
« با چه حقی هر روز دســـت تو جیب مردم 

میکنیم و پول مردم را نصـــــفش برداشت 

میکنیم؟ ارزش پول ملی را نصـف کردهایم و 

هنوز هم شـــــعار میدهیم؟ تورم باالي 30 

درصـــــد، کاهش قدرت خرید پول ملی به 

کمتر از نصــــف، بیکاري باالي 13 درصد و 

رشد اقتصــــادي صفر یا حتی منفی. چقدر 

شـرم آور اسـت که بانک مرکزي ما سـکوت 

کند و   IMF(صــــندوق بینالمللی پول) 

براي ما اعالم کند که رشد امســال ما منفی 

بود. قرار بود که رشد 8 درصـد و قرار بود نرخ 

تورم و بیکاري تک رقمی شود. همه ضعفها 

و همه ناکارآمديها را نمیتوان پاي تحـریم 

نوشت. من دولت راستگویان و درستکاران را 

تشکیل خواهم داد.»

بخشـی از نطق انتخاباتی حسـن روحانی در 

اجتماع هواداران خود در 22 فروردین 92

زمان زیاد هم به ســـرعت نمیگذرد تا فریاد 

هاي حجت االسالم روحانی در دانشگاه ها را 

فراموش کند، همان روزهاي خرداد92 که از 

نصـــف شدن ارزش پول ملی و غیره و ذلک 

سخن می گفت و تا سالها بعد از تشـــکیل 

دولت تدبیر و امید تمام مصـــائب عالم را به 

دولت ماقبل ارجاع میداد اما از قضـــا زمانه 

کلید سـعادت از دســتان وارث اصــالحات 

گرفت و ورق برگشــــــــت. تا بازگردیم به 

روزهاي هر نه روز یک بحران. نه، در واقع هر 

روز یک بحـران! هـر روز بازار یکــی از اقالم 

مورد نیاز مردم به مصــاف غول تورم میرود، 

غذا، خودرو، موبایل و ... و دولت مـردان نیـز 

که به منتها الیه تدابیر اقتصــادي نائل آمده 

اند چاره میکنند که مـردم فعال فالن چیـز را 

نخرند! و سپس نسیان گریبان گیر مصـیبت 

نازل شده میشـــود و فراموش میکنیم 4/8 

میلیارد دالر گمشــــــده را، برداشت هاي 

صــندوق توســـعه ي ملی را، حقوق ناچیز 

کارگران را و ... و از سوي دیگر وقاحت نیز 

مرضیه انبري

سرمقاله

(( صفحه4 ))
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 (( صفحه8 ))(( صفحه7 ))

فرصت آفرینی تحریم ها
به بهانه پنجم اردیبهشت،

 سالگرد عملیات طبس

محشر ابابیل

(( صفحه6  ))

سپاه، نور را به رخ کشیدتوهم گرگ وال استریت

(( صفحه2 ))

طغیان کالیفرنیا

استقبال مردم از بازار بورس، خوب یا بد؟

زمین هاي
سوخته

ادامه مطلب، صفحه بعد

تشکیل وزارت بازرگانی،

خط قرمز جدید دولت روحانی

 روایتی از ماجراي عزل وزیر صمت 
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تولیدمحوري شرط اصلی 
شکل گیري ثبات اقتصادي

پیروزي جنبش کالگزیت تا 
چه حد محتمل خواهد بود؟

(( صفحه3 ))
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 درراســـتاي همین هدف دولت شـــروع به 

تشــــویق سرمایه گذاري و دادن وعده هاي 

مجددا یا « صندوق واسطه گري مال یکم» 

الــبـــته بخش بودجه دولت را از بابت حجم 

باالي تقاضاکه به معنی باالرفتن قیمت سهام 

متعلق به آنهاست،خوشحال میکند اما برخی 

دیگر هم نگران تشـدید حرکات احسـاسی در 

بازار ســــــــرمایه اند. دولت باوجود چنین 

شرایطی میتواند بخشی از بودجه سال جاري 

را تامین کند. درشرایطی که اوضاع اقتصادي 

جهان والبته ایــران تحت تأثیــر پیامد هاي 

کرونا قرار گرفته است و نفت  و تجارت آن نیز 

از این قاعده مسـتثنا نیســتند وازآنجایی که 

بخش اعظمی از بودجه ســــال جاري برپایه 

درآمد حاصل از فروش نفت بود، بور س ازنظر 

دولت آسان ترینوکوتاه ترین راه حل موجود 

براي رسیدن به هدف ثبات اقتصــــــــادي 

درشرایط کنونی است.

 دولت اعالم کرده اســـت که بعد از ســــال 

1400مدیریت بنگاه ها نیز به صـــــــورت 

تدریجی به مردم واگذار خواهد شـــــد، اما 

سوالی که مطرح میشود این است بعد از سال 

1400 به جز تعویض دولت کنونی چه اتفاقی 

خواهد افـــــــتاد؟دولت این کا ر را با هدف 

خصـوصی سازي انجام میدهد،اما گویا هدف 

خصــــوصی سازي را که افزایش بهره وري و 

اصالح مدیریت ها است، فراموش کرده است. 

در متن این قانون صریحا ذکر شده اسـت که 

مالکیت و مدیریت شــــــرکت ها هردو باید 

واگذار شــــــوند اما کاري که دولت درحال 

حاضــر انجام می دهد این اســت که به رغم 

واگذاري سـهام، مدیریت را دردســت خورد 

نگه میدارد. 

 از دیگر مزایاي این صندوق معافیت مالیاتی 

معامالت واحدها، متنوع ســـــاز ي با حذف 

هزینه  و صر ف زمان اندك ،سادگی، سهولت  

و سرعت در معامله بورس مانند سهام عادي، 

کاهش زمان تسـویه نسـبت به سایر صندوق 

ها، خرید و فروش آنالین واحدهاي صندوق، 

نداشـتن دامنه نوسـان براي معامالت روزانه 

است.  لکن این ایده یک مشکل بنیادي دارد 

آن هم این اسـت که اســاس این ایده خال ف 

اصل 44قانون اساسی است.

یک ETF پوشالی مبنی برسودآوري بورس 

میکند. صندوق از محرك هاي مشــوق براي 

سهامداران خرد است که اطالعات تخصصـی 

ازوضـــــــعیت کالن بازار ندارند و به دنبال 

سرمایه گذاري و خرید سهامی هســـتند که 

قدرت نقدینگی باالیی داشته باشد. 

 اگر مدیریت دولتـی باقـی بماند، باید بـراي 

اداره آنها ساختار جدیدي شـکل گیرد که به 

کارمندان  و ساختمان مجزا نیاز دارد. عالوه 

بر صرف هزینه فساد هاي دیگر ي نیز متوجه  ،،

،،

معصومه کرمی

روز سه شنبه مور خ 16اردیبهشــت 99 یک 

عضو کمیسیون اقتصـادي مجلس در جلسـه 

علنی به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد هشـدار 

داد که اگـر در روند بورس، مدیـریت علمــی 

انجام نشــــــود، شاهد ضرر وزیان درسطح 

گسـترده خواهیم بود. اما این تنها هشـداري 

نیســت که متوجه سرمایه گذاران د ر بورس 

می شـود. بگذارید این طور توضـیح دهم که 

وضعیت کنونی بور س سهامداران کالن و 

عدم تبعیت بازار بورس از هیجانات وارد شده 

به اقتصـــاد به واسطه بیماري همه گیر اخیر 

امري شایسته دقت است چراکه تاثیر پذیري 

این بازار از هیجانات از ویـژگـی هاي ذاتــی 

اوســــت.چه آنکه خبر فوت مدیر عامل یک 

شرکت بورس درکشـوري مانند آمریکا باعث 

ریزش قیمت سـهام آن شــرکت می شــود، 

درحالی که در کشـور ما امري محال رخ داده 

یعنـی عدم تبعیت بورس ازوقایع بـزرگ این 

روز ها وحرکت درخالف پیامد هاي ویـروس 

کرونا. از اوایل سال جدید کشــور شاهد رشد 

بی سابقه شاخص هاي عرضه دربورس شـده 

است. هجو م بی سـابقه پول هاي تازه وارد به 

بازار بورس باعث شده تا شـاخص کل و ارزش 

معامالت جابهجا شود. نرخ صعودي دربورس 

سبب میشـو د تا سهامدارا ن بیشــتري وارد 

بورس شـوند و ورود نقدینگی به بورس بیش 

از گذشته شود. اما آیا این رشد  و صعود بدون 

فیلتر داراي عواقب  و تبعاتی نیزهست ؟

شماره 35 نشـــــــریه بیتعارف و تحلیل 

دانشــجویی آن چه در اردیبهشـــت99 بر 

ایران گذشت تقدیم شما.

