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 فلج های تحریم امکان آمریکا

 حداکثر/ ندارد را کننده

 درصد ۰۲ ها تحریم تأثیرگذاری

 است
 در قدوسی( کریمی :)قدس

 علیه آمریکا های تحریم موضوع
 صورت بزرگنمایی ایران ملت
 که است سال چهل مدت. گیرد می

 برد می سر به تحریم در کشورمان
 تحریمی های بسته  تاکنون و

 بسته این. است شده اعمال زیادی
 همان تکرار نیز تحریمی

 جان که است ای ثانویه های تحریم
 رسماً آن درباره اوباما و کری

 ایران روی دیگر که کردند اعتراف
 ایران ندارد امکان. ندارد تأثیری
 یک از چون شود تجاری تحریم

 و است مرز هم کشور ۵۱ با سو
 خلیج و هرمز تنگه آزاد، دریای
 .دارد خود دست در را فارس

 کننده فلج های تحریم امکان کاآمری
 تأثیرگذاری حداکثر و ندارد را

 شرایط همانند کنونی های تحریم
 درصد ۰۲ از بیش برجام از قبل

 تواند می دولت درحالیکه نیست،
 اقدامات با را درصد ۰۲ همان
 حوزه در تنها. کند خنثی خود مؤثر
 دست که است بانکی و پولی
 گذاشتن فشار تحت برای ها غربی
 را مشکل این البته است، باز ایران

 قرارداد انعقاد با توان می هم
 با جانبه چند پولی های پیمان

 تجار.کرد خنثی همسو کشورهای
 حوزه در را خود نقدینگی اگر

 صرف نفت صادارت و تجارت
 باز صادارت راه تنها نه کنند،

 پیدا تقویت ملی پول بلکه شود می
 خرید صرف نقدینگی و کند می

 .شود می پتروشیمی و نفت
 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 است نشانه اقتصادی های تروریست از حمایت است بهانه اینستاگرامی جنجال
 اقدامات به دست که اینستاگرامی فعال چند دستگیری گذشته روزهای در کیهان:

 سیاسی جریانات برخی آفرینی جنجال و سوءاستفاده ساز زمینه، زده غیراخالقی
 هر دیروز تا که نانآ !کشید نیز خارجی هیاهوی به کار و شد اصالحات مدعی
 اخاللگران اعدام و تابیدند نمی بر اقتصادی های تروریست با را برخوردی گونه

 ای وسیله را اینستاگرامی فعاالن دستگیری دادند می قرار هجمه مورد را اقتصادی
 و مردم اقتصادی مشکالت بودن اصل یعنی مضحک پوشش یک در تا ساختند
 جنجالی به تبدیل را اینستاگرامی متخلفان یریدستگ اقتصادی مفسدین با برخورد

 دهد می نشان خوبی به گذشته ساله چند در ها رسانه آرشیو به نگاهی !سازند تازه
 مفسدین از یکی نام که جا هر ای زنجیره های روزنامه و اصالحات مدعیان که

 میدان همیان به کند برخورد آنان با خواسته می قضا دستگاه و بوده میان در اقتصادی
 دادند، می قرار ستایش مورد را مفسدین این انگیز شگفت و شدید تعابیری با و آمده

 را شد اعدام که میلیاردی هزار سه مفسد طلب اصالح سیاسی فعال زیباکالم صادق
 تئوریسین را جزایری شهرام نیز یزد آفتاب ای زنجیره روزنامه و خوانده گناه بی

 با برخورد گونه هر با اصالحات مدعیان !بود خوانده نایرا اقتصاد برند و اقتصادی
 کسانی هایی جنجال چنین برنده مخالفند اسالمی جمهوری بستر در متخلفی هر

 با واردات خودرو، هزاران غیرقانونی واردات مانند مهمی مسائل در باید که هستند
 خگوپاس دیگر مسئله چند و آزاد قیمت با اجناس فروش و تومانی 0۰۲۲ دالر

 عوض را کشور فرعی و اصل مسائل جای هیاهو با ای عده داد اجازه نباید. باشند
 .کنند
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 ایران بانکی روابط بهبود بر FATF با همکاری «هیچ تقریبا» تاثیر

 در. داد خبر ایران با توافق از خود، عمومی بیانیه انتشار با( FATF) مالی اقدام ویژه گروه ،5۱ سال تیرماه اوایل  فارس:

( Action Plan) اقدام برنامه برای ایران سیاسی باالی سطح تعهد و پذیرش از مالی، اقدام ویژه گروه: »بود آمده بیانیه این

