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 اخالق فردي و سونامی نقدینگی  روز    حرف ▼

هاي فردي ما پیامدهاي اجتماعی و  ها و نقص عیب

امنیتی براي جامعه به دنبال دارد؛ در حدیثی از 

؛ »الْبخْلُ عار«: فرمایند داریم که می) ع(امیرالمؤمنین علی

در اسالم سفارش بسیاري به سخاوت و . »بخل ننگ است«

ترین مردم درباره مال خود  ست؛ بخیلدستی شده ا گشاده

منظور . سخاوتمندترین آنها درباره آبروى خویش است

حدیث این است که بخیل با جمع کردن مال و دارایی و 

دنیا و آخرت خود را از بین  ،فروگذاري از احسان و بخشش

هنگامی که این صفت رذیله در جامعه رشد کند، . برد می

ها  وشی، سرقت، اختالس و دهفر فروشی، کم احتکار، گران

یکی از . گیرد بیماري اجتماعی و اقتصادي جامعه را فرا می

بخل است، افزایش  آن هایی که هم علت و هم معلول بیماري

بیماري  این همان .است اي به هر قیمتی و با هر شیوه ثروت

نقدینگی یا سونامی نقدینگی است که تأثیرات مخربی بر 

ترین آن، ایجاد رکود اقتصادي و  مهم کهاقتصاد کشور داشته 

التهابات بزرگ اقتصادي در کشور . تورم شدید بوده است

مسکن ناشی از افزایش مانند گران شدن سکه، خودرو و 

اگر این صفت رذیله  .توجهی به امر تولید است نقدینگی و بی

فردي یعنی بخل و حرص در اندوختن مال و زالوصفتی از 

آینده نباید انتظار پیشرفت و تحول جامعه دور نشود، در 

داشته باشیم؛ زیرا گلوله برفی نقدینگی  را جدي در کشور

هایی مانند مالیات بر  شود و طرح تر می روز به روز بزرگ

  .تواند آنها را مهار کند درآمد نیز نمی

دهد، نظام اجتماعی  تأمل در این حدیث کوتاه نشان می

عی، امنیتی، سیاسی و اسالم اوالً در بحث معضالت اجتما

پژوهانه است  حتی خانوادگی داراي یک سیستم کامالً آینده

ها درصدد اصالح جامعه و نظام  بینی برخی آسیب و با پیش

سیاسی برآمده است که در صورت رعایت آن اقتدار جامعه 

گونه که حضرت  یابد؛ همان و ساخت درونی آن قدرت می

ما «: فرمایند ی خود میـ سیاس نامه الهی در وصیت) ره(امام

ترین  البالغه که بعد از قرآن بزرگ مفتخریم که کتاب نهج

بخش  دستور زندگی مادي و معنوي و باالترین کتاب رهایی

بشر است و دستورات معنوي و حکومتی آن باالترین راه 

باید از این بیانات » .نجات است، از امام معصوم ما است

ستفاده کنیم، اگر وعاظ، افتخارآمیز براي اصالح جامعه ا

خطبا و نویسندگان این احادیث را به باور درونی مردم 

گام دوم انقالب  تحقق تبدیل کنند، بهترین کمک را براي

  .اند کرده

 

 

  

  
  

 امید واهیجنگ روانی،                              روز گزارش ▼

بار مهلت جمهوري اسالمی در آخرین روز خرداد ماه، کارگروه اقدام مالی، براي پنجمین 

و الحاق به آن، به منظور جلوگیري از ورود نام کشورمان به  FATFایران را براي تصویب 

خرداد منتشر  31در تاریخ  FATFاي که  در بیانیه. فهرست سیاه این کارگروه تمدید کرد

شده در ایران با تصویب  هاي حاصل  ضمن اذعان به پیشرفت FATF«: کرده، آمده است

 .دارد ابراز می ز بابت مغفول ماندن برنامه اقدامشویی، مراتب تأسف خود را ا قانون ضد پول

ما انتظار داریم ایران به سرعت در مسیر اصالح حرکت کرده و اطمینان دهد که با تکمیل و 

