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   رفقا! ابزار نشويم
فري��د ابراهيمي در توئيتي نوش��ته: از س��ال ۷۴ كه 
كارگزاران ليبرال دولت هاشمي اقتصاد را به فنا داده 
و مردم به شدت ناراضي بودند، گروهي به نام حزب اهلل 
فضاي كشور را درباره موضوعاتي مثل حجاب و سينما چنان دوقطبي 
كردند كه در دوم خ��رداد ۷۶ همان كارگزاران دوب��اره دولت را قبضه 

كردند. حواستون باشه رفقا ابزار تَكرار اون پروژه نشيد!
........................................................................................................................

   تلخ ترين جوك سياسي قرن
 محمد وحيدي در توئيتي در مورد س��فر نخس��ت وزير ژاپن نوشته: شايد 
تلخ ترين جوك سياسي- تاريخي قرن لقب بگيرد، وقتي تنها قرباني بمب اتم، 
ميانجي و فرستاده تنها استفاده كننده از بمب اتم خواهد بود براي حل معضل 

اتمي كشوري كه صلح آميز بودن برنامه اتمي اش بارها تأييد شده است!
........................................................................................................................

   نقش فتنه سبز در بازگرداني تحريم ها
 كاربري به نام آرما در دهمين سالگرد آغاز فتنه سبز در سال 88 نوشته: 
جان بولتون ]در مقطع فتنه 88[: اين ناآرامي هاي ايران در سال 88 بود 
كه گزينه تحريم ايران را كه بيش از دو س��ال از دستور كار خارج شده 

بود، مجدداً روي ميز برگرداند!
........................................................................................................................

   دست رد به يك انتخاب
 كاربري به نام حضرت واال نوشته: چرا انتخاب امريكايي ها براي انتقال 

پيامشان ژاپني ها بودند؟ 
۱. ژاپن قدرت نظامي محدودي دارد 

۲. مورد حمله اتمي امريكايي ها قرار گرفته 
۳. از لحاظ تكنولوژي براي ايران يك مدل محسوب مي  شود. 

پاسخ قاطع رهبري به اين پيام رسان دست ردي بود براي همان كسي 
كه تا فرمان تحريم را داد او لبيك گفت!

........................................................................................................................
   چرا مهمانان سفارت با ماشين دودي رفتند؟!

 علي قلهكي نوشته: در حالي كه همه  حواس ها به سفر »شينزو آبه« به 
ايران است، مهماني سفارت انگلس��تان در كمال آرامش و تحت تدابير 
جدي امنيتي، به خوبي و خوشي برگزار شد! نگهبانان، در سفارت انگليس 
رو باز مي كنن، مهمان ها اغلب با خودروهاي شيشه دودي سفارت رو ترك 
مي كنند. اگر حضور در مهماني هاي اين سفارت)كه عموماً هيچ خيري 
براي ايران و ايراني نداش��ته( موجبات افتخاره، چرا مهمانان به صورت 
شفاف تر در مراسم حضور پيدا نمي كنن؟! پشت سفارتم و احتماالً انتهاي 
مراسم، سرود جمهوري اسالمي ايران رو پخش كردن! چقدر ياِد ديِگ 

پلوي سال هاي قبل سفارت انگليس در روز عاشورا افتادم... 
........................................................................................................................

    تقابل ذلت و اقتدار
كاربري به نام آدم نوش��ته: ديدار حضرت آقا و آبه واضح ترين مصداق 
تقابل اقتدار و ذلت بود. يه طرف نماينده تنها كشوري كه عليهش بمب 
اتم استفاده شده و نه تنها ازش��ون حتي عذرخواهي هم نكردن بلكه 
ازشون سواري گرفتن و االن مثل پادو فرستادنش ايران و اون طرف نماد 

عزت و مقاومت كه حتي درخواست ترامپ رو نگاه هم نكرد. 
........................................................................................................................

