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 (10) برگشت ورق  /سیاسی تحلیل آموزش

 پس است، یستادها آمریکا مقابل در چون اسالمی ایران که نوشتندمی

 مادی تحلیلهای. شودمی نشینیعقب به مجبور و خوردمی شکست قطعاً

 خود که ما روشنفکرنمایان از خیلی. دادمی نشان را این گفت،می را این

 حوادث از استنتاج و حوادث کردن رو و زیر و سیاسی تحلیل اهل را

 شد، پیروز ماسال شد؛ بعکس اما. کردندمی تحلیل اینجور دانستند،می

 11/8/90. شد نشینیعقب به مجبور آمریکا شد، پیروز اسالمی جمهوری

 !پاریس در کلید وجویجست آتش زیر اقتصادی رزمندگان

 دهدمی اننش اخیر تحوالت. است مانده باقی ایران برجامی تعهدات کاهش سوم گام به هفته دو از کمتر کیهان:

 وقت اتالف ستسیا و ندارند ایران قبال در خود تعهدات به عمل راستای در جدی تحرکی انجام برای قصدی هااروپایی

 گرم اروپا از بیآ است امیدوار همچنان روحانی آقای دولت است حاکی هانشانه برخی حال این با. اندگرفته پیش در را

 جمله از رانسهف در ماکرون با ظریف دیروز دیدار و خود فرانسوی همتای با جمهوررئیس طوالنی تلفنی هایتماس. شود

 ئهارا ما را یشنهادهاییپ و بود کرده ارائه را پیشنهادهایی فرانسه»: است گفته دیدار این از پس ظریف .هستند هانشانه این

 « .بردارند طرفین است نیاز که هاییگام و برجام اجرای نحوه درباره کردیم

 کشورمان خارجه امور محترم وزیر گذرد،می برجام از اروپا عملی و آمریکا رسمی خروج از ماه 15 از بیش که حالی در

 پیش رستید مسیر در برجام درباره ماکرون پیشنهادهای» است؛ معتقد و است برجام اجرای نحوه دنبال به همچنان

 و تدبیر» دولت نذه همچنان برجام، سراب به امید متأسفانه دهدمی نشان دولت ارشد مقامات مواضع و قداماتا! «رودمی

 داشته منطقی رخوردیب و داده تطبیق را خود صحنه، هایاقعیتو با اندنتوانسته هنوز آنان و دارد خود اشغال در را «امید

 برجام مریکایی،آ رسانه یک با وگوگفت در ملی امنیت عالی شورای دبیر شمخانی، علی گذشته هفته حال همین در .باشند

 و شد سانسور دولت حامی هایرسانه سوی از تأملیقابل طرزبه که موضعی. شدمی امضا نباید که دانست اشتباه توافقی را

 این تریناصلی از کیی. دارد وجود برجام امضای بودن اشتباه برای متنوعی و متعدد دالیل. گذشتند آن کنار از سروصدابی

 .کرد مشاهده «ایران علیه اقدام گروه» رئیس هوک، برایان اخیر اظهارات در توانمی را دالیل

 وکه. گرداند برخواهند همذاکر میز به را ایران «احتماالً» هاتحریم که شده مدعی ایران امور در ترامپ دولت ویژه نماینده

 ایران به فشاری کنیممی تالش ما»: گفت «ایران علیه حداکثری فشار کارزار» به موسوم سیاست درباره ای،مصاحبه در

 هم ازب احتماالً اند،فتادها کارگر گذشته در هاتحریم. گرداند برخواهد مذاکره میز پای را کشور این احتماالً که کنیم تحمیل

 «.بود خواهند کارساز

 ،«اندافتاده کارگر گذشته در هاتحریم» است؛ نهفته هوک عبارت همین در برجام، بودن اشتباه درباره اصلی و مهم علت

. انداخت طمع به را هااییآمریک که بود همین ایهسته توافق اشکال ترینبزرگ« .بود خواهند کارساز هم باز احتماالً» پس
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 توان - هاحوزه سایر در را ابزار این نباید چرا گرفت، کالن امتیازهای ایهسته حوزه در توانمی تحریم و فشار با وقتی