اما سؤال » .کند مانده را برطرف می  تمامی موارد باقی AML/CFTاصالحات الزم در زمینه 

اي و اعالم اینکه اگر جمهوري اسالمی  هاي رسانه که چرا با وجود همه فضاسازياینجاست 

حتی با  شده ورا تصویب نکند، به فهرست سیاه این کارگروه اضافه  FATFبه سرعت 

تواند همکاري و تعامل اقتصادي داشته باشد، این  پیمانانش هم نمی کشورهاي همسایه و هم

ها براي پیوستن  ه در دوره قبل، با وجود افزایش مخالفتکارگروه با پایان مهلت تعیین شد

دیگر فرصت ایران در  در داخل کشور و کاهش بخت تصویب الحاق به آن، بار FATFبه 

  این زمینه را تمدید کرد؟

ها و دیگر دشمنان ملت ایران که در پس عناوینی،  واقعیت این است که آمریکایی

اند تا از آنها به  هایی از این دست قرار گرفته یالتها و تشک و دیگر کارگروه FATFهمچون 

مثابه اهرم فشار علیه ملت ایران سوءاستفاده کنند، خود به خوبی بر این امر واقفند که با 

، در عمل هیچ اتفاق FATFپایان یافتن مهلت و اضافه شدن نام ایران به فهرست سیاه 

تمدید مهلت ایران و ادامه  کنند با از این رو تالش می! جدیدي رخ نخواهد داد

ترس از رفتن به «برداري از تأثیر روانی  اي، بخت خود را براي بهره هاي رسانه فضاسازي

بیازمایند و این امید را زنده نگه دارند که سرانجام تهران تحت تأثیر این » فهرست سیاه

  ! و الحاق به آن خواهد شد FATFها مجاب به تصویب  فضاسازي
  

 اعتبار کرد ایران ترامپ را خرد و بی                       ویژه  خبر ▼

ایاالت متحده آمریکا دور اول ِجنگ : نوشت» رأي الیوم«در روزنامه » عبدالباري عطوان«

که از نظر روحی و   علیه ایران و محور تحت رهبري آن را باخت و از آن خارج شد؛ در حالی

پیمانان اسرائیلی و عربش  ده است که در چشم همو به ابرقدرتی تبدیل ش هروانی خُرد شد

جمهور آمریکا پرچم سفید تسلیم را  رئیس» دونالد ترامپ«. توان به آن تکیه کرد دیگر نمی

پیکر  این رویارویی در ساقط کردن پهپاد جاسوسی غول. در اولین رویارویی واقعی باال برد

آیدـ به وسیله موشک  شمار می ـ که گوهر تاج صنایع نظامی آمریکا به»گلوبال هاوك«

آمریکایی تجسم یافت و ترامپ از اقدام براي هرگونه  یاو نه روسی، چینی   ساخت ایران

جمهوري دروغگو، ترسو و مردد در  ظهور ترامپ در قامت رئیس. جویانه ترسید حمله تالفی

گ که جنپیش از این .ترین ضربه به آمریکا به عنوان ابرقدرت است چشم دوستانش بزرگ

جویانه براي حمله  گوید که عملیات انتقام همه آنچه او می واقعی بزرگ یا کوچک آغاز شود،

دقیقه قبل از آغاز آن متوقف کرد، نمایشی است که یک  10کردن به سه هدف ایرانی را 

ایران پس از ساقط کردن پهپاد جاسوسی آمریکا، . کند ساله را هم متقاعد نمی 10کودك 

تن تنگه هرمز ندارد و منتظر خطاي بعدي آمریکا است تا به بهترین روش نیازي به بس

فارس تا  پاسخی قاطع به آن بدهد؛ چرا که بانک اهداف ایران براي واکنش، از سواحل خلیج

هاي آمریکا براي ضربه زدن به تهران  در حالی که گزینه ،فلسطین اشغالی امتداد دارد

  .شود هر روز کم و کمتر می

  



 

 
  

  

