
      
 

 1398ماه اردیبهشت  18شنبه چهار /768شماره  /ششمسال  /در سپاه  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه
 

 (7) 98 راهبردي مربع  /سیاسی تحلیل آموزش

 و پیگگرو  تگگنا مگگی نظگگامی جنگگ  ماننگگد هگگم اقتصگگادي جنگگ  در

 بایسگگگتی را خندمگگگا  يهگگگاداشگگگته» آنکگگگه شگگگر  بگگگه شگگگد سگگگرب ند

 بشناسگگیم  را هگگاآفگگت ثانیگگا  ... بگیگگریم جگگد ي را آنهگگا و بشناسگگیم

 در و بشناسگگگیم را دشگگگم  يرخنگگگه هگگگايراه بشناسگگگیم  را فسگگگادها

 1/1/98« .کنیم ایستادگی جد ي طنر به آنها مقابل

 آزاری ایران به هراسی ایران از رویکرد تغییر

 نظر به. است بولتون جان هایلفاظی و تهدیدها شده مطرح گذشته روزهای طی که مسائلی از یکی امروز:آرمان 

 فارس، خلیج هاینشین شیخ و صهیونیستی رژیم همچون منطقه کشورهای از برخی سوی از که فشارهایی اثر در رسدمی

. نیست ایران هب حمله معنای به ضرورتا واضعم این ولی بزند، اقدامی چنین به دست است کرده موظف را متحده ایاالت

 تازه جنگی ساختن ورشعله دنبال به آمریکا در جمهوری ریاست انتخابات آستانه در ترامپ گرفتن قرار با رسدنمی نظر به

 اعالم اشانتخاباتی هایمناظره در صراحتا ترامپ همچنین .داد خواهد دست از را موقعیتش صورت هر در چون. باشد

 اندازیراه دنبال به ترامپ که رسدمی نظر به بعید بنابراین. کرد نخواهد منطقه در ایتازه جنگ وارد را آمریکا بود دهکر

 از پیش هم مپترا .است نمایشی و لفاظی بیشتر بولتون جان همانند اشخاصی مواضع لذا. باشد منطقه در ایتازه جنگ

 ناو که زمانی. کردیممی حمله ایران به پیش سال سه باید دهم گوش بولتون سخنان به بود قرار اگر بود کرده اعالم این

. کنندمی پرداخت فارس خلیج هاینشینشیخ را هایشهزینه تمامی کندمی حرکت فارسخلیج سمت به مبدا از آمریکایی

 ایران خشم آنکه رایب متحده یاالتا بحرین خارجه وزیر آلودخشم اظهارات به توجه با داشت نظر در باید نیز را نکته این

 .اندزده نظامی مانور چنین به دست نشود دوچندان

 شد؟ محکوم اتهامات کدام برای فریدون حسین

 در فرد این: کرد اظهارو  داد خبر فریدون حسین حکم صدور از اخیراً دولت کارکنان قضایی مجتمع سرپرست کیهان:

 وی .است شده وممحک حبس به اتهامات، از دیگری بخش با ارتباط در و تبرئه اتهامات برخی با ارتباط در دادگاه حکم

 ما برای فعال و است دادسرا در پرونده آن: گفت «دارد؟ دادسرا در نیز دیگری پرونده فریدون»: که سوال این به پاسخ در

 .است نشده ارسال

 پولشویی و ارتشا به مربوط است پیگیری حال در قضا دستگاه در حاضر حال در که ایپرونده در فریدون حسین اتهامات

 سپردن برای را موثری هایرایزنی رشوه دریافت قبال در وی. است مشاهده قابل پرونده این در کثیف پول رد و است

 مقابل در افراد این و است دادهمی انجام خاص افرادی به اقتصادی تاثیرگذار هایبخش دیگر و هابانک در هاییمسئولیت

 بالغ تومان میلیارد ده چند به پولشویی و ارتشا به مربوط مبالغ اولیه برآورد .اندکردهمی پرداخت وی به را هنگفتی مبالغ

 در اساس این بر. دانندمی محتمل بسیار را وی برای سنگین مجازات حکم صدور احتمال حقوقی کارشناسان و شودمی



    18/2/98شنبه چهار/768شماره 

2 

 

