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»نفت می فروشیم؛ تا پیشرفت را وارد 

لیبرال های  سیاست  چکیده  کنیم« 

را  گذشته  سال  چهل  ظرف  ایرانی 

خالصه  جمله  همین  در  می توان 

که  توسعه  برنامه های  به  اگر  کرد. 

غالبًا به دست مدیران لیبرال نوشته 

شده است توجه کنید خواهید دید 

کمیت  افزایش  دنبال  به  عمومًا  که 

غفلت  کیفیت  از  و  بودهاند  آمار  و 

درصدد  بیشتر  یعنی  ورزیده اند. 

افزایش تیراژ تولید بوده اند نه توان 

پنج  برنامه  در  مثال  برای  تولید. 

گذاری  هدف  توسعه  ششم  ساله 

شده است که تولید خودرو و وانت 

میلیون   2 به  دستگاه  هزار   1020 از 

حال  یابد.  افزایش  سال  در  دستگاه 

تولید  افزایش  این  که  پرسید  باید 

همراه  داخلی  توان  افزایش  با  آیا 

افزایش  حاصل  صرفًا  یا  است  بوده 

جواب  است؟  داخل  در  مونتاژ 

150

افزایش  یعنی  است.  دوم  گزینه 

افزایش مونتاژ یکی  در داخل.  مونتاژ 

برای  یافتگی  توسعه  مالک های  از 

آقایان لیبرال است و بدیهی است با 

چنین فکِر َکجی نمی توان به سرمنزل 

رسید. داخلی  تولید  رونق  مقصود 

اعتقادش  که  لیبرال  نفتی  مدیریت   

است؛  داخلی  توان  به  بی اعتقادی 

از  تا  میبندد  دخیل  نفت  چاه های  بر 

ملتش  برای  سیاه  صدقه سرِی طالی 

مدیر  بخرد.  اقتصادی  پیشرفت 

کاالیی  سان  به  را  پیشرفت  نفتی 

غرب  بازار  در  منحصرًا  که  می پندارد 

دست یابی  برای  پس  می شود.  یافت 

در  از  فرنگی  دکاندار  با  باید  آن  به 

دوستی درآید و بهای کاالی پیشرفت 

لیبرال های  کاش  بپردازد.  او  به  را 

کنونی  جهان  در  میفهمیدند  نفتی 

ساختنی  که  خریدنی،  نه  پیشرفت 

همت ها  هّمِت  با  پیشرفت  است. 