  اخبار ▼

 گذار پولی تومانی از سوي سیاست 4200حفظ سیاست ارز 

توانیم  ما در شرایط جنگ اقتصادي هستیم و نمی: رئیس کل بانک مرکزي گفته است

هر وقت . مانند شرایط عادي رفتار کرده و مثالً نرخ ارز را براي کاالهاي اساسی آزاد کنیم

نرخی  را انجام بدهیم، به سمت تک احساس کنیم زمان مناسب است و بتوانیم این کار

هرچند اآلن نرخ نیمایی ارز به نرخ آزاد آن خیلی . شدن قیمت ارز پیش خواهیم رفت

آنچه سال قبل اتفاق : تومانی نیز توضیح داد و گفت 4200وي درباره ارز . نزدیک است

اینقدر قیمت  که افتاده جز در قیمت گوشت و مرغ که در آخر هم نفهمیدیم چطور شد

درصد و  40تومانی در سال گذشته  4200افزایش یافت، میانگین کاالهاي مشمول ارز 

گویند فساد رخ داده بحث  اینکه می. درصد رشد داشته است 98یرمشمول کاالهاي غ

درصدي که کاالهاي  40بنابراین آن . تواند در نیمایی هم اتفاق بیفتد دیگري است و می

؛ البته در ه استین رشد کرده، به وضع معیشتی مردم کمک کردمشمول به طور میانگ

سیستم . میانه آن برخی سوءاستفاده کردند که باید بررسی و با متخلفان برخورد شود

  .شود نظارتی ما قوي نبوده که البته دارد قوي می

  !تحلیلی عجیب از نقش و تأثیر اروپا

: گفته است» آفتاب یزد«ا روزنامه طلب در مصاحبه ب فعال سیاسی اصالح» علی بیگدلی«

از این رو نباید اتحادیه اروپا را از . به مفهوم از دست دادن اروپاست FATFعدم تصویب «

... اي قرار بگیرد شود که ایران تحت فشار خردکننده از دست دادن اروپا منجر می. دست داد

به دلیل تمایل این کشور  اگر اتحادیه اروپا خواهان پیوستن ایران به لوایح چهارگانه است

هاي بانکی  از مسدودشدن شبکه FATFاز سویی الحاق ایران به . براي حفظ ارتباط است

گفتنی است، » .بندد کند و عدم الحاق، باب نقل و انتقاالت بانکی و مالی را می جلوگیري می

است که در کشورمان، در حالی  نمایی  این روزنامه از نقش اروپا در کاهش فشارها بر بزرگ

و اگر نگوییم در اعمال فشار به ایران کمک  ها قرار دارند ها در کنار آمریکایی اروپایی عمل

  ! برنداشتندهیچ قدم مثبتی براي تأمین منافع ایران  تردید توان گفت بی کردند، می

  هاي فساد اقتصادي، نتیجه دالر جهانگیري سلطان

: نوشت» 4200تکثیر سالطین با دالر «ان در گزارشی با عنو» دنیاي اقتصاد«روزنامه 

پردازد؛  دهیم که کاال وارد کند، او حقوق کارگر خارجی را به دالر می وقتی ارز به فردي می«

قیمتی که دولت  ارز ارزان. پردازیم بنابراین حقوق کارگر خارجی را نیز ما از جیب مردم می

. شود جمله سلطان سکه و خودرو میگیري سالطین اقتصادي از  دهد، منجر به شکل ارائه می

باید جلوي این سالطین را گرفت، چرا که رقابت را براي تولیدکنندگان داخلی سخت 

طلب  چندي پیش روزنامه اصالح گفتنی است، ».کاش سلطان تولید داشتیم. کند می

سال ، نه تنها در یک )دولت روحانی(ترین اشتباه  بزرگ«: نیز در مطلبی نوشته بود» اعتماد«

  ».بوده است) تومانی 4200دالر (گذشته که در شش سال گذشته، سیاست ارزي 

  !ادعاي دستگیري یک تیم نفوذ در یک وزارتخانه

اخیراً نهادهاي : اي مدعی شده است شهر در مجلس در مصاحبه نماینده مردم شاهین

مدیران وزارت اند که با نفوذ در میان تعدادي از  امنیتی یک باند نفوذي را دستگیر کرده