و در غیر این صـورت ایمان میآوریم، سـال 

آخر مســاوي است با استراتژي زمین هاي 

سوخته که قرار نیســـت ارزنی آبادي براي 

نســــل بعد از اصالحطلبان و اعتدالگرایان 

باقی بماند.

دولتـی که بنا به اقبه ي خود یعنــی ارتش 

سري اصالحات هیچگاه اقتصـاد و نان مردم 

را مقدم بر حرافی هاي طوالنی و مضــحک 

خود پیرامون سـیاسـت و مذاکره نکرد، این 

بار خود دسـت به ایجاد طوفانی ســهمگین 

میزند. دوران پســــا کرونا خواهد رسید با 

توده هاي بیشـــــــمار زیان دیده از رکود 

اقتصـــاد، بیکاران بســــیار، و حتی شاید 

مالباختگان جدید که با توهم یک شـــــبه 

گرگ وال اسـتریت شـدن، سـهام خود را از 

بهترین شرکت هاي دولتی که سالها سهام 

عدالت در آن جریان داشت خارج کرده و به 

دنبال بازدهی سریع تر خودشـان دسـت به 

کار میشــــوند. اما اگر تدبیري براي آینده 

نباشــد شــهرآشـــوب هایی خونین تر از 

آبان98 در پی خواهد بود. درخواســــــت 

کنترل بازار از کســـــانی که با ناکارآمدي 

خویش اثبات کرده اند هیچ حرجی بـر آنان 

نیست براي خود ما نیز خنده دار شده است 

اما آخرین خواسـتهي ما اثبات واقعی بودن 

بهشـتی است که در تاالر شیشـه اي بورس 

براي مردم و آخـرین خـرمن باقـی مانده ي 

ایشان ترسیم میشود. 

متورم میشـود و اصحاب تدبیر و امید دست 

به دامان میـراث همان دولت کذایــی قبل 

جهت آرام کردن اوضاع کشـور میشـوند به 

سمت آخرین خرمن هاي سـالم این دشـت 

سـوخته یعنی سـهام عدالت که در طی این 

سال ها ارزش آن شـانزده برابر شـده اسـت 

میروند و براي مردم بهشـــت برین عاري از 

ادله ي متقن ترســـــیم میکنند تا آخرین 

سرمایه ایشــان را به کارزار پر از ریســـک 

بورس روانه کــنـــند. بدون این که یک بار 

پاسخ گو باشند، این بهشــت حباب است یا 

حقیقت و اگر حقیقت اســت چرا چنین در 

این آشفته بازار نبرد اقتصادي خوب و اکمل 

جلوه گـري مــی کند، و آیا پس از ورود این 

حجم از نقدینگی به بازار بورس و کم شـدن 

نقدینگی کشــور جهت کنترل تورم، دولت 

ضـامنی براي بقاي تازه واردان این عرصــه 

خواهد بود؟ یا مطابق ســنوات گذشـــته و 

مســلک نئولیبرالی میگویند که قیم مردم 

نیستیم؟!

توهم گرگ وال استریت
استقبال مردم از بازار بورس، خوب یا بد؟

این ســاختار اســت که این 

رویه و مقصـــدي که دارد با 

صـحبت هاي رئیس جمهور 

در خصــوص بورس و عرضه 

سهام دولت مغایر ت دارد.

    « جاي اصلی فساد ستیزي

       اینجاست که به شفافیت

      ورقابتـــــی بودن کمک 

میکند» 

حسن روحانی27 اردیبهشـت 

99

بورس شده است. بالشک اگر در این

 روند  مدیریت علمی درستی انجام نشود، 

شاهد ضرر وزیان درسطح گسترده خواهیم 

بود.

 در کشور ما یک محال رخ داده است. عدم 

تبعیت بورس ازوقایع بزرگ این روز ها 

وحرکت درخالف پیامد هاي ویروس کرونا. 

از اوایل سال جدید کشور شاهد رشد

 بی سابقه شاخص هاي عرضه در

سال چهارم    شماره35   8 صفحه    اردیبهشت ماه99



ماهنامه سیاسی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س)

چند سالی اسـت که دولت روحانی جداسـازي 

وزارت بازرگانی از وزارت صـمت را در دسـتور 

کار خود قرار داده است. وزارت صـنعت، معدن 

و تجارت در ســــال 90 با ادغام دو وزارتخانه 

صنایع و معادن و بازرگانی تشــــکیل شد. در 

سال 1394 با گذشـت چهار سـال از ادغام این 

دو وزارت خانه مجددا زمـزمه هایــی راجع به 

احیاي مجدد وزارت بازرگانی مطرح شــد. در 

سال 96، دولت در الیحه اي، انفصـــال بخش 

بازرگانی از وزارت صــمت را به مجلس برد که 

مجلســی ها دست رد به سینه این طرح زدند. 

در نهایت پس از سـه بار رد درخواســت دولت 

توسط مجلس، دولت توانســــــت راي مثبت 

مجلس را بدست آورد. با ارجاع مصــــــوبه به 

شـــوراي نگهبان و طرح ایرادات این شـــورا، 

کمیســــــیون براي رفع یکی از این ایرادات، 

مصــوب کرد که از تاریخ تصــویب این قانون، 

کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارت خانه 

هاي بازرگانی و صـــــــنایع و معادن، مطابق 

وظایف و اختیارات دســـتگاه تابع آنها قبل از 

قانون تشــکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی و صنعت، معدن، تجارت؛ مصوب تیر 

98 است.  این مصوبه  کمیسیون در بیسـت  و 

یکم  اردیبهشت  در صحن  علنی مجلس به 

بعد از اعالم خبر عدم تصویب این طرح، خبر 

ناگهانی عزل وزیر صمت منتشر شد. هرچند 

دولت، آشــفتگی بازار خودرو و عدم توانایی 

ایشان در کنترل قیمت این بازار را به عنوان 

دلیل برکناري رضـــا رحمانی اعالم کرد اما 

برکناري ناگهانی وزیر صمت درسـت بعد از 

عدم تصویب الیحه مربوط به این وزارتخانه، 

دالیل دیگري را بـراي این بـرکناري خاطـر 

نشـان می کرد. با انتشــار خبر نامه ي بدون 

تاریخ و شــــــمارهِ وزیر معزول، خطاب به 

روحانی، احتمال ارتباط برکناري رحمانی با 

عدم تصـــویب الیحه وزارت بازرگانی قوت 

گرفت. رحمانی در این نامه ذکر کرده اسـت 

که مشــی دولت مبنی بر تشـــکیل وزارت 

بازرگانی بوده و از وي خواسـته شـده در این 

خصــوص با نماینده هاي مجلس البی کند. 

هفدهم اردیبهشت نیز، محمود واعظی به او 

گفته، در صورت راي نیاوردن طرح تشـکیل 

وزارت بازرگانی، از این سمت برکنار میشود 

و در نهایت روز دوشنبه، واعظی در تماسـی 

تلفنی از وي خواسته تا از سمت خود استعفا 

راي گذاشـته شـد و با مخالفت  نمایندگان،  

طرح تشـکیل وزارت بازرگانی از دستور کار 

مجلس خارج گردید. 

