
      
 

 1398ماه  مرداد 7شنبه دو  /800شماره  /ششمسال  /در سپاه  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه
 

 (2) برگشت ورق  /سیاسی تحلیل آموزش

 اتفاق - میالدی 1919 - 1299 ننگین قرارداد که بود دوران همین در

 در یکباره کشور اقتصاد و کشور سیاست...قرارداد این طبق بر که افتاد؛

 سه رئیس که بود دوران همین در. گرفتمی قرار ایران دشمنان اختیار

 از اینکه بدون و آمدند تهران به - بودند جنگ متحدین که - کشور

 و چرچیل روزولت،. دادند تشکیل جلسه اینجا در...بگیرند اجازه دولت

 کسی از نه دادند؛ تشکیل جلسه و آمدند تهران به خودشان میل به استالین

 1۴/3/91. دادند نشان ایگذرنامه نه گرفتند، اجازه

 !بزرگ هایسایه با کوچک هایآدم

 بیان به رفینط و نشده منتشر خبری اگرچه تهران به عمان خارجه وزیر علوی، بن یوسف سفر جزئیات درباره کیهان:  

 و کشورمان تمقاما با رایزنی ایشان ویژه ماموریت که دارد آن از حکایت موجود شواهد اما اندکرده بسنده کلیات

 از و است هرمز تنگه در انگلیس نفتکش و الطارقجبل تنگه در ایران شده توقیف هاینفتکش ماجرای در میانجیگری

 که است شورک این حیثیت بازسازی علوی،بن اعزام از انگلیس انگیزه گفت توانمی تردیدی کمترین بدون دیگر، سوی

 تماشا به جهانیان یدد مقابل در را آن دریایی اقتدار افسانه بودن پوشالی و داده برباد انگلیسی نفتکش توقیف با ایران

 نفت صدور از ایدب نشود غرب خواسته تسلیم اگر که است بوده ایران به پیام این ارسال پی در آنکه ضمن. است گذاشته

 .طلبدمی ایجداگانه فصل ماجرا از بخش این شرح که بپوشد چشم خود

 و کند آزاد را لیسانگ نفتکش ایران ابتدا آنکه؛ اول حالت. باشد خارج حالت سه از تواندنمی رویپیش هایگزینه اما، و

 توقیف هایفتکشن همزمان طور به انگلیس و ایران اینکه؛ دوم حالت. بدهد خاتمه ایران نفتکش توقیف به انگلیس سپس

 خاتمه انگلیس نفتکش توقیف به ایران سپس و کند آزاد را ایران نفتکش انگلیس ابتدا ؛اینکه سوم حالت و کنند ادآز را شده

  .بدهد

 بهانه و عذر یچه بدون انگلیس دولت که چرا است سازگارنا نیز المللبین حقوق منطق با و پذیرش قابل غیر اول، حالت

 و پیشرفتهفوق پهپاد امانهد جریان در آمریکا رفته برباد حیثیت بازسازی انگیزه با و آمریکا از نیابت به صرفا و قانونی

 و قاماتم از بسیاری که است اینکته این. است زده ایرانی نفتکش توقیف به دست ایران، توسط کشور آن متجاوز

 با نیابتی رخوردب و آمریکا از رویدنباله خاطر به را خود متبوع دولت و کرده اعتراف آن به انگلیس مطرح هایرسانه

 از نوردیدریا المللیبین قوانین گانهچند نقض جرم به انگلیسی نفتکش دیگر، سوی در اما. اندکرده مالمت و تقبیح ایران،

 از قانون قضن ایرانی، نفتکش توقیف و ما قانونی حق انگلیس نفتکش توقیف بنابراین. است شده توقیف ایران جانب

 مجرم به دادنباج انگلیس، کشتی توقیف رفع در ایران شدن پیشقدم که است بدیهی و است بوده انگلیس دولت سوی

 . بود خواهد تعارض در کشورمان جهانی و حقوقی حیثیت با و شده تلقی

 داشت خواهد دنبال به را تلقی این که چرا باشد، کشورمان قبول مورد نباید و تواندنمی گفته پیش دالیل به نیز دوم حالت

 اقدامات از همزمان طور به طرف دو هر اکنون و ایمزده قانونیغیر اقدام یک به دست انگلیس مانند نیز ما گویی که
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 که بزرگی جرم و شودمی گرفته نادیده انگلیس دریایی دزدی میان این در که است بدیهی! کشیممی دست خود قانونیغیر

