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 (3)نکنید دشمن معطل را کشور  /سیاسی تحلیل آموزش

 به آنکه دلیل به نفت، چون طبیعی منابع به وابسته اقتصادهای معموال

 به کمتر کنند،می پیدا دسترسی آن فروش از ناشی ارزی هنگفت درآمدهای

 دیگر منابع از ارزی درآمدهای جایگزینی یا معیوب ساختارهای اصالح  فکر

 محصوالت،تک این به کشور اقتصاد وابستگی دیگر، طرفی از. افتندمی

 بیشتر مراتب به را خارجی و داخلی اقتصادی هایشوک تأثیرگذاری امکان

 امری امروز پرتالطم جهان در دیگر که اقتصادی هایجنگ در. کندمی

 یشکننده مواضع به دقیقا نظامی، جنگ مانند دشمن شده، فراگیر و شایع

 . کندمی حمله حریف

 نیست بحران ایجاد اقتصادی اصالحات

 نگرشي و ينشب اينکه از خورد تاسف بايد اقتصادي گيريتصميم و هاسازيتصميم نحوه در اصلي ناحيه يک در آرمان:

 کشور اقتصادي ريزيبرنامه .آيدنمي بيرون آن از ريزيبرنامه و است ايجزيره کامال داريم، اقتصادي هايحوزه به که

 سيستم آن از جزئي اگر و هستند مرتبط هم به اقتصادي سيستم آن اجزاي همه که باشد بايد پيوسته نظامي بر مبتني

 عنوانبه که نيست اين بحث. دهدمي قرار تاثير تحت را سيستم تمام قطعا باشد، ريزيبرنامه نظام در اشکال دچار اقتصادي

 مبهم بسيار ايآينده ها،حرکت نوع اين که است اينبلکه کنيم، نقد را دولت هايبرنامه يا تضعيف را دولت فقط کارشناس

 هايارانه به مربوط بحث و نژاداحمديآقاي دولت در. زندمي رقم مردم براي را تاريکي بسيار آينده و اقتصاد حوزه براي را

 مردم باشد، سفار خليج فوب قيمت به چنانچه نفتي هايفرآورده و بنزين يعني بگيرد، صورت اتفاق اين اگر شد گفته

 مصرف زمينه در ايجويي صرفه چه بوده دولت اختيار در که خودروسازي است اين سوال. دهندمي انجام درستي مصرف

 توليد دروهاييخو چرا باشد؟ کشورها ساير در بنزين مصرف با متناسب خودروها در بنزين مصرف که داده انجام بنزين

 ملي صاداقت به است الزم و باشد مدتکوتاه دولت بينش نبايد باشد؟ خارجي خودروهاي مصرف همانند که شودنمي

 که حرکتي از کنند،مي دريافت سود و رانت هاييافزايش چنين بابت از ملي اقتصاد در که آنهايي .کرد نگاه بلندمدت

 اشاقتصادي يمت و دولت که نگاهي. دارند رضايت دهند،مي قرار فشار تحت را مردم و دهندمي انجام هرازگاهي هادولت

 را گيررانت و دثروتمن افراد يکسري رضايتمندي هاقيمت عمومي سطح و تورم افزايش با يعني. است تورم پايه بر دارد

 اتخاذ بارتيع به يعني. بپردازد را هايشبدهي تواندمي تورم افزايش اين قِبَل از هم دولت خود و آوردمي دستبه

 مردم شودمي مدعي تنها و ندارد کاري مردم رضايت عدم يا رضايت به و شودمي تمام دولت نفع به زاتورم هايسياست

 . کنندمي مصرف زياد گاز و بنزين و برق و آب

 افغانستان انتخابات و آمریکا

 انتخابات تايجن اعالم در تعلل و تاخير از انتقاد ضمن افغانستان سابق جمهوررئيس کرزاي حامد اسالمی:جمهوری 

 در و يستن مستقل ما کشور که آنست از حاکي نشده، اعالم هم هنوز انتخابات نتيجه اينکه»: گفت جمهوري رياست

 .«هاستخارجي اختيار



    6/9/98شنبه چهار  /847شماره 

2 

 

 در و رنددا نظامي سلطه و حضور افغانستان خاک در «فور کي» نيروهاي پوشش در متحدانش و آمريکا که هاستسال

