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  ها در مسیر حباب ترکانی        روز    حرف ▼ 

روند ! »کار نیکو کردن از پر کردن است«اند  از قدیم گفته

گانه و تعمیم آن  آغاز شده و اقدام هماهنگ و قاطع قواي سه

ها تأثیر خود را بر بازار ارز و سکه و به تبع  به دیگر دستگاه

ها از  قیمتآنها دیگر بازارها گذاشت و مسیر حباب ترکانی 

ها و  بازار ارز و سکه آغاز شده که امید است با جدیت دستگاه

احساس مسئولیت مردم در ادراك شرایط ویژه کشور در 

 .عرصه جنگ اقتصادي، این روند ادامه و استمرار داشته باشد

  آیا امکان آن وجود دارد؟ اما 

براي پاسخ به این پرسش باید ببینیم چه شد که این 

ها و  ك افتاد تا بتوانیم با تداوم آن سیاستاتفاق مبار

ها وضعیت ثبات و آرامش را در بازار و زندگی مردم  تاکتیک

  . استقرار و استمرار بخشیم

رسد با تغییر رئیس کل بانک مرکزي و نشست  به نظر می

افزایانه فکري نمایندگان قوه مقننه و مسئوالن  هماهنگ و هم

بلبشوي بازار ارز و سکه که رفت از وضعیت  دولتی براي برون

هاي ارزي دولت محصول آن بود مثمر  بسته جدید سیاست

همچنین عزم قوه قضائیه براي برخورد جدي با . ثمر واقع شد

اخاللگران این بازار که دیروز به گفته سخنگوي دستگاه قضا، 

 از یکی و به دستگیري معاون ارزي سابق بانک مرکزي

 ایجاد جمهوري به اتهام ي ریاستها معاونت از یکی کارمندان

اخالل در بازار ارز و سکه منجر شد، پاسخی معتبر در بازار و 

. جامعه تلقی شد و دستاوردهاي عینی و روانی خوبی داشت

 یتومان 500 بیش ازهزار تومانی قیمت سکه و  250کاهش 

قیمت دالر و ارز در کف بازار پاسخ سریع عینی بود که با 

تري، نظیر بازگشت اعتماد،  همتر و م دستاوردهاي بزرگ

دلگرمی، ثبات و آرامش و امید مردم به اصالح وضعیت بازار و 

  .اقتصاد تکمیل شد

تر از رهاورد اول  شک رتبه رهاورد دوم بسیار بزرگ بی 

ها بنیه و ابزارهاي دفاعی جامعه  است؛ چرا که این مؤلفه

امروز ایران در برابر جنگ روانی پر حجم دشمنان علیه 

نقالب و مردم ایران است که با هدف سایش سرمایه ا

گانه و نظام اسالمی به  اعتبار کردن قواي سه اجتماعی و بی

  . صورت ناجوانمردانه در حال اجراست

تر مردم این است که باید کاري کرد تا  اما مطالبه جدي

ها نیز ادامه داشته  ها در دیگر عرصه این حباب ترکانی قیمت

ه قطعاً شدنی است؛ تنها باید خالصانه و این مطالب. باشد

ها در  ها، قاطعیت برادرانه در کنار هم باشیم و این هماهنگی

برخورد با متخلفان، رسیدگی به مشکالت و درد دل مردم و 

هاي نفوذ  هاي نظارتی و پر کردن حفره تقویت شبکه

    .را با همدلی استمرار ببخشیم... اخاللگران اقتصادي و

  

  

  

  
  

  

  

  !راهکارهایی براي تأمین منافع خود           روز زارشگ ▼

را براي گانه  راهکارهاي پانزده ترین اقدام خود فهرستی با رئیس دولت اصالحات در تازه

خواهد با  رفت از وضعیت فعلی منتشر و اعالم کرده است با تمام وجود از رهبري می برون

زاده،  هایی، چون تاج راهی چهرهفهرستی که با هم! تصمیماتش مشکالت را حل کند

کمی  ،زاده در توئیتی چنانکه تاج! شود مهم جلوه داده می... زاده و فراهانی، رمضان صفایی