 .رودمی حاشیه به است شده مرتکب

 ایران اقتدار از و است نزدیکتر مطلوب به اگرچه نیز ایران نفتکش توقیف رفع در انگلیس شدن پیشقدم یعنی سوم، حالت

 که کافی ضمینت و ایران از انگلیس رسمی عذرخواهی با است الزم اما کند،می حکایت پیر روباه نشینیعقب و اسالمی

 که است آن تظاران و ماست شده شناخته و قانونی حق برخورد این. باشد همراه زد، نخواهد دریایی دزدی به دست دیگر

 از انگلیس جاوزمت نفتکش توقیف در ایران زدنیمثال اقتدار نمایش ندهند اجازه کشورمان خارجی سیاست کاراناندردست

 نفع به منطقه قدرت همعادل تغییر در عطفی نقطه ایران مقتدرانه اقدام که چرا! بخورد خط اسالمی ایران افتخارات فهرست

 !دارند بزرگ سایه فقط که هستند کوچکی هایآدم ما دشمنان داد نشان جهانیان به و است اسالمی ایران

 !بگیرید فاصله خودتان از

 در حبوبیت،م کسب برای تالش و ای رسانه حضور و کردن جمع رای بازار مجلس، انتخابات به مانده ماه هفت رسالت:

 خواهد نمی ،ای نماینده هیچ که است روشن. است کرده پیدا افزایش دارند، کاندیداتوری قصد که کسانی عموم میان

 در که هر حتماال،ا و بپذیرد را آن بر دولت مدیریت نحوه و کشور امروز اقتصاد نابسامان وضعیت مسئولیت از ای گوشه

 عملکرد میان، این در .شود می مواجه بیشتری اقبال با خود انتخابیه حوزه در باشد، تر شفاف و تر صریح دولت نقد

 نکرد منتسب در پیش، دور انتخابات در که نمایندگانی. است تر عجیب بلکه و تر جالب همه از امید، لیست نمایندگان

 چنان امروز ،گرفتند می سبقت هم از زنگنه، و ظریف و جهانگیری و روحانی با خود دادن نشان همسو و دولت به خود

 .اند نداشته آن با نسبتی هیچ ابتدا از گویی که اند آورده روی دولت با گذاری فاصله به

 در که جا آن زا بود، اش اروپایی متحدان و بزرگ شیطان با برد – برد مذاکره مشغول سخت ،۹۴ سال در که روحانی دولت

 کارآمد بلکه و بوبمح همچنان برخی نگاه در احتماال نبود، هویدا غرب به دولت نگاه ماحصل و خروجی هنوز و بود راه آغاز

 شد؛ می محسوب متیازا اصولگرایان، برخی بلکه و اعتدال و اصالحات سیاسیون نگاه در نردبانش، از رفتن باال و کرد می جلوه

 کشور اقتصاد عیتوض. بودند دیده را مو پیچشئ برخی بودند، برجام موی گرفتار سیاسی فعالین برخی که هم زمان همان اما

 است ممکن کدخدا، با بستن که این چه است، ۹۴ سال همان در دولت بر حاکم جناح عملکرد سکه دیگر روی ،۹۸ سال در

 .اشتد نخواهد همراه به چیزی تنگنا و فشار جز مدت بلند در اما باشد، داشته هم هایی گشایش مدت کوتاه در

 پلکان از و ودندب اصولگرا جریان وامدار را خود سیاسی اعتبار تمام که کسانی از برخی ،۹۴ مجلس انتخابات همان در

 اصالح. پریدند صالحاتا بام بر نمایندگی، سال چهار و بیشتر رای چند کسب برای و ناگاه به بودند، رفته باال اصولگرایی

 خود میان نندتوا نمی امروز کردند، می توزیع و چاپ روحانی حسن های عکس پشت را، خود تبلیغی تصاویر که طلبانی

  .شوند دولت منتقد یکباره به و کنند گذاری فاصله دولت و

 شد؟ چه یورو میلیارد یک مطالبه گذشت نیم و ماه یک

 امسال خرداد 12 که ای نامه. شد منتشر جمهور رئیس به مرکزی بانک کل رئیس نامه متن و تصویر گذشته روز خراسان:

 با اکنون. بود همراه کار و کشاورزی صمت، بهداشت، وزیر چهار به جمهور رئیس فوری دستور با خرداد 1۸ و شد نوشته

