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 (5)برجام درباره انقالب رهبر از سؤال ده  /سیاسی تحلیل آموزش

 دارند هم حاال نشده، برداشته هاتحریم از بسیاری که کنیدمی مالحظه شما 

 کرد؛ خواهیم تحمیل ایران بر را وچنانچنین هایتحریم که کنندمی تهدید

 شورای یقطعنامه با و برجام یمصوّبه با که را ایثانویه هایتحریم همان

 -برگردانند اینها خواهندمی دوباره را هاهمان شد، برداشته ملل سازمان امنیت

 مذاکره شروع بشود؛ برطرف تحریم که کردیم مذاکره ما...  بود؟ این هدف،

 این اگر بشود؛ تأمین باید این و بود؛ این برای مذاکره یادامه بود، این برای

. داشت نخواهد را زیادی ارزش شده، حاصل که چیزهایی یبقیه نشد، تأمین

۲/3/97 

 عطف نقطه

 هنوز تهران، به آمریکا دولت ویژه فرستاده عنوانبه ژاپن وزیر نخست دیدار از روز 10 حدود گذشت وجود با صبح نو:

 خلیج ربیغ و شرقی جنوبی، شمالی، حاشیه در متفاوت هایاتفاق و است جریان در مهم، دیدار این درباب هاتحلیل

 و افشاریه از سپ) جدید عصر در مشخصا و بوده حکومت دارای قبل، سال هزاران از ایران. نکاسته آن اهمیت از فارس،

 ریمندا تاریخ در ایاروییروی یا مذاکره هیچ اسالمی، انقالب طلیعه تا ابتدا همان از. است شده رودررو مدرنیته با ،(زندیه

 هیچ هب را او بلکه کند، قابلهم تنها نه و کرده بلند سر جهانی، ابرقدرتی هیمنه و فشار برابر در باشد توانسته آن در ایران که

. ببینید را نشاهیشاه حکومت ذلت کنید؛ نگاه روس و ایران هایجنگ تاریخ به. بداند چیزی هیچ مبادله شایسته و گرفته

 هاانگلیسی به را کشور شرقی بخش ترکیدنی، توپ به که را وقت پادشاه قدرت زوال هرات، محاصره و تصرف قضیه در

 را کشور متخاصم، وینیر ورود مجرد با قلدر، رضاخان بود؛ بدتر هم این از وضع ها،پهلوی دوره در. آورید خاطر به داد،

 و روزولت که دانستنمی اصال و بود تهران در پسرش رفت؛ هاانگلیسی تبعید به بعد و گریخت جنوب به و کرد رها

 نفت و فروخت الحیلیلطایف به را بحرین بعدترش هستند؛ کجا و بکنند خواهندمی چه و اندآمده کی چرچیل و استالین

 کنید؛ تأمل جهان هایتن ابرقدرت فرستاده با ایران رهبری وگویگفت به اما است؛ بسیار تاریخی هایگزاره این. هم را ملی

 را عطف نقطه نای و نوشت نو از باید را تاریخ. داندنمی پاسخ شایسته را ترامپ پیام حتی اسالمی جمهوری که جایی

 .کرد تعریف همه برای

 ایدقیقه ۱۰ نشینیعقب پرده پشت

 جای که پرداختند موضوعاتی به ها طرف آمریکا، جاسوسی پهپاد به ایران هوایی پدافند موشک شلیک از پس جوان:

 همتراز واکنش تصمیم از ترامپ شبانه نشینی عقب گرفت، قرار توجه مورد همه از بیش چه آن اما. دارد تحلیل و بررسی

 را حمالت توقف دستور ایران در سایت سه به حمله از قبل دقیقه 10 که ادعا واین هاوک گلوبال پهپاد شکار قبال در

 معادالت بر تواند می که دارد درونی دفاعی توان چه ایران یا است خبر چه ایران در که آن از فارغ. بود،است کرده صادر

 مقامات این از پیش که کرد اهمیت پر را موضوعی ایران به حمله از ترامپ نشینی عقب بگذارد، تاثیر پنتاگون نظامی

 نگه درامان خاطر به را حمله این است مدعی ترامپ. کردند می یاد بازدارنده راهبردهای از یکی عنوان به آن به کشورمان

 را ادعا این خالف مختلف های عملیات و نبردها در واشنگتن تاریخ واقعیت اما کرد لغو شدن کشته از نفر 150 داشتن
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 از بیش  شدن زخمی و نفر 500 از بیش شدن کشته به که 1993 اکتبر در موگادیشو کشتار نمونه طور به. دهد می نشان