 سابق بگیرنجومی مدیرعامل صدقی جمله از هابانک سابق روسای برخی و زاده دانیال مانند افرادی اسامی پرونده این

 .شودمی شنیده نیز رفاه بانک

 لیمدیرعام جایگاه در را آنها گریالبی با و داشته اختیاراتی بانکها عامل مدیران انتصاب در فریدون حسین:  حسینی نقوی

 .شد افشا فریدون حسین پرونده از دیگری ابعاد زمان گذشت با اما. است کردهمی منصوب

 پایان روز 20 هب نزدیک طول در رفاه، بانک مدیرعامل فقره یک در دولتی، مدیران برخی حقوقی هایفیش انتشار از پس

 کل بازرسی نسازما رئیس سراج، ناصر. است داشته مختلف عناوین تحت دریافتی تومان میلیون 230 بر بالغ ،94 سال

 مدیرعامل قیصد علی: داشت اظهار رفاه بانک مدیرعامل تخلفات درباره قضائیه قوه سراسری همایش حاشیه در کشور،

 اما بود کارگران فاهر بانک مدیرعاملی برای صالحیت فاقد داشته، ملی بانک در قبالً که بزرگی تخلفات خاطربه رفاه بانک

 .شد کارگران رفاه بانک مدیرعامل وی، گریالبی و( جمهوررئیس برادر) فریدون حسین فشار با

 مدیرعامل ایهسرخ رستگار علی پرونده در وی نام اقتصادی، هایپرونده صاحبان با فریدون ارتباط ماجرای ادامه در

 بود، شده عزل خود سمت از حقوقی هایفیش مسئله در که ایسرخه رستگار. خوردمی چشمبه نیز ملت بانک معزول

 اسالمی بالانق پاسداران سپاه اطالعات سازمان توسط بانکی فساد بزرگ شبکه یک در عضویت اتهامبه مدتی از پس

 .شد دستگیر بانکی فساد یافتهسازمان باند یک کشف جریان در وی. شد بازداشت

 رعاملمدی انتصاب در داشتن دست نجومی، هایحقوق پرونده در آفرینینقش دولت، در حضور هنگام صرافی تاسیس

 در تحصیل برای نیقانو غیر معرفی و ملت، بانک پیشین مدیرعامل مالی فساد پرونده در آفرینینقش کارگران، رفاه بانک

 و شده طرحم فریدون اتهامات عنوان به هارسانه در که است مواردی جمله از بهشتی شهید دانشگاه در دکترا مقطع

 .است شده محکوم اتهامات از یک کدام برای وی که نیست مشخص

 محاسباتی جنگ جبهه به جدید نیروی تزریق

 به واکنش در صخا اقدام آن یا این دادن انجام اکنون ایران برای اصلی مساله راهبردی، منظر یک از امروز:وطن 

 مندهزینه رایب جدید استراتژی یک گرفتن پیش در حال در ایران: است این اصلی مساله بلکه نیست، آمریکا فشارهای

 .آمریکاست به فشار ابزارهای به خود قدرت ابزارهای و هااهرم تبدیل طریق از آمریکا، رفتار کردن

 در را خود ایفرامنطقه و ایمنطقه ملی، قدرت هایمولفه گرفته تصمیم و کرده حرکت استراتژی این سمت به ایران اینکه

 بدی بسیار خبر ند،ک تبدیل آمریکا مقابل در بازدارنده و هزینه تولید فشار، ابزارهای به یکپارچه راهبرد یک چارچوب

 سیاسی، ئوپلیتیک،ژ امنیتی، - اطالعاتی نظامی، قدرت ابزارهای از متنوعی بسیار طیف دارای ایران. است واشنگتن برای

 لزوما ابزارها ینا. است شده داده توسعه گوناگون اهداف با زمان طول در که است سایبری و ایرسانه - روانی اقتصادی،

 بازنگری در اما است نبوده آن به هزینه تحمیل یا آمریکا به زدن ضربه برای هاییاهرم خود، اولیه گذاریهدف در

 و تغییر حال در ایگونه به هابرنامه این ماهیت و اهداف است، انجام حال در رسدمی نظر به که جدیدی راهبردی

 و ایمنطقه حضور هایجنبه پذیرترینآسیب به ممکن شدت حداکثر با ضربه آوردن وارد کار به که است بازسازماندهی