دهد. امیرآبادي فراهانـی، نماینده مـردم قم 

نیز در توئیتی گفت که برکناري وزیر صـمت 

به دلیل افزایش ناگهانی قیمت خودرو نبوده 

بلکه به رحمانی ابالغ شده بود که در صـورت 

عدم تصـــــویب طرح وزارت بازرگانی، باید 

اسـتعفا دهد، وزیر هم اسـتعفا را نپذیرفت و 

برکنار شد.

بعد از انتشار نامه وزیر معزول، روابط عمومی 

دفتر ریاسـت جمهوري در واکنش به ادعاي 

رحمانی در خصـوص این نامه، رحمانی را به 

البی گري با نزدیکانش براي عدم تصــــیب 

طــرح متهم کــرد و گفت که به هیچ وجه از 

ایشان  خواسته  نشده  که  از  الیحه  دولت 

خط قرمزتشکیل وزارت بازرگانی،  جدید دولت روحانی

33

روایتی از ماجراي عزل وزیر صمت
بهار سعیدي

،،

،،

 وزارت بازرگانـی به حدي بـراي دولت حیاتــی 

است که به یکی از خط قرمزهایش تبدیل شـده 

اسـت! نکته جالب آن اســت که تقریبا قریب به 

اتفاق کارشناسان اقتصادي، تشـکیل این وزارت 

خانه را به صالح اقتصــاد کشـــور ندانســـته و 

معتقدند تشــکیل این وزارتخانه منجر به تامین 

نیازهاي کشــور از طریق واردات، بدون توجه به 

پتانسیل هاي تولیدي شده و مشخصا در راستاي 

تامین منافع وارد کنندگان اســـت. در حالی که 

مهمترین راهبرد اقتصــادي در شرایط تحریمی 

توجه به ظـرفیت هاي تولیدي بوده، این حجم از 

پافشاري براي تشـکیل وزارتخانه اي که به گفته 

کارشــناســان به شــکل گیري پایه هاي تولید 

محوري در کشــور، آسیب می زند، کمی عجیب 

به نظر می رسد. 

 الیحه البـــی کـــرده یا دولت 

رحمانی را به البی براي تشـکیل 

وزارت بازرگانی تشـــویق کرده 

اســت! اما قطعا می توان به این 

نتیجه رسید که تشکیل 

 باالخره رحمانی  علیه

 به  نتیجه  رسید  که

با این وجود، شاید نتوان

حمایت کند. بلکه تاکید شـده از 

فعالیت ها و رایزنی هاي فشـرده 

سه نفر از نزدیکانش در مجلس و 

رســـــانه ها علیه الیحه دولت 

ممانعت به عمل آورد! 

 شاید نتوان به نتیجه رسید که باالخره 

رحمانی علیه الیحه البی کرده یا دولت 

رحمانی را به البی براي تشکیل وزارت 

بازرگانی تشویق کرده است! اما قطعا می 

توان به این نتیجه رسید که تشکیل  

وزارت بازرگانی به حدي براي دولت حیاتی 

است که به یکی از خط قرمزهایش تبدیل 

شده است!  
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ماهواره نور از چـــــند جهت نقطه آغازین یک 

دوران کامال جدید است.پرتاب این ماهواره آغاز 

استفاده نظامی ایران از فضـــاست که مهمترین 

خاصـیت آن رسـیدن به سـطحی کامال جدید و 

بیسابقه از اشراف اطالعاتی بر فضــــــــاهاي 

اختصــاصی و اشتراکی ایران است. به بیان دیگر 

ایران در طی ادامه این مســـــیر میتواند شکل 

گیري یک تهدید موشـکی را از همان لحظه آغاز 

سوخت گیري موشکهاي متخاصم در هرکجاي 

جهان که باشد تشخیص دهد و تحوالت میدانی 

را به دور از سانســــــــور طرف هاي فروشنده 

اطالعات نظامی بررســـی و تحلیل کند.این امر 

توان دفاعی و موشــکی ایران را در حراســت از 

آسمان خود به اصطالح فضـــاپایه میکند.یعنی 

ایران با این ماهواره در زمره معدود کشــورهایی 

قرار گرفت که داراي سیســتم هشـــداردهنده 

فضایی هسـتند. نکته دیگر اما این است که ایران 

در مسیر استفاده نظامی از فضا میتواند فضاهاي 

حیاتی دشمن در دوردست (استراتژي دست   

 بامداد روز چهارشنبه سوم اردیبهشــــــت ماه 

خبري غیر رسـمی در رسـانه هاي جهان دسـت 

بدست میشــــــــــد.چند ساعت بعد اما همه 

میدانســــــتند که ایران موفق به پرتاب اولین 

ماهواره نظامی خود به فضـا شده است و ماهواره 

در 524 کیلومتـري زمین بخوبـی در مدار قـرار 

گرفته است.

«پاك و منزه است خدایی که این را مســـخر ما 

گردانید و گرنه ما هرگز قادر برآن نبودیم...»

آیه 31 سوره زخرف

اما دسترسی نظامی به فضـــا مفهوم هدایت و 

ناوبري در زمینه موشک هاي بالســتیک میان 

برد و بلند برد ایران را بطور اســاســی متحول 

میکند. این یعنی موشک بالســــتیک شلیک 

شـده از پایگاه دشــمن حتی اگر بتواند از پس 

پدافندهاي پیشــگیرانه ایران جان سالم به در 

ببرد با ورود به فضا در دم منهدم خواهد شد.به 

بیان دیگر اگر برنامه موشــــــکی ایران با این 

سیســــتم ناوبري جدید ترکیب شود، انهدام 

اهداف در فضا به مجموعه توانمندي هاي ایران 

بلند) و تهدیدات برد بلند را بصــــورت  ویژه 

رصد کند و با تهیه نقشـــــــه هاي هوایی از 

تحرکات ساالنه دشمن متوجه شـود که طرح 

عملیاتی دشـــمن در زمین مورد نبرد ایذایی 

است یا خیر.

اما نکته اي که در جریان پرتاب ماهواره بر نور از 

چشم بسـیاري از ما مغفول مانده است،ماهواره 

بر قاصـد بود که اولین موشـک سـه مرحله اي 

ایرانی  محسـوب میشــود و با اندکی تغییرات 

پتانسیل تبدیل شدن به یک موشک بالستیک  

اضـافه خواهد شــد یعنی در افق آینده میتوان 

امید داشـت که همگام ســازي همه یگان هاي 

عملیاتــی در جنگ هاي الیه اي و هیبــریدي 

انجام بپذیرد. به مفهوم سـاده تر یعنی زین پس 

میتوانیم رفتار یک جنگنده در آســـــمان را با 

تانک ها و نفربرهاي روي زمین هماهنگ کنیم 

بگونه اي که با تلفیق و اشــتراك گذاري دقیق 

اطالعات با یکدیگر،در کوتاهتـرین زمان ممکن 

بهترین تصـــمیم در باب رزم زمینی و هوایی و 

دریایی از اتاق فرماندهی اعالم شود.  

در شـرایطی که موشــک هاي خریداري شــده 

عربســـتان سعودي توانایی اصابت به اهدافی در 

حوزه آسـیاي شــرقی و حتی ژاپن را دارد، ایران 

باید براي حفظ توازن قدرت موشـکی در منظقه 

کاري انجام میداد تا عالوه بر دلگرمی دوســتان، 

به دشمنان هم این گرا را بدهد که سپاه از این به 

بعد از آسمان به زمین نگاه میکند. 