 و مستقیم دخالت با آمریکا که جنگی !بود خود سرباز یک نجات آمریکابرای ارتش عملیات یک فقط شد، منجر نفر 800

 عبارت به. نخواست معذرت کشتار این برای گاه هیچ و شد سومالیایی هزار 300 از بیش شدن کشته موجب مستقیم غیر

 و عراق همین در. است مقابل نظامی غیر و نظامی اهداف جان ندارد، اهمیت برایش که چیزی تنها واشنگتن دیگر،

 مقامات دامنِ آن عقب که بود سفید کاخ شبانه تصمیم سبب به جنگ، از مانده باقی معلول و کشته میلیون چند افغانستان

 رد را ب گروه طرح دقیقه 10 ظرف ترامپ چرا است، باقی هنوز شد طرح باالتر که سوالی اما. است گرفته را آمریکایی

 کردن راضی برای آمریکایی های ژنرال و رفت کنار بولتون طرح چرا واقع در کرد؟ اعتماد پنتاگون در مشاورانش به و کرد

 بودند؟ موفق ترامپ

 مقامات و پنتاگون به سخنرانی در قدس روز مناسبت به لبنان... ا حزب کل دبیر قبل چندی است، ساده سوال این به پاسخ

 و کرد خواهد درگیر را کشورمان سرزمین از فراتر ابعادی ایران، علیه و آسیا غرب در جنگ که داد هشدار آمریکا امنیتی

 اگر چیست؟ تهران هبازدارند ابزار و دارد ای گستره چه جنگ این اما .سوزاند می را واشنگتن منافع تمام آن های شعله

 اب تهران یابیم، می در ایران پیرامونی محیط به نگاه با کنیم، بررسی غرب تا شرق از را تهران راهبردی نفوذ سطح بخواهیم

 کفایی خود به که دارد را... ا حزب چون همراهی ایدئولوژیک، حوزه در چه و امنیتی حوزه در چه راهبردی همپیمانی

 رژیم ارتش اماتمق اذعان به که رسیده جایگاهی به... ا حزب. است رسیده پایدار بازدارندگی توان و موشکی و نظامی

 اول دهه ظامین سیاسی گروه یک با دیگر و شود منجر رژیم این سرنوشت پایان به تواند می لبنان با جنگ صهیونیستی

 مهم همه از و شده مقاومت محور نیروهای در انسجام موجب حتم طور به ایران علیه جنگ .نیست مقایسه قابل 21 قرن

 ...ا حزب به که نبردی. دشو می مستقیم نبرد وارد آمریکا با مقابله برای و تهران از حمایت در که است لبنان... ا حزب تر،

 آویو تل که رسیت و کند خود زن نقطه های موشک آماج صهیونیستی رژیم در را راهبردی اهداف تا دهد می را اجازه این

 عراق در تقلمس گردان و لشکر تیپ، 100 از بیش دیگر سوی از. شود تبدیل واقعیت به است، مواجه آن با هاست سال

 و مقاومت رمحو به را شان ارادت و محبت بارها که شدند دهی سازمان عراق مردمی نیروهای و حشدالشعبی قالب در

  .دادند نشان ناب اسالم

 !شد حیف که هاییبودجه

 ابعاد در لیم و سخت آزمایش این اجرای سال 6 نتایج از رنگارنگ تابلویی امروز ایران فعلی وضعیت :امروزوطن 

 جام ما که است این نفسگیر آزمون این مهم دستاورد گویندمی همفکرانش و روحانی آقای. است المللیبین و داخلی

 و نیاوریم هم روی هب است بهتر هم را «رونقی آنچنان» قبیل از مسائلی! ایمبرده سر باالی المللبین فضای در را اخالق

. باشد یرترنفوذناپذ بلکه اراک، رآکتور قلب هایبتن سختی به ملی وحدت است الزم کنونی حساس شرایط در! خالصه

 را ودخ حداقل مقابل، در دولت آیا ولی نیست شکی فعلی شرایط در دولت از حمایت و ملی وحدت حفظ لزوم در

 اگر تفاسیر این مامت با آیا! داند؟می کرده، اعمال ما کار و کس و زندگی روی که آزمایشی نتایج از گیریبهره به متعهد