. دارد وجود شده پیگیری اندازه چه تا فوق دستور که این درباره ابهاماتی هنوز دستور، این از نیم و ماه یک گذشت

 بوده اخیر سال یک در ایران اقتصاد مباحث برانگیزترین بحث از یکی تومانی ۴200 ارز ماجرای که است این واقعیت
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 قیمت که زد رقم را شرایطی تومانی ۴200 ارز و آزاد بازار ارز قیمت فاصله و ارز بازار شدن دونرخی ماهیت. است

 میان این در. شد ایران اقتصاد روز خبرهای سرخط آن، مختلف حواشی و ۴200 ارز نرخ با شده وارد کاالهای گذاری

 واردکننده شرکت 10 و دارو واردکننده شرکت 10 به اختصاصی ارز یورو میلیارد 3.5 از یورو میلیارد یک حدود وضعیت

 .نیست مشخص یافته اختصاص ارز میزان این سرنوشت که دهد می نشان خوراکی اولیه مواد و غذایی محصوالت

 معنایی احتماال وزارتخانه، چهار فوری پاسخ درخواست از نیم و ماه یک گذشت از پس نامه این شدن ای رسانه همچنین

 ای غیررسانه نگاری نامه از پس ارزی متولی و است نشده منجر نتیجه به ها پیگیری که باشد داشته تواند نمی این جز

 .است نیافته ماجرا کردن ای رسانه جز ای چاره

 مرکزی بانک اگر. است مهم ارز نرخ اندازه به ارزی ذخایر از صیانت کنونی، اقتصادی جنگ جریان در که است واضح

 همان به است، هکرد نزولی محسوسی طور به را قیمت روند و کند ایجاد ارز قیمت و ارز بازار در نسبی ثبات توانسته

 دستورالعمل ندبارهچ تغییر و صادرکنندگان با چندماهه زنی چانه. باشد کشور ارزی ذخایر از صیانت نگران باید اندازه

 عمل رد که بازگردد کشور به صادرات از حاصل ارز که شد انجام هدف این با خصوصی بخش صادراتی ارز بازگشت

 و بازار در زار موقع به تزریق. است گرفته پیش در مطلوبی روند صادرات، ارز بازگشت روند دهد، می نشان آمارها

 ارزی ذخایر از صیانت در که بوده دیگری برنده برگ نیز شده احتکار و خانگی ارزهای فروش به دالالن و مردم ترغیب

 یافته تصاصاخ ارز پیگیری موضوع به ارزی، ذخایر از صیانت سوم وجه حال این با. است داشته اهمیت مرکزی بانک

 می بر را کنندگان استفاده سوء طمع و بوده فساد محل که تومان 00۴2 ارز زمینه در ویژه به. گردد می بر واردات برای

 .انگیزد

 سمی هاییارانه

 یافته، فزایشا ایران جمله از و جهان سراسر در اقتصادی امور در هادولت مداخله که اخیر دهه هفت اقتصاد:دنیای 

 هاییارانه تخصیص» جای به هادولت معنی، خلط این اثر بر و شده انگاشته یکی دستگیری، و یاری هایواژه

 پی در رگبز مفسده دو کمدست مفهومی، جاییجابه این. اندآورده روی «بخشآرام هایکمک توزیع» به «بخشتوانایی

 کاری هک «خوب حکمرانی» هایمهارت از گیریبهره جای به هادولت که هست و بوده این نخست مفسده. است داشته

 اندآورده روی «انآس حکمرانی» به کند،می کوتاه عمومی اموال از را ایشان وابستگان و سیاستمداران دست و است دشوار

 خلل آن شود،می آشکار خللی کاری در جا هر شودمی موجب آسان حکمرانی. اندبریده رانت و فساد با را آن ناف بند که

 هایدارایی تاس شده غلط به نامش که باشد عمومی اموال هم آن رجوع و رفع محل و شود داده نسبت منابع کمبود به

 گروه دو هر در را خود هارمال و رند که هست و بوده این دستگیری، و یاری معانی خلط از برآمده دوم مفسده. دولت

 دولتی هایکنارچاقک مساعدت با را عمومی اموال از بزرگی بخش و اندزده جا «دستگیری نیازمندان» و «یاری نیازمندان»

