
 

 9316ماه  ذرآ  72 چهار شنبه /658/ شماره ششمسال / در سپاه  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه

 افول آمریکا / سیاسی تحلیل آموزش
 میکنند اعتراف هم خودشان هستند، ما مقابل و هستند ما دشمنان که اینهایی

 نمیکنند؛ فراموش هم را استکباری خوی این، وجود با و ضعفند به رو که

 چهار سه اخیر، قرن سه دو این طول در که استکباری یروحیه همان یعنی

 بزنند، حرف همیشه باال موضع از همه با و دنیا با که اندگرفته یاد اخیر قرن

 یروحیه این ها،ماندگیعقب و فضاحتها این یهمه با و دارند هم باز ار این

 مختلفی جهات از که است این واقعش لکن اند؛نداده دست از را استکباری

 .میگویند خودشان که افولند دچار

 !ماکرون؟ گریواسطه جای به ژاپن نفتی دریچه

 دیگر بار یک که شده مایل برجام، اروپایی عضو فرانسه گریواسطه طرح از شدن ناامید از بعد دوازدهم دولت جوان:

 یک اتخاذ یا هاتحریم برخی کاهش درباره ایران به فرانسه جمهوررئیس ماکرون، امانوئل. کند فعال را ژاپن دریچه

 قبول را«برجام در جزئی تغییرات» است حاضر بود گفته هم روحانی حسن و بود کرده پیشنهاد خسارت جبران ارسازوک

 مقصد به را تهران دیروز صبح روحانی حسن نرسیده، نتیجه به ماکرون طرح که حالی در بعد، ماه چند فاصله به حاال. کند

 داشت، خواهد ژاپن به ساعته ۴۲ از کمتر سفر یک مالزی، هایمقام اب دیدار از بعد و کرد ترک مالزی پایتخت کواالالمپور

 ژاپن وزیرنخست البته که سفری شود،می انجام تهران به ژاپن وزیرنخست شینزو، آبه سفر از بعد ماه شش حدود سفر این

 ژاپن، به روحانی سفر که اندگفته دولت هایمقام. نشنید امریکا و ایران میان میانجیگری درباره مثبتی پاسخ تهران از آن، در

 با شد، مطرح نیز تهران به شینزو آبه سفر جریان در که موضوعی بود، خواهد متمرکز دوجانبه مناسبات توسعه بر بیشتر

 را هاآن اسالمی جمهوری که «دارند هاییعمل ابتکار» ژاپنی مقامات که گفته دولت سخنگوی ربیعی، علی حال این

 به اشاره با توکیو در خبرنگاران جمع در شنبه سه روز نیز ژاپن دولت کابینه دبیر سوگا، یوشیهیده. کرد خواهد بررسی

 ژاپن به روحانی سفر وی. شود خاورمیانه در هاتنش کاهش باعث سفر این کرد امیدواری اظهار ژاپن و ایران دیرینه روابط

 در تنش کاهش به کمک برای ژاپن دیپلماتیک هایتالش زا بخشی آبه و روحانی دیدار: گفت و کرد عنوان روزه دو را

 ژاپن امیدواریم» گفته که خارجه وزیر معاون عراقچی، عباس دیروز سخنان .است آنجا در اوضاع تثبیت و خاورمیانه

 و ایران بین نفتی هایبحث دوازدهم دولت رئیس سفر جریان در که دهدمی نشان ،«بگیرد سر از را ایران از نفت خرید

 امیدواری ابراز اما داد، خواهد ادامه امریکا هایتحریم با مقابله به ایران که کرده تأکید عراقچی. بود خواهد مطرح ژاپن

: است گفته کیاچان شبکه با مصاحبه در عراقچی. کنند غلبه فشار این بر بتوانند ژاپن با قوی روابط طریق از که کرده

 او.« است کرده متوقف امریکا هایتحریم با همراهی دلیل به را نفت خرید اما است، انایر خام نفت قدیمی خریدار ژاپن»

 سر از را ایران از نفت دوباره خرید کشور این هایسازمان و توکیو دولت است امیدوار که گفت ژاپنی شبکه این به

 مالی هایتراکنش و تجاری مراودات ستا خواسته هاکشور دیگر و ژاپن از ایران که گفته ژاپن، کیاچ ان شبکه. بگیرند