 ! گرفت؟ بکار  -ایران داخلی مسائل حتی و ایمنطقه نفوذ موشکی، مشخص طوربه و نظامی

 هیدد تعمیم اقتصاد حوزه به را دفاعی اقتدار

 در ماه ردادم ۳۰ چهارشنبه( روحانی آقای دولت سال هفتمین و) دولت هفته آستانه در ایخامنه امام حضرت جوان:

 در رزمندگان را تولیدکنندگان و کشور مهم مسئله دو را «فرهنگ» و «اقتصاد» دولت، هیئت اعضای و جمهور رئیس دیدار

 حل اصلی لیدک» عنوان به «داخلی تولید» به مسئوالن کامل توجه بر تأکید ضمن و نموده عنوان دشمن اقتصادی جنگ

 پیشران هایخشب به ویژه توجه - ۲ نفت درآمد به وابستگی از کشور رهایی - 1: را کشور اولویت سه «موجود مشکالت

 جنگ رزمنده عنوانبه کننده تولید به نگاه تغییر ضرورت» - ۳ بنیان دانش هایشرکت و کشاورزی مسکن، نظیر اقتصادی

 و دالتع تأمین سمت به اقتصادی پیشرفت هدفگذاری و گیری جهت لزوم» بر حال عین در و کردند مطرح «اقتصادی

 با مرتبط هایدستگاه و هاوزارتخانه مسئوالن و فرموده تأکید نیز اسالمی نظام اقتصادی هدف عنوانبه «فقر کردن کن ریشه

 و انقالبی نی،دی مبانی به دشمن جانبه همه هجوم با هوشمندانه و جدی مقابله و بیشتر حساسیت به را فرهنگ مقوله

 . فراخواندند اخالقی

 مبتنی نبردِ این در و اجراست حال در عیار تمام صورت به هااراده نبرد سلطه، نظام و ایران اسالمی جمهوری بین اینکهم

 هایملیاتع و جانبه همه هایتحریم و ماست علیه مندش اقتصادی فشار ثقل مرکز اقتصادی جنگ حداکثری، فشار بر

 نظام. است دهش سازماندهی اقتصادی جنگ اساس بر همگی... و روانی و تبلیغاتی امنیتی، اطالعاتی، فرهنگی، سیاسی،

 مرعوب رب را خود اصلی هدف و گرانیگاه بلکه نگرفته هدف را اقتصادی هاینشانگاه فقط اقتصادی جنگ در سلطه

 و فرهنگی حوزه دو در ویژهبه درشت و ریز اهداف از ایمجموعه و نموده متمرکز ایران ملت درآوردن زانو به و سازی

 به و کردن گینخشم» ،«مردم سازیمرعوب و ترساندن» ،«مردم کردن عصبانی» ،«مردم کردن ناامید»: بر مشتمل اقتصادی

 و ایجاد» ،«مدنی هاینافرمانی و اعتراضات سازماندهی و جادای» ،«نظام مسئوالن سازیمرعوب» ،«مردم کشاندن عصیان

 ،«مردم انایم و باور تخریب» ،«اعتمادیبی ترویج» ،«داخلی اشرار و امنیتی ضد تحرکات پشتیبانی و سازماندهی

 ،«ایران دممر عمومی افکار مدیریت» ،«اصلی هایمیدان سایر از غفلت هدف با خاص میدان یک در نظام درگیرکردن»

 شکوفایی و توسعه هبرنام و روند کردن کند یا و اختالل» ،«مردم زندگی هایهزینه باالبردن» ،«نظام ناکارآمدی القای»

 و جمعیتی یساز دوقطبی» ،«اقتصادی جنگ حوزه در کشور مدیریت و امکانات و بودجه کردن درگیر» ،«کشور اقتصادی

 وقطبید تشدید و ایجاد» ،«سازش و مذاکره/جنگ نظیر ساختگی هایدوگانه با ایران ملت صفوف در شکاف ایجاد

 . کندمی تعقیب را... و «ایران مردم خود دست به ملی فرهنگ تخریب» ،«نظام/مردم

 «جدید عصر» در جدید ساختاری کشف

 صرع». رسید پایان به برانگیخت که هایی واکنش و امیدها احساسات، از موجی با «جدید عصر» اول فصل خراسان:

 از سبک این و برنامه این خود اما کند عرضه جامعه به و کشف را ایران جوانان استعدادهای تا آمده خود گرچه «جدید