 .کنندمی و کرده تصاحب

 هاییارانه ماجرای. است خصوصی حتی و عمومی امور بر ناکارآمدان و ناکارآمدی شدن چیره مذکور، مفسده دو برآیند

 که روزگاری در. هاستمفسده همنشینی مصادیق از یکی آفریده، فراوانی هایپرسش اخیر روزهای در که مطبوعاتی

 هایبنگاه همه تقریبا و است کتاب و مطبوعات نشر بازار افول و مطالعه کاهش از گالیه خواص، و عوام مشترک سخن

 ناگهان اند،کرده متوقف را شانتوسعه هایطرح و اندافتاده اندازهاپس از کردن هزینه به کشور معتبر انتشاراتی و مطبوعاتی
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 از خبری نه و است بوده آنها از نشانی و نام نه ترپیش که انددرآورده سر جاهایی از مطبوعاتی هاییارانه که رسدمی خبر

 برای گذارتاثیر و مهم مطبوعات به رسانییاری نه طبعا اییارانه چنین. است دست در عمومی فرهنگ بر آنها تاثیرگذاری

 شاید که است محلی و ضعیف نشریات از دستگیری نه است آرامش و ثبات به رسیدن و تالطم و بحران دوران از عبور

 چنین بنابراین کنند؛ دریافت اندک، ولو هایی،کمک حال همه در که باشد این درآمدشانکم مخاطبان و کارشان اقتضای

 نهایت در و سالم رقابت در دستکاری و هارسانه بازار در مداخله فقط آنها، نتیجه که هستند سمی هاییارانه هایی،یارانه

 .است سالم نشریات مالی منابع به نسبت مخاطبان در تردید ایجاد

 بودن تماشاگر مذمت در

 در دائم آزاد ولتد هفت از یا دولتیتمام دوگانه یک در ابد تا باید کشورمان مجریه دستگاه در گویی اقتصاد نو:صبح 

 دولت مایملک و لاموا از جزئی را تولیدی هایبنگاه و هابخش تمام و اقتصاد دوگانه، این سوییک در گاه. باشد نوسان

 در و بود حاکم 60 هده در که نگاهی. دهندنمی راه خود به را غیردولتی بخش از الناسیاحد هیچ ورود اجازه و پندارندمی

 آرامآرام که بود تیدول صد تا صفر نگاه این از گریز در. رساند اثبات منصه به را خود بودنفشل و ناکارآمدی هم ادامه

 به اصالحات هایدولت سیاست به خصوصی بخش به اقتصاد مختلف هایبخش واگذاری و داریبنگاه از دولت رهاشدن

 بخش به تولیدی هایبنگاه و مولد بخش واسپاری و دولتیتمام اقتصاد از گریز در آنکه انگیزغم نکته. شد تبدیل بعد

 ها،لسا این در و حاال که است شده شور قدرآن آش. ندارد ماموریتی و وظیفه هیچ دیگر دولت گویی خصوصی،

 بیرون اقتصاد از را دولت پای کمال و تمام شوند، ظاهر اقتصادی کالن گذارهایسیاست عنوانبه باید که دولتی مسووالن

 اقتصاد مدعیان که شده شور قدرآن آش. نیستند قائل حاکمیتی دستگاه برای شأنی هم، نظارت مقام اندازه به حتی و کشیده

 که است وقعیتیم چنین در. اندشده آزادتر هم آزاد بازار اقتصاد هایتئوریسین از اقتصادی لیبرالیسم و آزاد بازار

 کمال و تمام درهمصا حال در اند،کرده پر توبره هم غیرعادالنه هایواگذاری از بعضاً که ایافسارگسیخته داریسرمایه

 به دارییهسرما. بهداشتی حتی و آموزشی تا گرفته فرهنگی هاینظامخرده از هستند؛ اجتماعی مختلف هاینظامخرده

 اما میان نای در. است اجتماعی مختلف هایظرفیت بلعیدن حال در ممکن حالت ترینضابطهبی و بندوباربی و بدترین

 هم را دارهایهغیرسرما و کنندمی دارترسرمایه را دارهاسرمایه و شوندمی ترعمیق که است مختلف هایتبعیض و هاشکاف

 نقشی ضعیتی،و چنین در دولت کاش. است عدالتیبی و تبعیض شدن ترعمیق حالتی، چنین تبعی نتیجه و دارترغیرسرمایه

 .داشت تماشاگر از غیر

  


