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 (12) برگشت ورق  /سیاسی لتحلی آموزش

 پهباد تعرض به ایران واکنش در توانمی را موضوع این اخیر هاینمونه

 انگلیسی نفتکش ماجرای همینطور و ایران، سرزمین هایخاک به آمریکایی

 یگذشته یهفته دیدار در انقالب رهبر که موضوعی همان. کرد مالحظه

- خبیث انگلیس حاال»: بودند فرموده و کرده اشاره موضوع این به نیز خود

 واقع در را ما کشتی کند،می دریایی دزدی -است واضح او خُبث واقعاً که

 را، کارها این آن، مؤمن عناصر و اسالمی جمهوری شاءاهللان البتّه... دزدندمی

 پاسخ خود جای و خود فرصت در گذارند،نمی جواببی را هاخباثت این

 2۵/۴/98« .داد خواهند

 نصراهلل سیدحسن تهدید بودنحتمی

 قراردادن هدف زا اسرائیل وزیرنخست. کند ورشعله را منطقه در جنگ آتش کندمی تالش لبنان و سوریه در اسرائیل فارس:

 گیریانتقام و پاسخ با است ممکن که اتفاقی داد؛ خبر نفر سه حداقل شهادت و سوریه پایتخت جنوب در نظامی هایپایگاه

 مسیر در هواپیما دو بینیممی که است 2006 جنگ پیروزی از پس باراولین این. دهدمی انجام را اقدام این اهللحزب. شود منجر

 .لبنان هایزیرساخت نزدیکی در دیگری و اهللحزب ایرسانه دفتر در هاآن از یکی شوند؛می ساقط لبنان در خود

 کسی بر.. .و سوریه در نظامی هایپایگاه از اهدافی زدن و موشک شلیک بر صریحش اعتراف و نتانیاهو هایدشمنی این

 و مسوولیتش در یکوتاه از خواهدمی که است دلیل این به نتانیاهو نظامی و آمیزخشونت رفتارهای گونه این. نیست پوشیده

 است اعترافی هستند، یاشغال اراضی عمق در ایرانی نیروهای گویدمی اینکه. کند فرار اسرائیل داخل در خود از انتقادات هجمه

 متوجه است، شدوش بر که مسوولیتی بار از را توجهات خواهدمی که کندمی عنوان حالی در را جمالت گونه این. سابقهبی

 .شود مواجه لاسرائی داخل از انتقادها با کمتر تا است گرفته پیش در را مسوولیت از فرار نوعیبه و کند دیگر امور

 دلیل این به است؛ ناراحت کردند، پیدا دست چشمگیری هایپیروزی به ادلب یا یمن غزه، در مقاومت محور اینکه از نتانیاهو

 او. دهدمی رقرا هدف را ایرانی نیروهای گویدمی و فرستدمی عراق در الشعبیحشد مقرهای بمباران برای پهپادهایی که

 را این اسرائیل باوجوداین،. شودمی حمله هاآن به باشند، که منطقه جای هر در ایرانی نیروهای بگوید کارش این با خواهدمی

 نادیده را او هایتوانایی یا کرد شوخی سلیمانی قاسم ژنرال جدیت و قاطعیت با راحتیبه تواننمی که است کرده فراموش

 تهدیدی راگ مقاومت محور مرد. زندمی مقابل طرف به زیادی هایخسارت و نیست آسان مردی چنین با کردنبازی. گرفت

 .است اجراشدنی بکند،

 انفعال دیپلماسی نتیجه ماکرون و ترامپ توهین

 و فرانسه جمهور یروسا آمریکا، با مذاکره بر مبنی روحانی برانگیزتأمل اظهارات از پس کوتاهی بسیار فاصله به کیهان: 

 امانوئل» با مشترک ریخب نشست در آمریکا جمهوررئیس «ترامپ دونالد» رابطه همین در .رفتند آن استقبال به توهین با آمریکا

 گذاشته هاامگ همه جزئیات جریان در را من فرانسه جمهوررئیس: گفت گستاخانه اظهارنظری در فرانسوی همتای «ماکرون

 از دست باید ایران متحکو ولی شود؛ تبدیل قدرتمند کشوری به و کند بازسازی را خود که دارد را بخت این واقعاً ایران. بود

 !بردارد تروریسم 
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 با «چیست؟ آتی هایهفته در ایران جمهوررئیس با مالقات از منظور» اینکه بر مبنی خبرنگاران از یکی سؤال به پاسخ در وی