 را ها ارزش روی گذاشتن پا بدون انسانی، مفاهیم به توجه و محوری محتوا بودن، مردمی جذابیت، بر مبتنی سازی برنامه
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 دهد؛ می را «ملی رسانه» به مخاطبان چسبندگی نوید که ای دوره. دانست ماصداوسی سازی برنامه در جدید ایدوره باید

 .بود شده توجهی کم جنبه این به دلیل هر به که ای برهه از پس هم آن

 صرف «سازی ستاره» بر مبتنی امثالهم و «باش برنده» ،«دورهمی» ،«خندوانه» چون پرمخاطبی های برنامه که ای دوره در

 جامعه برای وهاییالگ به ناخواسته یا خواسته که هاستاره این گفتاری و رفتاری های آسیب شک بدون و بودند کرده رشد

 صِرف، «سازی ارهست» بر تکیه با نه گروهی، و تیمی کار یک در «جدید عصر» گیرد، می را جامعه دامن اند، شده تبدیل

 تواند می که اشتگذ نمایش به را جدید سبکی یرانی،ا جوانان بالقوه استعدادهای از رونمایی و کشف بر تکیه با بلکه

 . باشد جدید ای دوره در صداوسیما برای بزرگ موفقیتی

 هم ست،ا «همسر» هم که زن یک هم آن «جدید عصر» اول فصل پایان در ایرانی زن یک شدن طالیی و شدن برگزیده

 ها غربی منظر از. دارد ایرانی جامعه در زنان جایگاه درباره غربی های نمایی السحرسیاه باطل ،«هنرمند» هم و است «مادر»

 هایی ویژگی از کدام هیچ هستند، ایران بزرگ ملت به تهاجم حال در روز هر نرم جنگ قالب در که معاند های رسانه و

 یک به برسد چه ند،دارن جایگاهی ایران جامعه در زنان ها آن منظر از! شود جمع هم کنار نباید دارد، پور عبادی فاطمه که

 ایران ملت نزد اهیجایگ چه ایرانی زن که داد نشان جذاب قالبی با اما جدید عصر! باشد هم مادر و همسر که هنرمند زن

 عصر کالن، نگاه رد اما شد خواهد و شده نوشته خود درجای که نوشت نقدهایی توان می هم برنامه این برای حتما .دارد

 که ای برنامه دارند، هک استعدادی و نژاد هر با و کنند می زندگی که جایی هر در ها ایرانی همه برای بود ای برنامه جدید

 امیدوار باید و است کرده زنده متناسب سازی برنامه جذاب ساختارهای بر تسلط و رسانه حوزه در را فراوانی امیدهای

 تلویزیون دجدی عصر در محتوا ارائه و مخاطب جذب برای جذاب فرمول یک به تبدیل اشکاالت، و نقدها رفع با بود

 .شود ایران

 باشیم داشته باور

 هایرسانه از اریبسی جانب از« ۳7۳ باور» پدافندی بلند برد سامانه از رونمایی شدمی بینیپیش که طورهمان نو: صبح

 ایسامانه اگذاریو برای روسی طرف رد دست از بعد و قبل سال 11 حدوداً که پدافندی سامانه شد؛ داده پوشش دنیا مهم

 به مقابل طرف هک روزی از گذرد؛می روز آن از دههیک حدوداً حاال. گرفت قرار کار دستور در ساختش ایران، به مشابه

 پای امضایش کهدرحالی کرد، خودداری ایران به پدافندی سامانه واگذاری از ملل سازمان هایتحریم از بعضی بهانه

 دانش و توان به صرف اتکای بود؛ همیشگی راهکار همان مشکل این از رفتبرون راهکار. بود نشده خشک تعهدش

 تریبون پشت نفسبهاعتماد با ایران ملت منتخب جمهوریرییس دفاعی، صنایع ملی روز در شد باعث که اتکایی داخلی؛

 باالتر خارجی واعان از گردن و سر یک ی،ایران متخصصان تالش نتیجه که کند یادآوری افتخار، و غرور با و گیرد قرار

 از بیش فتخارا و غرور این. بخواند رجز آمریکایی طرف برای و بایستد تریبون پشت افتخار و غرور با همچنین .است