 تا دارد تصمیم و نماید می استقبال تروریسم مالی تأمین با مبارزه و شویی پول با مبارزه رژیم در خود نواقص کاهش منظور به

 را ایران علیه ای مقابله اقدامات ماه ۵۰ مدت به ویژه گروه. دهد ارائه ایران به اقدام برنامه ودننم اجرایی برای فنی های کمک

 نظر زیر اقدام برنامه نمودن اجرایی در را ایران پیشرفت مدت این در البته و نموده تعلیق اقدام، برنامه کامل اجرای تا

 نشان اخیر، سال دو وقایع بر مروری. است خوبی فرصت و است گذشته اقدام برنامه اجرای از سال دو اکنون  .«گیرد می

 حسینی، ،۵951 مهرماه ۱ تاریخ در .است داشته قرار کشور راه سر بر متعددی المللی بین بانکی مشکالت که دهد می

 رب آمریکا فشارهای: »گفت موضوع این درباره پتروشیمی و گاز نفت، های فرآورده صادرکنندگان اتحادیه سخنگوی

 موجب ایران، به کمک و ها تحریم زدن دور بهانه به کشور این بلندپایه مقامات برخی به واردکردن اتهام و ترکیه بانک هالک

 صادراتی درآمدهای انتقال ترتیب این به. کنند همکاری ایرانی های بانک با بااحتیاط نیز کشور این های بانک تا شد

 انجام پولی( نقدی انتقال) ترنسفر قالب در یا شود می انجام تهاتر صورت به یا حاضر حال در پتروشیمی های فرآورده

 بررسی قابل غیرتحریمی و تحریمی سطح دو به اخیر سال دو در کشور المللی بین بانکی روابط بهبود عدم موانع .«شود می

 بسیار وزن از ایران، با گیری ارتباط عدم برای کشور این فضاسازی و آمریکا های تحریم یعنی تحریمی، سطح اما است

 با که توجهی قابل دالری بانکی ارتباطات اینکه دلیل به جهان بزرگ های بانک عمده واقع، در. است برخوردار باالتری

 .داشت نخواهند نیز آمریکا اخیر های گیری موضع با طبعا و اند نداشته ایران با گیری ارتباط به تمایلی دارند، آمریکا کشور

 

 ! نداریم داخلی ظرفیتهای به اتکا زج راهی

 ممکن سناریوی هر و برجام از خروج آماده را خود ایران گذشته ماه یک ظرف.هستند زمان خرید بدنبال ها اروپایی بهار:

 وین نشست از.کند ارزیابی را روسیه و چین با همراه اروپایی های طرف با مذاکرات نتیجه تا مانده منتظر فعال اما بود کرده

 برای زمان خرید دنبال چیز هر از بیش اروپایی بسته که کرد استنباط اینگونه توان می رسید پایان به هم سریع خیلی که

 طور به آمریکا های سیاست دربرابر تواند می کسانی چه همراهی با و چگونه ایرانحال  .«است برجام از ایران خروج تعویق

 درباره را آمریکا با کامل مشاجره آمادگی یا 0+۵ گروه چهارگانه های قدرت» در جواب باید گفت:  کند؟ ایستادگی موثر

 دچار ایران از خود مطالبات در آمریکا و اروپا. هستند برجام درباره ایران از واشنگتن های خواست مکمل یا و ندارند برجام

: در نتیجه باید گفت. است کشور این از نانآ ارزیابی تفاوت و ایران به آنان نگرش نوع در اختالف. نیستند اصولی اختالف

 و بسنجد امکانات براساس 0+۵ گروه از را خود توقعات الملل، بین صحنه در جاری های واقعیت به نگاه با ایران است الزم»

 عجام منافع باشد قادر باید نیز جهانی جامعه در ایران مواضع مشروعیت. دهد قرار داخل در همه از بیش را خود اتکای

 .«دهد بازتاب را الملل بین
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است رسیده پایان به نفت دوران  

 که بریم می سر به شرایطی در اکنون :قانون

 اقتصاد به اقتصاد چارچوب در باید
 استارت با آمادگی. کنیم حرکت مقاومتی
 دهم مجلس که شکلی به شود؛ می آغاز مجلس

 سال بودجه فوریت با باید دوازدهم دولت و
 قاچاقچیان. دهند رقرا بازبینی مورد را 59

 دست به که فراوانی سود با نفتی های فرآورده
 اهداف راستای در را ایران اقتصاد آورند، می

 یک به ایران اکنون. کنند می تزلزل دچار ترامپ
 در قدم اولین. است نیازمند انرژی انقالب