هایپرســـــــونیک با برد باالي 4555 کیلومتر 

اســـت.شــــاید به همین دلیل بود که با وجود 

ماهواره برهایی که میتوانسـتند این ماهواره را در 

مدار قرار دهند،سپاه از این موشک رونمایی کرد 

که اقتدار و بازدارندگی خود را به رخ بکشد. 

نکته دیگــري که گمان قدرت نمایـــی و به رخ 

کشــــیدن صنعت دفاعی ایران را در پرتاب این 

ماهواره تقویت میکند،اسـتفاده از النچر متحرك 

براي پرتاب ماهواره بر اسـت که معموال این عمل 

در پرتاب هاي فضایی مرسوم نیست.

براي مثال در پرتابهاي قبلی که از النچـر ثابت 

پایگاه انجام میشــــد،از چند هفته قبل فعالیت 

پایگاه توسط جاسوسـان هوایی دشـمن رصـد و 

رهگیري میشـــد اما این پرتاب غافلگیرانه باعث 

شد این پیام به دشمنان مخابره شود که ایران در 

هر زمان و در هر مکانی قابلیت شلیک موشکهاي 

قاره پیما به دشمن متخاصم را دارد. 

شــاید بهترین تعبیر براي این دســتاورد بزرگ 

بومی را الی براون کارشناس مســائل خاورمیانه 

رژیم صهیونیســـــتی داشته باشد که گفته بود 

دوران راکت ها را فــــراموش کنید.از امــــروز 

موشکهاي ایران مثل ماشـینی که با جی پی اس 

حرکت میکند،دقیق خواهند بود.

نورسپاه،  را به رخ کشید
فاطمه علیزادنیا
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همیشه فارس از خلیج  تا خلیج خواهشا فارس

می خواستند ایران را تحت فشــار قرار دهند اما 

نمی دانسـتند اوست که یعز من یشـاء و یذل من 

یشاء و انگشـت آن ابر مرد سبز پوش که به بزرگ 

آمریکایی ها اشــاره می کردکه بار دیگر این دور 

وبر ببینمتان انگشـــــت را در حال لمس ماشه 

خواهید دید. و شد آنچه باید میشــــــد. چنان 

غروري در ایران دمیده شد که ضد انقالب هم در 

دل و در صفحه هاي مجازیشـــــان مجیز گوي 

حرکت این مرد شدند.

 

در ماهی که گذشت تصـویر صحنه اي در فضـاي 

مجازي پخش شـد که گویاي شــکایت ابرقدرت 

جهان کنونـی از قایق هایـی بود که بــراي ابــر 

ناوشـــان مزاحمت ایجاد کرده بود و با پخش آن 

فیلم می خواسـتند به جهانیان بفهمانند که نگاه 

کنید ایـران مارا اذیت مـی کند گویـی طفلـی به 

مادرش شــکایت فردي را می کند که اورا آزرده 

است.

اما به راسـتی چند سـال گذشـت تا ایرانیان با 

دل و جان باور کنند که اوســـت که عزت می 

دهد هرکه را که بخواهد؟

تاریخ گواه اســت که روزي نیروهاي ســه ابر 

قدرت خونخوار آن دوران و شــیران بی یال و 

کوپال دوران کنونی در این سـرزمین از طریق 

همین خلیج فارس بی اطالع شـاه آن مملکت 

وارد کشــور شدند و مملکت را یکروزه اشغال 

نمودند . با مصـادره ي آذوقه و قوت مردم این 

مملکت 9 میلیون نفر را کشتند و بعد ها سران 

حکومت هایشــان در زمان مثال شاه بعدي، و 

باز هم بدون اطالع او باچکمه هایشـان در کاخ 

سعد آباد نشــســـتند و عکس گرفتند و شاه 

مملکت حتی خبر نداشـت آنها آمده اند و بعد 

چنان ذلتش دادند که حتی حاضر نشــــدند 

مقامش را ظاهرا پاس دارند علـی االقل اورا در 

محل کارش مالقات کنند و به ناچار این ذلیل 

حقا که مایغیــــراهللا ما بقوم االمایغیــــرو ما 

بانفسـهم. خداوند تغییر مردم را دید و تغییر را 

براي آن ملت مقدر کرد.

رســانید روزي را که رهبر آن مملکت با عزمی 

راسخ خلیج را فارس می خواند و در جواب یاوه 

گویان کاخ ســفید می گوید خلیج فارس خانه 

ي ماست شما اینجا چه می کنید؟

روســــاي آن ممالک زورمند قدیم حاال اگر با 

رهبر این مملک در آن اتاق ساده اش عکسی 

اما این فقره را برخی از پدر بزرگ و مادربـزرگ 

هایی که هنوز در میان ما هســــتند به خاطر 

دارند روزي را که حکومتـی ذلیل با خواهش و 

تمنا  این خلیج را فارس می خواند و شــــــاه 

خودش در تلویــزیون اعالم مــی کــرد که ما 

خودمان بخشی از این سرزمین به نام بحرین را 

به شیخک هاي خلیجی بخشیدیم.

داشته باشـند به خود می بالند و بعد از مالقاتش شاه خود به دیدار آنها شتافت. 

این پیر فرزانه را مسیح میخوانند.

اکنون اســت که باید شــکر گذار پدرانی بود که 

تغییري رقم زدند که یگانه قدرت کشــــی رانی 

جهان و یکه تاز دریاهاي زمانه اي نه چندان دور 

که خورشــــــید را در مرزهایش بی غروب می 

خواند، براي آزادي نفت کشی که زیر پوتین هاي 

ابر مردان سبز پوش تســـخیر شده براي آزادي 

اموالش دست به دامن کشـــورهاي ثالث شود و 

آخر بگوید هرآنچه شما بگویید.

اما اکنون در خلیج همیشــــــه فارس ما بزرگ 

زورمندان عالم اگر بخواهد از قایق هاي صـیادي 

این مملکت حتی ســوالی بپرســد با اشــاره ي 

انگشـــــت همان سبز پوش استوار قامت روبرو 

میشود که این دور و بر پیداتان نشود.

معصومه کرمی
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اما به هرجهت افزایش توان نظامی ایـران با ورود 

به عرصه ي فضــایی و مســـدود کردن هرگونه 

حرکت غافلگیرانه علیه مواضـــــع ایران و نوید 

موشــــک هاي قاره پیماي نوین که ماهواره پر 

قاصد نشــــانه اي از آن ها است. آمریکا را اسیر 

تقالي بیهوده سـاخته تا از بین برجام و قطعنامه 

اي که خود متهم پاره کردن ان اسـت ســرنخی 

جهت محکوم کردن ایران پیدا کند و شـــــبح 

تهدید هاي توخالی را به جدال نور ایـرانـی روانه 

کند. که البته در هر صــــورت آمریکا در کمال 

مکاري خود از صـــــمٌ بکمٌ عمیٌ هاي داخلی و 

آلبانی نشـین که مشـغول انکار نور هسـتند یک 

قدم جلو تر اسـت. و با سـالح شـبح طور خود به 

یک نبرد محکوم به شکســت و آکنده از حرافی 

هاي اسبق روي آورده است.

تصـمیم شوراي امنیت را به ایران  مقرر میکرد و 

از همه مهم تر منظور قطعنامه 2231 موشــک 

هایی بود که براي حمل کالهک هســــــته اي 

طراحی میشـوند نه موشک هاي بالسـتیکی که 

مسـتعد آن هسـتند. از سویی پس از احقاق حق 

هســته اي ایران در مجامع جهانی و اثبات صلح 

آمیز بودن این برنامه پس از بازرســـــی آژانس 

انرژي اتمی فرضیه ي موشـک ها داراي کالهک 

هسته اي منتفی خواهد بود هرچند رهبر انقالب 

بار ها در طی سالهاي طوالنی مذاکرات هســـته 

اي تاکید داشته اند ما از صالح هســـــته اي به 

دالیل دینی و انسـان دوستانه استفاده نخواهیم 

کرد.