 نخواهم پرداخت آنها به چیزی من باشد یادتان و است شده خود مالی منابع در محدودیت دچار ایران: گفت گستاخانه لحنی

 شود، تایید نفت محدود فروش برای کانال یک ایجاد قرار اگر و ما، نه دارند نیاز ما به آنها: افزود آمریکا جمهوررئیس .کرد

 به برجام بود، مسخره واقعاً قبلی توافق .شد خواهد منقضی زود خیلی و شد خواهد تعریف محدود زمان مدت در کانال این

 قراردادی باید ام. نبودند نظر تحت برجام در که داشت ایهسته هاییسایت ایران. دادمی بالستیک موشک ساختن اجازه ایران

 .باشد نداشته را هامشکل این که باشیم داشته

 !خواهیممی جدید برجام

 برجام در خود تعهدات به باید ایران که موافقم ترامپ با: گفت ترامپ با مشترک خبری نشست در نیز فرانسه جمهوررئیس

 در هاتنش که اریمنگذ و کند پیدا دست ایهسته سالح به ایران ندهیم اجازه که است این ما اصلی هدف اکنون .باشد پایبند

 بر دهد اجازه ما به که داریم نیاز ترطوالنی توافقی به ما که است کرده اعالم صراحتاً ترامپ جمهوررئیس .گیرد شدت منطقه

 .کنیم نظارت ایران در بیشتری ایهسته هایسایت

 دولت تمقاما موضع تغییر موجب که بود آمیزتوهین حدیبه ماکرون و ترامپ اظهارات :ظریف و روحانی موضع تغییر

 .شد آمریکا با مذاکره درباره روحانی

 مگر نیست، پذیرامکان این باشد، روحانی حسن با گرفتن عکس دنبال به تنها کسی اگر: کرد تصریح روحانی رابطه همین در

 خواهد عوض رایطش صورت این در که بگذارند احترام ایران ملت حقوق به و بردارند دست ظالمانه هایتحریم تمام از آنکه

 .شد

 ملی منافع کنم، مالقات کسی با ایجلسه در بدانم من اگر» بود گفته برانگیزتأمل اظهارنظری در گذشته روزهای در که روحانی

 تأکید آشکار ضعیمو تغییر در فرانسوی و آمریکایی مقامات توهین از پس «کرد نخواهم دریغ شود،می آبادتر کشور و تأمین

 .بردارد را هاتحریم تمام و کند توبه باید آمریکا چیزی هر از بیش و خوردنمی را «فتودیپلماسی» فریب که کرد

 ایمهمانی به شما اگر. کندنمی حل را ما مشکالت سفید کاخ به رفتن ساعت نیم کاری؟چه انجام برای: گفت نیز سفید کاخ

 مهمانی آن به شما آیا «شودمی ممانعت شهر آن به شما ورود از آینده در نیایید اگر» شود گفته شما به که شوید دعوت

 .است ارعاب بلکه نیست دعوت یک این روید؟می

 و برسیم تفاهم به اروپا با ما اگر. شد خواهد آغاز سوم مرحله( شهریور 15) سپتامبر 6 در: داشت اظهار خارجه امور وزیر

 ادبیات تغییر یلدال از یکی که معتقدند کارشناسان .داریمبرنمی را سوم گام این ما کند آغاز را آن اجرای اروپایی طرف

 محدود صادرات برای نشده ترامپ،حاضر اینکه آن و اندکرده دریافت پاریس از که است خبرهایی احتماال ظریف، و روحانی

 .دهد معافیت مشتریان برخی به( بشکه هزار ۷00 روزانه) ایران نفت

 خبر؟ چه متن از

 نه. اند تمام ستادا هم انصافا و سازندمی حاشیه اند؛فهمیده خوب برخی را این دهیم؛می ترجیح متن به را هاحاشیه :رسالت

 سر و نبینی را متن فاحش هایغلط تا نشود؛ دوخته متن به چشمت تا کنندمی طراحی جذاب را حاشیه بپوشانند، را متن اینکه

 هایانوادهخ. شوی غافل برانداز خانمان هایغلط از و بپردازی حاشیه اینمره نیم هایغلط به است حاضر. نکنی صدا و

