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 FATF تصویب با ارزی جنگ
 

 FATF تعهدات کردن اجرایی کیهان:
 کشور امنیت و اقتصاد میدان در گذاری مین

 مشخص آینده در آن تلفات که است
 و نژاد بعیدی ادعای برخالف. شد خواهد

 ثبات به تنها نه FATF وی، های خط هم
 اقتصادی مشکالت کاهش و ارز قیمت
 را ردیاب نقش بلکه کند، نمی کمک کشور
 کرده فراهم دشمن تحریمی های بمب برای

 و ها تحریم زدن دور های روزنه اندک و
 را کشور خارجی اقتصادی مبادالت تنفس

 . کند می چندان دو را مشکالت و بسته نیز
 نظر اظهار نژاد، بعیدی نظر از تر جالب اما

 روز جهرمی آذری. است ارتباطات وزیر
 تیتر در آیا: »نوشت توئیتی در دوشنبه
 های دیدگاه طرح و ها روزنامه فردای

 اجتماعی های شبکه نقش به صاحبنظران،
 پرداخته دالر سقوط و ملی همدلی در

 کدام اساس بر شما! وزیر شد؟آقای خواهد
 ساعت چند ظرف ها استدالل و مستندات

 را دالر قیمت کاهش مدال که شدید متوجه
! انداخت؟ اجتماعی های شبکه گردن به باید

 حاضر وضعیت که ای عده ادعای برخالف
 برجام از آمریکا خروج محصول را

 از قبل ماه 4 از بیش) ماه 9 حداقل دانند، می
 روند شروع از( برجام از آمریکا خروج
 ماه 9 این در. گذرد می دالر قیمت افزایش

 چرا و بودند کجا اجتماعی های شبکه
 81 باالی تا دالر قیمت رفتن باال جلوی

 دور و گذرا نگاهی  نگرفتند؟ را تومان هزار
 اخیر های ماه اتفاقات به بازی، سیاسی از

 تدبیری بی و عملی بی کنار در دهد، می نشان
 از یکی اجتماعی های شبکه دولتی، مسئوالن

. هستند موجود وضع عوامل ترین اصلی
 دولتی ارشد مسئوالن از برخی که ای مسئله

 به نیز -مرکزی بانک پیشین رئیس مانند -
 اقتصادی جنگ در. اند کرده اذعان آن

 دو رسانه و تحریم ایران، ملت علیه آمریکا
 فشار تحریم. هستند ندشم اصلی سالح

 ای، رسانه عملیات و کند می وارد اقتصادی
 ثبات بی اطمینان، عدم ناامیدی، پمپاژ با

 مطلق برتری القای و اوضاع دادن نشان
 کشور رسیدن برای را زمینه حریف،
 تحریم تسلیم یعنی هدف، به کننده تحریم
 .سازد می فراهم شونده،

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 نیست همراه سعودی با هم کویت
 

 موضع تا بود ها کویتی تحریک دنبال به قطر بر فشار افزایش برای سلمان بن :جوان

 امیر برای موضع این اما بپیوندند، قطر مقابل در او صف به و کرده ترک را خود روی میانه
 به ها آن و دارد استراتژیک اهمیت خاورمیانه پرمنازعه منطقه در کویتی مسئوالن دیگر و

. بخرند جان به را همراهی این خطرات سلمان بن با همراهی یک در توانند نمی وجه هیچ
 نهی و امر و ملل سازمان عمومی مجمع در امریکا، جمهور رئیس ترامپ، دونالد سخنرانی

 آن قیمت کاهش برای نفت تولید افزایش زمینه در خصوص به عربی های کشور به او
 و باشد داشته را ترامپ رسان پیام نقش تا بود سفر این در سلمان بن اهداف از دیگر یکی
 هم موضوع این در قطر پرونده مثل ها کویتی اما بکند، او از تبعیت به قانع را کویت امیر

 درخواست این که دانند می ها کویتی واقع، در. اند نشده او درخواست پذیرش به حاضر
 چون بی، تبعیت به موضوع بلکه شود نمی آن قیمت و نفت بازار به مربوط تنها سلمان بن
 جهت این از و شود می مربوط ایران علیه ترامپ خصمانه سیاست از سلمان بن چرای و

 و بیایند کوتاه منطقه در خود روی میانه سیاست از شوند نمی حاضر قطر، پرونده مثل هم
 بین نظامی ائتالف. وندش آن ناخواسته خطرات دچار سلمان بن طلبی جاه از تبعیت با

 که بود سفر این های سرفصل از دیگر یکی عربی ناتوی به مشهور عربی های کشور
 زمینه این در ها کویتی داشت انتظار و نبود پرونده این در رکود به راضی چندان سلمان بن

 به اش ای منطقه های ماجراجویی در سلمان بن ناکامی. بدهند نشان خود از تحرکی
 عمده دلیل دو ای منطقه سیاست در روی میانه اصل و یمن به نظامی تجاوز در خصوص