   يك حسرت ژاپني
علي عليزاده در اينس��تاگرام خود نوش��ت: درست است 
توليد ناخالص ملي ژاپن ۱0برابر ايران است اما مطمئنم 
ژاپني هاي بس��ياري امروز حس��رت ايرانيان را خوردند. 
ژاپني كه بعد از ۷5سال هنوز در اشغال رسمي ۲۳پايگاه 
نظامي امريكا و 50هزار س��رباز و پرسنل امريكايي اس��ت؛ سربازاني كه  در 
۷5سال گذش��ته بارها مردم ژاپن خواهان خروجش��ان از خاك اين كشور 
شده اند  و راه به جايي نبرده اند؛ سربازاني كه حتي وقتي به زنان ژاپني تجاوز 
كرده اند )و اين امري عادي در اين سال ها بوده( در داخل ژاپن محاكمه نشده  
و به امريكا بازگردانده شده اند، يعني همان قانون تحقيرآميز كاپيتوالسيون. 
ژاپني كه نه تنها هنوز جرئت يك  كلمه نقد جناي��ات امريكا در جنگ دوم 
جهاني يا رفتار توهين آميز نظاميانش با مردم اين كشور را ندارد بلكه مجبور 
شده بارها از امريكا معذرت هم بخواهد. مطمئنم ژاپني هاي بسياري امروز 
حس��رت خوردند. مطمئنم آرزو داش��تند رهب��ر آنها هم ج��اي پادويي و 
پيام رساني براي امريكا، مي توانست صداي استقالل ملتش بشود   و مي توانست 
ترامپ را اينگونه صريح تحقير كند. مطمئنم ژاپني هاي بسياري آرزو  داشتند 
رهبر آنها هم اگر نمي توانست امريكا را از منطقه شان اخراج كند، حداقل از 
داخل خاك خودش��ان بيرون كند. مطمئنم ژاپني هاي بسياري امروز آرزو  

كردند مثل ايراني ها به استقالل و عزت و شجاعت برسند. 
پانوش��ت: اين س��ال ها زيباكالم ها، اي��ن واعظ��ان بي دانش مذهب 
غرب پرستي مدام با مقايس��ه ايران با ژاپن ما را تحقير كرده اند اما آنها 
هرگز به ما نگفته اند ژاپن با وجود آن همه پايگاه نظامي امريكايي، در 

واقع در اشغال نظامي امريكاست.

سروري: 
 ارتباط سفارتخانه هاي اروپايي

با مديران مياني كشور نگران كننده است 
عضو ش�وراي مرك�زي جمعيت   
ارتب�اط  گف�ت:  رهپوي�ان 
سفارتخانه هاي اروپايي با مديران 
رده دوم و س�وم كش�ور بس�يار 
نگران كننده و حس�اس اس�ت. 
پرويز سروري عضو شوراي مركزي 
جمعيت رهپويان انقالب اسالمي در 
گفت وگو با مهر در مورد ميهماني هاي 
اخير سفارتخانه هاي اروپايي در ايران 
گفت: يكي از عجيب ترين اتفاقات را امروز در حوزه ديپلماسي شاهديم. 
ديگر امروز بر كسي پوشيده نيست كه امريكا و بعضاً اروپا و به ويژه انگليس 
كه هميشه در مدار سياست امريكا حركت كرده است، چه دشمني صريحي 
را با ملت ايران كليد زده اند ولي اخيراً شاهد پررنگ تر شدن ارتباط آنها در 
عرصه ارتباط و تعامل با برخي مديران هستيم. وي افزود: در هيچ كشوري 
س��فارتخانه ها اين قدر با مديران به ويژه مديران رده دوم و س��وم ارتباط 
ندارند و اين ارتباطات بسيار نگران كننده و حساس است، به عنوان مثال 
شما گمان كنيد در زمان اميرالمؤمنين)ع( ايشان با معاويه در حال جنگ 
بودند و فرماندهانش و كساني كه بايد سينه به سينه دشمن مي جنگيدند، 