 پیشنهاد 15 ارائه با سیدمحمد خاتمی«: نویسد باره می دار در این خندههم  کمیمضحک و 

 همه نوبت وناکن. کرد تمام ما بر را حجت موجود وضعیت از رفت برون براي راهبردي

 مطالبات این از صراحت با و صدا یک که است ایرانیان و سربلندي ایران به مندان عالقه

به » .شود گشوده مردم اوضاع بهبود و میهن امور اصالح بر راه تا کنند حمایت بخش رهایی

دین دهنده چن  رسد فهرست مذکور بیش از آنکه به حل مشکالت معطوف باشد، نشان نظر می

مسئله است؛ اول آنکه ارائه این فهرست در کنار خواهش از رهبري براي گرفتن تصمیمات که 

دهد رئیس جریان اصالحات همچنان در موضع  کند، نشان می از آنها به تصمیمات مهم یاد می

ها و بیان چنین مسائلی از  کند با انتشار چنین فهرست طلبکار نشسته است و سعی می

قد از آن حمایت کرده، فرار  هاي انتخاباتی و دولتی که تمام ه عملکرد فهرستپاسخگویی دربار

ارائه گانه  پانزدهنکته دیگر آنکه راهکارهاي . کند و همچنان توپ را به زمین رهبري بیندازد

رفع حصر، اعالم عفو عمومی و آزادي زندانیان اوتی میان تعدادي از آنها مانند شده که عمالً تف

اند که هیچ راهکار و پیشنهادي  در حالی در این فهرست قرار گرفتهندارد،  وجودسیاسی 

رساند که  را به اثبات می موضوع و عمالً این شود دیده نمی آندرباره مشکالت اقتصادي در 

نکته دیگري که ! تأمین منافع مردممین منافع خود است، نه این فرد و این جریان به دنبال تأ

که آنها  در شرایطیکند اصرار مجدد وي براي وحدت ملی است؛  لب توجه میدر این میان ج

با . ر نیستند از مردم عذرخواهی کنندضاصرار دارند و حا 88همچنان بر موضع خود در سال 

و  نشینی نظام از موضع حق خود عقبتنها  منظور از حل مشکالت استمشخص این توصیف 

 .استگران  براي فتنهبازگشت بدون هزینه 

  !پیشنهاد دیپلمات ایرانی براي حمله به ایران     ار ویژه      اخب ▼

 القدس« با مصاحبه در اصالحات دولت در خارجه امور وزارت مدیران از محبعلی قاسم

 شوك کردن وارد طریق از جز ایران خارجی سیاست در اساسی چرخش«: گفت »العربی

 در اساسی چرخش ضرورت بر گبزر هاي قدرت همه«: افزود وي ».شد نخواهد ایجاد نظامی

 فراهم واشنگتن با جدید مذاکرات آغاز براي شرایط تا دارند تأکید ایران خارجی سیاست

 هاي تحریم فشار زیر صرفاً را خود سیاست و رفتار ایران نظام«: گفت ادامه در وي ».شود

 ايه تحریم براي دشمن به دادن گرا که اصالحات مدعیان ».داد نخواهد تغییر اقتصادي

 یک در و گذاشته فراتر را پا حاال دارند، خود کارنامه در را 88 فتنه در کننده فلج

 باید و نیست کارساز اقتصادي فشارهاي که کنند می پیشنهاد دشمن به آشکار، فروشی وطن

  .کرد وارد ایران به نظامی شوك

  !اروپا و آمریکا درباره ایرانهاي مشترك  نگرانی

: جویانه گفت مداخله اظهارنظري در انگلیس خارجه وزیر معاون »دونالد مک سایمون«

 در کشور این است بهتر و است خوب ایران براي) برجام( قرارداد این که است این ما باور«

 ها اروپایی و اما انگلیس است، واشنگتن با اختالف مورد موضوع این اگرچه. بماند باقی آن

 فناوري درباره برنامه سؤاالتی ما. دهستن شریک هایش نگرانی از برخی در آمریکا با نیز

 موضوع در داریم که حقیقت این بنابراین، داریم؛ کشور این اي منطقه رفتار و ایران موشکی

 هاي جنبه تمامی مورد در که نیست معنا این به کنیم، می مخالفت آمریکا با برجام

  ».هستیم مخالف ایران و خاورمیانه قبال در کشور این هاي سیاست

  



   
  

