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  ؟ی در آستانه فروپاشی اسالمیاقتصاد جمھور
د،ني ایني خواھد خود را از سنگی ھا مارانهيدولت با حذف :  فرانسهويراد ار آزاد کن ا ا ب ا ب ار در حال آزاد ني ام  ک

   .رفتي وضع موجود را نخواھند پذی در دل جامعه است که به سادگی نھفته ایروھايکردن ن

 سپاه پاسداران، نيشي نمانده، فرمانده پی ھا باقارانهي)  حذف کردناي( قانون ھدفمند ی به اجراشتري چند روز بنکهي ابا

د کردن نکهيبا توجه به ا: ون شد و گفت  قانني در ای خواستار بازنگریئمحسن رضا هي طرح ھدفمن ا پاران  از شي ھ

ازنگرمي تحرني اۀ با مالحظقانون ني است ای شده، ضرورهي تھراني اهي ھا علميتحر ورد ب رار بگی ھا م  و در ردي ق

  .دي درآقي آن دست کم در حال حاضر به حال تعلی اجراجهينت

ه منظور او از افتي توان دریظام م مصلحت نصي مجمع تشخري سخن دبی فحوااز اميتحر" ک ه فقط قطعنام"  ھ  ۀن

هي و اروپا به طور کاي که آمرستي فلج کننده ای ھامي بلکه مھمتر از آن تحرت،ي امنی شورا١٩٢٩  راني اهي علکجانب

   . فراخوانده انداي شته آنھا وادای و اجراتي کشورھا را به رعاگريوضع کرده اند و د

هي کرده است که شنھادي پاني پا دریئ رضامحسن ا در بخش تولاران اقدي ھ ه قوت خود ب ل ی ب د و در مقاب هي بمان  اران

  . کشور شوددي حذف شده و درآمد حاصل از آن صرف اشتغال و تولی مصرفیھا

دھاي نسبت به پی و دودلدي تردنيا هي حذف یام ه دباران ا منحصر ب ا تنھ شخري ھ . ستي مصلحت نظام نصي مجمع ت

رار راھی کل نظامیدلواپسۀ ني نوعاً آئیني بشي پرقابليغۀ ندي از آیننگرا ه از ق هي جز حذف ی است ک ا پاران  شي ھ

ای آن را سرآغاز دوره ای حال اجراني و در عندي بی خود نمیرو دگ  ن نش در زن -یاسي سیروشن از بحران و ت

   . داندی می کل نظام اسالمی کشور و از آنجا برایاقتصاد

ه اتي از آ،ی رھبران نظام اسالمندهيران آ بحني ااز دی هللا خامن ا فرمان ارات،ی انتظامیروي نۀ ت  ھمچون ی تحت عب

تیئارويرو"خطر  ت و دول واع اي"  مل ا" ان ه ھ صاد" یفتن ر ضرورت ی مادي یاسي و سیاقت ان ب د و ھمزم  کنن

   . ورزندی مديبرخورد قاطع با آنھا تأک

اناي بي ترکدي افزای می نگرانني بر دامنه و عمق اآنچه هي حذف ی ھمزم ا شداران ا ب امي تحرنيدتري ھ الی ھ  و ی م

   . شده است خود با آنھا مواجهۀ و دو سالی سخي در طول تاری اسالمی است که جمھوریاقتصاد

  . استري بلکه فراگ،ی نه تنھا واقعراني در نزد رھبران ای ھمزمانني از اینگران
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ه از سال تيمن ای شوراۀ از چھار قطعنامري غبه اکنون عل٢٠٠٦ ک ورهي ت ه تصوی اسالمی جمھ د، دهي رسبي ب  ان

امي ھماھنگ و از خالل تحری در اقدامی غربیدولت ھا هي یئ ھ وگدهي کوشکجانب ا جل د ب وع سرمایري ان  هي از ھر ن

انکظام کشور با نني ای و ارتباط بانک ھاراني در صنعت نفت و گاز ایگذار انی ب افع  از ھشي و پشي بی جھ ه من م

   . به دست آورده استراني در قدرت ایاسي و سی اقتصادثيسپاه پاسداران را آماج قرار دھند که دست باال را از ح

ه اۀدر شمار") له زه کو" Les Echos ی اقتصادۀروزنام(  داده است ی روز سه شنبه خود خبر از گزارش محرمان

 رسانده اند ،ی هللا خامنه اتي آ،ی اسالمی رھبر جمھوری و به آگاھهي تھی اسالمیانان دولت جمھورد اقتصادايکه گو