 .است نداده پاسخ هادرخواست این به هنوز کشور این اما کنند، شروع دوباره را است شده متوقف که
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 رهبری حمایت و مردم امنیت

 افزایش اجرای در دولت نادرست تصمیم بعداز بویژه اقتصادی مشکالت حل در دولت ناکارامدی وجود با -1 کیهان:

 طبق -1. کردند حمایت قوه سه سران تصمیم و دولت از رهبری چرا که آمد پیش شبهه این برخی برای بنزین قیمت

 ایدوره هر در اساسی قانون براساس مردم رای از برآمده هایدولت از که نیز انقالب رهبرمعظم ،(ره)امام حضرت سنت

 .کنندمی حمایت علیف دولت از مردم رای احترام به نیز دوره این کردند،در حمایت

 پیدا ادامه عراق در عبدالمهدی عادل استعفای با و شد آغاز لبنان در سعدحریری استعفای با مقاومت منطقه در فتنه -۴

 به نیز را جمهوررئیس جمله از کشور مسئوالن محاسباتی، تغییر و احساسی فضای و تنش و ناامنی ایجاد با بود قرار و کرد

 و ملت بعد و شود ساقط اشحامی مدعی هایجریان و هاشخصیت دست به دولت نهایتا و ددهن سوق استعفا سوی

 راستای در! بکشد زبانه کشور در ایگسترده فتنه هایشعله و کنند دولت کردن ساقط به متهم را کشور دلسوز نیروهای

 در جاسوسی النه فتح نظرطلبان تجدید از یکی جمله از آنها هایروزنامه و طلباناصالح خطرناک، سناریوی این اجرای

 جاللی کاظم و الریجانی و حضرتی الیاس و تاجگردون نظیر معروفی هایچهره که حالی در فریبکارانه و آشکار تناقضی

 این در جمهوررئیس تصمیم از و داشتند حضور اقتصادی هماهنگی عالی شورای ترکیب در مجلس، در امید لیست از

 و خواهدنمی یا و تواندنمی اگر روحانی» کردندمی القا و استعفا به توصیه را روحانی آقای دند،بو کرده حمایت شورا

 آتش دولت، از رهبری کمال و تمام هایحمایت رغمعلی !«کند کنارگیری دهند،نمی اجازه او به حاکمیت در کندمی گمان

 کند،نمی حمایت بنزین مثل بزرگی تصمیمات از حاکمیت چون روحانی دولت در» کردندمی القا طلبکارانه معرکه بیارهای

 ایجاد با شده هماهنگ اغتشاشگران شده، هماهنگ متاسفانه هایتدبیریبی و هافضاسازی این با! «دهدمی رخ شورش

 ثیخن یا فتنه به زدن دامن و سکوت چیست؟ رهبری وظیفه حال... !بسازند پشته ها،کشته از داشتند تالش ناامنی فضای

  !مردم؟ شدن کشته از جلوگیری و آمریکا نقشه کردن

 تصمیمات که بود قانونی نهاد یک از حمایت اوال بلکه نبود جمهوررئیس شخص و قوا سران از دفاع رهبری حمایت -3

 شورک قانونی ارکان و نظمیات فروپاشی از جلوگیری برای اصل در و باشد نادرست یا و درست تواندمی قانونی نهاد این

 بخصوص است رهبری اصلی وظیفه مردم رای از دفاع مثل مردم امنیت از دفاع ثانیا. بود هستند، آن دنبال به دشمنان که

 و جان به تعرض و ناامنی تصمیمات آن نتیجه که رودمی آن بیم و باشد نادرست قانونی نهاد یک تصمیمات، که زمانی

 این اجرای جلوی و کردندنمی حمایت رهبری اگر شود تلقی است نممک سطحی و ساده نگاه یک در. باشد مردم مال

 عمیق و دقیق نگاه یک در اما شدنمی وارد مردم به تورم و گرانی از ناشی هایهزینه و مشکالت شاید گرفتندمی را طرح

 در است قرار ها،نههزی این برعالوه که بود روشن و واضح خبره اهل و رهبری برای امنیتی جمله از الیه چند مدیریتی

 نیز کشور اوضاع ریختن هم به و مردم از نفر هزاران شدن کشته و عمومی اموال تخریب هایهزینه خطرناک توطئه یک

 .شود اضافه

 گسترده و بیشتر هایآسیب تا کردند ملت فدای را خود و گذاشتند مایه خود آبروی از حکیمانه مواضع این با رهبری -۲