 کوچک که آن بر عالوه که ایجامعه. گذرانندمی روزگار و کنندمی نرم پنجه و دست آن مصائب و معلولیت موضوع با بسیاری

 . کندمی معلولیت مسائل درگیر هم را بزرگتری جامعه و است پذیر آسیب بسیار نیست، هم
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 توجهی قابل بخش ه،گذشت روال طبق احتماال که است شده گرفته نظر در معلوالن برای تومان میلیارد هزار دو ،۹۸ بودجه در

 تأمین با برسد هچ نیست گشا گره هم رقم این کل حتی آنها باالی هایهزینه با معلوالن جامعه برای و شودنمی محقق آن از

 .است تومان میلیارد رهزا 2 از بیشتر بسیار معلوالن، موضوع برای الزم بودجه که کنندمی ارزیابی کارشناسان. رقم این ناقص

 و دارد قیمت مانتو میلیون 15 امروز ویلچر! است موجود آن هزارم یک درحالیکه داریم نیاز معلوالن ویژه تخت هزار 200

 .نکرده تغییری بود تومان میلیون ۳ حدود قیمتش که زمانی با آن خرید وام

 واقعا معلوالن یمبگوی که باشد حق شاید اند؟کرده شرکت آن در نفر چند دارند؟ خبر معلوالن اعتراضی تجمعات از نفر چند

 سازیمناسب برایشان نقلیه وسایل و معابر از بسیاری مانده، زمین روی بر شانمسائل از بسیاری که حالی در اند،شده فراموش

 تجمع مسائل ینا به اعتراض در و نیست نیازشان پاسخگوی وجه هیچ به نیازشان، مورد تجهیزات و ویلچر خرید وام نشده،

 اهمیت، کم و ایحاشیه موضوعات برای که حالی در است، نرسیده مسئولین و مردم گوش به اعتراضشان صدای اند، کرده

. شودمی مگ متن شود، پررنگ حاشیه وقتی که است آن دهنده نشان ها،این همه. شودمی بلند زیادی صدای و سر و تجمع

 فراموش کرده، طاق را هاخانواده از بسیاری طاقت که معلوالن مسائل هم باید شود، جاجابه اولویتش که ایرسانه و جامعه

 و واشیح از پرهیز ضرورت از دولت، هیئت با دیدار در انقالب معظم رهبر که بود پیش روز چند همین درست .کند

 از کیی معلوالن زندگی مصائب حتما شوند، فهرست اگر که مسائلی گفتند، سخن اصلی مسائل حل برای بندیاولویت

 فراموش نیز صولا به توجه ضرورت بلکه متن، تنها نه که اندکرده سازیحاشیه چنان برخی روز، چند همین در اما هاست،آن

 .شد

 روحانی جدید دوران

 بر خارجی سیاست تأثیر واسطهبه سیاسی نیروهای آرایش از دوره سه تاکنون روحانی حسن آمدن کار روی زمان از :نو صبح 

 .  است شمارش قابل داخلی سیاست

 هشدار بد فقتوا به نسبت شدتبه دلواپس طیف و گرفت شکل نابرجامیان /برجامیان شکاف دوره این در :پیشابرجام دوره

 .  داشت ادامه امنیت شورای و مجلس در برجام تأیید پایان تا دوره این. داد

 به سیاست در را البا دست برجامیان طیف داشت، ادامه برجام در آمریکا حضور زمان تا که دوره این در :برجام اجرای دوره

 .شد پیروز ۹6 و ۹۴ هایانتخابات در و آورد دست

 عبور. داد قرار انمنتقد فشار تحت شدتبه را دولت شد، آغاز برجام از ترامپ آمدنبیرون از بعد که دوره این :خروج دوره 

 . بود دوره این نشانه ترینبزرگ روحانی، از اصالحات بدنه

 راقتدا از استفاده دولت، هدف تریناصلی شد، آغاز ترامپ با مذاکره برای روحانی تمایل با عمالً که دوره این در :چهارم دوره

 داخلی سیاست تمعادال در ورود برای را ترامپ توانسته مکرون که رسدمی نظر به .است آچمز از فرار برای ایران نظامی

 سیاست افاهد از نهایت در برجام احیای برای جدید مذاکره زیرساخت گرفتنشکل شرایطی چنین در. کند ترغیب ایران

 واردکردن و بدنه سطح در خود بازیابی دنبالبه جدید دوران در روحانی. کنندمی دنبال را آن که است گرایاناعتدال داخلی