 های فرآورده باید که است این انقالب ایجاد
 احتیاط با تند،هس روبل یا یوان  یورو، که ارزی

 در را اقدام این ترامپ .شود مصرف بهینه و
 9۱ که را مستقیم های مالیات و انجام آمریکا
 برای اما داد کاهش درصد۰۵ به بود درصد

 ای یارانه آمریکا در هرگز نفتی های فرآورده
 اطالق ای یارانه اینکه بر عالوه. ندارد وجود

 جای هر در آمریکایی شهروند هر شود، نمی
 درصد نیم و ۵1 حدود باید کند، زندگی آمریکا
 نفتی های فرآورده مصرف برای را خود مالیات

 نوعی به اقدامات این. دهد ارائه دولت به
 اگر. است کشور در گذاری سرمایه انجام

 میزان از بیش تولیدکنندگان و ها کارخانه
 مالیات های تخفیف کنند، استخدام مشخص
 آن به اشتغال نرخ افزایش دلیل به بردرآمد

 را درآمدش دولت اینکه برای گیرد؛ می تعلق
 آنجا را مالیاتش و کند می اخذ بنزین پمپ در
 شفاف اقتصاد یک دهنده نشان این. گیرد می

 تومان میلیارد ۵۲ که نیست طور این. است
 جای به دیگر مسیرهای از و بدهد مالیات باید

 تومان میلیارد ۵۲ اصلی مالیات پرداخت
 فروش برای آمریکا اندازی سنگ. بدهد الیاتم

 را آن و بینم می فرصت یک را ایران نفت
 استفاده تهدید این از باید ایران. دانم نمی تهدید
 انقالب و کند فرصت به تبدیل را آن و کرده

 .بزند رقم را انرژی

 سوم :گرایی غرب بست بن

 تداوم کشور نخبگان از بخشی در هم انقالب از بعد فکریت چنین آنکه، متأسفانه

 اجرای سمت به مجددا پیشین، های تجربه گرفتن نادیده با مقاطعی، در و کرد پیدا

 با دیدار در انقالب رهبر امسال، رمضان ماه. شد حرکت غربی های نسخه

 شرفت،پی برای غربی های نسخه بودن اعتماد غیرقابل به اشاره با نظام، مسئوالن

 گویم نمی من. نیستند اعتماد قابل ما برای غربی های نسخه بدانیم: »فرمودند چنین

 نه شد؛ شود نمی غربی های نسخه بروبرگردِ بی تسلیمِ. بسنجیم نه، کنیم؛ رد بکلّی

 اقتصادی مشکل... جمعیت ی مسئله مثل دیگر های زمینه در نه اقتصاد، ی زمینه در

 در هم تاکنون. شد نخواهد درست غربی های نسخه با است؛ جور همین هم کشور

 نبردیم، سودی گرفتیم، کار به را غربی های نسخه هروقت مختلف های سال طول

 آمد، پیش هفتاد ی دهه در که وقتی تعدیل ی قضیه کردیم؛ ضرر جاهایی یک از

 شکاف خورد، ضربه کلمه واقعی معنای به ما کشور در اجتماعی عدالت مشکل

 را عمده ضررهای این امّا داشت فوائدی یک است ممکن آمد؛ وجود هب طبقاتی

 (۵959/۲9/۲۰.«)کردیم تحمّل ما هم

 
 

 زند می موج دولتی بخش رد آشفتگی و برنامگی بی

 رویکردها در هم...زند می موج دولتی بخش در آشفتگی و برنامگی بی» :آرمان

 اهل کابینه وزرای از تعدادی زیرا. هستیم تغییر نیازمند وزرا و افراد در هم و

 عملکرد پاسخگوی همچنین و اند نبوده عملکردشان بهبود و رویکرد تغییر

 برای باید دولت معاونان یا وزرا از بخشی. نیستند هم خود مسئولیت حوزه

 مدیریتی های روش و ها سیاست دولت، و خودشان آبروی و وجهه حفظ

 حتی. نیستند کاری چنین اهل رسد می نظر به که دهند تغییر را خود

 رویکردها دستور یا و نامه یینآ بخشنامه، با کابینه رئیس عنوان به جمهور رئیس

 از وزرا از تعدادی اما کرد ابالغ دولت در هم را جدیدی های سیاست و

 و رویکردها هم بنابراین. بودند ناتوان دولت رئیس دستورات صحیح اجرای

 انتخاب اوضاع بهبود برای توانمندی افراد و کنند پیدا تغییر باید افراد هم

 .«شوند