 که است ۸۸فتنه و انتخابات از بعد هایخطبه در رهبری سخن همان ترجمان حقیقت در مواضع این .دنشو وارد مردم به

 دادید، ما به شما که آبرویی اندک و دارم ناقابلی جان یک من موالی ای» فرمودند( عج)االعظم بقیه حضرت به خطاب

 .کنممی فدا اسالم و انقالب راه در گرفتم دست کف
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 است عربستان و آمریکا افول و ایران ودصع شاهد خاورمیانه

 نقش شدن رنگکم و ایران انزوای کاهش یمن، جنگ پایان توانمی سعودی، عربستان آرام کشیدن پس با: پالیسیفارین

 معرکه از با و است اندازطنین خاورمیانه گستره در همچنان عربستان نفتی تاسیسات به حمله پیامدهای .دید را آمریکا

 اما. شودمی سنتی هایائتالف دوباره تشکیل باعث -تازه دشمنان کردن جایگزین گاهی و - قدیمی دشمنان دنکر خارج

 همکاری شورای. اندیشندمی تاریخی هایهمبستگی احیای به منطقه اصلی بازیگران که باشد این رویداد ترینمهم بسا چه

 .دهدمی دست از را خود جایگاه سعودی عربستان که چرا است، فروپاشی حال در بود قدرتمند ترپیش که فارس خلیج

 از پیش به و دارد دیرینه سابقه تحوالت این از برخی. است افول حال در منطقه، در واشنگتن پیشین برتری همچنین

 یمن گجن .است کرده تسریع را هادگرش این سوریه به ترکیه تهاجم و آرامکو رویداد اما گردد،بازمی آرامکو به حمالت

 رهایی دنبالبه کشور این ولیعهد سلمان،بن محمد آمدن کار روی از پس که عربستان برای جنگ این که چرا یابدمی پایان

 جمال قتل در سلمانبن مشارکت و یمن جنگ انسانی فجایع. است پرهزینه بسیار است، نفت از اقتصادی وابستگی

 .است ترسانده را خارجی گذارانسرمایه از بسیاری حاکم، حکومت الفمخ آمریکایی -عربستانی نگارروزنامه خاشقجی،

  از مجبورند شرایط این در آنها. یابند دست خود اقتصادی اهداف به توانندنمی هاسعودی خارجی، گذاریسرمایه بدون

 کند تامین را سعودی ایبودجه اهداف بتواند که است حدی از ترپایین نفت قیمت اما کنند، استفاده خود نفتی درآمدهای

 برای که دارد نشان رکودی وقوع از اروپا و چین اقتصادی رشد کاهش. است کاهش به رو نیز جهانی تقاضای و

 با عربی متحده امارات. است همپیمانانش دادن دست از حال در همچنین ریاض .نیست خوبی خبر نفت تولیدکنندگان

 در همچنین .است متفاوت عربستان با یمن در اهدافش که چرا کند،می ارجخ یمن از را نیروهایش و وگوگفت هاحوثی

 کند احضار را نیرو هزار ۴2 فقط است قادر امارات ارتش. بود خواهد صفر نقطه امارات ایران، با درگیری هرگونه صورت

 فارس خلیج همکاری شورای در خود جایگاه ریاض .بدهد فراخوان نیرو هزار ۸22 از بیش به تواندمی ایران که حالی در

 کویت عمان، جمله از شورا این اعضای تهران، کشاندن انزوا به برای سعودی هایتالش رغمبه. است داده دست از نیز را

 کنونی بحران از که نوینی خاورمیانه .دارند نزدیکی روابط آن با و دهندمی ادامه ایران با تجارت به همچنان قطر و

 پایان به سرانجام یمن جنگ. بود خواهد متفاوت کامال پهپادی و موشکی حمالت از پیش ورمیانهخا با خاست برخواهد

 رهایی اسرائیل و آمریکا عربستان، سوی از شده تحمیل اقتصادی و سیاسی بستبن از حدی، تا کمدست ایران،. رسدمی

 با همراه داشت، سلطه خاورمیانه در 5۲91 از که آمریکایی همچنین. رسید خواهد پایان به سوریه جنگ. یافت خواهد

 .شد خواهد تبدیل منطقه در المللیبین بازیگر چندین از یکی به سادگیبه اروپا، اتحادیه و روسیه چین،