 مثال مجازیم ما و دارد «عقل» نام به چیزی اساسا باشد، هادموکرات با مجدد مذاکره و ترامپ شکست منتظر هم باز کسی

 !است منفی کامال طبعا پاسخ! کنیم؟ سکوت ملی وحدت حفظ خاطر به
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 تواندیم اما -شانگهای اجالس در شرکت از پس -سیکا اجالس در شرکت و تاجیکستان به روحانی آقای اخیر سفر

 به تنه ضابع سیاسی تحوالت سرعت که دنیایی در. باشد گذشته اشتباه و خسارت سراسر روند اصالح شروع نویدبخش

 است باهاشت همانقدر کشور یک نامیدن کدخدا و غرب بر یکسویه تکیه زند،می تکنولوژیک-علمی هایپیشرفت سرعت

 مرکز تحلیلگران و روسا به مسأله این فهماندن برای ما! روز در خورشید خواندن خاموش یا ماست رنگ نامیدن سیاه که

 سال رد چین» نوشتم جا همین در پیش چندی. ایمکرده صرف دل خون و زمان هزینه، سال 6 استراتژیک هایبررسی

 بانک وسیله به دهش توصیه اقتصادی هایمدل از خود استقالل عمال ،«آسیا زیربنایی گذاریسرمایه بانک» تاسیس با 2014

 ناحیه اقتصادی معضالت و آمریکا اقتصاد روزافزون تضعیف کنونی روند. کرد اعالم را پول المللیبین صندوق و جهانی

 اقتصادی مرجعیت آینده، هایدهه طول در چینی مالی نهاد این که است رسانده نتیجه این به را اقتصادی کارشناسان یورو،

 مخالفان از یکی هادن این تاسیس ابتدای از آمریکا... ستاند بازخواهد جهانی بانک مانند آمریکاساز موسسات از را جهان

 آلمان، سترالیا،ا اکنون. شود چینی نهاد این در اروپایی متعدد کشورهای عضویت مانع نتوانست حتی ولی بود آن سرسخت

 اروپایی، تراهمیتکم شورک چند و سوئد پرتغال، اسپانیا، نروژ، هلند، ایتالیا، فنالند، اتریش، انگلستان، سوییس، فرانسه،

 در نیز چک جمهوری و اوکراین کانادا، بلژیک،. اندپیوسته مالی نهاد این به متحده، ایاالت صریح و شدید مخالفت رغمبه

 . هستند سازمان این به پیوستن مراحل طی حال

 کشور ساختار اصالح

 ریزی،برنامه گذاری،قانون اصلی مسووالن و متولیان عنوانبه «مجلس و دولت» باید که است این سر بر سخن فارس:

 اصالح» مرا کشور، مصالح برمبنای صرفا و باندی سیاسی، ای،حاشیه مسائل از فارغ امور اجرای و نظارت مدیریت،

 .کنند تأثیرگذار و کارآمد نو،بهنو مرتب را «کشور مدیریتی و اداری ساختار

 هاآن از برخی مرع که هستند کار به مشغول تبلیغاتی و هنری فرهنگی، حوزه در متعددی هایسازمان و هاوزارتخانه نهادها،

 اما بود؛ ایام آن در هاآن مأموریت گرو در هاآن وجودی ماهیت و چرایی چیستی، چراکه بود؛ رسیده پایانبه شصت دهه در

 .تندهس کشور «فرهنگی سازیجریان» در اثرگذاری کمترین فاقد و کنندمی ارتزاق کشور عمومی بودجه از همچنان

 فرهنگ، حوزه در کشور عمومی بودجه از که شد منتشر... و مؤسسه تشکل، نهاد، دستگاه، 70 از بیش فهرست قبل چندی

 کرف به کسی اما دارند؛ انحالل یا ادغام قابلیت نهادها آن از نیمی ها،آن به نگاهینیم با. کنندمی فعالیت تبلیغات و هنر

 و وظایف رحش با تأثیرگذار و سازجریان کارآمد، چابک، منعطف، ساختارهایی باید ما. نیست اندیشیچاره و اصالح

 .باشیم داشته پاسخگو حال،عیندر و شدهتعریف و مشخص هایمأموریت

 قوا سایر و دولت بزرگ خانواده در میلیونپنج از بیش کشور در ایپرهزینه و طویلوعریض هایدستگاه و نهادها اینکه

 هاآن ناکارآمدی از همه و ایمداده اختصاص آنان مزایای و حقوق به را کشور جاری بودجه اعظم بخش و ایمکرده درست