اما زمانی که جهان درگیر جدال با خشم طبیعت 

بود و آمریکا که به قتلگاه قـربانیان کـرونا تبدیل 

شــده بود مجال ایران ســـتیزي دائمی خود را 

نداشــت، پاتک اطالعاتی ایران و ورود به میدان 

پنجم مبارزه کابوس یک دهه قبل را براي آمریکا 

به ارمغان آورد. پس از زمین، دریا،هوا، ســــایبر 

اکنون ایران در میدان پنجم یعنی فضـا که نیمی 

از ماهواره ي نظامی حاضر در فضـــــا متعلق به 

آمریکا هســــــتند مهمان ناخوانده ي تمامیت 

خواهی آمریکا شــــد. ماهواره نور با موفقیت در 

مدار 450 کیلومتري قرار گرفت تا یکی دیگـر از 

کمبود هاي دفاعی و نظامی کشــور که گاه و بی 

گاه خود را نشـــان میداد مرتفع گردد. در مثال 

عینی و واضح در سیل سراسري بهار سال 98 که 

در حالی که طی سال هاي گذشـته پس از برنامه 

هســته اي ایران همواره برنامه ي موشکی ایران 

محل جدال اصـحاب سـیاسـت بوده اســت و به 

مناسـبت هاي با ربط و بی ربط عده اي در توقف 

آن کوشـیده اند و خاصــیت این برنامه دفاعی را 

بیهوده عنوان کرده اند و عده اي عدم توسـعه ي 

آن را منتهی به رفع تحریم ها دانســـته اند اما با 

استقالل دستگاه هاي نظامی کشــــور از ارگان 

هاي دولتی این مســئله طی سالیان متمادي از 

دوران جنگ تا کنون مستقال به پیشرفت خود با 

حداقل بودجه الزم ادامه داده است. اما آن چه در 

سابقه ي تحقق برجام رخ داد نشان داد تا ماهیت 

اهرم هاي قدرت کشـور براي مردم شفاف سازي 

نشـــود حســـاسیت الزم در جهت دفاع از این 

دسـتاورد ها به بدنه ي اجتماعی منتقل نخواهد 

شــد. فی المثل کاربرد هاي انرژي صـــلح آمیز 

هسته اي که هیچ گاه وارد آموزش عمومی نشد، 

اما کســـــی گمان نمیکرد در یک جنگ واقعی 

موشـــــک ها خود را به مردم معرفی کنند. آن 

موشـــک منحوس یعنی آذرخش آمریکایی که 

بامداد 13 دي 98 در فـرودگاه بغداد فـرمانده ي 

سـپاه قدس یعنی شــهید ســردارحاج قاســم 

سلیمانی را به شهادت رساند و آن موشـک هایی 

که میراث شـهید ســردار طهرانی مقدم بودند و 

ســــــه روز بعد پس از یک قرن اولین حمله ي 

نظامـی به یک پایگاه آمـریکایــی را رقم زدند و 

اهالی پنتاگون و مزدوران منطقه اي شـــــان را 

دچار انواع مرگ هاي مغزي کردند، صـــــنعت 

موشــکی را ورد زبان ها ســـاختند تا حماقت و 

خیانت بــــرازنده ي انکار کنندگان زنده ي این 

صــنعت و انکار کنندگان مغروق اســـتخر فرح 

باشد.

هرچند سال ها است که از سوي برخی کشـور 

ها همچون آمریکا موشک یک سالح کشـــتار 

جمعی تعریف می شود که باید مانع دسـتیابی 

کشـور ها به آن شد اما در عمل دولت ها سعی 

در تقویت بنیه ي دفاعــی خود در نبــرد هاي 

نظامــــــــی نوین دارند و به اذعان بوق هاي 

تبلیغاتی سعودي و انگلیســی و آمریکایی نیز 

نیروي هوافضاي سپاه جمهوري اسالمی ایران 

همپا و حتی بیشـتر از نیروي سپاه قدس نقش 

بازدارنده ي جنگ در مرز هاي ایران را داشـته 

اســـــت. اما به هر حال در زمان انعقاد برجام 

اشارتی غیر مســتقیم به محدودیت توسعه ي 

برنامه ي موشـــــکی ایران در قالب قطعنامه 

2231 شد که برخی از آن  تعبیر به مقدمه ي 

داشت؟ 

اما غیـر منتظــره بودن این رویداد و عدم درز 

اطالعاتی یک ابرپروژه بر خشـم مضـاعف رقبا 

افزوده کرد تا مجددا قطعنامه 2231 سـازمان 

ملل متحد رایادآور شـــوند و ایران را متهم به 

نقض آن کنند. و این در حالــــــی رخ داد که 

آمـریکا با خـروج از توافق بــرجام اولین نقض 

کننده ي توافق و قطعنامه ي مرتبط با آن بوده 

است و مشـخص نیسـت بر اساس چه حقی به 

قطعنامه اي اشــاره می کند که خود ناقض آن 

است. اما 2231 به چه مسئله اي اشاره  

به خاطر پهنه ي جغرافیایی وســـیع پهبادها 

کارایی الزم را نداشـتند اما اکنون در صــورت 

بروز بالیاي طبیعی با اســتفاده از ماهواره این 

مشکل قابل حل خواهد بود.

،،

       کالهک هسـته اي ،،

بود و از طـــرفـــی این 

مرقومه به صورت توصیه 

نگاشته شده و الزامی در 

آن وجود ندارد بر خالف 

قطعنامه ي 1929 که 

       داراي قدرت حمل

   موشک هاي بالستیک

برجام موشــکی کردند. 

در واقــــــع آن چه در 

قطعـــــنامه ي مذکور 

متوجه ایران شــده بود 

عدم ساخت  و توسعه ي

مرضیه انبري

 آمریکا به ارمغان آورد. پس از زمین، 

 پنجم مبارزه کابوس یک دهه قبل را براي

 زمانی که جهان درگیر جدال با خشم طبیعت بود 

و آمریکا که به قتلگاه قربانیان کرونا تبدیل شده 

بود مجال ایران ستیزي دائمی خود را نداشت، 

پاتک اطالعاتی ایران و ورود به میدان

پنجم یعنی فضا که نیمی از ماهواره ي نظامی 

حاضر در فضا متعلق به آمریکا هستند مهمان 

ناخوانده ي تمامیت خواهی آمریکا شد.

دریا، هوا، سایبر اکنون ایران در میدان

ارجاع پرونده ي ماهواره نور ایران توسط آمریکا به شوراي امنیت سازمان ملل متحد
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و خداوند سربازانی از شن دارد و لشـکریانی از 