خانواده شان در شامات زندگي مي كردند، چطور مي شد؟!
عضو ش��وراي مركزي جمعيت رهپويان در ادامه تأكي��د كرد: امروز 
هم همين است. امريكا و انگليس در اين ۴0سال از هيچ اقدامي براي 
ضربه زدن به جمهوري اسالمي از خود ترديد نش��ان نداده اند ولي با 
اين حال عده اي براي س��الگرد تولد ملكه انگليس از جيب ملت ايران 
هزينه مي كنند. اين رفتار وقيحانه، سبك و بي منطق باعث مي شود كه 
دشمن گمان كند در ايران پايگاه دارد و مي تواند روي ظرفيت داخلي 
ما حساب كند. وي يادآور شد: انگليس در دوران مختلف انقالب همواره 
جزو كشورهايي بود كه به منافع جمهوري اسالمي حمله كرد. آنها در 
اين ايام هيچ ترديدي براي شكست و سرنگوني نظام جمهوري اسالمي 
به خصوص در فتنه 88 به خود راه ندادند. عضو سابق شوراي شهر تهران 
همچنين خاطرنش��ان كرد: امروز ما در يك جنگ سخت اقتصادي با 
دشمن هستيم. حال اينكه برخي مديران دولتي كه مي توانند در تقويت 
بخش خصوصي مؤثر باشند در چنين مراس��م هايي و با اين نوع رفتار 

حاضر شوند بايد نگراني مقامات مسئول را تحريك كند.

طي روزهاي اخير بر اس�اس ي�ك طرح مش�ترك و هدفمند 
ش�خصيت ها و برخي رس�انه هاي متصل به يك جريان تالش 
كردند سفر نخست وزير ژاپن به ايران را دستاويزدي براي اين 
مسئله قرار دهند كه »مذاكره مجدد با امريكا« با واسطه گري 
آبه را يك ضرورت حياتي براي كش�ور معرفي و خروجي سفر 
ديپلماتيك اين مق�ام ژاپن�ي را فرصتي مه�م ارزيابي كنند 
كه نبايد از س�وي طرف ايراني از دست داده ش�ود! اما رفتار و 
پاسخ قاطع و هوشمندانه رهبر معظم انقالب در برابر پيشنهاد 
نخست وزير ژاپن بازتاب هاي فراواني را به همراه داشته است 
و پاس�خ معظم له را عاملي براي تحقي�ر رئيس جمهور امريكا 
و تضعيف كننده ش�أن بين المللي اين كش�ور معن�ا كرده اند. 
جالب است بدانيم نخست وزير ژاپن كه هفته گذشته با فضاسازي 
گس��ترده جريان غرب باور داخلي براي ميانجي گري ميان ايران و 
امريكا آمده بود همان كسي است كه دو سال پيش در كنگره امريكا، 
از امريكا به خاطر نقش ژاپن در جنگ جهاني دوم عذرخواهي كرد!

   امريكايي ها به دنبال مذاكره سرگرم كننده هستند
سعداهلل زارعي كارشناس مسائل سياسي درباره ديدار اخير نخست 
وزير ژاپن با رهبر انقالب گفت: برخالف ظاهر قضيه كه امريكايي ها 
درخواست مذاكره مي دهند و طرف ايراني رد مي كند در واقع اين 

امريكايي ها هستند كه عماًل مذاكره را رد مي كنند. 
به گزارش شبكه دانا وي با بيان اينكه ايران در مذاكره با امريكايي ها 
تعهداتي داده و به طور كامل به آنها عمل كرده است، افزود: پايبندي 
ايران به تعهداتش را بارها بازرسان بين المللي انرژي اتمي كه داور 
برجام به حس��اب مي آيند اعالم كرده اند، حتي خود امريكايي ها 
هم چندين نوبت اعالم كرده اند ايران ب��ه تعهداتش عمل كرده و 
اين امريكايي ها بوده اند كه به مذاكره پايبند نبوده اند و عماًل آن را 
نقض كرده اند. وي ادامه داد: بنابراين مذاكره واقعي اگر وجود داشته 
مبتني بر تعهد طرفين بوده است كه از طرف امريكايي ها نقض شده 
نه از طرف ايران و همين االن هم اي��ران در حال اجراي تعهداتش 
مي باشد و امريكا در حال نقض تعهداتش است. زارعي اظهار كرد: 
اگر مذاكره يك سرگرمي باشد كه يك طرف نه براي توافق بلكه براي 
يكسري اهداف سياسي شخصي دنبال كلمه مذاكره باشد، دليلي 
ندارد كه جمهوري اسالمي به عنوان يك دولت وارد بازي سياسي 
شخصي امريكايي ها بشود. وي با بيان اينكه رهبري در ديدار خود با 
شينزو آبه مذاكره با امريكايي ها را به اين علت كه اين مذاكره نوعي 
سرگرمي است رد نمودند، افزود: آنچه امريكايي ها بيان مي كنند 
مذاكره س��رگرم كننده اس��ت كه هيچ نتيجه اي ب��راي جمهوري 
اس��المي ندارد و اتالف وقت و ب��ازي در زمين امريكايي هاس��ت. 
كارشناس مسائل بين الملل تصريح كرد: در واقع پذيرش مذاكره 