 آنها مواضع و ردعملک ولي دانندنمي اشغالگر را خود اگرچه که هستند بيگانه اشغالگر نيروهاي همان اصلي حاکم واقع

 .ندارد اشغالگران با تفاوتي

 و( سپتامبر 11) شهريور 20 ماجراهاي بهانه به افغانستان به آمريکا وحشيانه حمالت اوج در دستيارانش و کوچک بوش

 يجديد افغانستان گيبالند و پيشرفت رشد، ساززمينه خواهندمي که کردندمي ادعا مرتباً نيويورک، دوقلوي هايبرج انهدام

 جهنمي شبکه اند،ردهک ايجاد افغانستان در ديگران و آمريکا آنچه عمل ميدان در ولي باشد «ژاپن الگوي» مطابق که بشوند

 هاميليون و ستا افيوني مواد توليد منبع بزرگترين به افغانستان کردن تبديل هنرش بزرگترين که است مفسدي و فاسد

 .است کشانده اعتياد و فالکت و فقر به را افغاني

 ژست نهما ولي نپذيرفت را مذاکرات نتايج و گرفت موضع طالبان عليه فريبانهعوام ژست يک در ترامپ اگرچه

 آن از تهنک اين. بود کابل دولت به هاتروريست و آمريکا مشترک هايخواسته تحميل براي شگردي هم ضدتروريستي

 حتي وي نستان،افغا ارشد مقامات با وي رسمي ديدار در و کابل به زادخليل زلماي قبلي سفر در که دارد اهميت جهت

 اما !داد کابل مقامات نشان را آن جلد فقط و دهد قرار کابل دولت اختيار در را طالبان با آمريکا توافقات متن نشد حاضر

 آن ناديده و گذارندب صحه طالبان و آمريکا توافق بر آمريکا به سفر با که شد خواسته کابل مقامات ساير و غني اشرف از

 مذاکرات جديد ورد پايان در توافقات همان است قرار اکنون .گرفت قرار افغانستان دولت اعتراض مورد که! بپذيرند را

 گروگاني افغانستان جمهوري رياست انتخابات نتايج واقع در. برسد افغانستان جديد مقامات تاييد با طالبان، و زادخليل

 .باشد پذيرا را ننگ اين که شود معرفي جمهوررئيس کسي است قرار و گرفته اختيار در آمريکا که است

 عمل در پوچ تئوری در هیچ

 را ناامني عمط ايران مردم بسيج، و سپاه وجود برکت به شايد .گذردمي ايران اغتشاش روز دو از هفته يک کیهان:

 گرسنه شکم اب بتوان اگر. است ترواجب شب نان از امنيت نعمت که فهميد توانمي روز دو آن با ولي باشند نچشيده

 همت تداومش براي و گزاردسپاس کشورمان امنيت خاطر به را خدا بايد. گذاشت هم بر چشم ناامني با تواننمي خوابيد،

 و ميانمار و نانلب و فلسطين و سوريه و عراق مردم. اندآرامش راوي و حامي که مريزاد بسيج جوانمردان دست و گمارد

 برابر در آنها زا که دارند را حکومتي حسرت آمريکا و انگليس و فرانسه مردم و است گوهري چه امنيت دانندمي شيکاگو

 غافلگيري اب انصاف و شوک با تدبير حساب که گونههمان. جداست اغتشاش از اعتراض حساب. کند دفاع دولتشان زورگويي

 خود از بلق دولت سوختِ کارت و مهر مسکن و يارانه ابتکار از که گونههمان دولت، کاشاي. جداست عيد شب در مردم

 زحمت به را مردم گونهاين و کردمي استفاده نيز آن بندي سهميه موفق تجربه از کرد، تقليد ديرهنگام و نام تغيير با ولو

 . است مسئول نعمتند، ولي که مردم به نسبت اسالمي، دولت و است مردم حق دانستن چراکه انداختنمي

 اعتماد آن از ترمهم و است آن انجام چگونگي مهم، ولي نيست آن در حرفي که است ضرورتي انرژي حاملهاي قيمت اصالح

 و سوخت کارت. است سؤاالتشان به دادن توضيح و آنها از گرفتن کمک و سازيآماده و توجيه در دانستنشان محرم و مردم به