 

 بچسبید را  ها ل کنتر  تحریم را ول کنید،

 در دهد می نشان تصادرا حوزه در فعال خصوصی و دولتی نهادهای از تعدادی به مسئول مقام یک گزارش خراسان: 

 نکردن دقت اما هستند ایرانی محصوالت مصرف و خرید به مندعالقه منطقه، و همسایه کشورهای از بسیاری که حالی

 کاالهای باره چندین برگشت باعث صادراتی، محصول های ویژگی و کیفیت کنترل در اجرایی و کنترلی نهادهای برخی

 .شود می شامل را سیمان تا هندوانه از محصوالت؛ از متنوعی طیف که شده هاآن به ارسالی
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 آمار روایت به FATF کاغذی ببر

 به راهی ،FATF سیاه لیست در گرفتن قرار دادن جلوه هولناک برای هالیبرال تبلیغاتی سنگین بمباران میانه در جهان نیوز:

 به پیوستن ضرورت برای ایرانی هایراللیب ادعای ترینمهم گفت بتوان شاید.بگشاید حقایق درک و واقعیات لمس

 رعایت عدم درصورت گویندمی که است این ،FATFاقدام برنامه راستای در( پالرمو و CFT یعنی) دوقلو هایکنوانسیون

 پذیرش جز ایچاره جهان، با عادی تجارت انجام برای و بود نخواهد ممکن دیگر خارج با ایران تجارت ،FATF الزامات

دهند طی دوره آمارهای رسمی بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسالمی ایران نشان می .نیست FATF ایاستاندارده

و چه در حالت تعلیق   FATF، حجم تجارت خارجی غیرنفتی ایران، چه در حالت حضور در لیست سیاه135۸تا  13۸1

ز اجرای برجام و چه پس از خروج ، چه پس ا1352های سال از لیست سیاه و فراتر از آن، چه در زمان اعمال تحریم

میلیارد دالر در نوسان بوده است و از هیچ یک از این رویدادها متاثر نشده است.  122تا  ۸2آمریکا از برجام، تقریبا بین 

در   (FATF)اند.گروه اقدام مالیو نه برجام، متغیر موثری بر تجارت خارجی غیرنفتی ایران نبوده  FATFعبارت دیگر، نهبه

، ایران در لیست سیاه این نهاد قرار داشت. براساس 1359، ایران را در لیست سیاه خود قرار داد و تا تیرماه 13۸1سفندماه ا

شدت کاهش ، در این بازه زمانی باید حجم مراودات خارجی ایران نسبت به دوره پیش از آن، به FATFادعای حامیان

گویند شد. اما آمارها میگویند، باید فاتحه تجارت خارجی ایران خوانده میال میگونه که افراطیون لیبریافته یا اساسا آن

تنها حجم تجارت خارجی غیرنفتی کشور نسبت به دوره پیش از آن کاهش نهطی این هفت سال حضور در لیست سیاه، 

)روی تجارت غیرنفتی تمرکز تاثیر متغیرهای واقعی، روند صعودی نیز به خود گرفته است نیافته، بلکه در مقاطعی تحت

 کنیم دقت .های خارجی دچار نوسان شده استنداشته و با تحریم  FATFگونه ارتباطی بهداریم چراکه فروش نفت هیچ

 سیاه لیست در ایران که 53 تا ۸۸ زمانی بازه طی یعنی. دارد قرار FATF سیاه لیست در همچنان ایران هاسال همه در که

 متغیرهای تاثیرتحت نوبت دو در خارجی تجارت حجم بلکه نشده، خوانده خارجی تجارت فاتحه تنهانه داشته، قرار

 هم و دارد قرار سیاه لیست در هم ایران که است زمانی نوبت، دو این از یکی اینکه جالب. است شده صعودی واقعی،

 این.است شده خارجی تتجار حجم شدن صعودی باعث داخلی متغیرهای یعنی است؛ شده تحریم نفتش صادرات

 بلکه ،FATF سیاه لیست از نه و پذیرفته تاثیر هاتحریم از نه ایران غیرنفتی خارجی تجارت دهدمی نشان خوبیبه آمارها

 تجارت حجم سیاه، لیست در حضور با توام تحریم زمان در دیگر نوبت یک و سیاه لیست در حضور زمان در نوبت یک

 .است هیافت افزایش غیرنفتی خارجی

  