باد. و در هر ذره زمین، حکمتی پنهان اسـت و 

قدرتـــی ال یــــزال. ایمان بیاورید به این که 

درخت، ریشه گرفته از «ال»، به «إلّا» می رسد 

و هیچ طاغوتی نمی تواند ریشـــــــــه نور را 

بخشــکاند. و دیدي که خداوند با اصحاب فیل 

چه کرد، وقتی به قصـد حریم عشــق، لشــکر 

ابرهه تاخت؟ دیدي که نمـرود را عاقبت چه از 

پاي انداخت و دســـــت هاي جبریل بر دهان 

فرعون لُجّه اي از گِل زد؟ دیدیم و بســــــیار 

دیدیم که درخت هاي آبیاري شــــده از خون 

شـهید، با هیچ سـیالب و طغیان ویرانگري، از 

جاي کنده نمی شـــــــود! ایمان آوردیم که 

خداوند، یاور ماسـت و بال هاي شـیطان، براي 

همیشـه بســته خواهد ماند. ایمان آوردیم که 

صــداي قرآن، برتر از تمام ســالح هاي تاریخ 

است و هواپیماها مسخ می شوند و می سوزند؛ 

وقتی به آسمانی می رسـد که نور والیت، آن را 

روشن می کند... ابابیل، دانه هاي شن شدند و 

فیل هاي طاغوت و اســـتکبار به خاك و خون 

کشـیده شدند. در شامگاه چهارم اردیبهشـت 

1359 ه.ش هفت فروند هواپیماي غول پیکـر 

نظامی و هشـــت فروند بال گرد نظامی مجهز 

امریکایی مرزهاي هواي جنوبی ایـران را بدون 

کوچک ترین مقاومتی پشــــت سر گذاشته و 

وارد حریم هوایی جمهوري اسـالمی ایران می 

گردند. یکی از پاسـگاه هاي مرزي عبور آنها را 

گزارش می دهد، امّا به دالیلی نامعلوم به آن 

گزارش ترتیب اثر داده نمی شود. هواپیماها 

و بال گردها پس از طی مسافتی بیش از هزار 

کیلومتر در حریم هوایی ایران بدون برخورد 

با هیچ گونه مانعی جهت ســـوخت گیري و 

احتماالً براي هماهنگی شــروع عملیات در 

یک فرودگاه متـروکه - که در جنگ جهانـی 

دوم در نزدیک رباط خان طبس توسط قواي 

متفقین سـاخته شــده بود - فرود می آیند. 

توطئه گـران مجهـز به تمامــی تجهیــزات 

نظامی و حتی تانک، موتورســــیکلت هاي 

پرقدرت سـریع و ســنگین (تریل) اتومبیل 

جیپ و سالح هاي مختلف بودند. زمان فرود 

اندکی قبل از نیمه شب چهارم اردیبهشــت 

بود. یک اتوبوس مســـــافربري از کوره راه 

نــزدیک عبور مــی کند. با پنتاگون تماس 

گرفته شد که چه تصمیمی در مورد چهل  

 او به ما گفت: پیاده شــویم و ســوار هواپیما 

گردیم. حســاس ترین لحظات مأموریت فرا 

می رسید. یکی از مسافران ایرانی گفت: ما در 

حال سـوار شـدن به داخل هواپیما بودیم که 

ناگهان مشــــاهده کردیم یکی از هواپیماها 

آتش گرفت. حقیقت مطلب این بود که یکـی 

از بال گردها در زمین از هواپیما بنزین گیري 

کرده بود،  از زمین بلند شــــــــد تا بالگر د 

دیگري جهت سـوخت گیري آماده شـود، اما 

سرنشین اتوبوس بگیرند، دستور داده شد که 

تمامی مســـافران را بازداشت نموده و درون 

یک هواپیما قـرار داده و به طور موقت آنان را 

از ایران خارج ســازند. یکی از ایرانیان گفت: 

آنها به ما گفتند که دوباره بر اتوبوس ســـوار 

می شــــویم، یک آمریکایی اتوبوس ما را به 

نزدیک هواپیمایی راند.

پس از تیراندازي به ســوي تانکر متواري شــد. 

تـرافیک غیـر منتظــره در جاده اي کویــري و 

احتمال فاش شـدن مأموریت، مرگ کماندوها و 

احتیاج فوري به رســـــــــانیدن زخمی ها به 

بیمارستان یک تصـمیم بسـیار دشواري را پیش 

می کشــــید که امریکایی ها باید هر چه زودتر 

صــــحرا را ترك کنند. زمانی باقی نمانده بود تا 

هواپپیما خنک شود و آنها اجســــــاد را بیرون 

بکشند. در عوض نجات دهندگان باید در مرحله 

اول خود را از این وضـــــع می رهانیدند.پس به 

سوي هواپیما رفتند و سوار آن شـدند و پا به فرار 

گذاشتند.  یکی از کســـانی که در این مأموریت 

نقش داشت، با حضور جیمی کارتر در مصـاحبه 

مطبوعاتـــی پس از عملیات نافــــرجام نجات، 

جزئیات چندي از این مأموریت را فاش نمود، اما 

وزیر دفاع امریکا - هارولد براون - ســــــرّي تر 

بـرخورد مـی نمود و کم تــر اطالعات مــی داد. 

حضور کارتر در یک مصـاحبه مطبوعاتی، آن هم 

درسـت چند ســاعت پس از فرار امریکایی ها از 

خاك ایران با چشمانی سرخ و ورم کرده حاکی از 

بی خوابی، خشـم، ترس و ناامیدي نشـان دهنده 

این موضوع بود که می خواست به عوامل خود در 

درون ایـــران بفهماند که عملیات عقیم مانده و 

آنان را از ادامه بــرنامه بازدارد. آمــریکا که تمام 

تالش خود را در حمایت از رژیم شــــاه و  بدنه 

جلوگیري از پیروزي انقالب به کار بســته بود، با 

پیروزي انقالب اسالمی، سفارت خود را به عنوان 

پایگاهی براي طراحی و اجراي توطئه علیه  

محشر ابابیل
به بهانه پنجم اردیبهشت، سالگرد عملیات طبس

،،
،، ال یزال. ایمان بیاورید به این که 

 نمی تواند ریشه نور را بخشکاند

«إلّا» می رسد و هیچ طاغوتی

درخت، ریشه گرفته از «ال»، به 

و خداوند سربازانی از شن دارد و 

لشکریانی از باد. و در هر ذره زمین، 

حکمتی پنهان است و قدرتی 

این لحظه خلـــــبان، 

بالگرد را به ســرعت به 

سـوي جلو راند. در این 

لحظه پـروانه آن با بدنه 

هواپیما برخورد نمود و 

در همان موقع هــر دو 

آتش گرفتند و هشــت 

امـــریکایــــی هالك 

گـــردیدند. هم چنین 

قبل از آتش سوزي یک 

کامیون به طـرف جاده 

می آمد که راننده اش 
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.و حساس، از تعمیق و گسترش هر چه بیشتر 