 به سود چقدر و شد قاچاق سوخت ميزان چه آن، تعطيلي سال چند اين در شد؟ برگردانده چرا و برداشته چرا بندي سهميه

 تصميمات در کارشناسي کار جايگاه واقعاً زد؟ خسارت المالبيت به ميزان چه اندازيراه اين و تعطيلي آن رسيد؟ قاچاقچيان
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 و ساز تصميم هيئت در جدي بازنگري به نياز. باشد پاسخگو شفافيت با بايد دولت که ديگري سؤال هاده و کجاست؟ دولت

 .داد انجام کشور و مردم براي مهمي کار بتوان باقيمانده سال دو اين در کمدست تا. هست و بوده جدي دولت گير تصميم

 چگونه آمريکا به ولتد نگاه بعد به اين از مثالً است؟ داشته تأثيري دولت تصميمات در اخير اتفاقات آيا که دانست بايد

 ارتباطات وزارت و مجازي فضاي عالي شوراي آيا است؟ چگونه شرکايشان ساير و انگليس و فرانسه با رابطه است؟

 داخلي اجتماعي هايشبکه به کمک ضرورت در و دارند؟ شک اقمارش و تلگرام گردانندگان خباثت و دشمني در هنوز

 مرددند؟ پاک و ملي اينترنت به نياز اضطرار در و متحيرند؟

 حضور یک هایپیام

 .است انقالب وفادار هاينيرو بودن صحنه در و بودن کار پاي حضور، پيام ترينروشن -1 جوان:

 داخلي عوامل و اندشمن يابي ميدان ساززمينه کشور، مديران هايکاستي و کاريکم بعضاً که کنوني فتنه بودن پيچيده -2

 . بخشدمي ديگري مفهومي و معنا را رهبري با بيعت است شده هاآن

 حاضر نانآ چه اگر کند،مي خنثي نيز را هاآشوب از پردازي صحنه در نظام دشمنان تالش مردم شکوه پر حضور -۳

 .کنند عبور نآ از خبري بايکوت با کنندمي تالش دليل همين به و کنند منعکس و داده بازتاب را حضور اين نيستند

 با مقابله در طعانهقا اقدامات خاطر به امنيتي و انتظامي هاينيرو براي مؤيدي و پشتوانه ديگر سوي از مردمي حضور -۴

 و مجازي هايشبکه طريق از و ريزيبرنامه آن براي هاماه که دشمنان پروژه کردن پياده براي که است آشوبگراني

 . بودند مدهآ ميدان به کرده، تأمين را آن وملزومات تدارکات داده، آموزش آشوبگران به ايمن ارتباطي هايکانال

 آنان کثريحدا راهبردفشار که است اسالمي نظام دشمنان به ديگر پاسخي 1۳۸۸ دي ۹ در حضور همچون حضور اين -۵

 . نيست آنان استقامت و اراده شکست به قادر اما است، کرده تحميل ايران مردم بر را هاييسختي اگرچه

 انقالب هايارزش و رهبري با بيعت عين در که حضوري نگذارند خود حساب به را حضور اين کشور اجرايي مسئوالن -۶

 گذشته هايغفلت جبران و هاکاستي و هاضعف رفع براي مجاهدانه و انقالبي عمل براي گرانه مطالبه و جويانه مسالمت اعتراضي

 .است

 شد مردم و نظام به خسارت باعث «فضلی رحمانی»

 قبيل اين ريمج عنوان به دولت قانون، اساس بر» نوشت: امروز آرمان روزنامه رد مازني احمد االسالمحجت :مشرق

 هاييانگاريلسه خصوص دراين که دادمي انجام اجرا براي را هاييبينيپيش و کرده فراهم را مقدماتي بايد موضوعات

 وزير. دارد دوجو آنها مورد در امور اين در انگاريسهل شبهه که است کشور وزير مثل مسئوالني پيگير مجلس و شده

 وارد به منجر هک بود نداده انجام درستي به بنزين گراني از پس اجتماعي شرايط خصوص در را الزم هايبينيپيش کشور

 در رو اين زا دولت و باشند پاسخگو بايد مسئوالن جهت اين از. شد مردم و کشور نظام، چهره به هاييخسارت آمدن