 همچنان و باشد هوشیار سازیدوقطبی هرگونه دربرابر باید انقالبی جریان میان این در. است مذاکراتی جدید بازی یک به نظام

 برای منافع بدون برجام احیای که دهد توسعه را ادبیات این و ورزد اصرار تعهدات انجام در آمریکا و غرب تباریاعبی به

 ایتازه مختصات جدید دوران. حداقلی امتیاز نه است، بزرگ امتیازهای گرفتن وقت اکنون. آمریکاست زمین در بازی ایران

 .خواهدمی جدید نظریه و ادبیات دوران، این به واردشدن. دارد
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 مدتکوتاه هایفوریت به توجه لزوم

 هایتعادلعدم باشتان و اقتصادی رشد هایظرفیت تدریجی استهالک اثر در اخیر هایسال در که ایران اقتصاد اقتصاد:دنیای 

 خارجی هایتحریم تشدید با ناگهان گذشته سال از بود، شده مواجه تورم نرخ افزایش و اقتصادی رشد کاهش عارضه با مالی،

 .شد مواجه گسترده زایبرون شوک یک و

 موجب دی،ج اثرگذار عامل یک عنوانبه ولی دانست اقتصاد ثباتیبی و رکود اصلی ریشه تواننمی را خارجی هایتحریم

 و ینااطمینان افزایش ارزی، درآمدهای کاهش واسطهبه خارجی هایتحریم شوک .است شده اقتصادی مشکالت تشدید

 کرده مواجه تریعمیق رکود و مضاعف تنگنای با را کشور اقتصاد خارجی، تجارت کاهش و بانکی موانع افزایش ثباتی،بی

 .است شده منجر رکود بیشتر تعمیق به نیز دولت هایواکنش و هاسیاست برخی بین، این در. است

 تداوم حتی. دش نخواهد ثبات بازگشت و رکود از خروج و شرایط بهبود به منجر طبیعی سیر خط یک در موجود، روند ادامه

 هایسیاست از یبرخ. شود منجر اقتصاد بیشتر ثباتیبی و رکود شدن ترطوالنی و ترعمیق به تواندمی جاری هایسیاست برخی

 هابانک الزام صادراتی، هایممنوعیت مقررات، درپیپی تغییرات قیمتی، سقف تعیین ترجیحی، ارز توزیع قبیل از دولت فعلی

 از ریالی اشتبرد مرکزی، بانک از هابانک برداشتاضافه به نسبت اغماض مطالبات، امهال یا تکلیفی تسهیالت اعطای به

 برخی است زمال بنابراین .شد خواهد هاقیمت ثباتیبی افزایش و رکود شدن ترعمیق موجب آن، نظایر و ملی توسعه صندوق

 .دهد رخ جاری هایسیاست در فوری تغییرات و اصالحات

 روند به بازگشت رانتظا حتی و پایدار و باال اقتصادی رشد گذاریهدف آینده، سال دو یا یک زمانی افق در و مدتکوتاه در

 معطوف گذار،استسی تمرکز است الزم مدتکوتاه در بنابراین. بود نخواهد ایبینانهواقع گذاریهدف اقتصادی، رشد بلندمدت

 .باشد «هابنگاه از حمایت و تولید سطح حفظ» و «ثبات بازگشت و نقدینگی مدیریت» فوری امر دو بر

 انتقال از دولت هک است آن گرو در امر این و شود اقتصاد بیشتر ثباتیبی از مانع باید جدی طوربه دولت فعلی، شرایط در

 از باید دولت ،رکود شرایط در دیگر، طرف از. کند ممانعت مرکزی بانک منابع به بانکی شبکه مشکالت و ایبودجه مشکالت

 .  کند اجتناب جدی طوربه هابنگاه بیشتر تضعیف و تولید مشکالت تشدید

 ساختاری اصالحات و بلندمدت هایاولویت به نسبت گذارسیاست غفلت موجب نباید مدت،کوتاه هایفوریت به توجه لزوم

 ازیبازس نیازمند پایدار، اقتصادی رشد به دستیابی و بلندمدت روند به بازگشت مدت،بلند افق در طبیعتا. شود اقتصاد در

 .است اقتصادی رشد کنندهتضعیف و کنندهتخریب عوامل رفع و اقتصادی رشد هایظرفیت

 

  