این  و  می شود  محقق  باکری ها  و 

و  دولت  حمایت  نیازمندد  تحقق 

کمی  بگذارید  است.  ملت  حمیت 

دست از سر لیبرال ها برداریم و عیب 

خود را نیز بگوییم. ما  تنبل شده ایم 

با  را  پیشرفت  منتظریم  طلبکارانه  و 

بگذارند. دهان مان  در  نفتی  قاشق 

است  ابداع  و  خالقیت  مادر  نیاز،   

و تا دل مان به واردات خوش باشد 

بود.  نخواهد  پیشرفت  از  خبری 

وقتی امیدمان به واردات قطع شود 

و  نبندیم  الهی  نصرت  بر  جز  دل  و 

باز  ارادههای مان  پای  از  غفلت  زنجیر 

کنیم؛ پنجره های پیشرفت به روی مان 

گشایش ها  این  شد.  خواهد  گشوده 

اگر  نیست.  بی سابقه  نیز  چندان 

بیندازیم خواهیم  تاریخ  به  نیم نگاهی 

خودکفایی  به  چگونه  تحریم  که  دید 

نظامی  مانند  مختلف  عرصه های  در 

است.  شده  منتهی  و...  علمی  و 

ایران  دوباره  آمریکا  وحشی  کابوی 

گویی  است.  کرده  تحریم  را  اسالمی 

خداوند اراده نموده تا دوباره مثل »عدو 

شود سبب خیر« را در پیش چشمان 

همگان محقق سازد. البته این امر جز 

با عدول از سیاست لیبرالی و بازگشت 

خمینی)ره(  امام  انقالبی  مکتب  به 

را  تحریم  که  امامی  نمی شود.  حاصل 

و  می دانست  ساز  فرصت  که  بال  نه 

برای  اقتصادی  »تحریم  بود:  فرموده 

فکرهای  و  بود  آسمانی  تحفه  شما 

انداخت«. راه  به  را  ما  متفکران 

نه  پیشرفت  کنونی  جهان  در  میفهمیدند  نفتی  لیبرال های  کاش 

خریدنی، که ساختنی است. پیشرفت با هّمِت همت ها و باکری ها محقق 

نیازمندد حمایت دولت و حمیت ملت است این تحقق  و  می شود 

چرا تحریم اقتصادی تحفۀ الهی است؟

تحریم ِ فرصت ساز



می  را  ایران  اقتصادی  پیشرفت  جلوی  عمال 

گیرد. اگر نگاهی به مشکل وابستگی به نفت 

بیندازیم، شاید بتوان گفت اصلی ترین ریشه 

نفت  ملی  شرکت  که  است  این  مشکل،  این 

وزارت  سوی  از  مالی  منابع  تزریق  جای  به 

قانون  خزانه داری به سمت خودش، مطابق 

مستقیم  درآمد  از  درصد   ۱۴.۵ تواند  می 

خزانه  به  رسیدن  از  قبل  را  خام  نفت  فروش 

دولتی را برداشت کند. همچنین می توان به 

صحیفه خوانی

اقتصادی  مفاسد  حوزه  در  مهم  مطلب  دو 

قانونی  حفره  یا  قانونی  بی  اول:  دارد.  وجود 

و  شفافیت  مانند  متفاوتی  حوزه های  در  که 

دوم:  می خورد.  چشم  به   ... و  بانکی  مسائل 

کاماًل  اتفاقا  که  است  ساختارهایی  وجود 

مشکالت  از  بسیاری  منشا  ولی  بوده  قانونی 

آن  از  که  است  مفاسدی  همین  جمله  از  و 

نظر  به  می کنند.  تعبیر  هفت سر  اژدهای  به 

ازگذشت  پس  حتی  حوزه  این  در  می رسد 

اسالمی  انقالب   پیروزی  از  پس  سال ها 

سایر  در  انکار  غیرقابل  پیشرفت های  علی رغم 

حوزه های مبنایی، نوعی غفلت تاریخی نسبت 

مثال  برای  است.  گرفته  آن صورت  اصالح  به 

قانونی  کاماًل  صورت  به  ما  بانکداری  نظام 

معادل  رقمی  اندازه  به  که  دارد  را  این  اختیار 

بودجه کشور سود سپرده بین صاحبان سپرده 

صاحب  ها  آن  ۱درصد  که  کند  توزیع  هایی 

موجب  این   و  هستند  مبلغ  این  درصد   ۸۵

در  و  شود  می  اقتصادی  عمیق  های  شکاف 

برایمان پدید می آورد که  عین حال مشکالتی 

طهارت اقتصادی
آنچه در گام دوم انقالب 

بدان نیازمندیم

یک ملتی که شهادت را میطلبند و دعا میخواهند برای شهادت، این ها از دخالت نظامی میترسند؟ 

این ها از حصر اقتصادی می ترسند؟ همۀ عالم درهای ممالک شان را به ما ببندند همه و ما باشیم، 

این عدهای که، سی و چند میلیونی که در این ایران زندگی میکنیم، یک دیواری دور ایران بکشند 

و ما را در همین ایران حبس بکنند، ما این را ترجیح میدهیم به اینکه درها باز باشد و چپاولگرها 

بریزند به مملکت ما. ما میخواهیم چه بکنیم که به این تمدنی که از توحش بدتر است، این تمدنی 

که حیوانات بیابان در رفتارشان از آن ها بهتر است، ما میخواهیم چه بکنیم به این تمدن برسیم.

#تمدن_توحش
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در مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی باید 