 .نقدهاست برخي معرض

 ماجراي بالق در فضلي رحماني عملکرد از مصاحبه يک در نيز رهبري خبرگان مجلس عضو بطحايي،... اآيت اين، از پيش

 پاسخگو بايد بودند تفاوتبي و کرده انگاريسهل اخير مسائل در که کساني" بود گفته و کرده انتقاد سوخت قيمت اصالح

 بال اما مهم هايئوليتمس دولت وزارتخانه ترينسياسي مسئول بعنوان تنها نه کشور وزير که گويندمي اين از تحليلگران .باشند

 .است نداده انجام را خود وظيفه نيز «اقتصادي تبليغات و رسانياطالع ستاد» مسئول بعنوان بلکه داشته بنزين ماجراي در انجامي
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 80دهه تجربه و بنزین گذارینرخ درباره

 راه تشديد و نهاخيابا به خودروها انبوه ورود باعث ۸0 دهه اول نيمه در خودرو، فروش و توليد شديد افزايش فارس:

 سياستگذاري لسا1۴ جبران و شده ايجاد معضل حل براي. بود شده رواني و جسمي هاي بيماري و هوا آلودگي بندانها،

 فوب نرخ به را بنزين خنر 1۳۸۴ بهار از بود گرفته تصميم توسعه، چهارم برنامه قانون در وقت دولت بنزين، درباره اشتباه

 را بنزين نرخ افزايش ،(امروز مانند) مردم که موجود رواني جو به توجه با. کند گران برابر ۳ از بيش يعني برساند روز آن

 بعدا که 1۳هتبصر طراحي با و ندانست صالح را بنزين برابري چند جهش هفتم مجلس دانستند، مي گراني تشديد باعث

 و انيناگه جهش بجاي کرد مکلف را دولت شد، تبديل سوخت مصرف مديريت و عمومي نقل و حمل توسعه قانون به

 و کاهش را بنزين فمصر براي تقاضا قيمتي، و غيرقيمتي راهکارهاي از ترکيبي با تورم، از کمتر ساالنه افزايشهاي نيز

 :از بودند عبارت راهکارها اين اهم. دهد افزايش را بنزين عرضه

 .کشور رسراس در جي ان سي هاي جايگاه توسعه و خودروها گازسوزکردن. 2 عمومي نقل و حمل شبکه توسعه. 1

 کارت اب سوخت بندي سهميه. ۴.گازسوز خودروهاي با آنها جايگزيني و پرمصرف خودروهاي اسقاط به کمک. ۳

 در را جاييجاب حال در خودروهاي و مصرف دقيق آمار بار اولين براي بنزين، مصرف کاهش بر عالوه که هوشمند

 .قرارداد سياستگذاران اختيار

 مقرر و ذاشتهگ ها شهرداري عهده به آن حومه و شهر محدوده در مسافر و بار ونقل حمل مديريت قانون، اين اساس بر

 حمايتي سبد زا( عمومي نقل و حمل براي بجز) گازوئيل و بنزين ،1۳۹1 سال تا عمومي نقل و حمل شبکه توسعه با شد

 از بنزين يارانه مساله و بپردازند سوخت توزيع و تامين به رقابتي بطور خصوصي شرکتهاي ،۹1 سال از بعد و شود خارج

 يا کننده ودهآل يا پرمصرف خودروهاي از بتواند دولت قانون، اين کامل اجراي با شد مي بيني پيش و شود حل اساس

 بيني پيش بودجه ختپردا در دولت راه ميانه در متاسفانه.کند دريافت هم بنزين عوارض يا ماليات ثروتمندان، خودروهاي

 کار دستور رد را ها يارانه هدفمندي ۸۹ سال در و کرد کوتاهي عمومي نقل و حمل توسعه براي ها شهرداري به شده

 به کال را بنزين ربارهد سياستگذاري جديد، دولت نيز ۹2سال از. سپرد فراموش به تدريج به را قانون اين اجراي و قرارداد

 تصميم اتخاذ زا و دادند مي پاس هم به را بنزين درباره گيري تصميم مجلس، و دولت هرسال و درآورد بالتکليف حالت

 .کردند مي خالي شانه هبار اين در روشن

 

 