انقالب اســــــــالمی، جلوگیري کنند. النۀ 

جاســوســـی آمریکا با ایجاد شـــبکه هاي 

جاســوســـی و اطالعاتی، در پی آن بود تا با 

بحران آفرینی، تضــــــعیف نیروهاي اصیل 

انقالب و جایگاه و شخصـیت حضــرت امام و 

همچنین ایجاد گســـســــت و شکاف میان 

رهبري و نســــل جوان، فعال ترین و انقالبی 

ترین نیروي اجتماع را از رهبري دور کند؛ تا  

انقالب تبدیل کـــــرد؛ تا بتواند آن بخش از 

اقداماتش را که می توانســـــــت در پوشش 

دیپلماتیک براي شکســـــــت یا به انحراف 

کشـــاندن نظام نو پاي اسالمی انجام دهد، با 

مرکزیت سفارت، به اجرا درآورد. افســــران 

سازمان سیا با استفاده از شرایط نابســـامان 

بعد از انقالب و درهم ریختگی و نامشـــخص 

بودن حوزة مسئولیت ها که نتیجۀ طبیعی هر 

انقالبی اسـت، سـعی کردند با نفوذ در مناطق 

کلیدي 

بتواند با تاثیــر بــر آنها و نفوذ در ارتش، 

حرکت انقالبی مردم ایران را آسیب پذیر 

سازد. با اشـغال النه جاسـوسـی از سـوي 

دانشجویان مسـلمان پیرو خط امام - که 

در حقیقت انقالب دومی به وقوع پیوست 

- توطئه هاي مــزورانه امــریکا در نفوذ، 

رسوخ و مسخ انقالب اسالمی به شکسـت 

منجر شد. دست هاي خیانت بار همساز با 

شیطان بزرگ نیز در این ماجرا افشـــــا 

گردید. لذا تهدیدات نظامی و اقتصــادي 

از ابتدایـی تـرین اقدامات جهت غلبه بـر 

این پیروزي بزرگ بود. امت مســــلمان 

ایـــــران از تاریخ 13 آبان 1358 که روز 

تســــــخیر جاسوس خانه امریکا بود در 

گرماگرم یک جریان حادّ ضــد امریکایی 

قرار گرفته بود. البته مردم، مخصــــوصاً 

دانشــجویان چنین مبارزه پرشور و خط 

مبارزاتی  پیگیر را  از  رهبر  انقالب  که 

واقعه طبس، یک ماجراي شـگفت تاریخی 

است که شکســــت هیمنه و ابهت نظامی 

آمـریکا را در بــرابــر امواج اقتدار الهــی 

انقالب اســالمی در هماره تاریخ به یادگار 

نهاده است و بزرگداشت آن،به طور یـقین 

بود، فرا گرفته بودند و تســـــخیر آن النه 

جاسوسی محصـــول حمالت بی امان امام 

خمینی علیه امریکا بود. ایشــــان در یک 

ســــــخنرانی تلویزیونی فرمودند: «چرا 

جوانان و طالّب ما ساکت نشسته اند و علیه 

آمریکا و توطئه هاي او نمی شورند» دو سه 

روزي از این بیانات نگذشـــته بود که النه 

جاسوسی در تهران فتح گردید. شکســت 

کوشــــــش هاي دیپلماتیک و طرح هاي 

بســــیار مزدورانه امریکا براي آزادسازي 

گـــروگان ها از اهم زمینه هایـــی بود که 

موجبات این تهاجم را فراهم ساخت.  

ســـردمداران آمـریکایی را به دنبال دارد. 

حادثه پنجم اردیبهشـــــت 1359،یادآور 

معجزه قرن در صــحراي طبس اســـت که 

مصـــــــــداقی دیگر از سوره فیل را به رخ 

جهانیان و نیزاز خدا بی خبران کشاند،تا آن 

ملحدان از خدا بی خبر به خود آیند ودسـت 

از شــرارت ها و خباثت هاي خـود بردارند. 

زمانی دور، ســـپاه ابرهه با فیل هاي بزرگ 

براي تخریب کعبه راهی مکه شــدند، تا در 

این سرزمین امن، جنایتی وحشـــتناك را 

رقم بزنند. مردم شـهر که توان مقابله با این 

ســپاه را نداشـــتند براي حفظ جان خـود 

شــــــهرها را خالی کردند و به کوهها پناه 

بردند و اراده خداوند به گونه دیگري محقق 

شد. انبوه پرندگان در آسمان ظاهر شـدند و 

با ســنگ هایی ریز، ابرهه و ســپاهش و نیز 

فیل هاي بزرگ را از پاي درآوردند: ((مکروا 

للّه و اللّه خیر الماکرین)) و مکر ا

از دالیل شکل گیري شرایط فعلی اقتصــاد 

ایـران، افـزایش قیمت حامل هاي انــرژي، 

حذف نادرســـت یارانه ها و ســـیاســــت 

نابخردانه ایسـت که در جریان طرح موسوم 

به هدفمندي یارانه ها از ســـــــوي دولت 

پیشــــین به اجرا درآمد. اگر مســــئوالن 

اقتصادي ما نگاهی تاریخی به تاریخ اقتصاد 

جهان داشتند و پیش از اجراي این سیاست 

ها کارن��ام اقتصـــاد انگلســــتان در دوران 

نخســــت وزیري مارگارت تاچر را مطالعه 

کــــرده بودند، میدیدند که نتیجه محتوم 

اجراي چنین سـیاســت هایی نه تنها برهم 

خوردن سازوکارها و  ساختار اقتصــاد ملی  

خواهد  بود بلکه روزبه روز به فقــر مـــردم 

دامن میــزند و آنان را بیش از پیش به ور��ط 

فقر میکشــاند، چنانکه اتفاق افتاد. در این 

بین، وقتـی بداقبالـی کاهش قیمت نفت در 

بازار جهانی نیز به این معجون اضـافه شـد، 

بحرانی را ایجاد کرد که اقتصاد آیند��ه  ایران 

در سـایه آن به سـر خواهد برد. در حالی که  

اقتصاد ایران از آغاز سال سال 97 تا کنون

 مجموعاً یک رشد منفی اقتصـادي بیش از 

14 درصدي را تجربه کرده اسـت و به دیگر 

بیان اقتصـاد ایران  طی این بازه زمانی 14 

درصد کوچک  تر شده اسـت؛  در حالی ک ه 

صــــادرات  نفت  ایران  به کمتر  از 300 

هزار بشـــکه در روز سقوط کرده است؛ در  

حالی که تازه ترین گزارش ســـازمان ملی 

بهرهوري نشـــان میدهد براي اولین بار در 

50 سال اخیر  مصرف سرمایه در  ایران  از 

 از نوع تحریم که پایه هاي اقتصــاد جامعه را 

هدف قرار میدهد، اگر با درایت نگریســــته 

شـوند و تهدیدهاي ناشـی از آنها به فرصــت 

تبدیل شود نه تنها ضرري را متوجه اقتصـاد 

ما نخواهند کرد بلکه گاهی به نفع اقتصاد نیز 

تمام میشـوند. راه پیشـاروي دولت ایران در 

حال حاضر کمک رسـانی به بخش صـنعت و 

تقویت ارگانهاي تولیدمحور اقتصــاد ایران 

است. صنعتی که بر اثر تبعات ناشی از اجراي 

سیاستهاي نادرسـت به سـوي نابودي قدم 

برمیدارد و هر لحظه که سپري می شود براي 

احیاي دوبار��ه  آن حیاتی خواهد بود. هرچند 

االن بدتــرین موقعیت بــراي کاهش نــرخ 

مالیات بر درآمد اســـــت، اما دولت باید در 

وضــــعیت بحرانی فعلی تا آنجا که میتواند 

مالیات واحدهاي تولـیدي را تخفـیف بدهد. 

در عین حال باید بانکها را تـرغیب کـرده تا 

اعتبــارات خود را با نـرخ بهــره ارزانتــر در 

اخـتـیار واحدهاي تولــیدي بگذارند، تا این 

واحدها بتوانند دستکم در همین نقطهاي که 

هســتند باقی بمانند و اندك مشـــاغلی که 

برجاي مانده است، حفظ شود.

 اگر ما در سالهاي گذشته با مشـــــکالت 

تحریم دســـت وپنجه نرم نمیکردیم، اگر 

عواقب و تبعات افــزایش تحـــریم ها را با 

تدبیــر و دقت اندازه گـــرفته بودیم و  در 

مقابل  آن راه حل  هایی  را ســـــنجیده 

بودیم، حجم بـزرگــی از گــرفتاري هاي 

امروز اقتصاد ما مجال بروز نمییافت. آنچه 

آشکار است اینکه فشارهاي اقتصادي اي 

 است اول اقتصاد کشور همیشـه با تقویت 

بخش تولید گره خورده است.

فاطمه شیخ محبوبی

،،

،،

تحریم ها فرصت آفرینی 
تولیدمحوري، شرط اصلی شکل گیري ثبات اقتصادي

اقـــــــــــــــتدار نظام و ذلت و خواري امریکا را به بن بســــــت کشـــــــانده 

 سپري می شود براي احیاي دوبار��ه  آن

 حیاتی خواهد بود. تخفیف مالیاتی به 

 راه پیشاروي دولت ایران در حال حاضر کمک 

رسانی به بخش صنعت و تقویت ارگانهاي 

تولیدمحور اقتصاد ایران است. صنعتی که بر اثر 

تبعات ناشی از اجراي سیاستهاي نادرست به 

سوي نابودي قدم برمیدارد و هر لحظه که

واحد هاي تولیدي و ترغیب بانک ها به در 

اختیار نهادن اعتبارات با نرخ بهره کمتر از جمله 

راهکار هایی است که می تواند، به رونق بیشتر 

تولید محوري در کشور کمک کند.