 همین به و ندهند نشان خود از چندانی رغبت خصوص این در تا است ها کویتی برای
 نفتی های حوزه و مرزی اختالفات. بود منفی سعودی ولیعهد به ها آن پاسخ هم جهت

 وزیر الجبیر، عادل شود می گفته هک است طرف دو دیگر مسائل از الوفره و الخفجی
 این در کم دست تا بود رفته کویت به خود ولیعهد از زودتر ساعت چند سعودی، خارجه

 نحوه سر بر سعود آل طمع با ها کویتی و بود نشده موفق هم او اما بگیرد، ای نتیجه زمینه
 و سفر این در انستنتو سلمان بن صورت، هر در. نیامدند کنار میادین این از برداری ه بهر

 تنها کشور این امیر پیام و کویت خارجه وزارت بیانیه و برسد خود اهداف به قلدری با
 .بدهد تسکین را شکستش سختی ها آن با سلمان بن تا هستند هایی مسکن
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 !فارس خلیج از فرار توئیتر در الف

و در مقابل مسؤوالن نظامی ایران تاکید داشتند شرارت  استفارس  نشینی ایران در خلیج ترامپ مدعی عقب وطن امروز:

فارس و تنگه هرمز کمتر و در نتیجه، رویارویی نیروهای نظامی ایران با آنها نیز کمتر شده  ها در مسیرهای دریایی خلیج آمریکایی

درستی روایت مسؤوالن ایرانی از این ماجرا  یکایی ضمن رد ادعای مقامات این کشور، بهرسانه معتبر آمر 2است. روز گذشته 

 81جمهور آمریکا  زنی نبوده است. رئیس اذعان کرده و ثابت کردند ادعاهای ترامپ در این موضوع چیزی جز بلوف و الف

ها با  رسید آمریکایی به نظر می  صفر رسیده است.تیرماه در مطلبی مدعی شد برخورد ایران با ناوهای جنگی آمریکا در منطقه به 

اینگونه ادعاها تالش داشتند کاهش نقض حریم آبی ایران از سوی شناورهای این کشور را به شکل دیگری برای افکار عمومی 

نشینی ایران  عقب جلوه داده و از این موضوع استفاده تبلیغاتی کنند. با این حال این مواضع مقامات آمریکایی که با ادعای ضمنی

مقامات پاسخ نماند و در چند مقطع نسبت به آن واکنش نشان داده شد.  فارس مطرح بود، توسط مقامات کشورمان بی در خلیج

های  ایرانی در این راستا تاکید داشتند کاهش تذکرات سپاه به شناورهای آمریکایی یعنی کاهش ورود شناورهای آمریکایی به آب

 .رسفا ایران در خلیج

 دولت نباید منفعل باشد

 نرخ قطعا ،(است دالر گذاری قیمت مبنای که) امریکا و ایران تورم نرخ مقایسه با اقتصادی، های شاخص با تحلیل رایب اعتماد:

 از یک هر برای پیش از باید بلکه کنند، عمل منفعل نباید مسووالن و دولت شرایط دراین. باشد فعلی مبلغ از کمتر باید ارز

 واگذاری فعلی شرایط در( . دیدیم ارز بازار در آنچه مانند به) نشود خارج کنترل از اوضاع تا کند ریزی برنامه اقتصادی های هگر

 به اینکه از قبل تا باید که است اقتصادی های چالش از یکی نقدینگی،. داشت نخواهد مساعدی و مثبت نتیجه بازار، به امور

 برای راهی باید. است شده داخلی ناخالص تولید از بیش کشور نقدینگی. اندیشید چاره برایش شود، تبدیل بزرگ مشکلی

 ممکن نیز دالر های نوسان دلیل به اما است کرده رشد بورس مثل بازارها از بعضی. باشد منطقی که هایی راه .داشت جذبش

 دیگر یکی. کند گذارانش سرمایه عاید قیحقی بازده که است مناسب نقدینگی جذب برای بازارهایی. شود متوقف رشدش است

 اعمال هم خرید نظارت باید قیمتی نظارت بر عالوه. است ای یارانه کاالهای بازار باشد، زیاد آن در کنترل باید که بازارهایی از

 های قیمت اعمال دلیل به شود، می یارانه مشمول کاالیی که زمانی. نشویم مواجه مرز هم کشورهای از خریداران هجوم با تا شود

 حضور و دولت نبودن منفعل الزمه. کند می وارد شوک عامل این که شود مواجه خریداران سیل با است ممکن آن، برای پایین

 .است اجرایی های دستگاه و مختلف نهادهای بین هماهنگی به الزام اقتصادی، های عرصه در فعال
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 اجرای دالر قیمت افزایش عامل

 بود FATF الزامات
 عامل مجلس، حقوقی نکمیسیو عضو مهر:

 اجرای را گذشته های ماه در دالر نرخ افزایش
 جدید مصوبه با: گفت و خواند FATF الزامات
 آزاد کشور به ارز واردات قوا، هماهنگی شورای

