدنمی

 مجامع سکوت در. است ایمنطقه و المللیبین نهادگرایی به توجه بدون مقاومت ایده بر تاکید دارد، بیشتری اهمیت آنچه

 سازیهمگن به دست مشترک، عملیات اتاق تشکیل با مقاومت هایگروه صهیونیستی، رژیم جنایات به نسبت المللیبین

 و عملیاتی قدرت غزه از کیلومتر 73 تا حداکثر برد با راکت 600 حدود شلیک با هاگروه این. اندزده خود هایفعالیت

 در مقاومت هایگروه میان هماهنگی .داشت پی در را صهیونیست 5 هالکت نتیجه در که اندکشیده رخ به را خود تخریبی

 توجه آن به کارزار این در باید که است مهمی مساله صهیونیستی رژیم یعنی مسلمانان مشترک دشمن با مقابله برای غزه

 . اندداده قرار حمله مورد غزه در را هدف 200 گذشته روز 2 طول در و تاکنون گویندمی هاصهیونیست.  داشت

 زديدمی زمین به را هیوندا و تويوتا حتما بوديد ژاپن و کره در اگر شما

 از را خود سیاسی حاکمیت اوال کنیم مقاومت خارجی افزارهاینرم ورود برابر در اگر گفت ارتباطات وزیر معاون کیهان:

 رسانپیام و افزارنرم فقط بگوییم اگر دیگر طرف از و شد خواهد مشکل دچار داخلی کار بازار دوما و ایمداده دست

 مواجه شکست اب همواره فیلتر که داده نشان تاریخ و نیست حلراه فیلترینگ زیرا خورد، خواهیم شکست هم باز داخلی

 امروز ما داخلی هایرسانپیام که گویممی قطعیت به .کرد خواهیم استفاده هم فیلترینگ از باشد الزم اگر البته شودمی

 .اندخورده شکست

 نظیر) خارجی هایرسانپیام اختیار در را حمایتی امکانات بیشترین ارتباطات وزارت اوال که است درحالی اظهارات این

 گذشته سال ثانیا. نیست سهمقای قابل اصال داخلی هایرسانپیام اختیار در گرفته قرار ناچیز امکاناتی با که گذاشتند( تلگرام

 و شودمی مختل مردم زندگی اینکه ادعای با و شد بسته کار به السبتی یوم حیله نوعی تلگرام، فیلترشدن اعالم هنگام به

 هک نفری میلیون 25 حدود و کردند اندازیراه را هاتگرام و طالگرام داد، زمان تلگرام از کوچ برای آنها به ماه دو یکی باید

 گرا ثالثا. کردند دائمی ار ماهه دو یکی فرجه آن و گرداندند باز انحرافی مسیر این با دوباره را بودند کرده کوچ ازتلگرام

 ما -...یا -منفعل و مرعوب مدیران برخی مانند داخلی محصوالت کیفیت درباره هم ژاپنی و جنوبیکره دولتمردان بود قرار

 رشد شورهاک این در... و سامسونگ جی،ال هیوندا، تویوتا، مانند صنعتی و خودروسازی برندهای هرگز کنند، فکر

 . شدنمی جهانی برند به تبدیل سال 60-50 از پس امروز و کردنمی

  


