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 برای تحریم فرصت از

 کنید استفاده اقتصاد سازی درون
 

 کاالتاش از ايران اقتصاد»  :شرق

 که مشکالتي. برد مي رنج ساختاري
 و مقامات کارشناسان، هاست دهه

 کنند؛ مي صحبت آن درباره مسئوالن
 و اصولي اقدام گاه هيچ اما

 برداشتن ازميان براي شده ريزي برنامه
 اين در اما. است نگرفته صورت آنها
 سير نفت به وابستگي همواره ها سال

 دالرهاي افزايش و داشته صعودي
 دست در فرصت يک عنوان به فتين

 گيري شکل براي را شرايط ها، دولت
.«» کرد فراهم بيمار بوروکراسي يک

 معموال ايران عليه تحريم اعمال
 سوق سمتي به را بوروکراسي دستگاه

 هاي بحران حل جاي به که دهد مي
 تبعات حل دنبال شده اشاره ساختاري

 از ناتواني دليل به اما باشد؛ ها تحريم
 شرايط زا، درون اقتصاد يک ايجاد

 در ايران. گردد بازمي قبل به سرعت به
 نفتي هاي تحريم با 09 و 09 هاي سال

 کشور که شد مواجه جدي بانکي و
 داد؛ قرار جدي هاي محدوديت در را
 امضاي از پس بحران اين رفع با اما

 اقتصاد به نفتي درآمدهاي  باز برجام،
 جاي به اگر شايد .شود مي تزريق
 اي برنامه نفتي، درآمد تزريق

 و خارجي تعامالت براي مدت ميان
 قرار کار دستور در داخلي مسائل

 اقتصاد پذيري آسيب امروز گرفت، مي
 ايران اقتصاد.«»يافت مي کاهش ايران
 دليل به که است چاق بيمار يک شبيه

 بايد و است بستري باال قند و چربي
 به ربيما اين اما بگيرد؛ غذايي رژيم

 کاهش اوليه عالئم دريافت محض
 سر از را پرخوري چربي، و قند
 سابق وضعيت به دوباره و گيرد مي

  .«گردد بازمي
 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 !باشد؟ جهنم ایران خواهند می کسانی چه

 بدون است انداخته راه به خود داري خزانه  وزارت در آمريکا که جنگي اتاق کیهان:

 آن هدف و ماهيت اما دارد اقتصادي شکل و قالب اگرچه تحريم. نيست اي  رسانه پيوست
 تاب که رسدب نتيجه اين به بايد هدف مورد جامعه و کشور. است رواني عمليات نوع از

 سياست و رفتار تغيير جز اي چاره نتيجه در و نداشته را حريف فشار برابر در مقاومت
 حتي که عوارضي. دارد را خود خاص عوارض و ها دشواري اقتصادي، تحريم. ندارد خود
 ترين پربازده و ترين هزينه کم رواني عمليات اما. گيرد مي نيز را کننده تحريم کشور دامن
 انتشار، توليد، براي مرکز چند اندازي راه. ندارد نيز عامل براي عوارضي و است جنگ نوع

 و آمريکا براي ايران، ملت عليه تحقيرآميز و کننده نااميد هاي پيام کردن ترول و بازنشر
 .است اهدافشان به رسيدن براي راه ترين راحت و ترين آسان آن، اي منطقه نوکران

 دانند مي و کنند مي دنبال را «رژيم تغيير» سياست اند کرده ماعال علني بطور ها آمريکايي
 نقش فراري ايرانيان. است پذير امکان مردم ذهنيت دستکاري با فقط سياست اين تحقق

 خود مردم و کشور از چنان که فروشاني وطن. دارند برعهده را نقشه اين لشکر سياهي
. ندارند دريغ نيز نظامي حمله حتي و يمتحر علني پيشنهاد از که دارند دل به کينه و بغض
 و ترين کم مجازي، فضاي در پراکني لجن و نمايي سياه و ايراني و ايران تحقير

 .  است خود اربابان به جماعت، اين خدمتي خوش ترين کوچک

 اقتصادی تیم در اندازی پوستضرورت 
 تراست، مهم آنچه اما د،شو تلقي مثبت اقدامي تواند  مي اقتصادي تيم ترميم دنیای اقتصاد:

 دولت آنچه ديگر عبارت به. است اقتصاد مديريت گذاري ريل و گذاري سياست در تغيير
 اقتصادي گذاري سياست بر حاکم پارادايم از ناشي  ، کرده مواجه اقتصادي هاي چالش با را

 از ردو به بايد جايگزين پارادايم. شود شروع پارادايمي حوزه از بايد تغيير... . است
 اصالحات انجام براي دهد مي نشان جهاني تجارب. باشد مسائل حل در قبلي هاي سياست

 به دولت در اقتصادي گاه گراني سپردن تغيير، نقطه موفق، کشورهاي در اقتصادي
 قادر ويژگي اين با افراد. است فکري هاي جريان اجماع مورد و مطرح نظراني صاحب

 به صرفا تغيير اگر اما ببرند؛ پيش بيشتري قدرت و عتسر با را اقتصادي هستنداصالحات
 بود خواهد ايران اقتصاد و دولت براي مطلوب نتيجه فاقد شود، محدود افراد جايي جابه
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اینجا به گفته مقام معظم رهبری، حضرت امام 
ای، سومین حرم اهل بیت)ع( در ایران اسالمی  خامنه

است و چلچراغ شیراز همانند نگینی در این شهر 
ن درخشد. اینجا شهر گنبدهای برافراشته خاندا می

 .عصمت و طهارت است
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 امریکا به عربستان پوشالی وعده

 دونالد که درحالي. ستا رياض نفت توليد افزايش از اميد نا و امريکا جمهوري رئيس از تر بين واقع خام نفت جهاني بازار ایران:

 کاهش از ناشي اختالل و آشفتگي تا دهد افزايش روز در بشکه ميليون 2 ميزان به را خود خام نفت عرضه عربستان دارد اميد ترامپ

 افزايش در رياض ناتواني هم آن علت. دانند مي توهمي را ادعا اين بازار فعاالن کند، جبران را ونزوئال و ايران خام نفت توليد احتمالي

 تحت عربستان که گويند مي برخي .است نفت اين خريد به بازار بودن عالقه بي و مدت کوتاه در خام نفت توليد اي بشکه ميليون2

 قول يک امريکا به خدمتي خوش براي کشور اين که معتقدند ديگر برخي و شده کار به دست نفت توليد افزايش براي ترامپ فشار

 عربستان که هم االن. نيستند توليد افزايش اين منتظر چندان خام نفت خريداران و بازار حال هر به اما. ستا داده اساس و پايه بي

 در عربستان نفت: نوشت خود گزارش جديدترين در بلومبرگ .است نشده مواجه گرمي استقبال با داده، افزايش اندکي را خود توليد

 کاهش جبران براي تا بود خواسته عربستان از ترامپ. کرد تجريه را اخير سال سه در دتولي ميزان بيشترين( ژوئن) ميالدي گذشته ماه

 منابع گفته به. برسانند فروش به را خود اضافي توليد نيستند قادر ها سعودي اما. دهد افزايش را خود توليد ايران، نفت عرضه احتمالي

 اوپک سازمان آمار به نگاهي با.« اند کرده تعجيل خود توليد افزايش رد که اند گفته خصوصي محافل در سعودي هاي مقام برخي آگاه،

 ماه شهريور تا را خود خام نفت اي بشکه ميليون دو افزايش توان وجه هيچ به کشور اين که دريافت توان مي عربستان نفت وزارت و

 . ندارد

 داد هدر را طال تن 03 که اقتصادی تیم تغییر ضرورت

 نبرد صحنه وارد نظامي نيروي و ارتش هيچ. دانست جنگ شبيه را آن توان مي که شده اي برهه وارد اقتصاد حاضر حال در تعادل:

 متأسفانه رفت مي ايران به آمريکا سوي از اقتصادي حمله هاي نشانه که ماهي هفت طول در. اقتصادي هاي سياست جز نشده

 طلباني فرصت و خواران رانت آسياب به آب آورد، وجود به مردم براي رامشآ آنچه از بيشتر که شد اتخاذ پاتک عنوان به هايي سياست