 .بیاید آن متحدان و آمریکا ایفرامنطقه

 خودشان گفته به که – آن فزاینده فشارهای به پاسخ ارائه به قادر ایران که شده سوءتفاهم این دچار ظاهرا آمریکا دولت

 که است این هاآمریکایی محاسباتی اشتباه واقع در. نیست -شده «سابقهبی» فاز وارد و خارج «تحمل غیرقابل» فاز از اخیرا
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 منظور به را خود قدرت هایمولفه نیست قادر ایران کنندمی تصور و اندکرده ضعف برداشت ایران راهبردی صبر از

 .بگیرد کار به آمریکا به هزینه تحمیل

 .شود تصحیح محاسباتی اشتباه این که است رسیده آن زمان ظاهرا دلیل، چند به

 .تاس نگرفته جدی گرفته، جدی را آن خود آمریکا که میزانی به را آمریکا فشارهای اساسا ایران: اوال

 بندیجمع این هب را مسؤوالن هم و مردم هم که است این آن و کرده ایران به بزرگی بسیار خدمت آمریکا دولت: ثانیا

  ندارد بررسی ارزش حتی آمریکا مقابل در مذاکراتی الگوی هیچ که رسانده قطعی

 اماقد هرگونه که کرده لقخ خود علیه المللیبین اجماع نوعی ایران، علیه خود واردیوانه بیش و کم رفتار با آمریکا:  ثالثا

  .کندمی مشروع و منطقی را خود فشارهای به پاسخ در ایران

 ممکن که قداماتیا دیگر و ـ ایران برجامی تعهدات برخی درباره جزئی یا لیک تجدیدنظر احتمال درباره اخبار مجموعه

 .نگریست منظر این از باید را شودـ انجام آمریکا فشارهای به پاسخ در آینده در است

 هب تنها نه آن، فشار هایپروژه که داد خواهد نشان آمریکا به هوشمندانه و شدهمحاسبه کامال نحو و تدریج به اقدامات این

 انفجاری فزایشا آن حاصل که بگیرد قرار جدیدی مسیر در ایران شده باعث بلکه نشده منجر داشته مدنظر که اینتیجه

 و مردم باتمحاس آمریکا که همانطور .است نکرده محاسبه را آن وجه هیچ به که است نقاطی در آمریکا بر فشارها

. بگیرد هدف ار اسرائیل و آمریکا محاسبات هم ایران که است آن درست استراتژی گرفته، هدف را ایران در مسؤوالن

 .زد خواهد رقم آینده در را تحوالت از بسیاری محاسباتی، جنگ این به جدید نیروی تزریق برای اراده

 فرسایش نظریه

 پشتوانه از «فرسایش نظریه» کنند،می تبیین را ایران-آمریکا نزاع که مختلفی هاینظریه میان در رسدمی نظر به نو:صبح 

 استهالک و رسایشف برای تالش را ایران درمقابل متحده ایاالت اقدامات مجموعه نظریه این. باشد برخوردار تریواقعی

 لرزان و ضعیف ف،نحی کشوری به ایران تبدیل دنبالبه ترامپ دولت است معتقد و داندمی ایران سیاست و جامعه اقتصاد،

 هنوز گروه این. هستند عراق به پسر بوش حمله مدل با ویلسونیسم نوعی و نظامی حمله طرفدار آمریکا در ایدسته. است

 هم که عراق و ئالونزو مدل از ترکیبی گروه، این نظر از. کنند عنوان خود طرح پیروزی برای زیادی شانس اندنتوانسته

 اینظریه نچنی حامی که بولتون امثال. شود منجر «چنج رژیم» به تواندمی است، خیابانی شورش هم و نظامی حمله

 عادت هم حریمت این به اسالمی جمهوری و شود منجر ایران تسلیم به تواندنمی تنهاییبه تحریم کنندمی گمان هستند،

 .کندمی پیدا دوام و شودمی واکسینه کند،می

 به ابتدا هاریمتح که پندارندمی چنین و معتقدند فرسایش نظریه به دارد، هم را ترامپ موافقت نظربه که دیگر گروه