سیاست طهارت اقتصادی را در پیش گرفت و 

آن به معنای مبارزه با سیاست ها و قوانینی است 

که منجر به پرشدن جیب صاحبان ثروت های کالن 

مردم می شود توده ی  و خالی شدن جیب 

نظام مالیاتی اشاره کرد که باز هم به صورت 

پزشکان،  مثل  صنف ها  از  بعضی  به  قانونی 

نه تنها  امر  این  و  می دهد  مالیاتی   معافیت 

موجب شکست طرح های سالمت در سالیان 

شکاف های  بلکه  می شود  دولت ها  مختلف 

می کند. ایجاد  را  مخربی  بسیار  اجتماعی 

باید  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  مسئله  در 

پیش  در  را  اقتصادی  طهارت  سیاست 

سیاست ها  با  مبارزه  معنای  به  آن  و  گرفت 

جیب  پرشدن  به  منجر  که  است  قوانینی  و 

شدن  خالی  و  کالن  ثروت های  صاحبان 

این  در  مبارزه  می شود.  مردم  توده ی  جیب 

باشد  دشوار  و  طوالنی  است  ممکن  راه 

دارد  اسالمی  بوی  و  رنگ  که  انقالبی  اما 

است. نیازمند  هایی  مجاهدت  چنین  به 

یادداشت فتح



گوشت را بدهیم به گربه؛

 FATF سپاه را به 

یاری  و  برای کمک  عراقی  برادران  که  در حالی 

به سیل زدگان ایرانی شتافته و خانه و کاشانه 

به  از رسانه های  را رها کرده اند، تعدادی  خود 

اصطالح بی طرِف این ور و آن ور آبی که تاب 

با  ندارند،  را  اسالمی  جمهوری  و  عراق  نزدیکی 

هیاهوی فراوان لجن پراکنی می کنند و فریاد 

وا استقالال و وا اشغاال و وا فالنا سر می دهند. 

آنان  به  وابسته  های  سلبریتی  و  رسانه ها  این 

یا جایگاه حشدالشعبی در عراق و نیز مناسبات 

میان اعضای حشد و ایران را نمی فهمند یا خود 

را به نفهمی زده اند. حشدالشعبی اساسا ماهیتی 

مردمی دارد و با فتوای آیت اهلل سیستانی تشکیل 

البته بعدها وارد ساختار ارتش عراق شد. شد؛ 

حاج  دعوت  است؛  واضح  کامال  حضور  علت 

کمک  جبران  همچنین  ایران،  دولت  و  قاسم 

در  که  ایرانی  مجاهدین  و  حرم  مدافعان 

سایرگروه های  و  داعش  با  مبارزه  جریان 

اقدام مالی  ویژه  )یک( در پی فشارهای گروه 

بند  چهار  پذیرفتن  برای  ایران  به   )FATF(

دولت  گروه،  این  چهل و یک گانه  بند های  از 

لوایحی چهارگانه مشتمل بر بندهای چهار گانه 

چهار  مجموع  از  فرستاد.  مجلس  به   FATF

الیحه دو الیحه آن )بعد از کش و قوس فراوان 

میان مجلس و شورای نگهبان( تصویب و دو 

الیحۀ دیگر )پالرمو و CFT( هم چنان در مسیر 

نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  در  تصویب 

و مخالفان  )دو( محل دعوای موافقان  است. 