 چه سوي از ها پاتک اين که شود مشخص است بهتر بردند؛ را خود اقتصادي هاي بهره آمده وجود به فضاي از خوبي به که ريخت

 ميليون 7/0 فروش قالب در طال تن 09 حدود دادن هدر جنبه يک از فقط آن نتيجه که شد اجرا کسي چه توسط و طراحي کسي

 نوع همين از. شد کاسته قيمتي از نه و شد ايجاد آرامشي نه اما ماند مردم و دولت دوش بر که بزرگي بدهي. است بوده سکه

 بر آن فشار فقط و فقط که... و مسکن ها، گذاري قيمت خودرو، واردات، ديد، هم اقتصادي ديگر هاي بخش در توان مي را ها سياست

 زيرکي و باهوش افراد نيازمند گيرد شکل دولت اقتصادي کابينه در بايد که اقتصادي جنگ اتاق شک بدون. است شده وارد مردم

 تنها نه جديد ساختار در گذشته کهن هاي سياست که بدانند و بشناسند را جهان و ايران اقتصادي جديد ساختارهاي که است

 تکرار را آن و بياموزند درس گذشته خطاهاي از بتوانند که افرادي. بزند آسيب هم مردم و اداقتص به تواند مي بلکه ندارد کاربردي

 .شوند منصوب لياقت و شايستگي برمبناي بلکه نشوند انتخاب دوستي براساس که افرادي آنکه تر مهم و نکنند
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 سیستماتیک نژادپرستی

 رژيم پارلمان) کنست نمايندگان جوان:

 نام به قانوني بررسي و بحث( صهيونيستي
 نهايي تصويب را به«يهود کشور قانون»

 حد اين به تا ونيقان تصويب شايد. رساندند
 عجيب آپارتايد عصر از بعد هم آن نژادپرستانه

 رژيم که داشت توجه بايد اما برسد، نظر به
 سال هفتاد در خود تأسيس بدو از صهيونيستي

 دولت همواره و بوده هدفي چنين دنبال به قبل
 به را يهود قوم خاص دولتي معناي به يهود

 طرحم خود وجودي مبناي و اصلي شعار عنوان
 کاخ به ترامپ دونالد ورود از بعد .است کرده

 پيش صهيونيستي رژيم سران در اميد اين سفيد،
 هدف دغدغه بدون توانند مي حاال که آمد

 انتقال به ترامپ وعده. کنند دنبال را خود اصلي
 و المقدس بيت به آويو تل از امريکا سفارت

 ترامپ طرح مفاد و وعده اين کردن عملي
 کل تعيين خصوص به قرن عاملهم به مشهور

 رژيم پايتخت عنوان به المقدس بيت
 رژيم سران مشوق عوامل جمله از صهيونيستي،
 صورت به را خود هدف که بود صهيونيستي

 تصويب جهت، اين از. کنند مدون قانون اين
 درآمد پيش بايد را کنست در يهود کشور قانون
 انتظار صهيونيستي رژيم که دانست اي معامله
 و وعده با هم انتظار اين و دارد را آن انجام

 سکوت. است آمده وجود به امريکا جديت
 قبال در سعود آل مثل عربي هاي کشور برخي

 نيز ها آن که دهد مي نشان قانون اين تصويب
 معامله اين مبناي بر را يهود کشور قانون

 يک خودشان که جهت آن از و کنند مي ارزيابي
 هستند، آن حاميان از و لهمعام اين اصلي پاي
 داشته قانون اين تصويب با مخالفتي توانند نمي
 کشور قانون تصويب صورت، هر به. دباشن
 فعلي روند بنابر نژادپرستانه رويکردي با يهود

 مقاومت تنها که شده انجام سازش جريان از
 عمل در را آن تواند مي که است فلسطيني
 همين از که جرياني کند؛ شکست به محکوم
 .است گرفته شکل کار ابتداي

 

 سوم :ها آرمان مطالبه وقت
 چه چيست؟ ايران ي جامعه امروز وضعيت برابر در انقالبي و مؤمن نيروهاي ي وظيفه
 دهند؟ انجام يدبا اقداماتي و کارها چه دارد؟ قرار نيروها اين روي پيش اي برنامه و طرح