از سوي جمهوري اسالمي امتياز جديدي است كه ايران به ترامپ 
مي دهد و اين منطقي نيس��ت چراكه آنها در حال��ي بودند كه اوالً 
مذاكره را نقض كردند و ثانياً عزم خودشان را براي يك مذاكره واقعي 
نشان ندادند. زارعي ادامه داد: اين حركت امريكايي ها نشان داد اينجا 
مسئله يك مذاكره واقعي نيست و اگر مذاكره واقعي بود بايد نه تنها 
اقدام خصمانه جديدي از سوي امريكايي ها صورت نمي گرفت بلكه 

بايد كارهايي را جهت جلب توجه ايران انجام مي دادند. 
كارش��ناس مس��ائل بين الملل با بيان اينكه ايران ب��ا مذاكره 
بي نتيجه و سرگرم كننده مخالف است، افزود: نبايد اينطور جا 
بيفتد كه ايران با مذاكره مخالف اس��ت بلكه ايران با مذاكره آن 
هم سود آن براي يك طرف مخالف اس��ت و االن ترامپ به اين 
كلمه احتياج دارد كه در امريكا بگويد هم از برجام خارج شدم و 

هم دوباره ايران را پاي ميز  مذاكره آوردم. 
   رهبر انقالب امريكا را خلع سالح كردند

 حشمت اهلل فالحت پيشه نيز در گفت وگو با مهر با اشاره به ديدار 
نخست وزير ژاپن با مقام معظم رهبري گفت: پاسخ رهبر انقالب 
به پيام ترامپ مبتني بر كاهش مناسبات سياسي ايران و امريكا 
به ويژه در زمينه برجام بود. وي اظهار داشت: نقض عهد در برجام 
از زمان اوباما آغاز شد و در زمان ترامپ به اوج خود رسيد. پاسخ هاي 
صريح مقام معظم رهبري به معناي پايان ديپلماسي نيست، بدين 
معناس��ت كه اختالفات في مابين با هر نس��خه اي حل نمي شود. 
امريكايي ها عماًل يك رژيم مذاكره مهم مثل برجام را برهم زدند و 
در حال حاضر نيز ايران اطميناني به اين دولتمردان ندارد. اين پيام، 

پيام صريحي بود، من معتقدم اين پيام صريح به معناي شكس��ت 
ديپلماسي نيست بلكه به معناي واقع گرايانه تر شدن ديپلماسي و 

خروج ديپلماسي بين ايران و امريكا از حالت حرف به عمل است. 
وي با بيان اينكه پاسخ مقام معظم رهبري تفاوت موضوع ايران با 
كره شمالي را نشان داد، گفت: به رغم اينكه مذاكرات مستقيمي بين 
امريكا و كره شمالي صورت گرفت و االن مذاكرات سوم بين امريكا و 
رهبر كره شمالي مطرح است اما عمالً هيچ گام كوچكي هم برداشته 
نشده است. فالحت پيشه گفت: پاسخ هاي مقام معظم رهبري نشان 
داد شكل ديپلماسي براي جمهوري اسالمي ايران مهم نيست بلكه 
محتواي آن مهم است و در واقع پاس��خي به مذاكره صوري است 
كه امريكايي ها مطرح مي كنند. رئيس كميس��يون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس اظهار داشت: امريكايي ها دو راه را در پيش 
دارند؛ اول از فضاي جنگ رواني و چالش سياسي بازگردند چراكه 
انرژي امريكا در اين زمينه تا حد زيادي به هدر رفته است، دوم اينكه 
وارد فاز عملي شوند و اوضاعي كه خراب كرده اند را مديريت كنند 
و تحريم ها را به حالت پيش از نقض برجام بازگردانند. اين امكان، 
امكان واقع گرايانه تري است. وي ادامه داد: امريكايي ها از مذاكره به 