  اخبار ▼

  شد محدود مردم ضروري کاالهاي به دولتی ارز

 خبري ویژه وگوي گفت در برنامه حضور با مرکزي بانک کل رئیس ،همتی عبدالناصر

 مهم دغدغه داشت؛ خواهیم بازار یک ما: گفت دولت ارزي جدید بسته درباره سیما 2 شبکه

 بدون و ثابت قیمت با ودار و اساسی کاالهاي که است این جمهور رئیس و رهبري مقام

 در تخلفی که دارد وجود تضمینی چه اینکه درباره همتی. برسد مردم دست به نرخ افزایش

 مسئوالن با جمهور رئیس حجت اتمام این: کرد تصریح نداشته باشد، وجود زمینه این

 تیدول ارز تخصیص زمینه در تخلفی تا باشند داشته نظارت اند داده قول آنها و است مربوطه

 اول بازار و ثانویه بازار در قبالً اینکه به واکنش در وي .ندهد رخ مردم اساسی کاالهاي به

 بود، زیاد کاال حجم چون: داشت اظهار بود، داده رخ دولتی ارز تخصیص حوزه در تخلفاتی

 و اساسی کاالهاي به دولتی ارز باشد کارآمد کنترل اینکه براي ولی بود؛ سخت هم کنترل

ما در . هست هم دشمن تحریکات که کنیم قبول باید : گفت وي. شد مردم محدود ضروري

 ولی کرده؛ برقرار را ها تحریم اقسام و انواع آمریکا و هستیم اقتصادي جنگ شبیه شرایطی

 .کنیم باز را بازار خواهیم می ها تحریم روز همان در که دارد اقتدار نقدرآ دولت

  !با طرف فریبکار مذاکره کنیم

 شرایط در مذاکره استراتژي« عنوان گزارشی عجیب با در »بهار« طلب وزنامه اصالحر

 معناي به همیشه دارد عهدشکنی سابقه که طرفی با مذاکره پذیرش«: نوشت »اعتمادي بی

 شگردهاي و مقابل طرف شناخت با حقیقت در. نیست فریبکاري هاي تله در گرفتارشدن

 ترامپ ...گرفت امتیاز او هاي تله روکردن با هم و شد مذاکره وارد توان می هم او، فریبکارانه

 شگردهاي این تبدیل و ترجمه در است، شده سیاست وارد که موفق تاجر یک عنوان به

 بر را مذاکره کجا داند می خوبی به او! است کامل استاد سیاسی، مذاکرات دنیاي در تجاري

 در اشتباه به تعجیل با را خود طرف جاک و بخرد زمان کجا بدهد، امتیاز کجا بزند، هم

 شطرنج بازي در اگر اما است، استاد شگردها این در او هرچند! کند وادار گیري تصمیم

 دست به امتیازهایی یقین به بشناسیم، را شگردها این است، چیده او که تجاري ـ سیاسی

  ».آورد خواهیم

  !جایی ناکارآمدي جابه

 در تغییر بدون دولت کابینه در تغییر ایجاد«: شتنو گزارشی در »قانون« روزنامه

: نوشت ادامه در طلب اصالح روزنامه این» .داشت نخواهد اي فایده اقتصادي رویکردهاي

 به و رسد می گوش به کشور در مدیران برخی جایی جابه از بسیاري هاي زمزمه روزها این«

 اما باشد؛ ضروري کشور اقتصاد ايبر ویژه به فعلی شرایط در ها جایی جابه این رسد می نظر

 مدیري که صورت این به. است یکدیگر با مدیران جایی جابه واقع در کنیم می مشاهده آنچه

 واقع در و نشیند می دیگر بخش ریاست کرسی بر و خیزد برمی بخش یک ریاست صندلی از

 خشیب در مدیري اگر بنابراین شود؛ می دست به دست افراد همان میان در ها سمت

  ».کرد خواهد منتقل دیگر هاي بخش به خود با را ناکارآمدي این باشد، کرده عمل ناکارآمد

  !برداري کند تواند از مسائل داخلی ایران بهره ترامپ نمی

هاي  آمریکایی درباره لفاظی تحلیلگر و نویسنده ، دانشگاه بازنشسته استاد »پتراس جیمز«

 ترامپ. گرفت جدي خیلی را ترامپ نمایشی سخنان و ها لفاظی باید: ترامپ علیه ایران نوشت

 :وي افزود. دارد زیادي نیاز سازمان این به خودش کشور که حالی در کند، می تهدید را ناتو