میزان تشـــکیل سرمایه پیشــــی گرفته

سال چهارم    شماره35   8 صفحه    اردیبهشت ماه99
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به همین خاطر شـــــرق آمریکا ،محل تجمع 

اولین مهاجران، تبدیل به مرکز ســـیاســـت 

گذاري و غــرب آن تبدیل به کیف پول بــراي 

مصارف جنگی و رفاه حال نقاط شرقی شد. 

حال چندین سال است که از غربی ترین ایالت 

آمریکا، یعنی کالیفرنیا، با بیشترین جمعیت و 

مســــاحت ، زمزمه هاي استقالل طلبی با نام 

کالگزیت به گوش میرســد. زمزمه هایی که با 

قدرت گرفتن تـرامپ، بـرخالف راي اکثـریت 

مـردم کالیفــرنیا که به هیالري کلینتون راي 

داده بودند، قوّت گــــــرفت و در این روزهاي 

کرونایی بخاطر عدم رســـیدگی به اوضــــاع 

بهداشـــــــت و بیماران این ایالت، تبدیل به 

همهمه شـده اســت. چندي پیش رهبر حزب 

استقالل طلب آمریکا ویدیویی خطاب به مردم 

جهان در یوتیوب خود بارگذاري کـرد و در آن 

از ایران درخواســــت حمایت کرد، همچنین 

اعالم داشت که کالیفرنیا با آمریکا تفاوت دارد 

و بجاي جنگ، خواهان صلح اسـت تا جایی که 

خود را مخالف جنگ هاي آمــریکا با عــراق و 

ویتنام اعالم کـــــرد.  وي میخواهد به کمک 

ایران،  صداي  کالیفرنیا از  صداخفه  کن هاي 

طبق تاریخ آمریکا، حدود دویسـت سال پیش 

مردي پاي در قاره ي آمریکا گذاشـت و با قتل 

عام کردن و به بردگی گرفتن بومیان ســــرخ 

پوست و سـیاهپوسـت با سـالحهایی از جنس 

تبرهاي تیز شدهي ساکن آن قاره، آنجا را براي 

ورود مهاجرانی از کشـــور هاي اروپایی آماده 

کرد. سرخ پوستانی که نســــــل آنها را رو به 

انقراض میبرند و سـیاهپوســتانی که هنوز در 

سرزمینهاي خود، اگر حیوان حساب نشـوند، 

به چشــم انســان هاي درجه دوم به آنها نگاه 

میشـود. و اینگونه آمریکا از شرق قاره آغاز شد 

و به مـرور زمان آخــرین ایالت هاي خود را در 

غربی ترین نقاط خود شکل داد.

همین امر یکی از دالیلی اسـت که آمریکا به 

شـدت از جدایی کالیفرنیا میترسـد چرا که 

مالیاتی که این ایالت به کاخ سفید میپردازد 

صرف  جنگ  و رفاه  حال ایالت  هاي شرقی  

آمریکا عبور کند و به گوش جهانیان برسد تا 

بتوانند در راســتاي اســـتقالل خود قدمی 

بـزرگتـر بـردارند. چــرا که این ایالت واجد 

شرایط تبدیل به یک کشـــور میباشد و اگر 

بتواند به عنوان کشــور اعالم استقالل کند، 

بخاطر وجود شــهر هایی مثل لس آنجلس، 

سانفرانســـیســـکو، سن دیگو و... و وجود 

سینماي هالیوود و سیلیکون ولی که شرکت 

هایی مثل اپل، اچ پی، اي بی، فیسبوك، نت 

فلیکس و نمایندگی هاي بزرگترین شـرکت 

هاي دنیا مثل سـونی، مایکرسـافت، توییتر، 

یوتیوب،آمازون و...در آنجا قــــــرار دارد و 

همچین مهاجر پذیري باالي این منطقه ،که 

البته بخاطر سـیاســت هاي ترامپ مبنی بر 

اخراج مهاجران و کشــیدن دیوار بین ایالت 

هایی مثل کالیفرنیا با کشـــــور مکزیک به 

مشکل برخورده، تبدیل به پنجمین اقتصـاد 

بزرگ دنیا میشود.

میشـــود و کالیفرنیا خدمات بســــیار بی 

کیفیتی از آن دریافت میکند. عدم حضــور 

کالیفرنیا در نقشــــه ي تحت سطلهي کاخ 

سفید ضربه ي سنگینی به آمریکا میزند.   

این ضربه و افول قدرت آمریکا باعث میشود 

جهان از حالت دو قطبی شـرق و غرب خارج 

شده و تبدیل به دنیاي سـیاسـی پیچیده ي 

چند قطبی شـــــود که یکی از قطبهایش 

کالیفرنیاست.

اما آیندهي جنبش کالگزیت چیســـت؟ آیا 

امیدي به پیروزي این جنبش هست؟

کالیفرنیا تنها ایالتی از آمریکا نیســـت که 

زمزمه ي تقسیمات ایالتی و استقالل طلبی 

از آن بگوش میرسـد اما بی شـک مهمترین 

آنهاســت. در ایاالتی مثل تگزاس و فلوریدا 

و... از قبل چنین زمـــزمه هایــــی بگوش 

میرسد ولی توجه چندانی به آنان نشـــده 

اســـت. حال با این اوصــــاف آیا امیدي به 

�ش بله به کالیفرن�یا هسـت؟ هر  پیروزي جنب

کس که ذره اي با سیاست هاي کاخ سـفید و 

واشــنگتن آشــنا باشــد میداند که تحقق 

استقالل کالیفرنیا از راه قانونی تقریبا غیر 

همچنان که شکوه و جاللِ کشــــتی معروف 

تایتانیک مانع از غرق شدن آن نشـــد، تالش 

براي آرایش ظاهر آمریکا و شــکوه و جالل آن 

نیز مانع از غرق شدنش نیســت و آمریکا غرق 

خواهد شد.

عالوه بر آن قطعا با روشــن شــدن شــعله ي 

درگیـــري نظامــــی بین چند ایالت، ایاالت 

خاموش نیــز به جنب و جوش در مــیآیند و 

جبههاي را براي شــــــــرکت در آن انتخاب 

میکنند. میتوان حدس زد شــــــــهروندان 

جمهوري خواه در جبهه ي اسـتقالل طلبان و 

دموکرات ها در جبهه ي حامیان کاخ ســفید 

دیده شـــوند. در این جنگ داخلی که به نظر 

قریب الوقوع میآید، احتمال پیـروزي تجـزیه 

طلبان بعید نیست.

در پایان مروري کنیم بر جمالتی از سـیدعلی 

خامنه اي:

ممکن است و حتی با اینکه در قانون اسـاسـی 

راهکارهاي ظریفی براي اســـتقالل ایالت ها 

ذکر شــده ، مقامات آمریکایی اجازه ي تحقق 

این امر را به هیچ یک از ایالت ها ،مخصـــوصا 

کالیفرنیا، نمیدهند. در نتیجه احتمال اینکه 

کالیفرنیا با  کاخ ســفید وارد درگیري نظامی 

شود زیاد اسـت. اما سـرانجام درگیري نظامی 

بین کالیفرنیا و کاخ ســفید که همه ي ایاالت 

دیگر تحت سلطه ي آن هســتند چیســـت؟ 

همانطور که گفتیم غیــر از کالیفــرنیا ایاالت 

دیگري نیز هســـــتند که به دالیل متعددي 

خواهان تقســـیم آمریکا یا استقالل ایالت ها 

میباشــند. پس اگر درگیري نظامی صــورت 

پذیرد مردمان زیادي هســــــتند که پا روي 

سـوگند وفاداري خود به آمریکا گذاشــته و از 

جنگ با کالیفرنیا سـرباز میزنند و حتی شـاید 

این ایالت ها با کالیفرنیا متحد شــــده و علیه 

آمریکا به پا خیزند.

طغیان کالیفرنیا
پیروزي جنبش کالگزیت تا چه حد محتمل خواهد بود؟