عنوان يك بِرند و برچسب سياسي استفاده مي كنند. 
فالحت پيشه افزود: عماًل انرژي جنگ رواني تخليه شده است، در 
منطقه نيز چنين ظرفيتي وجود ندارد. انفجار نفتكش ها در منطقه 
نشان داد عده اي از ديپلماس��ي ناراضي هستند و تالش مي كنند 
ديپلماسي را بر هم بزنند، اين اقدامات ممكن است موجب شود دنيا 
شاهد شكل گيري يك نوع تروريسم دريايي باشد كه امريكايي ها با 

از بين بردن فضاي حسن نيت، باني آن هستند. 
رئيس كميس��يون امنيت ملي گفت: پيام ايران داده ش��د و در 
درجه اول ما بايد همين پيامي را كه ب��راي مديريت امنيت در 
منطقه داده ايم، در دس��تور كار قرار دهيم تا طرف هاي مقابل 
فضاي چالش را ايجاد نكنند. وي خاطر نش��ان كرد: امريكا در 
زمينه نفس مذاكره خلع سالح شده است و ما منتظر گام بعدي 
آنها هستيم. پور ابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز 
در اين باره گفت: با مشروح مذاكراتي كه از وزير خارجه آلمان 
ديديم، به نظر مي رس��د آنها با دس��ت خالي به ايران آمده اند و 
انتظار دارند با دست پر برگردند، در حالي كه جمهوري اسالمي 

ايران ديگر به اين شيوه تعامل تن نخواهد داد. 
وي يادآور شد: نخست وزير ژاپن اگر بتواند با پيشنهادات اقتصادي 
گشايشي در اجراي تعهدات برجامي جامعه بين الملل ايجاد كند، 
مي توانيم همكاري هاي آينده را داشته باشيم، در غير اين صورت 

حضور نخست وزير ژاپن هم نفعي براي ما نخواهد داشت. 
   ترامپ همچون سابق بي اعتبار شد

محمد علي پورمختار نيز با اشاره به سفر نخست وزير ژاپن به تهران 
و ديدار با رهبر انقالب اظهار داشت: اين سفر به گفته نخست وزير 
ژاپن براي انتقال پيام ترامپ است و به درخواست ترامپ در سفرش 
به ژاپن صورت گرفته اس��ت. وي با اش��اره به رفتارهاي امريكا در 
قبال كشور هاي اس��المي و توطئه اين كش��ور عليه مسلمانان و 
عدم پايبندي به تعهدات بين المللي افزود: پاس��خ رهبر انقالب به 
شينزو آبه مبني بر اينكه »ترامپ را شايسته مبادله پيام نمي دانم، با 
امريكا مذاكره نخواهيم كرد« پاسخ منطقي و طبيعي بود.  وي تأكيد 
كرد: اين پاسخ به نخست وزير ژاپن يك امر روشن و منطقي است 
و اگر مسئوالن ژاپن و آقاي شينزو آبه جاي ما بودند همين رفتار 
را مي كردند. پاسخ رهبر انقالب هم افتخارآميز، هم تاريخي و هم 
مبتني بر واقعيات است. پاسخي كه رهبر انقالب به پيام آبه دادند 

در واقع ترامپ را مثل سابق بي اعتبار و بي اهميت كرد. 
به گزارش شبكه اطالع رسانی دانا پورمختار تأكيد كرد: دستاورد 
اين سفر مي تواند اين باشد كه با انتقال اين پيام ها و ديدگاه هاي 
جمهوري اسالمي، رابطه و تعامل كش��ورهاي مستقل با امريكا 
تحت تاثير قرار بگيرد و رفتار خود را با جمهوري اس��المي ايران 
تغيير دهند. همچنين سيدجواد س��اداتي نژاد نماينده كاشان و 
آران و بيدگل در مجلس شوراي اس��المي در همين باره نوشت: 
رهبر معظم انقالب در ديدار با نخست وزير ژاپن با پاسخ هاي قاطع، 
 عزتمندانه و تاريخي خود به پيام مزورانه ترامپ، نه تنها پروژه فريب 
و جنگ رواني امريكايي ها را ناكام گذاشتند بلكه آنها را به چالش 

كشيدند و در موقعيت ضعف و انفعال قرار دادند.