 و کندمی مختل را ایران در سیاست درنهایت و شودمی اجتماعی نارضایتی موجب سپس، .انجامدمی اقتصاد الغرشدن

. نظام غییرت با چه سازش با چه هستند، ایران استحاله دنبالبه دو هر نگرش دو این. شودمی سبب را ایران سازش

. است مسیر این در هاآن دادنهزینه و سعودی دولت دخالت کند، بیشتر را نظامی حمله وزنه تواندمی آنچه میان،ایندر

 .کند نناممک را او درباره بینیپیش و تحلیل هرگونه سعودی دالر بسا چه و نیست شدنیبینیپیش اساسا ترامپ

 .است اسیسی سطح در اتحاد و دولت محوریجامعه اقتصاد، از مراقبت ظامی،ن آمادگی برعالوه ایران درست اقدام
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 !دولتی دالرهای از دالالن ناپذیری سیری

 قضیه این هب نسبت خود مؤسسات در مختلف هایکرسی برگزاری با نهادگرایان گذشته، سال ارزی جهش از بعد :ایسنا

 تا کند تزریق اقتصاد هب دالر دارد توان در چه هر باید دولت شرایطی چنین در که بودند معتقدند آنها. دادند نشان واکنش

 رهبر را خود که اقتصاددانانی از یکی ها،سخنرانی این از مورد یک در. بگیرد را هاقیمت افزایش جلوی طریق این از

 کند؟ چه دالر مهه این با خواهدمی دولت: گفت و داد قرار خطاب را دولت تحکمی لحنی با داندمی نهادگرا اقتصاددانان

 برای و گرفت یشپ در نهادگرایان هایتوصیه مشابه سیاستی دولت بعد کمی کند؟نمی اقتصاد روانه را خود دالرهای چرا

 .شود نمایان ایده این تایرادا تا بود کافی کوتاه مدتی تنها اما. گرفت نظر در را تومانی 4200 دالر کاالها کلیه واردات

 تنها اما کرد االهاک انواع واردات برای تومانی 4200 اییارانه دالر دادن به شروع بود داده که ایوعده اساس بر دولت

 ایسنا به ادداناناقتص از یکی زمان آن در. شود پدیدار بزرگ دخالت این بزرگ هاینقص تا بود نیاز ایهفته چند زمانی

 همان سپس و کردندمی وارد عدس تومانی 4200 دالر دریافت برای واردکنندگان از برخی مورد یک در فقط که گفت

 هایماه در کاالها ننکرد وارد و ارز دریافت مانند اخباری کنار در خبر این مشابه !کردندمی صادر دیگر طرف از را عدس

 هایهزینه اینکه بر عالوه اییارانه ارز از سوءاستفاده که شد معلوم و شد شنیده کرات به ارز کردن نرخی تک از بعد

 .است شده هم زیادی مفاسد آمدن وجود به باعث گذاشته، دولت دست روی زیادی

 کاالهای به اینهیارا ارز دادن بعد هایماه در دولت شرایط همین از گریز برای: رودنمی مردم جیب به دولتی دالرهای

 به اقالم این ودور برای فقط اییارانه ارز که کرد اعالم اساسی اقالم از لیستی طراحی با و کرد متوقف را وارداتی

 .شود تأمین نیما سامانه طریق از باید وارداتی کاالهای الباقی و شودمی پرداخت واردکنندگان

 که نگرانی بود، متور وقوع از جلوگیری و بازار در هاقیمت جهش از جلوگیری ابتدا همان از اییارانه دالر تخصیص علت

 تورم رخن به درصد سه تا دو متوسط طور به ماهیانه و نشد برطرف دولت دخالت با هم ارز تخصیص زمان همان در

 کاالهای از یستیل به را تومانی 4200 ارز دولت. پیوست وقوع به اتفاق همین هم اساسی کاالهای مورد در .شدمی اضافه

 ۵0 حدود هب لیست همان اقالم در تورم نرخ حاال دهدمی نشان کارشناسان برخی برآوردهای که داده تخصیص اساسی

 کاالها که کسانی ؛است کاال فروش تا واردات زنجیره در افراد از برخی سوءاستفاده عبارت این معنای .است رسیده درصد

 .رسانندمی فروش به آزاد نرخ با اما کنندمی وارد دولتی ارز با را

 