این لوایح، تعیین مصداق تروریست است. تا 

چندی پیش موافقان این لوایح معتقد بودند 

تروریست  مصادیق  ملی  امنیت  عالی  شورای 

امنیتی  نهادهای  بنابراین  می کند.  را مشخص 

معاف  اند.   مالی  اقدام  ویژه  گروه  شفافیت  از 

 3 در  که  مالی  ویژه  اقدام  گروه  بیانیۀ  )سه( 

اسفند 1397 منتشر شد، ضمن تأکید بر تعیین 

معافیت   ،FATF توسط  تروریسم  مصادیق 

هایی که شورای عالی امنیت ملی برای برخی 

)سپاه  و...  حماس  حزب ا...،  مثل  نهادها 

نظر  در  کنید(  اضافه  فهرست  این  به  هم  را 

هستند. و  بودند  آنان  کنار  در  تروریستی 

بالیای  در  خارجی  نظامی  نیروهای  حضور 

انتظاری نیست؛ دستور  از  طبیعی موضوع دور 

خارجی  نظامی  نیرو های  از  استفاده  العمل 

دستورالعمل  به  موسوم  طبیعی  بالیای  در 

از  متاثر  دولت  اینکه  به  اشاره  ضمن  اسلو، 

بشر  کمک های  تامین  مسئول  طبیعی  بالی 

می کند  اعالم  است،  خود  سرزمین   در  دوستانه 

مکمل  می توانند  خارجی  نظامی  نیرو های  که 

مکانیزم های کمکی موجود باشند، از طرف دیگر 

درگیر  اخیر،  سیل  گسترده  ابعاد  به  توجه  با  و 

خوزستان،  عربی  بافت  استان،  چندین  شدن 

شد  ذکر  که  ماهیتی  با  حشدالشعبی  انتخاب 

اسالمی،  جمهوری  با  مناسبات اش  پیشینه  و 

خوزستانی ها،  به  رسانی  کمک  برای  آنهم 

آشفتگی غربگرایان از
 وحدت عراق و ایران

بوده. بجا  و  هوشمندانه  کامال  انتخابی 

این گونه لجن پراکنی و قلم فرسایی فرادستان 

غربی و فرودستان وطنی راجع به حشدالشعبی 

رسانی  کمک  برای  که  هایی  گروه  سایر  و 

است. انصاف  از  دور  به  اند،  شده  ایران  وارد 

مرز  همیاری  و  همدلی  اسالم  در  که  بگذریم 

محلی  اساسا  امور  گونه  این  و  نمی شناسد 

»َمْن  اهلل)ص(:  رسول  ندارند-قال  اعراب  از 

َفَلْیَس  اْلُمْسِلمیَن  ِبُاموِر  َیْهَتمُّ  لم  و  َاْصَبَح 

ِلْلُمْسِلمیَن  یا  ُینادى  َرُجاًل  َسِمَع  َمْن  َو  ِمْنُهْم 

که  بگذریم  بازهم  و  ِبُمْسِلٍم«  َفَلْیَس  ُیِجْبُه  َفَلْم 

هزاره  از  دم  که  مدت هاست  ها  غربی  خود 

مرزهای  و  زنند  می  شدن  جهانی  و  سوم 

می کنند؛  افتخار  آن  به  و  برداشته   را  اروپایی 

باشیم. آزاده  الاقل  نداریم،  دین  اگر  پس 

هیاهو بر سر همدلی

را  ایران  اقدامات  و  نیست  پذیرفتنی  گرفته، 

دانست.  ناکافی  سیاه  فهرست  از  برای خروج 

در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  )چهار( 

ایاالت  تروریستی  سازمان های  فهرست 

صفحات  )پنج(  گرفت.  قرار  آمریکا  متحده 

بسته  اینستاگرام  در  سپاه  سرداران  مجازی 

معتقدند   FATF لوایح  موافقان  )شش(  شد. 

شفافیت سایر نهادها نیز بی خطر است چراکه 

با  آمریکا  است،  المللی  بین  نهادی   FATF

توجه به روابط تیره و تار با دنیا در انزوا قرار 

به  ایران  که  اطالعاتی  روی  نمی تواند  و  دارد 

دهد.  مانور  کشورمان  علیه  سپرده،   FATF

بیلینگزلی«،  »مارشال   FATF رئیس  )هفت( 

مسئول  و  آمریکا  خزانه داری  وزارت  معاون 

ایران  تجاری  طرف  کشورهای  با  مذاکره 

با  تجاری  روابط  قطع  برای  را  آن ها  تا  است 

تحت  آمریکا  تحریم های  اجرای  و  کشورمان 

تنهایی«؛  »حسین  )هشت(  بگذارد.   فشار 

کره:  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رئیس 

تحت  جنوبی  کره  و  ایران  تجاری  روابط 

کاهش  درصد   70 آمریکا  تحریم های  تأثیر 

ادعای  وجود  با  کره ای  شرکت های  یافت. 