تحليل كارشناسان سياسي از برخورد قاطع رهبر معظم انقالب با فرستاده ترامپ

پاسخ هوشمندانه رهبري، اميد نااميدشده ترامپ
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اقتصاد مقاومتی بهترين ابزار مقابله با فشارهای تحريمی است
تأكيد مقام معظم رهبري بر اقتصاد به عنوان اولويت 
اصلی كشور خط اصلي جهت دهي كشور را روشن 
كرد؛ جهت دهي ای كه بر مبناي مقاومت در مقابل 

فشارهاي تهاجمي دشمن صورت گرفته است. 
اين جهت دهي با اين تصور صورت گرفته است كه 
غرب از دادن هر امتيازي به ايران خودداري كرده و 
تنها به دنبال فشار براي دريافت امتيازات بيشتر از 
ايران اس��ت. اتفاقات روي داده در ماه هاي گذشته 
نش��ان مي دهد اين تصور نه تنها درست بوده بلكه 
توانس��ته به خوبي واكنش صحيحي در مقابل تمام 
پيش��نهادهاي مذاكره ارائه دهد؛ پيش��نهادهايي 
كه اغلب به منظور انداختن اي��ران در تله مذاكرات 
بي انتها ارائه مي شود و ش��امل ارائه برخي امتيازات 
جزئي در مقابل عقب نش��يني های وس��يع است. با 
چنين ذهنيتي اس��ت كه در طول ماه هاي گذشته 
تأكيد بر مقاومت در مقابل فشارهاي دشمن با قدرت 

بيشتري مطرح شده است. 
برجسته س��ازي اين خط دقيقاً در مقابل تبليغ اين 
خط صورت مي پذيرد كه راحت ترين راه براي توسعه 
كشور مذاكره با غرب و قبول برخي پيشنهادها براي 
بهبود رابطه با غرب است؛ رابطه اي كه شايد بتواند 
تاثيري كوتاه براي بهبود اقتصاد كشور داشته باشد. 

   اقتصاد و اقتصاد 
مهم ترين جزء از اين راهبرد كلي مقاومت در مقابل 
دشمن بحث اقتصاد مقاومتي می باشد كه به كرات از 
سوي مقام معظم رهبري مطرح شده است. اقتصاد 
مقاومتي در حقيقت مفهومي است كه براي اولين 
بار در زمان مقاومت مردم فلسطين در مقابل رژيم 

صهيونيستي در منطقه غزه ارائه شد. 
در س��ال ۲00۷ محاصره غزه توس��ط اس��رائيل 
كه مواد غذاي��ي و نهاده هاي اوليه ب��راي توليد و 
پيشرفت اقتصادي را نيز ش��امل مي شد و ناتواني 
غزه در صادرات، امكان صادرات و كشت بسياري 
از محصوالت كش��اورزي از جمله توت فرنگي را 
كاهش داده بود، مورد استفاده قرار گرفت و ضوابط 
و معيارهاي حاكم ب��ر مفهوم اقتص��اد مقاومتي 
شناس��ايي گرديد. نكته اي كه باي��د در اين ميان 
مورد توجه قرار بگيرد، تفاوت اقتصاد مقاومتي با 

اقتصاد رياضتي است. 
در اقتصاد رياضتي هدف اصلي كمتر كردن مصرف 
براي مقابله ب��ا كمبودهاي موجود اس��ت. در علم 
اقتصاد بحث سيستم هاي رياضتي به طرحي گفته 
مي ش��ود كه دولت ها براي كاهش هزينه ها و براي 
رفع كسري بودجه يا به منظور نشان دادن نظم مالي 
دولت به طلبكاران، به كاه��ش يا حذف ارائه برخي 
خدمات و مزاياي عمومي دست مي زنند. اين طرح 
كه به منظور مقابله با كس��ري بودجه توسط برخي 
دولت ها انجام مي شود گاهي اوقات به افزايش ميزان 
ماليات و افزايش دريافت وام ه��ا و كمك هاي مالي 

خارجي مي انجامد. 

