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  حقوقدان -اميرفيض

 مد وآمعموال احتکاربمنظور کسب در .استدربازاربه معنای دست انداختن روی منابع کم ياب  احتکار
ح ساِل  ولی تاريخ ايران نشان ميدھد که برای تضعيف دولتھا  از ؛انباشت ثروت صور ت ميگيرد

   .بکرات استفاده شده است احتکار

مريکاست  آھای  ريمازتبعات  تحغازشد يکی آباالرفتن قيمت ارزکه درست بموازات خيزش اخيرمردم 
  با اين توضيح:

 يا خودداری از ت وغال نوات گذشته برای سقوط دولتھا (نه ِرژيم کشور) احتکارھمانطور که درس 
 اومت وايستادگی درشتارگاه ھا برای ايجاد ناراحتی وتشويش مردم واحتماال مقفروش احشام به ک

اکنون نيز ھمان حربه  نسبت به ارزھای خارجی بکارگرفته ميشود وبا  مقابل دولت انجام ميگرفت،
 زيرا در ؛گسيخته سبب بحران عظيمی درجمھوری اسالمی خواھد شد افزايش قيمت ارز بطورمھار

بانکھای ديگر کشورھا  را از بازاراين قبيل موارد که بانک مرکزی ميتواند کمبود ارز مورد تقاضای 
الجرم  درمورد جمھوری اسالمی بدليل تحريم ھا ممکن نيست  و ،للی وام بگيردجمله بانک بين الم از

   .ھا ھمين افزايش نا متناسب قيمت ارزھاست ميتوان گفت که يکی ازاثرات تحريم

 (ديماه تظاھرات اخير ،مريکا برای اجرای پروژه افزايش قيمت ارز درايرانآميتوان گفت که 
داشت واين تظاھرات با افزايش قيمت ارز وايجاد بحران ارزی   راالزم )٢٠١٨ژانويه -=دسامبر١٣٩۶

   .الزم ملزوم وپيوسته بھم بوده اند

ن است واين حالتی آتضعيف ِرژيم واحتمال سقوط  ،نآزيرا يکی ازتبعات  تظاھرات وتبليغات روی 
 ،لواين عمتومان خود به دالرميسازد ديل شوق به فرارازکشور وتحصيل ارز وتباست که بسياری را م

درحاليکه حقيقت   .بظاھر بھانه اقتصادی افزايش بھای ارز شناخته ميشود (قانون عرضه وتقاضا)
ارز از تبعات وبرنامه ريزی  امر اين است که عدم تعادل بازار

مورد تحريم ھای عليه جمھوری  مريکا درآھای وزارت دارائی 
رد اسالمی است که با سرمايه گذاری بوسيله واسطه ھای مو

 دير بزرگ  وکوچک کنترل بازاراطمينان خود وخريد ارز درمقا
   .برعھده ميگرد که گرفته است اارز ر

عقيده دارم که بدون تظاھرات اخير اجرای برنامه تھاجم ارزی 
  .فزونی اکنون نبود ممکن نبود واگرھم بود به شدت و

مريکائی درھمان روزھائی که آخوب بياد دارم که مقامات 
ه ن بود که بندآاخير کامال فروکش کرده بود اظھار داشتند که بايد منتظراقدامات بعدی تظاھرات 

   .مريکا شروع شدآی نفھميدم مقصود چيست تا حمله ارز

  تسليم دولت، نه سقوط جمهوري اسالمي
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ه گندم سبب ايجاد تنگناھای اقتصادی ورفاھی برای مردم کشور بويژ خوراکیھمانطور که احتکارمواد 
نه سقوط رژيم کشور، سياست تھاجمی ارزی  ،درنھايت امکان استيضاح وسقوط دولت ھاست و
 نيز خامنه ای دربرخی از ورد است که دولت روحانی وآمريکا دربازار کشور فقط واجد اين دستآ

موضوعات مانند تجديد نظردربرجام ويا فعاليت ھای موشکی ومذاکره نسبت به مسائل ديگر کوتاه 
   .ھيچ ترتيبی به سقوط جمھوری اسالمی منجر ومربوط نميشود بيايند وبه

  ن آنمونه بين المللي 

 ٣/۵مريکائی است  ودرونزئال که  آن کشور برابر يک دالر آتريليون دالر  ٣۵درزيمبابوه قيمت 
 دو بار در ١٠٧٠٠مريکا بيش ازآن کشوراست  يک دالر آپشتوانه مالی  روزانه فتنميليون بشکه 

   .ن کشورھا ھمچنان پابرجاستآمعھذا رژيم   ،سقوط کرده استسال اخير 

مذاکره با  و ايران ميرود چه ازباب تحريم ھای نفتی واقتصادی درجھت تاديب ومھار نچه که برآ
ارتشاء  – فساد  -فقر –بيکاری  –قحطی  –گرانی  .نآجمھوری اسالمی است نه سقوط وبراندازی 

وفشار ھرقدر زياد باشد  سبب برافتادن رژيم بدن فروشی  کليه و، فروش دخترفروش  –بيعدالتی  –
 و کار ب وآ ھای نان و سايش ورفاه وسفرهآمانند زمان شاه که  ؛نھم درست استآنميشود برعکس 

فصل براندازی  فصل  ؛تحصيل مجانی وجود داشت معھذا به سقوط رژيم قانونی کشور منتھی شد
  .ن ديده نميشودآ ی ازخاصی است که دروجنات اپوزيسون اثر

  وردآدست

اين تحرير دروضع وحالت کنونی ھيچ تحرکی درداخل ويا خارج ازکشور که نشانی ازمقصد براندازی 
  .ن باشد، را نميبيندآ جمھوری اسالمی در

رستاخيز هائي كه بدون رهبري وتشكيالت وستاد عملياتي عليه نظام كشوربراه بيفتند  تظاهرات و
 قرار حاكم  ن دراختيارعملجات نظامآ جهت  و كشيده رهبريبه انحراف خيلي ساده وراحت 

   .ميگيرد

وتشکيالت مبارزه سياسی با ھدف براندازی بدون رھبری  (مال بدون صاحب زود صاحب پيدا ميکند)
   .ممکن نيست

 