 روسیه مقابل در و بگذارد آزمایش بوته به را اروپا در خود قدرت آمریکا تا است موقعیتی ناتو

 و شود می دیده او سوي از اندکی اقدام اما کند، می زیادي صداي سر و ترامپ. بایستد

 تهدید و غلط تبلیغات: پتراس همچنین افزود. پیوندد می واقعیت به ندرت به ترامپ هاي حرف

 ایران در شد نخواهد موفق آمریکا و شده ختم ایران مردم شدن متحد به تنها ایران علیه

  .بود نخواهد موفق ایران داخلی ئلمسا از برداري بیندازد، دولت ترامپ هرگز در بهره تفرقه

  

  

  کوتاه اخبار ▼

مجلس با انتقاد  انرژي کمیسیون رئیس پور، نایب هاشمی◄ 

 کمک وي امثال و ترامپ به شان هاي حرف با اي از اینکه عده

 در امروز بزرگوارتان پدر اگر !مطهري آقاي: کنند، گفت می

ادامه از وي در . جستند می برائت شما از بودند، حیات قید

 و متعهد کارآمد و ایمان با نیروهاي جمهور خواست از رئیس

 بخش از: پور تأکید کرد هاشمی. کند استفاده متخصص

 مسلح نیروهاي از کنید و استفاده ساماندهی براي خصوصی

  .بجویید بهره سپاه و

 مکاتبه از مجلس در آباد نجف نماینده ابوترابی، ابوالفضل◄ 

 الخروجی ممنوع براي قضائیه قوه رئیس با نمایندگان از نفر 20

: داد و گفت خبر مرکزي بانک سابق رئیس سیف، اهللا ولی

 مسئوالن کلیه مبنی بر اینکه داریم تهیه دست در را طرحی

 سال دو تا برکناري، یا استعفا از پس استانداران رده تا کشور

 باشد داشته کافی فرصت یهئقضا قوه تا شوند الخروج ممنوع

  .کند رسیدگی آنها عملکرد وضعیت به که

 دستگیري از البرز استان مرکز انقالب و عمومی دادستان◄ 

 در المال بیت و عمومی اموال کننده تخریب عوامل از تعدادي

 موضوع: داشت اظهار شاکرمی رضا حاجی .داد خبر اشتهارد

 موضوع و بحث دو مردم اقتصادي مطالبات و اغتشاشات

 و مطالبات اقتصاد زمینه در مردم: زوداف وي. است متفاوت

 و اقتصادي مطالبات این به باید نیز دولت و دارند اعتراضاتی

  .کند رسیدگی معیشتی

 تغییر براي واشنگتن :گفت دیگر بار آمریکا خارجه وزیر◄ 

 است معتقد و کند می تالش ایران اسالمی جمهوري رفتار

 تغییر به رانای که دارد ارزش صورتی در تهران با وگو گفت

 برسیم توافق به چه: افزود »پمپئو مایک« .باشد متعهد رفتار

شود  متعهد رفتار تغییر به ایران که است این مهم نه، چه و

  .باشد داشته ارزش وگوها گفت تا

 در ام، وي پی مؤسسه نفتی تحلیلگر برنوك، استفن◄ 

 صنعت فروپاشی ساعتی بمب: پژوهشی اعالم کرد گزارشی

 دوران به ایران نفت صنعت بازگشت کنار در ئالونزو نفت

 فراهم شدید عرضه شوك یک براي را زمینه همگی تحریم،

 هر براي دالر 90 باالي نفت را به زودي تواند به  کند و می می

  .برساند بشکه

امیرعبداللهیان درباره احتمال درگیري نظامی  حسین◄ 

 به ما هاي موشک برد روزي اگر: میان ایران و آمریکا گفت

 نباشیم، شان براي تهدیدي و نرسد آویو تل به و برسد حداقل

 .ایران علیه جنگ جدي تهدید شروع یعنی این

 سه در دهد، می نشان مرکزي بانک آمارهاي بررسی◄ 

 حدود دولت مالیاتی درآمدهاي جاري سال نخست ماهه

 سال مشابه مدت به نسبت که بوده تومان میلیارد هزار 5/22

  .است شده مواجه درصدي 24 رشد اب قبل

 
  .رسان سروش دنبال کنند در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 