 در اقتص��اد مقاومتي ه��دف اصلي فراه��م كردن 
زمينه هاي توسعه با توجه به زيرساخت هاي ملي و 
داخلي است. با توجه به اينكه هم اكنون ايران داراي 
وسيع ترين منابع نفت و گاز و همچنين منابع معدني 
است، امكان توسعه بر اساس اين منابع وجود دارد. 
طبق آماره��اي بين المللي هم اكن��ون ايران داراي 
كمترين ميزان بدهي خارجي است كه نشان مي دهد 
برخالف كشورهايي همچون تركيه اعتبار ايران در 

سطح جهاني به لحاظ مالي بسيار مناسب است. 
نكته اساسي در مورد سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
اين است كه ايران تنها كش��وري نيست كه از اين 

راهبرد استفاده مي كند. 
   نگاهي به تجربه اقتصاد مقاومتي در دنيا

در طول تاريخ بسياري از كشورها توانسته اند با تأكيد 
بر محدود كردن آسيب پذيري خود مقابل فشارهاي 
خارجي زمينه پيروزي خود را در مقابل فش��ارهاي 

گوناگون فراهم كنند. 
ش��ايد يكي از نمونه هايي كه بتوان مثال زد كشور 
امريكا باشد كه در سال ۱۹۴۲ به منظور جلوگيري از 
اتالف منابع اقدام به تشكيل يك دفتر براي ثابت نگه 
داشتن منابع و تخصيص منابع به صنايعي كرد كه به 
عنوان توليد كننده ابزار جنگي ايفاي نقش مي كردند. 
اين دفتر با فرمان روزول��ت رئيس جمهور امريكا در 
سال ۱۹۴۲ آغاز به كار كرد و وظيفه مديريت آن بر 

عهده اقتصاددان شهير امريكايي جان گالبرايث قرار 
گرفت. اين دفتر وظيفه داشت تا منابع مورد نياز در 
كشور را براي بهبود اقتصادي و پيش رفتن ماشين 

جنگي اياالت متحده به درستي توزيع كند. 
براي مثال فلز آلومينيوم يك��ي از اقالمي بود كه 
براي صنايع هواپيما س��ازي بس��يار واجب بود. از 
طرف ديگ��ر منابع موجود در امري��كا براي توليد 
تمام آلومينيوم مورد نياز كفاف نمي داد، از همين 
رو اين دفتر مصرف آلومينيوم را براي قوطي هاي 
نوشابه در تمام امريكا ممنوع كرد، بنابراين تمام 
ظرف هاي نوشابه در تمام طول جنگ جهاني دوم 

از چوب ساخته مي شد. 
حفظ قيمت اجاره مسكن در تمام امريكا به گونه اي 
كه فش��ار درآمدي بر مردم وارد نشود، از اقدامات 
ديگر اين دفتر بود. جالب اين اس��ت كه اين دفتر 
كار خود را با شش كارمند آغاز كرد، اما به سرعت 
گسترده شد و تعداد كارمندان آن به ۱5هزار نفر 
رسيد كه حتي ابعاد آن از برخي از وزارتخانه هاي 
اين كشور بزرگ تر شد. بسياري معتقدند پيروزي 
امريكا در جنگ جهاني دوم نتيجه فعاليت چنين 

ستادي بوده است. 
ژاپن پس از جنگ جهاني دوم تبديل به يك ويرانه 
ش��ده بود، دليل آن هم بمباران مكرر هواپيما هاي 
امريكايي بود كه ده ها شهر اين كش��ور را به ويرانه 

تبديل كرده بودند. در چنين ش��رايطي بس��ياري 
تصور مي كردند بازس��ازي ژاپن مي تواند سال ها به 
طول بينجامد. در اين ميان بوروكرات هاي اقتصادي 
اين كشور با درك شرايط موجود بالفاصله به دنبال 
تشكيل يك ستاد مس��تقل براي بازسازي كشور و 

بازگرداندن قدرت خريد مردم رفتند. 
دولتم��ردان ژاپني ب��ه همين منظور يك س��تاد 
تثبيت اقتصادي تش��كيل دادند ك��ه وظيفه آن 
تالش براي راه ان��دازي توليد با اس��تفاده از تمام 
امكانات مورد نياز بود. اين س��تاد وظيفه داشت تا 
مواد خام را به سرعت وارد كرده و آن را در اختيار 
كارخانجات ژاپني قرار دهد. اين س��تاد كه اغلب 
از اقتصاددانان سوسيالست تش��كيل شده بود به 
س��رعت و از طريق منابع موج��ود و گاه حتي به 
صورت نسيه نيازمندي هاي كارخانجات ژاپني از 
جمله زغال سنگ و پنبه را به داخل كشور وارد كرد. 
يكي از اقدامات اين ستاد كه تأثير فراواني در رشد 
صنعت ژاپن داشت، جايگزين كردن نفت به جاي 
زغال س��نگ بود. ژاپن با اقدامات همين ستاد بود 
كه توانست به سرعت و تا هفت سال بعد از جنگ 