 براي استثنائي فرصت يک به تبديل تهديد، جاي به را موجود شرايط توان مي چگونه
 کرد؟ انقالب ي جبهه
 وضع گر نظاره و بگذارند دست روي دست انقالبي، نيروهاي که است اين کار يک

 توانيم نمي و نکرديم پيشرفت نشده، ندارد، اي فايده هيچ» بگويند و باشند موجود
 ندارد، فايده شود، نمي آقا» » بگويند و شوند نااميد و مأيوس يا ،(9۹07/9۹/97)«يمبکن

 و راسخ عزم با است اين اما ديگر کار يک( 9۹07/9۹/97.«)است ريخته هم به چيز همه
 مضاعف فعاليت و تالش و کار ،"مطلوب ي آينده" ساخت براي اميدوارانه، ي روحيه

 و است اتوبان ما جلوي. نکنيم تصوير بست بن يک تصور به را اتوبان يک ما. »کنند
 نقش... جوان نيروهاي... دارد کشور که امکاناتي با بخصوص کنيم؛ حرکت توانيم مي

 را قطار خودشان دنبال به طبيعي طور به کردند، حرکت  وقتي که[ دارند] را لوکوموتيو
 (9۹07/9۹/97)«دهند مي حرکت

 

 روسیه و ایران رابطه راهبردی الزامات
 به مربوط موضوعي ، کاال ازاي در روسيه به نفت بشکه هزار پانصد روزانه فروش :آرمان

 ژنو موافقنامه امضاي با منتها. شد مطرح زمان آن در هايش بحث و است 0۹ و 02 هاي سال
 چون. يافت پايان ها بحث اين ديگر عمال شد، مبرجا مقدمه که 9۹0۹ آذر سوم در

 اخير سفر منتها. نبود نوع اين از توافقات به نيازي ديگر و شد بسته ايران هاي تحريم
 رسيدن. کرد مطرح دوباره را ها بحث اين ويژه نماينده عنوان به مسکو به واليتي اکبر علي
 نفت مبادله بحث ديگر، هاي بحث و لمتقاب مبادالت دالر ميليارد 79 سقف به روسيه و ايران

 اسالمي جمهوري که است اين واقعيت. ساخت مطرح دوباره نيز را روسي کاالي قبال در
 مختلفي هاي تحريم جمله از و ها دشمني ها، بحران نوسانات، گذشته سال 09 طول در ايران

 شرايط ردوا کشور تحريمي فضاي گيري شکل با که نيست اينگونه و گذرانده سر از را
 قبال در خصوص به منطقه مختلف تحوالت در روسيه و ايران. شود اقتصادي نامتوازن
 به کشور دو هاي تحريم مثل مشابهي هاي پرونده ديگر سوي از و سمت يک از سوريه
 اين متاسفانه ولي باشند داشته راهبردي روابط هم با که شود مي مطرح مختلفي داليل عنوان
 ولي شود مي يا شده راهبردي خاص، موضوعات در هرچند نشده يراهبرد هنوز روابط
 که کنوني شرايط در معتقدم. است نگرفته شکل کشور دو بين کاملي راهبردي رابطه هنوز
 هم با را راهبردي مناسبات يکسري بايد قراردارند هايي تحريم تحت دو هر روسيه و ايران

 اسالمي جمهوري مسئوالن. باشد غذا با نفت مبادله از فراتر مناسبات اين که کنند تحليل
 از ايران نفت اينکه نخست شاخص کنند؛ دنبال هم با را شاخص چند بايد روسيه و ايران
 را نفتي تحريم با مقابله از بخشي بتواند جريان اين و شود وارد جهاني بازار به روسيه طريق

 نقش توانند مي روس. شدنبا روسي کاالي قبال در فقط اين منتها. دهد شکل اينگونه
 هم ديگر بخشي و باشد روسي تواند کاالهامي از بخشي ولي کنند بازي را کااليي ترانزيت

 .داريم نياز ما که کاالهايي و دنيا مختلف کشورهاي از
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