 که هرجا در و باشد اصالحات و تحول پیشگام خود باید دولت. دارد ریشه مسأله همین در هستند، معترض و ناالن

 و علمی مستدل، دالیل ذکر با بیند،می الزم را نهادی ایجاد هرجا در کند آغاز را «سازیکوچک» امر داند،می ضروری

 حاضر اما دهند؛می را «زیباست کوچک» شعار هم هادولت. کند اقدام نهادها سایر و مجلس با هماهنگی و پذیرتوجیه

 معلوم و است تغییرات دربرابر کنندهمقاومت نخستین خود دولت هر و «شود کاسته هاآن امپراتوری از وجبی» نیستند

 که است آن واقعیت شود؟ ناکارآمد ساالردیوان تشکیالت صرف باید کی تا و چگونه کشور هایهزینه این باالخره نیست
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 چه فرهنگی انقالب عالی شورای و مجازی فضای عالی شورای. است طورهمین وضع نیز باالدستی نهادهای در

 در هادولت چرا است؟ بوده چگونه اجرا حوزه در هاآن هایریزیبرنامه و گذاریسیاست تأثیر اند؟داشته دستاوردهایی

 عالی شوراهای ریاست که جمهوریرییس حتی که رسیده جاییبه کار کنونی دولت در کنند؟می مقاومت هاآن اجرای

 .بیندنمی هاآن تشکیل بر ضرورتی دارد، برعهده را کشور

 واردات وزارت نه خواهد،می تولید وزارت کشور

 را اوضاع و کنندمی هاستفاد مسیر دادن نشان برای غلط تابلوهای از هانفوذی یا و اندکرده گم را راه مسئولین یا الف:

 خوردنآب ینتأم روز یک آنکه جز ندارد وجود دیگری چاره مشکالت با مواجهه در انگار که دهندمی جلوه ایگونهبه

 اختیارات حدودیتم از روز یک بدانیم، مرتبط FATF با را کشور اقتصاد سرنوشت دیگر، روز و بزنیم گره برجام به را مردم

 از بسیاری که است حالی در این.برانیم سخن آن امثال و بازرگانی وزارت مجدد احیاء ضرورت از دیگر روز و بگوییم

 رطرفب تجارت و تولید بخش دو تفکیک با تنهانه خدمات، و کاال تأمین مشکل معتقدند، اقتصاد عرصه نظرانصاحب

 صادرت و رداتوا موازنه ،(است دولت سازیکوچک سیاست با کامل تعارض در که) بازرگانی وزارت احیاء با بلکه شود،نمی

 .شد خواهد مواجه بیشتری رکود با تولید بخش واردات، افزایش با و خورد خواهد هم بر تولید زیان به

 و تأمین اصلی مشکل شود،می برده نام «واردات وزارت» عنوانبه آن از روزها این که «بازرگانی وزارت» فقدان واقع در

 عدم و اختگیخودب مقررات، و قوانین نقصان اداری، سیستم ناکارآمدی و ساالریشایسته عدم این بلکه نیست، توزیع

 همراهی عدم ،تولیدکنندگان از حمایت در اجرایی عوامل اندازیسنگ ایرانی، متخصصین و نخبگان به مسئولین اعتماد

 و تأمین برای آفتی به که است، آن امثال و نظارتی و کنترلی سیستم ضعف تولید، بخش در گذاریسرمایه برای هابانک

 .اندشده تبدیل کشور در کاال عادالنه توزیع

 ایرانی یرکز و متعهد( تجار) واردکنندگان محترم، دولت ازسوی صحیح گذاریسیاست و درست ریزیبرنامه صورت در قطعاً

 تر،ختس شرایطی در حتی را کشور ضروری نیازهای راحتی به مورداشاره ضوابط چارچوب در گذشته همچون توانند،می

 کشورهای با تجارت به تاولوی نظیر؛ اقداماتی انجام البته. نمایند توزیع کشور سطح در منطقی و عادالنه شکل به حتی و تأمین

 توزیع و ذخیره کزتمر از اجتناب و کشور مختلف نقاط در سرزمینی آمایش طرح با منطبق آمادی نقطه 5 یا 4 ایجاد همسایه،

 .نماید مکک خواسته این تحقق و تسهیل به تواند،می نیز مشابه موارد سایر و اصناف با هماهنگی یا تهران در کاال
 

  