جهاني دوم به شرايط قبل از جنگ باز گردد. 
   ن�گاه به ش�رق، جزئ�ي از سياس�ت كلي 

مقاومت 
يكي ديگر از اقداماتي كه مي تواند به بهبود سياست 

مقاومت در مقابل فش��ارهاي خارجي كمك كند، 
تالش براي متنوع كردن روابط خارجي است كه يكي 

از مهم ترين نمونه هاي آن نگاه به شرق است. 
اين سياست در طول سال هاي گذشته بارها و بارها از 
سوي مقام معظم رهبري به كرات تكرار شده است. 
واقعيت اين است كه رابطه ايران و شرق در طول 
تاريخ همواره مس��المت آميزتر از رابط��ه ايران با 

غرب بوده است. 
بزرگ ترين پيونددهنده ايران با تمدن هاي شرق 
جاده ابريش��م بوده كه از جنوب چي��ن آغاز و به 
سمت غرب مغرب زمين و امپراطوري روم امتداد 
مي يافته است. اگرچه شايد حمله مغوالن به ايران 
يكي از بزرگ ترين اس��تثنائات دوس��تي ايران و 
شرق قلمداد شود، اما نگاهي كوتاه به تاريخ نشان 
مي دهد بيشترين فش��ارها از سوي غرب به ايران 
تحميل مي شده كه نمونه آن جنگ هاي هزار ساله 
سلسله هاي ساس��اني و اش��كانيان با امپراطوري 

روم است. 
با اي��ن وجود ظه��ور دولت عثمان��ي و همچنين 
تغييرات بزرگي كه در دنيا به دليل انقالب صنعتي 
و تفوق نظامي غرب بر دنيا ايجاد شد، عماًل مفهوم 
ش��رق بر ايران از بين رفت. هندوس��تان در زمان 
امپراطوري گوركانيان به زير س��لطه انگلس��تان 
درآمد و چين به عنوان اصلي ترين محور كش��ور 
شرق دور اگرچه اس��تقالل ظاهري خود را حفظ 
كرد، اما مورد هجوم كشورهاي غربي قرار گرفت 
و تبديل به كشوري درجه دوم در دنيا شد، با اين 
حال در آس��تانه قرن ۲۱، ش��رايط و تحوالت به 
نحوي پيش رفته اس��ت كه ايران براي اولين بار 
بتواند با حفظ اس��تقالل خود ب��ه يك همپيماني 

مؤثر با شرق دست يابد. 
به اين ترتي��ب بود كه به تدريج نگاه به ش��رق در 
دس��تور كار سياس��ت خارجي ايران قرار گرفت 
كه اولين نش��انه آن حضور چين و روسيه در بين 

مذاكره كنندگان هسته اي بود. 
هم اكنون نيز ايران تالش مي كند با حضور جدي تر 
در اجالس هاي سازمان ش��انگهاي روابط خود را با 

كشورهاي بلوك شرق تقويت كند. 
   ضرورت حفظ اتحاد ملي در مقابل غرب

با در نظر گرفتن موارد ف��وق مي توان گفت تالش 
ب��راي مقاوم ك��ردن اقتصاد در مقابل فش��ارهاي 
تحريمي با تكيه بر منابع دروني و همچنين متنوع 
كردن روابط خارجي ايران با نگاه به شرق مهم ترين 

ستون هاي سياست هاي مقاومتي است. 
در ص��ورت اجرا ش��دن م��وارد فوق مي ت��وان با 
اطمينان گفت ك��ه ايران به راحت��ي مي تواند در 
مقابل فشارهاي غرب ايس��تادگي و زمينه را براي 
نهادينه ش��دن قدرتش در دنيا فراهم كند، با اين 
حال اين روند هم به هوشياري و هم اتحاد داخلي 

نياز دارد كه بايد به آن هم توجه شود.

مهدی  پورصفا
   گزارش  تحلیلی