 فراکسیون رئیس نایب دهقان، محمد. شد
 علنی جلسه حاشیه در مجلس والیی نمایندگان

 درباره خبرنگاران، جمع در مجلس دیروز
 آنچه: داشت اظهار ارز بازار اخیر وساناتن

 شد، جاری سال طی دالر قیمت افزایش موجب
( FATF) مالی اقدام ویژه گروه الزامات اجرای
 در خواستند می که بود ما دولتمردان برخی توسط
 شاگرد المللی بین آمیز تبعیض قوانین برخی اجرای
 دلیل همین به: داد ادامه وی. باشند کالس خوب

 تحریم شرایط در را FATF شروط کامل ورط به
 فشار تحت را ایران سو همه از ها آمریکایی که

 کمیسیون عضو. کردند اجرایی بودند، داده قرار
 به غربی طرف: گفت مجلس قضایی و حقوقی

 را ایران اقتصادی اطالعات تمام که بود این دنبال
 از خارج اقدامی هیچ و باشد داشته اختیار در

 ارزی منابع جایی جابه برای رسمی یها چارچوب
 شد موجب امر این نشود؛ انجام ایران توسط
 افزایش با همزمان .شود کم بازار به دالر عرضه
 وی. یافت افزایش بشدت دالر قیمت تقاضا،

 مقرراتی جاری هفته شنبه روز از: کرد خاطرنشان
 به قوا اقتصادی هماهنگی عالی شورای در

 داخل به دالر ارداتو امکان که رسید تصویب
 کشور از خارج که ایرانیانی و شود فراهم کشور
 بدون کنند، وارد ایران به ارز و دالر دارند تمایل

 .دهند انجام را کار این بتوانند موانع و محدودیت

 

 جماران حسینیه امتداد( ره)نیخمی امام حسینیه /سیاسی تحلیل آموزش
 و نیست عزا اقامه برای محلی صرفا اسالمی، انقالب عصر در حسینیه

 ها سال. جامعه بلوغ و رشد و عقالنیت مرکز به است شده تبدیل حاال
: بودند گفته چنین جماران ی حسینیه ی درباره انقالب رهبر پیش

 ما انقالب تاریخ ی سازنده همواره که است ای نقطه جماران، ی حسینیه»
 جایگاه همین زیر در و نقطه این در. است بوده اخیر سال ده طول در

 های تجربه سال، ده این طول در ایم توانسته ما که بوده متبرک و مقدس
 خود انقالبی زندگی در را حساس مقاطع و بگذرانیم سر از را دشوار
. بگیریم دمانمرا و معلم و امام از را سازنده های درس و کنیم شروع

 در کرده، آغاز را ها حرکت نقطه این در ایران، ملت اینکه خالصه
 آغاز را حساس مقاطع نقطه، این از و آورده پناه نقطه این به مشکالت

 (8۶۳1/۵۰/82.«)است کرده

 

 !ای دوره میان انتخابات خاطر به جدید نفتای
 در رسید، امضا به مکزیک و کانادا آمریکا، میان که ترامپ نفتای جدید پیمان :خراسان

 به پیمان این امضای. شد حاصل آمریکا کنگره ای دوره میان انتخابات برای مناسب زمانی
 شهروندان دیگر و خود طرفداران به و ببالد خود به که دهد می اجازه ترامپ، دونالد

 در که عیقاط مواضع بلکه کردم عمل خود انتخاباتی وعده به تنها نه من که بگوید آمریکایی
 تجاری توافق شد باعث گرفتم، آمریکا جنوبی و شمالی همسایه دو با مذاکرات خالل

 از تر منصفانه مراتب به آمریکایی کارگران و ها شرکت برای که آید دست به جدیدی
 از پیش مناسب حرکتی این کند می تصور ترامپ که این علت. نفتاست اولیه توافق

 است این آمریکاست، های ایالت های فرمانداری و کنگره ای دوره میان انتخابات برگزاری
 که بود گفته( پیش ماه سه از بیش) ژوئیه اول در نیوز فاکس شبکه با مصاحبه در وی که

 کنگره ای دوره میان انتخابات برگزاری از پس تا نفتا، جدید توافق امضای برای دارد تمایل
 مذاکره مسیر در کانادا و آمریکا میان که التیمشک وجود با که است حالی در این. کند صبر
 اول در اظهاراتش برخالف -ترامپ بود، آمده وجود به نفتا جدید توافق امضای برای
 به مانده( نیم و ماه یک از کمتر) مناسب ای فاصله در که کرد را خود تالش تمام -ژوئیه

 دست بود، کرده صحبت آن درباره مکرر که تجاری توافق این به ای دوره میان انتخابات
 های ایالت های فرمانداری و سنا نمایندگان، مجلس خواه جمهوری نامزدهای به تا کند پیدا

 قابل کمکی اند، گرفته قرار فشار تحت خود دموکرات رقبای سوی از که آمریکا مختلف
 .باشد کرده توجه

 