امي تحرۀجيو در آن ھشدار داده اند که کشور در نت تانیلملل اني بی ھ دابی فروپاشۀ در آس  ی اساسیري است و اگر ت

   .دي کشور فرو خواھند پاشی اقتصادی ھارازهي که تمام شدي پای نمیري نشود دء و اجرادهيشياند

ه بدي گزارش تأکني کنندگان اهيتھ اشي کرده اند ک ات،ي امنی شورای از مجازات ھ هي ی مجازات ھ ه از ی اکجانب  ک

ور اي و بي آنھا ترغی به اجرازي کشورھا را نگري کرده اند و دلي تحمراني اهي و اروپا علکايتابستان گذشته آمر  مجب

  . کنندی میني کشور سنگ و صنعت نفتی مال،ی بازرگانی بر بخش ھاداً يساخته اند شد

 از راني افزوده است که صنعت نفت اافتهي گزارش محرمانه دست ني از ایکه به نسخه ا" له زه کو "ی اقتصايۀنشر

الي طرف به دلکياز :  است ی المللني بی ھاميدو جھت تحت فشار تحر زرگ نفتی خروج شرکت ھ ای ب  و یئ اروپ

ردار که با خروج شان در واقعراني از ایئايآس ابع ی بھره ب رانفت از من از را ب ه راني دولت ای و گ  معضل کي ب

ورران،ي به اني که با قطع صدور بنزیئ کشورھاگري کرده اند؛ و از طرف دلي تبدیاساس اگزی اسالمی جمھ  ري را ن

   . قاچاق کرده اندقي از طرنهي زمني خود در اازي ننياز تأم

زا" له زه کو" اعتقاد به اگريو د ارزش دالر شياف ل لایری ارزھ ر در مقاب ا معتب ذي گری از عارضه ھ  ني ھمريزناپ

ا تزری نمی اسالمی جمھوریوضع است و خالف تصور مقامات بانک اه مدت ب وان در کوت ه یئ قطره قي ت  دالر ب

   . دار را برطرف کردشهي مشکل رنيبازار ا

 بحران ھا دي از تشدیريشگي پی برایئ شهي ری ھامي را به اتخاذ تصمراني ای اسالمی محرمانه رھبر جمھورگزارش

 کشور را ی و سوختیئ مواد غذاري خواسته اند که ذخای هللا خامنه اتي گزارش از آني کنندگان اهيتھ. فراخوانده است

ه یرکز ارز بانک مري ذخا،ی داده و با وجود مشکالت فنشيافزا ول چوآني را ب دني واحد پ رده و در بانک لي تب  ک

   . کندیور سپرده گذار کشني ایھا

ا نگري کشور دۀ وضع بحران زدحي تشریبرا ایازي حت ا و آمارھ ه شاخص ھ  ی اقتصادتيوضع. ستي نی رسمی ب

دامی است که بانک مرکزختهيچنان به ھم ر ابقه در ی شگفت و بی در اق صاد" س  کشور در یخالصه تحوالت اقت

   .را حذف کرده است" یاقتصاد ی ھاتي بر حسب فعالیل ناخالص داخديدرآمد و تول"جداول مربوط به " ١٣٨٨سال 

ورژهي حال، از نظر دولت به وني ادر ر جمھ ثالً ني از ای اسالمی شخص رھب ه، چنانکه م  پس بازگشت از راه رفت

ً ي مصلحت نظام تلوصي مجمع تشخريدب د، ی مهي توصحا هي حذف قي تعلیعني کن ه باران ا، اگر ن ه شتري ھ م ب  دست ک

ود، خاصه ی نظام اسالمی ھا براارانهي حذف ۀانداز د ب هيا پُرخطرخواھ  را راني ایني وضع موجود نظام دۀ ادامنک

رني انيمھمتر.  خود خواھد فشردی تناقض ھاۀ در چنبرشتريب ود کمت دھااني تناسب مني تناقض ھا نب ت، ی درآم  دول

  . ھاستارانهي ني و بار سنگ،یاتي مالاي ی نفتیاعم از درآمدھا

ا اني ایني خواھد خود را از سنگی ھا مارانهيدولت با حذف  واقع، در ار در حال آزاد کردن ني بار آزاد کند، اما ب  ک

  رفتي وضع موجود را نخواھند پذی در دل جامعه است که به سادگی نھفته ایروھاين