 مسیر یک اهنمایر و تابلو باشد، پیچیدگی درجه باالترین با کاال یک ساخت به افتخار در ملی و بومی احساس یک آنکه

 که تابلویی گذرد؛می کجا از اجتماعی و اقتصادی سیاسی، مختلف هایگره بازشدن راه دهدمی نشان که لوییتاب است؛

 دهدمی نشان که بلوییتا بست؛ امید کجا به باید شوند، برداشته میان از پیشرفت و رشد موانع باشد قرار اگر دهدمی نشان

 و ستیه قدرت تنها به زنانش و مردان توکل و خاک همین وندر جاست؛همین داخلی، درشت و ریز مشکالت حلراه

 .است بیگانه ید قطع اصلی راهکار مسیر، این به داشتن باور! گفتن یاعلی و زدن زانو بر دست
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 نسبی هایقیمت اصالح ضرورت

 گاههیچ را انهشپزخآ گاز شعله خانه در که بوده شاهد باکو شهر به سفری در سابق شوروی دوران اواخر دنیای اقتصاد:

 این .گرفتمی قرار اخانواره اختیار در مجانی تقریبا که بود گازی از بیشتر کبریت خرید هزینه چراکه کردند؛نمی خاموش

 که است شده دستکاری و مخدوش هایقیمت حقیقت از دور اطالعات انعکاس نتیجه خطرناک حتی و منطقی غیر رفتار

 کاالهای سایر و انرژی هایحامل درخصوص منابع گسترده اتالف. هستیم آن هدشا نوعی به هم خودمان کشور در ما

 آن از بخشی و شودمی نان به تبدیل پرهزینه فرآیندی طی که گندمی. است مدعا این بر شاهدی اییارانه قیمت مشمول

 است این لهمسا دارد؟ نعمت کفران و منابع اتالف از غیر منطقی چه از حکایت رسدمی مصرف به دام خوراک صورتبه

 در یشتریب مداخالت نفتی یاب آسان مالی منابع از بودن برخوردار علت به دولت دور هایسال از ما کشور در که

 و بارتاسف انگیز،تحیر نکته. است رسانده اعال حد به را طریق این از منابع اتالف میزان و کرده بازار نسبی هایقیمت

 و است کرده غلبه اقتصادی منطق بر غلط سیاست این توجیه سیاسیِ منطق همواره نکهای آموزعبرت حال عین در

 است نقر نیم به نزدیک. کنند قانع بارضایعه مسیر این اصالح به را حاکم سیاستمداران اندنتوانسته دالیلی به اقتصاددانان

 و ملی منابع از درست استفاده از ناتوانی آن جهنتی که کرده هنگفتی خسران دچار را ما کشور و دارد ادامه وضعیت این که

 واقعا وئیلگاز و بنزین ویژه به انرژی هایحامل قیمت اصالح در تعلل و تاخیر. است توسعه مسیر از افتادن دور

 بودجه کسری با دولت نفت، صادرات درآمدهای کاهش و هاتحریم تشدید دلیل به که شرایطی در. است انگیزحیرت

 جیب و شودمی قاچاق خارج به کشور مختلف مرزهای از گازوئیل و بنزین لیتر هامیلیون روزانه است، مواجه جدی

 ما دولتمردان یافته، کاهش شدت به دولت ارزی درآمدهای که شرایطی در .کندمی پر را اقتصادی مفسدان و قاچاقچیان

 چیزی و اندایفهحر رانتخواران عمدتا آن منتفعان که کنندمی حراج بخس ثمن به را کشور ارزی منابع دالر میلیاردها

 هاسیاست این اصلی اشتباه. شودنمی کندمی دنبال را سیاستی چنین آنها از حمایت بهانه به دولت که عادی مردمان نصیب

 بازار قتصادیا منطق به توجه بدون دولت وقتی. است بازار در قیمت رسانیاطالع کارکرد به بار ضایعه توجهیبی در

 ارزشمند منابع یابیکم درباره نادرستی رسانیاطالع واقع در کندمی تعیین خود دلخواه به را کاالیی قیمت( فرصت هزینه)

 . است عمومی منافع جهت از نادرست گیریتصمیم مسیر به آنها هدایت آن نتیجه که دهدمی انجام اقتصادی فعاالن به

  