: دلیگانی افزوده است حسینعلی حاجی. کردند نفت در جهت تکمیل پازل دشمن اقدام می

نفر از کارکنان مهم و تأثیرگذار  16در رأس این باند خانمی قرار داشت که با نفوذ بین 

وزارت نفت توانسته بود تصمیمات مهمی را در وزارت نفت مسکوت بگذارد و ضربه کاري را 

دلیگانی، این مقامات با همراهی  به گفته حاجی. جنگ اقتصادي به کشور وارد کنددر این 

هاي دشمن و علیه منافع ملی کشور اتخاذ  این خانم تصمیمات غلطی را در جهت خواسته

  .کردند می

  

  
  

  

  

  کوتاه اخبار ▼

عضو شوراي عالی انقالب  »پور ازغدي حسن رحیم« ◄

در : ین شورا گفتفرهنگی درباره جزئیات آخرین جلسه ا

این جلسه تصویب شد که اوالً فهرست کامل و دقیقی از 

ثانیاً . مصوبات اجرا نشده شورا، تهیه و اجراي آنها آغاز شود

نه اکنون و ... و 2030بررسی و چاره شود که مواردي شبیه 

. نه در آینده با دور زدن نهادهاي قانونی، ابالغ و اجرا نشود

مقرر شد جلسات شورا از این پس در این جلسه : وي افزود

  .به صورت منظم و با حضور سران قوا برگزار شود

وزیر رژیم صهیونیستی و  نخست» بنیامین نتانیاهو« ◄

مشاور امنیت ملی کاخ سفید که به » جان بولتون«

فلسطین اشغالی سفر کرده، در یک نشست خبري مشترك 

ایران را  نتانیاهو بار دیگر. گیري کردند علیه ایران موضع

: ثباتی در منطقه غرب آسیا توصیف کرد و گفت عامل بی

وگوهایش با بولتون به تقویت هرچه  امیدوار است گفت

  .آویو و واشنگتن منجر شود بیشتر روابط تل

اي  در دیدار معاون خاورمیانه» وندي بهروز کمال« ◄

تعهدات اهمیت اجراي  تأکید بروزارت خارجه انگلیس با 

جدیت ایران در اجراي اقدامات  ر برجام وطرف مقابل د

یادآور شد  36و 26هاي  اعالم شده در چارچوب پاراگراف

 جمهور و که تولید اورانیوم غنی شده بر اساس آنچه رئیس

، ادامه خواهد اند شوراي عالی امنیت ملی مشخص کرده

  .یافت

در گزارش ) اوپک(سازمان کشورهاي صادرکننده نفت  ◄

بینی کرده است، تقاضاي طالي سیاه در  ماهیانه خود پیش

میلیون بشکه در روز نسبت به  14/1به میزان  2019سال 

پیش از این، اوپک . سال گذشته افزایش خواهد یافت

بینی کرده بود میزان افزایش تقاضاي نفت در سال  پیش

  . هزار بشکه در روز خواهد بود 700جاري 

با انتقاد از  مرجع تقلید شیعیان» اهللا سبحانی آیت« ◄

ها به مسئله حجاب در  توجهی برخی مسئوالن و دستگاه بی

متأسفانه مسئله حجاب نادیده گرفته شده : جامعه، گفت

و  اند نگرفتهاست، برخی مسئوالن این مسئله را جدي 

اي هنجارشکن به صورت علنی  اش این شده که عده نتیجه

 .رفتارهاي غیراخالقی در جامعه دارند
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 ترنم زندگی

. م کنیدتان را با چهره خندان توأ نگریستن به صورت کودك

کند و با  راحتی احساسات شما را درك می کودك به

 این افسردگی. شکند ناراحتی شما در خود می

 نوزادي است که کودك در آن زمان از  

  .کند خوردن شیر مادر امتناع می

  