به خاطر  سیاسی،  ساختار های  از  استقالل 

مجبورند  آمریکا،  با  تجارت شان  بیشتر  حجم 

و  )نه(  کنند.   نظر  صرف  ایران  با  تجارت  از 

که  می زنند  َدم  داخل  در  عده ای  هم چنان 

و  ندارد.  ارتباطی   FATF به  سپاه  تحریم 

 FATF معتقدند  داخل  در  عده ای  هم چنان 

مجمع  هم چنان  و  است  بین المللی  نهادی 

. می کند...  تعلل  نظام  مصلحت  تشخیص 



داستانی  زندگی نامه  سرخ«  گل  کمین  »در 

قلم  به  شیرازی  صیاد  علی  سپهبد  شهید 

کوتاهی  بخش  است.  مؤمنی  محسن 

میخوانیم: زیر  در  را  کتاب  این  از 

از  که  بزرگش  خواهر  همراه  شب  آن  »علی 

آن  در  این که  رفت.  حرم  به  بود،  آمده  دره گز 

شب در آن جا چه گذشت و علی چه گفت و 

چه شنید، تنها خدا می داند و بس. اما همان 

همسایگان  دیباجی،  خیابان  تهران،  در  شب 

دیده  مشکوک  آمد  و   رفت  مورد  چند  او 

بودند. پیکانی در آن نیمه شب چند بار طول 

خیابان را پیموده بود. رفتگر شهرداری را دیده 

و  می کرده  جارو  را  خیابان  ناشیانه  که  بودند 

و.... بوده  عادی  غیر  نگاه هایش  و  حرکات 

اما در مشهد، علی هنگامی از حرم برگشت که 

راهش  سر  او  بود.  تابیده  جمعه  آفتاب صبح 

مانند  بود.  گرفته  خامه   و  پنیر  و  سنگک  نان 

و  کرده  پهن  را  صبحانه  بساط  خود  همیشه 

کرده  به صبحانه  را دعوت  و مادرش  پدر  بعد 

بود. بعد گویی که عجله داشته باشد، به سراغ 

اغلب  خانه  به  ظهر  تا  و  بود  رفته  بستگانش 

می گویند  آن ها  حتی  بود.  سرکشیده  آن ها 

آن ها  که  داشته  خبر  خود  سرنوشت  از  انگار 

وظایف  و  دینی  فرایض  انجام  به  نسبت  را 

فردی و اجتماعی اشان سفارش می کرده است. 

سرانجام حدود ظهر به سوی تهران پرواز کرد.«
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برای دریافت فایل 

 الکترونیکی نشریه 

کد روبرو را اسکن کنید.

برجاِم بی سرانجام
در کمین گل سرخ

که  کردند  رفتار  نحوی  به  داخل  در  عده ای 

آمریکا پیش خودش حساب کرده که جمهوری  

صورت  در  و  است  فروپاشی  حال  در  اسالمی 

اعمال فشار بیشتر، می تواند امتیازات بیشتری 

از ایران دریافت کند.  اساسًا غربی ها در قبال 

ایران دو محاسبه کلی دارند: اول اینکه مطمئن 

هستند ایران به برجام ادامه خواهد داد چون 

گفتیم  و  کردیم  تاکید  این موضوع  بر  ما  خود 

اینکه  دوم  می دهیم.  ادامه  اروپا  با  را  برجام 

آمریکا تصور می کند با اعمال فشار بیشتر می 

کند.  دریافت  بیشتری  امتیاز  ایران  از  تواند 

که  است  این  پاسخ  چیست؟  حل  راه  اکنون 

باید محاسبات غرب را بر هم بزنیم. به عنوان 

پلکانی،  استراتژی  یک  در  توانیم  می  مثال 

اروپا  و  غرب  تعهدات  اجرای  عدم  با  مطابق 

را  ای  هسته  های  فعالیت  برجام؛  قبال  در 

سانتریفیوژ  مثال  عنوان  به  دهیم.  گسترش 

اقدامات  اگر  بگوییم  و  کنیم  نصب  را  ها 

انجام نشود،  عملی در راستای تعهدات برجام 

اقدامات  یا  میکنیم.  فعال  را  ها  سانتریفیوژ 

NPT و به طور  موشکی یا تهدید به خروج از 

کلی اقداماتی که طرف غربی و اروپایی بفهمد 

که خروج از توافق و عدم اجرای تعهدات برای 

آن ها هزینه در پی خواهد داشت. چیزی که 

ایران  که  است  این  دارد  وجود  واقع  به  االن 

مثل بچه ی خوب همه ی تعهداتش را انجام 

کافیست  ها  سایر طرف  برای  این  و  می دهد 

در  هم  اقدامی  ای،  هزینه  هیچ  بدون  تا 

راستای منافع ایران انجام ندهند. لذا ما باید 

هزینه  سیاست  به  را  محور  منفعت  سیاست 

دهیم. تغییر  توافق  های  طرف  برای  محور 

نمی رسد  نظر  به  که   است  ذکر  به  الزم  البته 

کدخدایشان  با  مخالفت  جرئت  ها  اروپایی 

در  که  گفت   بتوان  شاید  باشند.  داشته  را 

است.  گزینه  بهترین  برجام  از  خروج  نهایت 

هر سیاستی که در قبال این خروج انجام شود 

به مراتب بهتر از سیاست منفعالنه و کج دار 

اتخاذ  اکنون  هم  دولت  که  است  مریزی  و 

کرده است تا دوره ترامپ تمام شود. ما االن 

تحریم  تمام  و  نداریم  برجام  از  منفعتی  هیچ 

ها شامل حالمان شده است؛ حال این دولت 

خودش  پرستیژ  حفظ  برای  میخواهد  کی  تا 

در داخل، فریب سیاست های اروپا و غرب را 

بخورد و هزینه  بیشتری بر کشور تحمیل کند؟!

تأمین منافع ملی در گرو خروج از برجام


